
i 

Univerzita Karlova v Prahe 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

Mária Maťašová 

 

 

 

Identifikácia mŕtvol a kostrových nálezov 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci diplomovej práce :      RNDr. Petr Štourač  

 

Katedra:                                   Trestného práva  

 

Dátum vypracovania práce :  16. 9. 2010 



ii 

„Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu spracovala samostatne za použitia 

zdrojov a literatúry v nej uvedených. “ 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                              _________________________ 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcela by som na tomto mieste poďakovať RNDr. Petrovi Štouračovi za 

odborné vedenie mojej diplomovej práce a cenné a podnetné rady 

a pripomienky.  

 



iv 

OBSAH 

1. ÚVOD ................................................................................................................................ 1 

2. VŠEOBECNÉ POJMY SÚDNEHO LEKÁRSTVA ..................................................... 2 

2.1. Smrť v práve............................................................................................................. 2 

2.2. Posmrtné zmeny ....................................................................................................... 3 

2.2.1. Posmrtné chladnutie mŕtvoly ................................................................................. 4 

2.2.2. Posmrtná stuhnutosť............................................................................................... 4 

2.2.3. Posmrtné vysychanie.............................................................................................. 4 

2.2.4. Vplyv gravitácie na krv .......................................................................................... 5 

2.2.5. Autolýza, hniloba a tlenie....................................................................................... 5 

2.2.6. Mumifikácia a zmydlovatenie................................................................................ 6 

2.2.7. Účinok fauny a flóry .............................................................................................. 6 

3. VŠEOBECNÝ POSTUP PRI NÁLEZE MŔTVOLY................................................... 7 

3.1. Obhliadka.................................................................................................................. 8 

3.1.1. Obhliadka miesta činu.......................................................................................... 10 

3.1.2. Obhliadka mŕtveho............................................................................................... 11 

3.2. Pitva ......................................................................................................................... 13 

3.3. Určenie približného času smrti ............................................................................. 18 

3.4. Určenie príčiny smrti ............................................................................................. 18 

4. LEKÁR AKO ZNALEC................................................................................................ 19 

5. EXHUMÁCIA (ex- zo, humus- zem) ............................................................................ 22 

6. IDENTIFIKÁCIA V SÚDNOM LEKÁRSTVE.......................................................... 25 

6.1. Identifikácia zomrelého ........................................................................................ 26 

7. JEDNOTLIVÉ IDENTIFIKAČNÉ METÓDY .......................................................... 30 

7.1. Forénzna antropológia........................................................................................... 30 

       7.1.1.    Superprojekcia...................................................................................................... 35 

 

 



v 

7.3. Portrétna identifikácia........................................................................................... 38 

7.4. Daktyloskopia ......................................................................................................... 40 

7.5. Kriminalistická biológia ........................................................................................ 49 

7.5.1. Jednotlivé druhy biologických stôp...................................................................... 51 

7.5.2. Vyhľadávanie a zaisťovanie biologických stôp ................................................... 54 

7.5.3. Možnosti kriminalisticko-technického skúmania biologických stôp ................... 56 

7.5.4. Analýza DNA....................................................................................................... 57 

7.5.5. Odoberanie biologického materiálu policajným orgánom ................................... 61 

7.6. Forénzna stomatológia........................................................................................... 63 

7.6.1. Anatómia dutiny ústnej ........................................................................................ 64 

7.6.2. Vyšetrenie dutiny ústnej....................................................................................... 65 

7.6.3. Určovanie veku podľa zubov ............................................................................... 66 

8. ZÁVER............................................................................................................................ 68 

9.     SUMMARY.....................................................................................................................70 

10. POUŽITÁ LITERATÚRA............................................................................................ 71 

    



1 

1. ÚVOD  

   Smrť jedinca ľudského rodu je z celospoločenského hľadiska významný jav. Otázka, či 

je skúmané ľudské telo naozaj mŕtve, je dôležitá z viacerých hľadísk. Prvým je hľadisko 

súrnej pomoci, pokiaľ život ešte trvá. Všeobecne platí zásada- kým sa spoľahlivo nezistilo, 

že smrť už skutočne nastala, treba konať tak, aby sa mohol život postihnutého zachovať. 

Bohužiaľ mnoho ľudských životov končí predčasne a to buď z dôvodu smrteľnej choroby, 

prírodných katastrof, nehôd, úrazov alebo i násilných činov proti životu a zdraviu jedinca. 

Totožnosť jedinca je potrebné určiť či už z dôvodov etických (aby sa rodiny mohli postarať 

o svojich zomrelých príbuzných), právnych (otázky dedičské, transplantácia orgánov) 

alebo kriminalistických (potreba objasnenia trestného činu a potrestania a oddelenia 

páchateľa od spoločnosti). Určenie totožnosti je jednoduché, ak sa pri mŕtvole nájde 

doklad totožnosti alebo je telo zachované natoľko, že nečiní ťažkosti pri poznávaní 

rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi osobami. Ťažšie to býva v prípadoch, ak sa telo 

nachádza v pokročilom štádiu rozkladu či v prípade snahy páchateľa o zahladenie stôp, 

ktorý sa snaží identifikáciu mŕtveho znemožniť či už zapálením, poliatím kyselinou 

sírovou alebo jednoduchým odobratím osobných dokladov.  

   Kriminalistika je obor, v ktorom sa pretína niekoľko vedných odborov a preto je 

nevyhnutná v celom priebehu určovania totožnosti dobrá spolupráca polície a súdnych 

lekárov, antropológov a ďalších odborníkov. Jedine takto je možné dôjsť k jednoznačnému 

určeniu totožnosti.  

   Identifikačné metódy boli už od začiatku ich využívania v kriminalistickej praxi 

užitočným pomocníkom v boji s kriminalitou. Postupom času sa využívali nielen na 

identifikáciu páchateľov trestných činov, ale aj pri identifikácii mŕtvol. Samotné 

identifikačné techniky vychádzajú z rady rôznych vedných odborov ako je medicína, 

antropológia, chémia, atď.   

   Vo svojej diplomovej práci najprv definujem základné pojmy súdneho lekárstva 

súvisiace so smrťou osoby a určením doby smrti. Následne sa budem venovať postupu pri 

náleze mŕtvoly, jej obhliadke a pitve z právneho hľadiska. Jadro mojej práce bude 

charakteristika jednotlivých identifikačných metód a ich znázornenie na jednotlivých 

príkladoch z praxe.  

   Pri písaní práci som vychádzala zo súčasnej právnej úpravy, dostupnej slovenskej aj 

českej odbornej právnej literatúry, časopiseckej literatúry a judikátov.  
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2. VŠEOBECNÉ POJMY SÚDNEHO LEKÁRSTVA  

 

2.1. Smrť v práve  

 

   Smrť je pojem lekársky, právny, filozofický i náboženský. Smrť je podľa súčasného 

názoru jav, ktorý nestojí bokom od života ale je jeho súčasťou. Človek v priebehu života 

nevyhnutne smeruje k smrti, ktorá je vlastne vyvrcholením života. Téza „žiť znamená 

umierať“ má teda svoje opodstatnenie. Smrť sa definuje ako procesný jav, ktorý môže 

trvať len veľmi krátko, prípadne aj zlomok sekundy, inokedy však prebieha niekoľko 

minút. Určovanie momentu smrti je dôležitou etapou tohto procesu, ktorá má medicínsky 

aj právny význam. Smrť je definovaná ako nezvratná zástava srdcovej činnosti, za ktorou 

nasleduje nezvratná zástava dýchania a nezvratný zánik všetkých funkcií mozgu. Pre 

trestné právo je rozhodujúca práve biologická smrť mozgu po ktorej sa proces zániku stáva 

nezvratným.1 Takúto definíciu smrti môžeme nájsť aj v § 2 písm. e) zákona 285/2002 Sb. 

(transplantačný zákon). 

   „Pojem smrť sa vykladá na základe poznatkov lekárskej vedy ako biologická smrť 

mozgu (cerebrálna smrť) –taký stav ľudského organizmu po ktorom je už obnovenie 

všetkých životných funkcií vylúčené. 2  

   Konštatovať smrť a stanoviť dobu smrti môže iba lekár. Smrť môže byť násilná alebo 

prirodzená. Prirodzená nastáva z vnútorných -chorobných príčin, zatiaľ čo tá násilná je 

každá smrť ktorá bola zapríčinená vonkajšími nepriaznivými vplyvmi. V trestnej 

terminológii sa za násilnú smrť považuje iba tá, ktorá bola spôsobená konaním druhej 

osoby. S pojmom smrť súvisí aj tzv. smrť zdanlivá, t. j. stav kedy je možné sa mylne 

domnievať, že ide o smrť. 3 

 

   Vitálne reakcie sú procesy a zmeny v organizme, ktoré vznikli pred smrťou ako 

následok poranenia alebo iného poškodenia. Delíme ich na celkové a miestne. Celkové 

vitálne reakcie (správnejšie vitálne znaky) sú odozvou funkčných systémov (krvný obeh, 

dýchanie), miestne reakcie sú odozvou okolia na poškodenie tkaniva. Podľa miestnej 

                                                 
1 Longauer F. , Súdne lekárstvo pre študentov práva, Univerzita P. J. Šafárika, 2003, str. 22 
2 R 16/86- judikát uverejnený ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek- část trestní, ročník 1986 
3 Dvořák M. a kol., Úvod do soudnělékařské problematiky zdravotníckého a trestního práva pro studenty 
lékařské fakulty, Karolinum 1996, str. 78 
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vitálnej reakcie možno určiť čas vzniku poranenia. Poškodenia vzniknuté po smrti sú bez 

vitálnej reakcie. Pozostalí sa neraz odvolávajú na úraz najmä na hlave nebohého, pritom 

pitvou a mikroskopickým vyšetrením sa jednoznačne zistí, že ide o defekt bez vitálnej 

reakcie, teda o poškodenie vzniknuté po smrti.  

 

2.2. Posmrtné zmeny  

 

   Pre lekára je obzvlášť dôležité poznať znaky umožňujúce bezchybné zistenie nastanej 

smrti, lebo bez nich nie je možné zodpovedne vyhlásiť človeka za mŕtveho. Po zastavení 

životných funkcií tela sa začínajú tvoriť na základe určitých fyzikálnych a chemických 

pochodov nápadné zmeny, typické pre nastanú smrť (posmrtné zmeny). V súdnom 

lekárstve majú veľký význam, a to nielen pre konštatovanie smrti, ale z ich stupňa, 

charakteru a lokalizácie môžeme vysvetliť mnohé okolnosti dôležité pre kriminalistické 

hodnotenie prípadu. Posmrtné zmeny sa delia na včasné a neskoré. Včasné posmrtné 

zmeny sa postupne objavujú už od momentu konštatovania smrti do 24 hodín po smrti, ak 

sa telo nachádza v štandardných podmienkach. Neskoré posmrtné zmeny vznikajú 

približne od druhého dňa po smrti a časom postupne prekrývajú včasné posmrtné zmeny. 

K včasným posmrtným zmenám patria: 

 

• posmrtné chladnutie,  

• posmrtná stuhnutosť,  

• posmrtné vysychanie,  

• vplyv gravitácie na krv- posmrtná hypostáza  

 

K neskorým posmrtným zmenám patria:  

 

• samonatrávenie (autolýza), 

• hniloba, 

• tlenie, 

• mumifikácia, 

• zmydlovatenie (saponifikácia), 

• účinok fauny a flóry.  
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2.2.1. Posmrtné chladnutie mŕtvoly  

 

   Po zástave životných funkcií začína telo chladnúť. Teplota tela klesá až do bodu kedy je 

rovnaká ako okolitá teplota. Tento pokles však nie je lineárny- závisí na množstve 

faktorov. Napríklad telo nachádzajúce sa vo vode bude chladnúť rýchlejšie ako telo 

v uzatvorenom priestore, takisto menšia a chudšia mŕtvola vychladne skôr ako väčšia. 

Ďalšími faktormi môže byť oblečenie a rozčlenenie mŕtvoly. Teplota sa obvykle meria 

v konečníku mŕtvoly, ale je možné ju merať aj v pečeni alebo pod ňou prostredníctvom 

špeciálnej sondy. Meraním teploty v konečníku mŕtvoly a v okolitom prostredí 

s následným použitím tabuliek (nomogramov) možno určiť pomerne krátky časový úsek, 

v ktorom najpravdepodobnejšie došlo k smrti.  

2.2.2. Posmrtná stuhnutosť    

 

   Nastupuje po počiatočnom 1-3 hodiny trvajúcom posmrtnom ochabnutí svalstva 

v dôsledku vyhasnutia nervovej činnosti. Je to fyzikálne- chemický pochod vo svaloch. 

Postihuje priečne pruhované svalstvo vrátane srdcového svalu aj hladké svalstvo. Posmrtné 

stuhnutie sa vytvára descendentne, v nasledujúcom poradí: žuvacie svaly, tvárové svaly, 

svalstvo šije, horných a dolných končatín. Plne vyvinutá je za 5 až 8 hodín. Manipuláciou 

1 až 2 hodiny po smrti sa zruší, ale obnoví sa za ďalších 6-8 hodín. Prejavuje sa aj 

v podobe tzv. husej kože po smrti. Ak sa stuhnutosť raz násilne poruší, viac sa neobnoví. 

Môže do určitej miery aj zmeniť pôvodnú polohu mŕtveho.  

2.2.3. Posmrtné vysychanie  

 

   Posmrtné vysychanie začína na očiach (trojuholníkové areály zaschnutia spojiviek pri 

očných kútikoch po 3 hodinách, skalenie rohovky po 6 hodinách, zmäknutie očných gulí 

po 24 hodinách) a pokračuje na voľnom okraji perí, na miešku, na poškodených miestach 

pokožky (kožné odreniny, okraje rán, stopy po elektródach defibrilátora) a na odkrytých 

povrchoch tela. Vysychanie potom postihuje aj vnútorné orgány, a to najprv pohrudnicu 

a pobrušnicu.  
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2.2.4. Vplyv gravitácie na krv  

 

   Posmrtná hypostáza (hypo =dole; statis =státie, hromadenie krvi) nastáva keď krv po 

smrti účinkom gravitácie klesá do najnižšie uložených miest tela. Kým povrch vyššie 

uložených častí tela môže byť voskovobelavý (posmrtná bledosť), na povrchu nižšie 

uložených častí tela sa začínajú tvoriť posmrtné škvrny, zvané tiež mŕtvolné škvrny. 

Prvé škvrny sa začínajú tvoriť už 20-30 minút po smrti hlavne v krčnej oblasti a postupne 

sa šíria po celom tele. Šesť hodím po smrti sú už úplne vyvinuté na celom tele. Tam, kde 

telo prilieha k podložke a kde je stlačené záhybmi odevu sú škvrny vynechané.  

Farba posmrtných škvŕn býva obvykle tmavo modrá, pretože ide o krv z ktorej bol ešte 

tesne pred smrťou spotrebovaný kyslík a ktorý už mŕtvy organizmus nebol schopný 

nahradiť novým. Avšak u niektorých mŕtvol sa vyskytujú škvrny červené ako napríklad 

v prípade smrti spôsobenej otravou oxidom uhoľnatým alebo kyanidom, kde je kyslík 

viazaný na hemoglobín a smrť nastane nemožnosťou jeho spotreby organizmom. Podobný 

prípad je aj zmrznutie, kedy sa biologické procesy spomaľujú a nedochádza k odčerpaniu 

kyslíka z krvi. Taktiež v orgánoch sa prejavuje posmrtné klesanie krvi jej nahromadením 

v najnižšie uložených častiach ako hypostáza.  

   Hlavný význam škvŕn pre kriminalistickú prax spočíva v určovaní manipulácie s telom, 

avšak nie vždy môžu manipuláciu vylúčiť, pretože škvrny sa tvoria postupne a manipulácia 

s telom tesne po smrti nemusí byť vôbec odhalená.  

 

2.2.5. Autolýza, hniloba a tlenie  

 

   Autolýza je rozpad tkanív účinkom vlastných bunečných enzýmov. Za živa k tomu 

nedochádza pretože tomu bránia bunečné steny a steny mitochondrií, ktoré sa ale po smrti 

rozpadnú. Hniloba a tlenie sú tiež rozpadom tkanív, ale spôsobené baktériami, 

kvasinkami, hubami a ďalšími mikroorganizmami, ktoré sa po smrti rýchle množia a šíria. 

Pri hnilobe prevažujú redukčné procesy, pri tlení oxidatívne. Hniloba sa prejavuje 

zelenavým zafarbením kože za 3-5 dní po smrti spočiatku v trieslach a v okolí pupku, ktoré 

sa ďalej šíri; v teple prebieha rýchlejšie a najrýchlejšie prebieha na vzduchu, pomalšie vo 

vode, najpomalšie v zemi (v pomere 8/2/1 – Casperovo pravidlo). Za 5 dní sa vytvárajú 

hnilobné pľuzgiere vyplnené tekutinou, ktoré ľahko praskajú a ich kryt sa začína 
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odlupovať. Za dva týždne vystupuje z úst a z nosu červená  hnilobná tekutina a po dvoch 

týždňoch je pokožka odlúčená, uvoľňujú sa vlasy a nechty. Po 6 mesiacoch chýba tkanivo 

na vrchnej strane tela, asi za 1 až 2 roky sú mäkké tkanivá rozpadnuté i v zemi, za 10 

rokov sú zachované len kosti, chrupavky a po 20 rokoch už len kosti.  

   Tlenie je oxidatívnou fázou posmrtného rozkladu, ktorá prebieha mesiace až roky. 

Hnilobné procesy a tlenie prebiehajú súčasne, neskôr (v štandardných podmienkach po 4 

týždňoch) hniloba ustane, takže prevládne proces tlenia. Zúčastňujú sa na ňom niektoré 

baktérie, kvasinky, plesne a nižšie huby. Ak sa mŕtve telo nachádza v zemi, v priebehu 1-2 

rokov je široko otvorená hrudná a brušná dutina; žľazové, duté a parenchýmové orgány- 

okrem väziva a šliach- sú rozpadnuté. Po 20 rokoch sú zachované len kosti, ktoré sa po 50 

rokoch stávajú výrazne lomivými.  

2.2.6. Mumifikácia a zmydlovatenie 

 

   Mumifikácia je zvláštny druh posmrtného rozkladu tela, ku ktorému dochádza v suchom 

vetranom prostredí. V našich podmienkach nastáva asi za 3 mesiace po smrti, mŕtvola má 

stvrdnutú zvraštenú pokožku tmavohnedej farby. Mumifikované ostatky majú hmotnosť 

iba 10-12 kg. Zo stupňa mumifikácie sa nedá spoľahlivo určiť doba úmrtia. Po skončení 

mumifikácie zostáva telo pomerne dlhú dobu uchované, takže je možné dokázať rôzne 

stopy násilia.  

   Zmydlovatenie je osobitný druh posmrtného rozkladu tela vo vode alebo vo veľmi 

vlhkom prostredí pri nedostatku vzduchu. Podstatou je tvorba adipocire- nerozpustných 

mydiel, ktoré impregnujú tkanivá a tým vlastne mŕtvolu konzervujú. Tento proces 

umožňuje aj po mnohých rokoch dokázať známky násilia a aj mikroskopické nálezy môžu 

byť veľmi presvedčivé.  

2.2.7. Účinok fauny a flóry 

 

   Na rozklade mŕtvol nachádzajúcich sa voľne v teréne sa významne môžu podieľať divé 

aj domáce zvieratá vrátane vtákov, najmä však hlodavce. Pre hlodavce je charakteristické 

ohryzenie vyčnievajúcich častí- uší, nosa, prstov. Ešte výraznejšie zmeny môže zapríčiniť 

hmyz, najmä mušie larvy. Podľa druhu muchy, aktuálneho štádia larválneho cyklu a dĺžky 
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tohto cyklu je možné určiť aj po viacerých týždňoch dobu smrti na deň presne.  Z flóry sa 

na posmrtnom rozklade podieľajú hlavne plesne a vodné riasy. 4 

 

3. Všeobecný postup pri náleze mŕtvoly  

 

   Každé úmrtie na území Českej republiky sa stáva predmetom úradného záujmu. Postup 

pri úmrtí upravuje vyhláška č. 19/1988 Sb. Ministerstva zdravotníctva o postupe pri úmrtí 

a pohrebníctve, ktorá bola čiastočne zrušená zákonom č. 256/2001 Sb. o pohrebníctve. 

 

Oznámenie úmrtia  

   Podľa vyššie uvedenej vyhlášky sa všetky úmrtia delia do dvoch skupín: 

1. Úmrtia mimo zdravotnícke zariadenia, ktoré sa musia bez meškania oznámiť 

lekárovi, ktorý mal mŕtveho v priamej zdravotnej starostlivosti, a ak takého niet, 

lekárovi, ktorý je najbližšie k miestu úmrtia alebo Záchrannej službe prvej pomoci. 

Ak je podozrenie že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, 

treba úmrtie bez meškania oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru.  

2. Úmrtia v zdravotníckom zariadení, ktoré sa bez meškania oznamujú osobám 

blízkym zomrelému, a ak niet takýchto osôb, obci príslušnej podľa miesta trvalého 

alebo prechodného pobytu zomrelého. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu 

zomrelého, oznamuje sa úmrtie obci v ktorej je zdravotnícke zariadenie 

umiestnené.  

 

   Dôležité je nielen to, komu sa oznamuje úmrtie, ale aj kto ho oznamuje; povinnosť 

oznámiť úmrtie má osoba, ktorá v čase úmrtia žila so zomrelým v spoločnej domácnosti, 

osoba v ktorej byte alebo dome došlo k úmrtiu, alebo lekár, ktorý zomrelého pri úmrtí 

ošetroval alebo bol k nemu privolaný. Ak takej osoby niet, oznamovaciu povinnosť má 

každý, kto sa o úmrtí dozvedel alebo našiel telo mŕtveho. § 1 citovanej vyhlášky ukladá aj 

oznamovaciu povinnosť priamym a nepriamym svedkom úmrtia. Každý je povinný dať 

lekárovi, ktorý zomrelého prehliada, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.  

 

   Po prijatí  oznámenia o náleze mŕtvoly postupuje polícia ČR podľa zákona č. 

141/1961 Sb (trestní řád), zákona č. 273/2008 Sb. ( Zákon o polícii ČR), Záväzného 
                                                 
4 Longauer F. , Súdne lekárstvo pre študentov práva, Univerzita P. J. Šafárika, 2003, str. 23-27 
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pokynu policajného prezidenta č. 100/2001 ku kriminalisticko-technickej činnosti 

PČR a Záväzného pokynu policajného prezidenta č. 130/2001.  

 

3.1. Obhliadka 

 

   Obhliadka je metóda kriminalistickej praktickej činnosti, ktorej podstata spočíva v 

cieľavedomom, priamom, bezprostrednom pozorovaní a skúmaní kriminalisticky 

relevantných objektov vlastnými zmyslami orgánov činných v trestnom konaní, vo  

vyhľadávaní zmien, dokumentovaní stavu objektov a hodnotení vlastných zistení.5 

Počas obhliadky sa využívajú hlavne všeobecné poznávacie metódy ako sú; pozorovanie, 

meranie a vypočítavanie, popisovanie, zrovnávanie, experimentovanie, analýza, syntéza 

a modelovanie. Ich uplatnenie je určené špecifickým cieľom obhliadky. Súčasne sú pri 

obhliadke využívané rôzne špecifické prostriedky kriminalistickej techniky 

k vyhľadávaniu, zviditeľneniu a fixácii stôp či iných dôkazov a prostriedky 

kriminalisticko-technickej dokumentácie. Obhliadku spravidla nie je možné nahradiť inými 

úkonmi a nedostatky obhliadky je možné len ťažko napraviť, pretože ide o úkon 

neodkladný a neopakovateľný.6 

 

 

Účel obhliadky  

   Obhliadka sa robí, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité 

pre trestné konanie. Na obhliadku sa spravidla priberie znalec. Kriminalistická teória delí 

v prípade nálezu mŕtvoly celkovú obhliadku do štyroch kategórií a to na; obhliadku miesta 

činu, obhliadku mŕtvoly, obhliadku stôp a obhliadku predmetov.  

 

Prípady nálezu mŕtvoly s príznakmi násilnej smrti:  

   V týchto prípadoch prvotnými úkonmi sú najmä: 

• obhliadka miesta nálezu mŕtvoly a miesta činu (nemusia byť totožné),  

• obhliadka tela mŕtvoly,  

• súdnolekárska expertíza. 

 

                                                 
5 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J., Kriminalistika, 2. rozš. vydanie Praha: C.H. Beck, 2004, s. 315 
6 Musil, J. a kol. Kriminalistika, 1. vydanie Praha: Naše vojsko, Praha 1994, s. 152 
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Ad a): Osobitnosti obhliadky miesta nálezu mŕtvoly a miesta činu. Miesto nálezu mŕtvoly 

sa často nekryje s miestom činu. Najčastejšie sa zistia tieto rozporné skutočnosti: na mieste 

nálezu nie sú primerané veľké krvné stopy, čo je v rozpore so zisteným spôsobom 

usmrtenia, na mieste nálezu mŕtvoly chýbajú niektoré druhy stôp, napríklad stopy obrany 

obete, na mieste sú stopy po vlečení mŕtvoly, stopy dopravných prostriedkov, výskyt tzv. 

negatívnych okolností a pod. Príčinou tohto nesúladu môže byť cieľavedomá činnosť 

páchateľa (napr. premiestnenie mŕtvoly), ale aj konanie iných osôb (napr. pri poskytovaní 

prvej pomoci) alebo obete, ktorá sa po spôsobení zranenia ešte pohybuje a umiera na inom 

mieste.  

   Skutočnosti nasvedčujúce tomu, že miesto nálezu mŕtvoly nie je miestom činu: 

• na mieste nie sú stopy zápasu, aj keď vzhľadom na povahu prípadu možno usúdiť, 

že sa obeť mohla brániť vražednému útoku,  

• na mieste sú stopy po vlečení mŕtvoly, stopy obuvi, dopravných prostriedkov atď.,   

• súdnolekárskym skúmaním sa zistili príznaky manipulácie s mŕtvolou (narušenie 

mŕtvolnej stuhnutosti, premiestnenie mŕtvolných škvŕn a pod.),  

• nájdená mŕtvola je čiastočne alebo úplne ukrytá (zakopaná v zemi a pod.).  

   Ak sa zistia tieto skutočnosti, pozornosť treba zamerať na zistenia miesta činu, kde 

možno predpokladať existenciu mnohých ďalších usvedčujúcich stôp. V prípade nálezu 

časti mŕtvoly sa obhliadne miesto nálezu a samostatné časti mŕtvoly. Na skúmanie sa 

zaisťujú obaly alebo predmety, v ktorých sa časti mŕtvoly preparovali alebo boli zabalené. 

Chýbajúce časti mŕtvoly sa musia hľadať nielen v najbližšom okolí (koše na odpadky, 

vodné toky, studne, pivnice a pod.), ale aj vo vzdialenejších oblastiach.  

 

Ad b): Osobitnosti obhliadky tela mŕtvoly alebo jej častí. Mŕtvola sa obhliada na mieste 

nálezu mŕtvoly alebo na mieste činu a pri pitve. Jej časti sa obhliadajú aj na mieste a pri 

súdnolekárskom skúmaní. Obhliadka mŕtvoly alebo jej častí na mieste je nevyhnutná 

jednak preto, aby bolo možné kvalifikovane posúdiť, či nastala smrť, a jednak preto, že 

niektoré skutočnosti (napr. presná poloha mŕtvoly, posmrtná stuhnutosť, telesná teplota) sa 

ďalšou manipuláciou s mŕtvolou alebo uplynutím času menia. Treba však dbať na to, aby 

nedošlo k poškodeniu stôp blízko mŕtvoly alebo k porušeniu polohy tela. Vykonanie 

obhliadky mŕtvoly alebo jej časti na mieste nálezu kriminalistovi umožňuje využiť zistené 

poznatky (napr. o čase smrti) na taktické účely. Preto je pri obhliadke nevyhnutná úzka 

spolupráca kriminalistu s lekárom. V poslednom období sa na určovanie času smrti 
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pomerne úspešne využíva rektálne meranie teploty. Lekár potom so zreteľom na teplotu 

okolia a ďalšie informácie pri tzv. čerstvých mŕtvolách určuje čas smrti s presnosťou plus, 

mínus jedna hodina. Zistenia, ktoré patria do okruhu lekárskej odbornosti, pri obhliadke 

mŕtvoly robí lekár. Medzi také zistenia patrí: opis vonkajších poranení na tele obete, 

posmrtné zmeny, predbežný čas smrti a príčina smrti.  

   Zistenia, ktoré nemajú súdnolekársky charakter, robí pri obhliadke kriminalista. Sú to 

napr. poloha mŕtvoly vo vzťahu k okoliu, spôsob ukrytia, charakter a povaha podložky 

tvoriaca lôžko mŕtvoly a pod. Tieto zistenia sa uvedú v zápisnici, zo znenia ktorej musia 

byť zrejmé, ktoré zistenia urobil lekár a ktoré kriminalista.  

 

Ad c): Osobitosti súdnolekárskej expertízy. Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola 

spôsobená trestným činom, mŕtvola musí byť prehliadnutá a pitvaná. Súdnolekárskemu 

skúmaniu sú podrobené aj nájdené a zaistené časti mŕtvoly. Medzi najdôležitejšie 

a najčastejšie sa vyskytujúce otázky patria: 

• zistenie príčiny smrti,  

• opis všetkých zranení na tele obete, určenie ktoré z nich sú smrteľné, ktoré boli 

spôsobené zaživa a ktoré po smrti,  

• určenie mechanizmu usmrtenia (akým smerom, akou silou a akým prostriedkom či 

nástrojom boli rany vedené a či podľa ich umiestnenia možno určiť vzájomné 

postavenie útočníka a obete),  

• aký čas uplynul od smrti do obhliadky (pitvy) mŕtvoly,  

• akým spôsobom a prostriedkom bola nájdená časť mŕtvoly oddelená od tela obete 

atď.  

 

3.1.1. Obhliadka miesta činu  

 

   Obhliadka miesta činu sa vykonáva, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené 

skutočnosti dôležité pre trestné konanie, najmä ak by mohli byť na mieste činu zistené 

alebo zaistené akékoľvek stopy.  

   Prehliadka mŕtveho na mieste činu (mieste nálezu tela) patrí medzi mimoriadne náročné 

úlohy lekára. Od toho, na akej úrovni a ako spoľahlivo ju splní, závisí rýchlosť 

a efektívnosť ďalšieho postupu polície. Za miesto činu sa v kriminalistickom slova zmysle 

považuje miesto (priestor), kde došlo k uskutočneniu konkrétnej činnosti páchateľa. 
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V tomto priestore sa pri spáchaní trestného činu proti životu vytvárajú početné relevantné 

stopy páchateľa i postihnutého. Tie treba nájsť, zachovať a spoľahlivo vyhodnotiť. Treba 

postupovať v súlade s kriminalistickými zásadami- tak, aby  nedošlo k poškodeniu alebo 

zničeniu niektorej stopy. Prehliadka miesta činu sa môže uskutočniť za prítomnosti 

vyšetrovateľa polície alebo bez nej. Je potrebné, aby na mieste činu lekár neporušil stopy, 

zbytočne s ničím nemanipuloval, dával pozor aby nezanechal stopy po svojej prítomnosti 

a dbal na pokyny policajných orgánov. Všetky nájdené dôkazové predmety treba doručiť 

k pitve.  

 

   Na mieste činu sa vykonáva množstvo technických úkonov; podrobná prehliadka, 

fotodokumentácia, zápis, evidujú sa a zisťujú stopy. Od súdneho lekára sa očakávajú 

predbežné správy ako približné určenie doby, kedy nastala smrť, vyjadrenie k polohe tela 

zomrelého, názor na poranenie popr. iný druh násilia, jeho približný rozsah a mechanizmus 

vzniku, na predmety a ich spôsobilosť k vyvolaniu takéhoto zranenia, či bolo možné 

spôsobiť si úraz sám alebo pravdepodobnejšie zavinenie inou osobou, prehliadka stôp 

biologického pôvodu, prípadné upozornenia, podnety atd. Vyjadrovať sa tu záväzne a určiť 

príčinu smrti nie je možné. Určenie doby, kedy nastala smrť, je iba približné. Pri vonkajšej 

prehliadke využívame hlavne posmrtné zmeny.  

 

3.1.2. Obhliadka mŕtveho 

   Účelom prehliadky je zistiť úmrtie a jeho príčiny. Ide o vonkajšiu obhliadku tela 

zomrelého mimo zdravotnícke zariadenie alebo v zdravotníckom zariadení. V Českej 

republike je to výlučne úloha prehliadajúceho lekára. Prehliadku mŕtveho v USA môže 

urobiť aj nelekár, napr. špeciálne vyškolený policajt alebo zdravotná sestra. Cieľom 

prehliadky je:  

• zistiť (konštatovať) smrť,  

• zistiť čas smrti,  

• zistiť príčinu smrti (po porade s ošetrujúcim lekárom),  

• zistiť druh a kategóriu smrti (násilná, nenásilná- prirodzená),  

• prípadne upovedomiť políciu (pri samovražde alebo podozrení zo samovraždy, pri 

podozrení z trestného činu, pri vyložení mŕtveho z dopravného prostriedku, pri 

mŕtvom neznámej totožnosti),   
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• pri výskyte poranení určiť, či vzniklo zaživa alebo po smrti, akým mechanizmom 

vzniklo, 

• zistiť aká bola dĺžka prežívania a či bolo možné smrť odvrátiť,  

• rozhodnúť o pitve,  

• vyplniť List o prehliadke mŕtveho.   

 

   Prehliadajúci lekár je príslušný praktický lekár, určený vedúcim príslušného 

zdravotníckeho zariadenia alebo štátnym okresným lekárom, resp. štátnym krajským 

lekárom, ktorému bolo úmrtie počas jeho výkonu služby oznámené, a ktorý je privolaný na 

vykonanie prehliadky zomrelého v mieste úmrtia (nálezu mŕtveho tela). Musí mať 

príslušnú kvalifikáciu a prax v prehliadkach mŕtvych. Prehliadku zomrelého mimo 

zdravotnícke zariadenie môže vykonať službukonajúci lekár Lekárskej služby prvej 

pomoci, ak bezprostredne pred smrťou pacienta neošetroval. Ak lekár zomretého pred 

smrťou ošetroval, alebo má k zomretému príbuzenský vzťah, nie je oprávnený vykonať 

prehliadku. V tomto prípade prehliadku urobí iný lekár.  Prehliadku zomretého 

v zdravotníckom zariadení urobí lekár určený vedúcim tohto zariadenia. Prehliadku osoby, 

ktorá zomrela v objektoch ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo 

v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže ČR, vykonávajú lekári týchto síl a zborov. 

Ak lekár, ktorý urobil prehliadku mŕtveho, nenariadi pitvu, je povinný bez meškania 

oznámiť úmrtie príslušnému obvodnému úradu, ktorý vedie matriku, v prípade nariadenia 

pitvy oznámi matrike úmrtie zdravotnícke zariadenie, ktoré pitvu vykonalo.  

   V nejasných prípadoch orgán činný v trestnom konaní (OČVK), ktorý zodpovedá za 

riadny výkon obhliadky, môže privolať na miesto nálezu mŕtveho (miesto činu) v rámci 

súdnolekárskej služby aj súdneho lekára- znalca, ktorý sa zúčastňuje na prehliadke mŕtvoly 

a miesta jej nálezu. Tento úkon umožňujú § 113 a § 114 Tr. Řádu.  

   Vonkajšia prehliadka mŕtvoly sa riadi niekoľkými zásadami, ktoré musia byť povinne 

vždy dodržané. Postup je nasledovný:  

a) ohliadka a popis polohy mŕtvoly,  

b) ohliadka a popis vonkajších viditeľných stôp násilia apod.,  

c) ohliadka a popis oblečenia mŕtvoly,  

d) ohliadka a popis predmetov nájdených na mŕtvole a okolo nej,  

e) ohliadka a popis stôp násilia nájdených na tele mŕtvoly v miestach zakrytých 

odevom s prihliadnutím k rôznym okolnostiam,  
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f) ohliadka a popis bezprostredného i vzdialenejšieho okolia mŕtvoly. 

 

   Lekár podľa potreby a dohody s vyšetrujúcimi orgánmi pomáha pri zaisťovaní 

biologických stôp ako priamo na obeti, pod ňou, v najbližšom okolí, tak vo vzdialenejších 

miestach, liekov, nádobiek s neoznačeným obsahom, receptov apod. Pri ohliadke a popise 

mŕtvoly si všíma jej pozíciu a pri popise hlavy venuje pozornosť jej pootočeniu vzhľadom 

k pozdĺžnej osi tela a k jej sklonu k úrovni ramien. Pri ohliadke mŕtvoly z hľadiska 

predmetov nájdených na nej, v jej rukách, si všíma všetkého, čo má alebo môže mať vzťah 

k mŕtvole alebo k trestnému činu (napr. rôzne obaly, v ktorých bola mŕtvola zabalená). 

Mŕtvy môže zvierať v ruke chumáče vlasov, ktoré vytrhol páchateľovi pri zápase s ním, 

alebo ktoré si vytrhal z hlavy sám v predsmrteľnom kŕči. V blízkosti mŕtvoly sa môžu 

vyskytovať takisto časti odevov, strhnutých z tela páchateľa alebo obete pri zápase či 

predmety vypadnuté z vrecka odevu. Na mieste náleze mŕtvoly, v prípade náhlych alebo 

násilných smrtí, robí lekár len predbežné úsudky. Závery musia byť potvrdené pitvou 

a ďalším súdnolekárskym a kriminalistickým vyšetrením. Usmrtenie druhou osobou môže 

byť úmyselné (vražda) alebo neúmyselné.    Pohnútky páchateľa, ktoré ho k nemu viedli 

posudzuje vždy právnik a lekár sa o nich nevyjadruje. Lekár hodnotí iba známky, ktoré sú 

pre toto usmrtenie príznačné a ktoré sa nevyskytujú u samovraždy alebo náhody. Pre 

vraždu je typická lokalizácia, intenzita a spôsob násilia. O samovražde svedčí hlavne 

miesto činu a nálezu mŕtvoly, jednoduchosť spôsobu násilia, lokalizácia násilia, voľba 

prostriedkov a nástroja (často prostriedok alebo nástroj, ktorý súvisí s povolaním), listy na 

rozlúčku. 7 

 

3.2. Pitva 

   Prehliadajúci lekár napriek starostlivej prehliadke mŕtveho v niektorých prípadoch úmrtia 

mimo zdravotníckeho zariadenia nevie zistiť príčinu smrti. Preto je podľa § 115 Tr. řádu 

oprávnený nariadiť súdnolekársku pitvu. Postupuje tak podľa Vyhlášky č. 19/1988 Sb. § 4.  

Podľa ustanovenia § 105 odst. 2 Tr. řádu sa k prehliadke a pitve mŕtvoly priberajú vždy 

dvaja znalci, pričom nesmie byť privolaný ako znalec ten lekár, ktorý zomrelého ošetroval 

počas choroby, ktorá smrti bezprostredne prechádzala. § 115 odst. 1 Tr. řádu jednoznačne 

stanoví, že ak vzniklo podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí 
                                                 
7 Mego M., Súdne lekárstvo I., PSYCHOPROF, Nová Zámky, 2001, s.35-36 
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byť mŕtvola prehliadnutá a pitvaná. Nie je správne preto obchádzať nariadenie súdnej pitvy 

iba posudkom na základe pitvy zdravotnej, poprípade pribraním len jedného znalca. Pitva 

je najdôležitejšia vyšetrovacia metóda súdneho lekára, ktorá ma dva aspekty:  

• medicínsky aspekt pitvy: zistenie príčiny smrti, overenie diagnózy stanovenej 

prehliadajúcim lekárom, resp. ošetrujúcim lekárom, zistenie nových neznámych 

nálezov, objasnenie závažných okolností smrti a mechanizmu smrti z medicínskeho 

hľadiska,  

• právny aspekt pitvy: potvrdenie alebo vylúčenie násilnej smrti, resp. zavinenia 

druhej osoby, vyjadrenie sa k otázkam, či spôsobené násilie je v príčinnej súvislosti 

so smrťou, a či by sa dalo smrti zabrániť. 

   Podľa účelu sa pitvy delia na anatomické, ktoré skúmajú stavbu tela a jeho častí na 

vyučovacie a vedecké účely, patologicko-anatomické pitvy, ktoré skúmajú prejavy 

a účinky chorôb na telo, a súdnolekárske (súdne), ktoré odhaľujú dôsledky násilia. 

Vyhláška č. 19/1988 Sb. však pozná iba pojem „pitva“ a nerozlišuje pitvy podľa vyššie 

uvedeného delenia.  

Pitva patrí medzi najstaršie vyšetrovacie metódy v medicíne. Podľa zákona o pohřebníctví 

č. 256/2001 Sb. (novelizovaný 1. 7. 2005) je pitva zásahom do integrity mŕtveho a treba ju 

vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti nebola 

znížená ľudská dôstojnosť mŕtveho. Ak osoba počas svojho života písomne alebo inak 

preukázateľne odmietla pitvu svojho tela po smrti, možno ju napriek tomu vykonať 

v týchto prípadoch:  

• ak je podozrenie, že mŕtvy bol chorý na prenosné ochorenie, 

• pri podozrení na kontamináciu mŕtveho rádioaktívnymi látkami,  

• pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,  

• ak lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, má pochybnosti o príčine smrti alebo 

o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,  

• z dôvodov ustanovených osobitnými predpismi (napr. Tr. řádem).  

 

   Pitvu na súdne lekárskych oddeleniach vykonáva lekár hlavne vtedy, ak pri prehliadke 

mŕtveho pri náhlom úmrtí nebolo možné zistiť príčinu smrti, ďalej u osôb zomrelých 

násilným úmrtím, ak bola príčinou smrti priemyselná otrava, úraz pri výkone práce alebo 

ak je tu podozrenie, že k smrti došlo z týchto príčin. Taktiež, ak je tu podozrenie, že úmrtie 

môže byť v príčinnej súvislosti s nesprávnym postupom pri výkone zdravotníckych 
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služieb, je nutné vykonať pitvu. Je možne ju vykonať najskôr 2 hodiny potom, kedy 

prehliadajúci lekár zistil úmrtie. Ak počas pitvy vznikne podozrenie, že úmrtie bolo 

spôsobené trestným činom, pitva sa preruší a túto skutočnosť oznámi lekár bezodkladne 

príslušnému orgánu činnom v trestnom konaní (§ 6 odst.4 vyhlášky 19/1988 Sb. ). V 

prípade, že je nariadená súdna pitva, na ústave súdneho lekárstva ešte pred začatím 

samotnej pitvy vykonajú kriminalisti PČR za 

súčinnosti súdneho lekára fotografovanie pred úpravou a po úprave mŕtvoly, ďalej sa 

vykoná úradný popis, prehliadne a popíše sa šatstvo, z ktorého sa odoberú vzorky látok, 

odoberie sa vzorka vlasov, snímajú sa odtlačky prstov. Pri vonkajšej prehliadke mŕtvoly sa 

popíšu a fotografujú zvláštne znamenia, ako materské znamienka, tetovania, jazvy. 

V prípade výskytu jazvy, je spravidla možné rozlíšiť stav po chirurgickom výkone alebo 

bežnom poranení.  

Mŕtveho je možné po pitve pochovať- či už do zeme alebo spopolniť- len so súhlasom 

prokurátora alebo vyšetrovateľa. Zomretého, ktorého totožnosť nie je známa je možné 

pochovať len so súhlasom štátneho zástupca, ktorý o tom rozhodne s najväčším 

urýchlením (§ 115 tr. řádu). Ľudské pozostatky osôb, u ktorých nebola zistená totožnosť, 

môžu byť pochované iba do hrobu alebo hrobky (§5 zák. č.256/2001 Sb. o pohrebníctve a 

o zmene niektorých zákonov). V žiadnom prípade sa telo nezistenej totožnosti nesmie 

spopolniť, ale musí byť riadne pochované do označeného hrobu z dôvodu neskoršej 

možnej exhumácie. Pri spopolnení je vydanie príslušného povolenia obzvlášť závažným 

aktom, pretože náprava prípadného pochybenia tu je vylúčená. Bez primeraného dôvodu 

by sa však pochovanie, z hľadiska hygienického, odkladať nemalo. Preto je v ostatných 

prípadoch pohreb možný ihneď po pitve. Ak sa v trestnom konaní objavia nové 

skutočností, pre ktoré je nutné vykonať exhumáciu,  nariadi ju predseda senátu 

a v prípravnom konaní štátny zástupca(§ 115 odst. 2 tr. řádu).  

 

   Je potrebné pripomenúť, že pitva je úkon neopakovateľný. Neodborne alebo povrchne 

vykonanú pitvu nemôže celkom napraviť ani pitva nová, pretože pitva je deštruujúca 

vyšetrovacia metóda; raz rozrezané orgány už nemožno dať pred opakovanou pitvou do 

pôvodného stavu. Pochybenia z prvej pitvy sa niekedy nedajú napraviť vôbec. Okrídlená 

veta, že mŕtve telo je najlepší svedok, ibaže vypočuť ho dokáže len špecialista, má určite 

svoje opodstatnenie aj dnes. Na záver by som uviedla, že s mŕtvym telom sa má vždy 

zaobchádzať s pietou. Pri pitve sa má používať taká pitevná technika, aby bolo možné po 
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pitve telo upraviť do prijateľnej podoby, dbá sa najmä na to, aby sa dobre zachovala tvár. 

Vždy treba brať ohľad aj na city príbuzných a zachovať dôstojnosť telesných pozostatkov.  

  

   Výstupom pitvy je znalecký posudok, v ktorom by mal byť podrobne popísaný pitevný 

nález a na jeho základe zodpovedané otázky položené pri zadávaní posudku; náklady sú 

hradené zadávateľom posudku. O nálezoch a výsledkoch pitvy vyhotoví lekár, ktorý pitvu 

vykonal tzv. pitevný protokol. Ten okrem lekára vykonávajúceho pitvu podpíše tiež 

vedúci lekár príslušného oddelenia súdneho lekárstva. Následne lekár vykonávajúci pitvu 

doplní List o prehliadke mŕtveho a odošle úradu, poverenému vedením matriky, 

príslušného podľa miesta úmrtia.  

 

 

Pitevný protokol o vykonanej zdravotnej pitve obsahuje: 

• List o prehliadke mŕtveho a Sprievodný list k pitve.  

• Popis nálezu pri vonkajšej a vnútornej prehliadke.  

• Výsledky komplementárneho laboratórneho vyšetrenia (podľa uváženia 

pitvajúceho lekára). 

• Pitevnú diagnózu: I. Základné ochorenia.  

                                          II. Komplikácie.  

                                          III. Príčina smrti.  

                                          IV. Vedľajší nález.  

Pitevný protokol o vykonanej súdnej pitve obsahuje:  

• Ustanovenie PČR o nariadení prehliadky a pitvy podľa § 115, odst. 1 Tr. řádu 

a pribraní znalcov podľa § 105, odst. 2, Tr. řádu s otázkami, ktoré je nutné posúdiť 

a zodpovedať, odôvodniť, v lehote k vypracovaniu znaleckého posudku a s 

poučením.  

• List o prehliadke mŕtveho a Sprievodný list k pitve.  

• Správu o ukončení resuscitácie (v prípade, kedy bol vykonaný odber orgánov 

v rámci transplantačného programu). 

• Popis nálezu pri vonkajšej prehliadke (doplnený schematickými nákresmi 

a fotodokumentáciou).  

• Popis nálezu pri vnútornej prehliadke (doplnený schematickými nákresmi 

a fotodokumentáciou).  
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• Výsledky komplementárneho laboratórneho vyšetrenia (histologický nález, 

vyšetrenie hladiny alkoholu v krvi a moči, chemicko-toxikologické vyšetrenie 

biologického materiálu, sérologické vyšetrenie atď.).  

• Výpis z vyšetrovacieho spisu PČR, prípadne zo zdravotníckej dokumentácie 

zomretej osoby.  

• Lekársky znalecký posudok, ktorý obsahuje odpovede znalcov na požadované 

otázky, vždy musí mimo iné obsahovať nález pri vonkajšej prehliadke a pitve, 

príčinu smrti, mechanizmus vzniku poranenia, výsledky a hodnotenie 

komplementárneho laboratórneho vyšetrenia, príčinnú súvislosť medzi poranením 

a smrťou, či sa jedná o smrť z príčin chorobných alebo o smrť násilnú.  

   Chemicko-toxikologické vyšetrenie sa vykonáva formou samostatného znaleckého 

posudku, znalcom v obore zdravotníctva, odvetvia toxikológie alebo je možné pribrať 

toxikológa ako konzultanta.  

   Pitvajúci lekár počas pitvy diktuje popis jednotlivých orgánov a telesnej schránky 

vrátane patologických zmien zapisovateľovi alebo do diktafónu. Zápis alebo prepis audio- 

nahrávky je následne podpísaný a slúži ako doklad o výsledkoch vykonanej pitvy. Titulná 

strana pitevného protokolu obsahuje dostupné nacionálie pitvaného, deň a hodinu smrti, 

dodania mŕtvoly a pitvy, mená pitvajúcich lekárov, vyšetrené okolnosti, meno 

prehliadajúceho lekára, jeho diagnózy, miesto smrti, druh pitvy a pitevný nález. 

V pitevnom náleze sa uvádza:  

• bezprostredná príčina smrti (choroba alebo stav, ktorý priamo alebo cestou 

svojich komplikácii viedol k smrti), 

• základné porušenie zdravia(prvotná príčina), od ktorého sa bezprostredná príčina 

smrti odvíja,  

• komplikácie (príčiny a stavy predchádzajúce smrti), 

• vedľajší nález (iné chorobné stavy a zmeny, ktoré nie sú v príčinnej súvislosti so 

smrťou),  

• kategória a druh smrti. 

 

   Poznatky, ktoré boli zistené súdnym lekárom pri vonkajšej a vnútornej prehliadke tela sa 

využívajú v kriminalistickej praxi na typovanie osôb v evidenciách PČR, napr. v systéme 

PATROS (aktuálne hľadané a nezvestné osoby) a k ďalšiemu zisťovaniu totožnosti v 

kriminalistických evidenciách a zbierkach vedených Kriminalistickým ústavom Praha.  
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   Pri úmrtí osoby je možné uvažovať aj o prípadnom odbere orgánov – transplantácii. 

Transplantáciou sa rozumie proces, smerujúci k zachovaniu odobraného tkaniva alebo 

orgánu v stálej kvalite na implantáciu tkaniva alebo orgánu príjemcovi, vrátane všetkých 

postupov, prípravy, preparovania a uchovania tkaniva a orgánu. Odobrať orgán je možné 

iba za podmienky, že nebude zmarený účel pitvy, a to konkrétne v prípade, keď 

prehliadajúci lekár  

má podozrenie z trestného činu. Preto niekedy nie je možné odobrať orgány v prípadoch, 

kedy môže byť nariadená pitva podľa § 115 tr. řádu, napr. v prípade smrti spôsobenej 

následkom tr. činu proti životu a zdraviu, pri niektorých dopravných nehodách, pracovných 

úrazoch apod. Odber od zomrelého darca je vylúčený, ak zomrelého nemožno 

identifikovať (§ 11 odst.1 písm. c) Zák. č. 285/2002 Sb. Transplantačný zákon). 

 

3.3. Určenie približného času smrti 

    Je jednou zo základných úloh, ktoré musí prehliadajúci lekár riešiť. Vychádza pritom 

z podrobných tanatologických poznatkov. Čo najpresnejšie určenie času smrti má veľký 

význam v prípadoch násilnej smrti alebo pri podozrení na násilie a to predovšetkým pri 

kriminálnych trestných činoch (preveruje sa alibi potenciálneho páchateľa a činnosť iných 

osôb). Dôležité je určenie času aj v iných právnych záležitostiach, napríklad pri dedičskom 

konaní ako aj v medicíne, najmä pri transplantácii orgánov, pri oživovaní a ďalšej 

intenzívnej starostlivosti. Čas smrti sa nedá vždy presne určiť, pretože toto určovanie 

závisí od celého radu vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré nie sú vždy známe. 

Všeobecne platí, že určenie času smrti bude tým presnejšie, čím skôr sa uskutočňuje 

a naopak, po týždňoch, mesiacoch alebo dokonca rokoch je možný už len veľmi približný 

odhad vyžadujúci si navyše veľkú osobnú skúsenosť. 8 

3.4. Určenie príčiny smrti  

   Určenie príčiny smrti má u súdnej pitvy zásadný význam nielen z hľadiska patogenézy 

formálnej, ale najmä kauzálne v rozlíšení kategórie smrti násilnej a smrti z príčin 

vnútorných (chorobných). Pritom je potrebné pri smrti násilnej objasniť význam súčasne 

zistených zmien chorobných, ktoré podľa povahy a pokročilosti nemusia mať z hľadiska 

príčiny smrti vôbec žiadny význam a inokedy môžu znamenať zvláštny osobný stav majúci 

                                                 
8 Mego M., Súdne lekárstvo I., PSYCHOPROF, Nová Zámky, 2001, str. 37 
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podiel na smrti. Znalec sa musí tiež vysporiadať s interpretáciou niektorých nálezov, ktoré 

ukazujú na násilie; vyskytnú sa tiež u smrti prirodzenej (napr. môžu byť následkom 

resuscitačného úsilia- konkrétne zmeny na krčných orgánoch pripomínajúce hrdúsenie). 

Určenie, či poranenie vzniklo po smrti alebo zaživa (hodnotenie vitálnej reakcie), je 

nevyhnutné. Pritom sa ukazuje, že známky nasvedčujúce vitálnej reakcii je nutné hodnotiť 

v súvislostiach a niektorým nie je možné prisudzovať jednoznačnú platnosť.  

   Základným kritériom závažnosti poranenia je jeho vzťah k príčine smrti. Ak súvisí 

zranenie s príčinou smrti, je potrebné určiť, či bolo smrtiace pre svoju všeobecnú povahu 

alebo pre pripojenú komplikáciu a akú, či pre zvláštny osobný stav postihnutého (napr. 

výskyt chorobných zmien, anatomické úchylky, pokročilý vek atď.).  

   Vznik úrazových zmien musí byť objasnený primeraným mechanizmom. Niekedy je 

možné vyjadriť sa len všeobecne, ak je však poranenie viac charakteristické, môže byť 

určenie mechanizmu presnejšie: darí sa označiť typ predmetu, nástroja, ktorým bolo 

zranenie spôsobené. K identifikácii nástroja môže pomôcť i zhoda skupinovej príslušnosti 

na zaistenom predmete nájdených biologických stôp s krvnou skupinou obete. Určuje sa 

intenzita násilia, niekedy mnohosť a postupnosť jeho pôsobenia. Zisťuje sa, či si mohol 

jedinec poranenie spôsobiť sám alebo či úrazové zmeny nasvedčujú vražde, zvažuje sa 

možnosť náhodného vzniku poranení. Z jediného zranenia sa nedá obvykle vyvodzovať 

celý priebeh úrazového deja, býva však možné prikloniť sa k niektorej z vyšetrovacích 

verzií, zhodnotiť jej pravdepodobnosť a znalecký úsudok overiť pri vyšetrovacom pokuse 

alebo rekonštrukcii trestného činu, iné verzie vylúčiť. 9 

 

4. Lekár ako znalec  

   Ako zákonný podklad súdnolekárskej znaleckej činnosti slúži zákon č. 20/1966 o o péči 

o zdravie ľudu a zákon č. 220/1991 Sb. O Českej lekárskej komore. Problematika znalcov 

v rámci trestného konania je riešená v ustanoveniach § 105-111 Tr. řádu. Znaleckú činnosť 

vykonávajú takmer výlučne znalci vymenovaní pre jednotlivé odbory a odvetvia ministrom 

spravodlivosti alebo predsedom krajského súdu.  

   Znalec je osoba, ktorú uznesením priberajú orgány činné v trestnom konaní 

(vyšetrovateľ Policajného zboru ČR, prokurátor alebo súd) za účelom objasnenia určitých 

skutočností dôležitých pre trestné konanie, a to na podklade nadobudnutých odborných 

znalostí.  
                                                 
9 Strejc P., Sodní lékařství pro právníky, Univerzita Karlova v Prahe, 1991, str.52-53 
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   Pretože znalec sa priberá len vtedy, ak na objasnenie uvedených skutočností sú potrebné 

odborné znalosti, nebude prichádzať do úvahy v prípade, kde ide o posúdenie bežných 

skutočností, na objasnenie ktorých stačia základné praktické skúsenosti a základné 

všeobecné znalosti získané výučbou a výchovou, ktoré z istých oblasti odborných znalostí 

má kultúrny človek, aj keď nie je odborníkom v danom vednom odbore. Ak však na 

objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie sú potrebné odborné znalosti 

medicínskeho charakteru, priberá sa ako znalec lekár. Či v konkrétnom prípade ide o  

skutočnosť, na objasnenie ktorej sú potrebné odborné znalosti alebo nie, posúdi ten orgán 

činný v trestnom konaní, ktorý koná v čase, keď sa otázka vyskytla. Záver určitého orgánu 

(napr. vyšetrovateľa v prípravnom konaní), že netreba pribrať znalca, nie je prekážkou, aby 

znalca pribral iný orgán (napr. súd pri hlavnom pojednávaní), ak pribratie znalca pokladá 

za odôvodnené.  

   Znalecká činnosť je delená na odbory a odvetvia, prípadne pododvetvia a toto delenie sa 

pravidelne aktualizuje. Lekári vykonávajú znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo 

a formácia, ktorého odvetviami sú jednotlivé špecializácie, napr. súdne lekárstvo, 

psychiatria, chirurgia atď. Spravidla sa priberá jeden znalec. Ak ide o objasnenie dôležitej 

skutočnosti, treba pribrať dvoch znalcov, a to vždy ak ide o prehliadku a pitvu mŕtvoly, 

alebo ak ide o vyšetrenie duševného stavu.  

   Súčasťou uznesenia (príkazu) o pribratí znalca je:  

• zoznam konkrétnych otázok, ktoré je treba posúdiť a zodpovedať,  

• odôvodnenie, prečo je potrebné v danej veci znalecké posudzovanie. 

 

   Znalcovi, ktorý je poverený vypracovaním posudku, sa poskytnú potrebné údaje. Ak to je 

na podanie posudku potrebné, dovolí sa znalcovi nazrieť do spisov alebo sa mu spisy 

požičajú. Môže sa mu tiež dovoliť, aby bol prítomný pri niektorých vyšetrovacích 

úkonoch, a to: 

• pri výsluchu obvineného a svedkov; znalec má pritom právomoc klásť uvedeným 

osobám otázky vzťahujúce sa na predmet znaleckého posudzovania,  

• pri lekárskom vyšetrení poškodeného alebo osoby podozrivej zo spáchania 

trestného činu,  

• pri obhliadke miesta činu, resp. miesta nálezu mŕtvoly,  

• pri rekonštrukcií niektorých okolností prípadu (trestného činu), resp. pri 

vyšetrovacom pokuse. 
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   Znalec môže tiež navrhnúť, aby boli inými dôkazmi vopred objasnené okolnosti potrebné 

na podanie posudku. Znalcovi nepatrí vykonávať hodnotenie dôkazov, samostatne 

vykonávať vyšetrovacie úkony a zaobstarávať pre účely trestného konania dôkazové 

prostriedky. Znalcovi neprislúcha riešiť ani právne otázky (miera zavinenia, kvalifikácia 

trestného činu, výška trestu). V prípravnom a súdnom konaní sa väčšinou uskutočňuje 

výsluch znalca, ktorý sa upravuje v § 108 Tr. řádu takto:  

(1) Ak vypracoval znalec posudok písomne, postačí, aby sa pri výsluchu naň odvolal 

a potvrdil ho. Ak nebol posudok vypracovaný písomne, nadiktuje ho znalec pri 

výsluchu do zápisnice.  

(2) Ak sa pribralo viac znalcov, ktorí dospeli po vzájomnej dohode k súhlasným 

záverom, podá za všetkých posudok ten z nich, ktorého sami na to určili; ak sa 

závery znalcov rozchádzajú, treba vypočuť každého osobitne.   

(3) V prípravnom konaní možno od výsluchu znalca upustiť, ak nemá vyšetrovateľ ani 

prokurátor o spoľahlivosti a úplnosti písomne podaného znaleckého posudku 

pochybnosti.  

 

   Podľa § 97 TŘ je každý povinní sa na predvolanie dostaviť a vypovedať ako svedok 

o tom, čo je mu známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých 

pre trestné konanie.  

   Lekár, ktorý často lieči následky násilia, bývava predvolaný, či už v prípravnom 

konaní alebo pri súdnom konaní, aby so súhlasom ošetrovanej osoby vypovedal ako 

svedok o jej zdravotnom stave, priebehu a výsledkoch liečby. V týchto prípadoch nie je 

bezprostredným svedkom spáchania trestného činu, ale niektorého jeho následku; 

vypovedá totiž o jeho dôležitých okolnostiach. O takýchto skutočnostiach lekár i ako 

svedok vypovedá na základe svojich odborných znalostí, teda nie len na úrovni 

zmyslového vnímania. Vzťahujú sa naňho všeobecné ustanovenia ako na iného svedka. 

Lekár pribratý ako znalec, nemôže byť pri podaní posudku vypočutý ako svedok. Ak 

by svedkom udalosti bola osoba, ktorá je súčasne znalcom, bude cennejšia jej svedecká 

výpoveď, pretože svedok, na rozdiel od znalca je nenahraditeľný.  
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5. Exhumácia (ex- zo, humus- zem) 

 

   Exhumácia je vybratie už pochovaného tela z hrobu pre účely identifikácie, 

súdnolekárskej expertízy, premiestnenia do iného hrobu alebo spopolnenia. Právne sú 

možné dva druhy exhumácie:  

1. exhumácia na žiadosť pozostalých (iba pre legálne pochované mŕtvoly) a  

2. exhumácia z úradnej moci (pre legálne aj kriminálne pochované mŕtvoly).  

   Exhumácia na žiadosť pozostalých sa vykonáva za účelom premiestnenia telesných 

pozostatkov do iného hrobu alebo za účelom spopolnenia. Exhumácia z úradnej moci má 

spravidla za cieľ určité medicínsko-právne úkony (identifikácia, súdnolekárska expertíza). 

Podmienky obidvoch druhov exhumácie upravuje zákon č. 256/2001 Sb. o pohrebníctve 

a to v § 22 odst.5 a 6. 

(5) Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho (ľudské ostatky) vyňať zo zeme 

(exhumovať) na žiadosť nájomcu hrobového miesta len so súhlasom krajskej 

hygienickej stanice, alebo ak exhumáciu nariadi v trestnom konaní predseda senátu 

alebo štátny zástupca. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal; správca 

cintorína zabezpečí prevoz ostatkov tak, aby nebol narušený verejný poriadok a aby bol 

vylúčený prenos možnej nákazy.  

   Treba podotknúť, že tleciu dobu určuje okresný hygienik pre každý zriadený cintorín na 

základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.  

   § 115 odst. 2 Tr. řádu ustanovuje že exhumáciu mŕtvoly môže nariadiť predseda senátu a 

v prípravnom konaní prokurátor. To znamená, že policajný orgán alebo vyšetrovateľ nemá 

právomoc nariadiť exhumáciu. Predseda senátu alebo prokurátor nariaďuje exhumáciu, ak 

po pohrebe alebo kedykoľvek neskôr vzniklo podozrenie, že smrť zomrelého bola 

zapríčinená trestným činom. Pred samotným nariadením však konzultuje súdneho lekára 

o pokročilosti posmrtných zmien z toho hľadiska, či je ešte možné očakávať, že obhliadka 

a pitva exhumovaného tela vysvetlí vzniknuté nejasnosti. Súdny lekár pri hodnotení 

očakávaných zmien okrem časovej stránky vychádza z podmienok prostredia, v ktorom je 

telo uložené a ďalej zo skúsenosti, že tuhé tkanivá sa zachovávajú najdlhšie a možno na 

nich aj po mnohých rokoch rozpoznať ako úrazové, tak aj chorobné zmeny. Pri podozrení, 

že smrť nastala následkom pôsobenia jedu vychádza z toho, že oproti organickým jedom sa 

anorganické jedy v tele nerozkladajú a možno ich dokázať aj po desiatich rokoch. 
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Vykonanie exhumácie musí byť konzultované aj s lekárom hygienikom, keďže ide o úkon 

vyžadujúci si určité hygienické opatrenia. 10 

 

Postup pri exhumácii legálne pochovaných mŕtvol 

   Exhumáciu treba vykonať tak, aby sa mŕtve telo pri vyberaní zo zeme porušilo čo 

najmenej, a aby sa umožnil odber biologického materiálu na doplňujúce odborné 

vyšetrenia (toxikologické, sérohematologické, forenzno-genetické).  

 

Postup pri exhumácii kriminálne pochovaných mŕtvol 

   Kriminálne pochované telá bývajú zahrabané pomerne plytko v teréne, niekedy je nález 

výsledkom systematickej prehliadky terénu (s úspechom sa využívajú psi a pachové stopy 

a termovízia). Pri náleze takéhoto tela alebo pri podozrení na nález sa odporúča tento 

postup:  

1. Zabezpečiť miesto exhumácie posilnenou policajnou hliadkou.  

2. Zhotoviť videozáznam celého priebehu exhumácie (nevyhnutný pre účely ďalšieho 

procesného konania).  

3. Ohraničiť okolie miesta nálezu policajnou páskou s vymedzením iba jednej 

prístupovej cesty k miestu nálezu, obmedziť prístup nepovolaných osôb.  

4. Obozretne odkopať a odstrániť zeminu a iný materiál nad mŕtvolou, aby nedošlo 

k poškodeniu tela mŕtveho alebo šatstva.  

5. Ak sa v hĺbke provizórneho hrobu nájde nejaký predmet, časti rastlín atď., treba 

zaznamenať súradnice a polohu nájdených predmetov a zaistiť ich pre účely 

ďalších vyšetrení.  

6. Ak sa nájde telo mŕtveho, treba zaznamenať (zakresliť, odfotografovať) telo 

mŕtveho.  

7. Ak je nálezové miesto zaplavené vodou, treba ju najprv oddrénovať alebo 

odčerpať.  

8. Ak zemina na mieste nálezu mŕtvoly je zamrznutá a neumožňuje oddelenie 

mŕtvoly, zabezpečiť vybratie mŕtvoly spolu s okolitou zeminou en block a jej 

prevezenie na súdnolekárske pracovisko pre účely expertízy.  

9. V primeraných podmienkach telo (pozostatky) mŕtveho vyzdvihovať vždy na 

podložke (preglejka, dosky) prikrytej rozmernou igelitovou fóliou.  

                                                 
10 Kvapilová H., Dogoši M., Soudní lékařsvtí pro právníky a policisty, Aleš Čeněk, 2. rozš. vydání, 2007, 
s.71 
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10. Po vyňatí tela miesto nálezu mŕtvoly a okolie ešte raz starostlivo prekontrolovať 

zrakom, prípadne aj prístrojom na vyhľadávanie kovových predmetov.  

11. Spolu s vyhrabaným telom zaslať do príslušného laboratória aj vzorky zeminy spod 

tela, okolia i násypu na zistenie vlastnosti pôdy. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Longauer F., Súdne lekárstvo pre študentov práva, UPJŠ, 2003, str. 51-53 
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6. IDENTIFIKÁCIA V SÚDNOM LEKÁRSTVE  

 

   Identifikácia vo všeobecnom zmysle je zistenie totožnosti (identity) objektov metódami 

porovnávania a rekonštrukcie ich charakteristických znakov. V medicínsko-právnom 

ponímaní má uplatnenie v štyroch skupinách: 

1. Zisťovanie totožnosti živých osôb (prevažne úloha polície a kriminalistov). 

2. Zisťovanie totožnosti mŕtvol: nájdených neznámych, exhumovaných jednotlivých 

mŕtvych osôb a obetí hromadných katastrof.  

3. Zisťovanie totožnosti usvedčujúcich predmetov trestného činu (corpora delicti).  

4. Zisťovanie totožnosti osôb podľa stôp chrupu na ľudskom tele alebo na 

predmetoch.  

 

   Identifikácia osoby je určenie totožnosti jedinca, a to živého alebo mŕtveho (vrátane 

novorodenca a ľudského plodu). Bez identifikácie nemožno vykonať celý rad právnych 

úkonov (dedičstvo, uzavretie manželstva, nárok na sociálny príspevok, trestná 

zodpovednosť atď.). U mŕtvych osôb okrem právnych dôvodov existujú aj etické dôvody, 

ktoré vystupujú do popredia najmä pri hromadných katastrofách a pri odhalení masových 

hrobov. K identifikácii sú nevyhnuté poznatky o určitej osobe, tzv. identifikačné údaje. Ak 

dôjde k smrti, tieto údaje sa delia na údaje z obdobia pred smrťou a údaje zistené po smrti. 

Identifikačné údaje sa získavajú rôznymi metódami, a to najmä kriminalistickými 

(databáza hľadaných a nezvestných osôb s daktyloskopickými údajmi) a odbornými 

(lekárske vyšetrenie živej osoby, pitva, rtg. vyšetrenie, stomatologické vyšetrenie, využitie 

metód klasickej sérohematológie a molekulárnej genetiky atď.).  

   Identifikácia sa všeobecne delí na rekonštrukčnú a porovnávaciu (komparatívnu). 

Rekonštrukčná identifikácia má za úlohu vytvoriť obraz jednotlivca zo získaných údajov. 

Porovnávacia identifikácia je porovnávanie súboru údajov o neznámej osobe s údajmi 

jednej alebo častejšie viacerých vytipovaných osôb. Pritom veľký význam má kvalita 

zdravotnej dokumentácie, ktorá môže obsahovať veľa cenných údajov. Identifikáciu 

spravidla uskutočňuje na podnet polície súdny lekár spolupracujúci s ďalšími odborníkmi 

(kriminalista, forenzný stomatológ). Jeho závery sú uvedené v znaleckom posudku a môžu 

byť trojaké: totožnosť jednoznačne preukázaná, totožnosť pravdepodobná, avšak údaje sú 

nedostatočné alebo sa zhodujú iba čiastočne, a totožnosť vylúčená. Úradné rozhodnutie 

o totožnosti je vecou polície a matriky. Identifikačné údaje (markanty) sú vrodené alebo 
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získané znaky na tele a vnútri tela. Delíme ich na hlavné a podporné, alebo je možné tiež 

rozdelenie do troch skupín, ktorými sú; 1. najvšeobecnejšie klasifikačné znaky (pohlavie, 

vek, výška, hmotnosť), 2. skupinové znaky (fajčiari podľa žltohnedej pokožky na prstoch, 

určitá profesia podľa charakteristického znečistenia, mozoľov a pod.), 3. znaky špecifické 

iba pre jednu osobu (vývojové chyby, stav chrupu, odtlačky prstov). Hodnota markanty 

stúpa s jej neobvyklosťou až jedinečnosťou (jazvy, tetováže, stavy po úrazoch, kožné 

afekcie, implantáty a cudzie telesá, obriezka penisu). V zdravotnej dokumentácii sú 

dôležité údaje o telesnej hmotnosti a výške, o krvnej skupine, o prekonaných ochoreniach, 

ktoré zanechávajú stopy, o chirurgických výkonoch, o úrazoch. Údaje môže doplniť 

svedecká výpoveď blízkej osoby (farba očí a vlasov, poloha jazvy alebo kožného výrastku, 

úraz v detstve a pod.).  

 

Hlavné identifikačné markanty Podporné identifikačné markanty  

Pohlavie  Oblečenie  

Vek  Farba vlasov  

DNA znaky Telesná hmotnosť  

Zmeny na zuboch  Telesné ochlpenie  

Krvná skupina  Okolnosti nálezu 

Papilárne línie Okolnosti pochovania osoby  

Farba pleti   

Pooperačné defekty   

Telesná výška   
12 

 

6.1.  IDENTIFIKÁCIA ZOMRELÉHO  

 

   Pri určovaní totožnosti neznámej osoby musíme vždy vychádzať zo základnej zásady 

identifikácie, ktorá znie: Môžeme bezpečne vylúčiť, že neznáma osoba nie je totožná 

s vytipovanou, ale nikdy nemôžeme jednoznačne potvrdiť totožnosť. Potvrdenie sa vždy 

pohybuje v rovine pravdepodobnosti. Pravdepodobnosť potvrdenia totožnosti stúpa 

s počtom skúmaných na sebe nezávislých znakov. Čím je väčší počet sledovaných znakov, 

                                                 
12 Vorel F. a kolektív, Soudní lékařství, Grada Publishing, 1999, str. 344, tab. 18 
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tím väčší je počet ich kombinácii a znižuje sa pravdepodobnosť, že dve osoby budú mať 

kombináciu úplne rovnakú. Identifikačná hodnota znakov použitých pre určovanie 

totožnosti závisí s veľkou mierou na ich frekvencii v populácii. Ak poznáme frekvenciu, 

t.j. pravdepodobnosť výskytu znaku u nepríbuzných osôb, môžeme použiť menší počet 

znakov, aby sme dosiahli rovnaký efekt ako pri zisťovaní ich jednoduchej kombinácie. 

Miera identifikačnej hodnoty znaku je tým väčšia, čím je znak v populácii menej často 

zastúpený. Teoreticky je možné predpokladať, že k preukázaniu totožnosti stačí, aby súčin 

identifikačných hodnôt všetkých posudzovaných znakov bol väčší ako populácia. 13 

   Pri zisťovaní totožnosti mŕtvych sú v praxi tieto možnosti:  

 

• čerstvé, neporušené neznáme mŕtvoly,  

• mŕtvoly rozrušené na nepoznanie alebo časti mŕtvol,  

• mŕtvoly značne hnilobne zmenené,  

• kostrové zvyšky. 

 

   V prípade identifikácie mŕtvoly neznámej totožnosti sa mŕtvola na mieste nálezu 

najprv fotograficky dokumentuje spoločne s okolím a následne topograficky dokumentuje 

podľa zásad kriminalistickej dokumentácie. Ak to nevyžaduje nevyhnutná potreba, mŕtvola 

sa nemá na mieste nálezu zobliekať. Mŕtvola sa zoblieka a vyzúva až pri pitve. Súdny lekár 

pri identifikácii v spolupráci s políciou v podstate zisťuje na zomrelom tie biologické 

znaky, ktorými sa mŕtvy líši od ostatných ľudí. Pri opise vonkajších znakov mŕtvoly sa 

dodržiavajú všetky zásady obvyklé pri opisovaní osôb. Po starostlivej obhliadke a opísaní 

mŕtvoly, po jej fotografickej dokumentácii sa mŕtvola z miesta nálezu dopraví do pitevne, 

kde je nevyhnutné vykonať ďalšie identifikačné úkony. Predovšetkým sa vykoná zaistenie 

mikrostôp, daktyloskopovanie mŕtvoly, určenie krvnej príslušnosti (ak niet krvi, tak zo 

svalu, zubnej drene alebo vlasov), potvrdenie pohlavia (mikroskopický dôkaz tzv. 

sexchromatínu u ženy, chromozómu „Y“ u muža, vyšetrenie DNA), vo zvláštnych 

prípadoch potvrdenie ľudského tkaniva (sérohematologicky) a usudzovanie z častí tela 

(napr. chodidla) na telesnú výšku. Potom nasleduje úprava mŕtvoly pre fotografovanie na 

identifikačné účely. Mŕtvola sa očistí od blata, umyje sa, učeše, zošije sa potrhaná alebo 

inak poškodená pokožka na tvári, primerane sa nalíči a odfotografuje sa. Mŕtvoly sa na 

identifikačné účely fotografujú vždy posediačky, a to tak, že sa oprie o stenu, otvoria sa jej 

                                                 
13 Vorel F. a kolektív, Soudní lékařství, Grada Publishing, 1999, str. 389-390 
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oči, a odfotografuje sa tak, že os objektívu je na úrovni očí. Nezabúda sa vyfotografovať 

ušné laloky, ktoré sú pre svoju variabilitu a individuálnu zvláštnosť pri identifikačných 

úkonoch veľmi dobrým návodcom (vzhľad ušného laloku sa po dosiahnutí dospelosti 

v zásade nemení). Vždy treba odstrihnúť niekoľko vlasov mŕtvoly (z piatich miest na 

hlave: z oboch spánkových častí, z miesta nad čelom, z temena a zátylku) pre potreby 

ďalšieho identifikačného skúmania. Odstrihnuté vlasy sa zabalia osobitne z každej časti 

hlavy a uvedie sa miesto, odkiaľ boli odstrihnuté. Takto zhotovená fotografia slúži na 

identifikáciu mŕtvoly neznámej totožnosti, a to vo forme rekognície.  

 

Rekognícia  

   Ide o samostatnú metódou kriminalistickej praktickej činnosti, ktorá spočíva 

v opätovnom poznaní predtým vnímaného objektu poznávajúcou osobou s cieľom 

stotožnenia objektu. Používa sa v prípadoch, kedy je potrebné stotožniť osobu, zviera alebo 

vec a kedy existuje osoba, ktorá v súvislosti s vyšetrovanou udalosťou stotožňovaný objekt 

vnímala a v jej pamäti zostal zachovaný myšlienkový obraz tohto objektu. Rekognícia je 

zvláštna forma identifikácie a jej podstatou je znovu poznanie. Podľa charakteru 

predvádzaných objektov rozlišujeme rekogníciu osôb, vecí alebo zvierat. Rekognícia osôb 

sa ďalej delí na rekogníciu živých osôb alebo mŕtvol a jej častí. 14 Ďalej sa budem venovať 

popisu rekognície mŕtvol. 

   Rekognícia mŕtvol (alebo ich častí) býva realizovaná vtedy, keď je treba zistiť totožnosť 

mŕtvej osoby bez ohľadu na to, či k smrti došlo v súvislosti so spáchaným trestným činom 

alebo nie (vražda, samovražda, nešťastná náhoda, ublíženie na zdraví s následkom smrti, 

náhle úmrtie a pod.). Z toho vyplýva aj odlišnosť tejto rekognície oproti iným a to tá, že je 

ukázaný a stotožňovaný iba jediný objekt. 15 U rekognícii mŕtvol je nutné počítať s tým, že 

poznávajúca osoba nemôže mŕtvolu v ľahu vnímať tak, ako predtým živú osobu v stoji, 

alebo pri pohybe, a že zovňajšok mŕtvoly je oproti živej osobe značne zmenený. Navyše, 

ak pozná osobu dôverne, podlieha poznávajúca osoba rôznym emocionálnym dojmom a 

vplyvom. Stotožňujúce osoby sú vybrané z tých osôb, u ktorých sa predpokladá dobrá 

znalosť vonkajších anatomických znakov a zvláštností skrytých pod oblečením, znalosti o 

stave chrupu, prekonaných chorôb, najmä operácií, umiestnenie jaziev, zvláštnych 

                                                 
14 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek J., Kriminalistika, 2. rozš. vydanie Praha, C.H. Beck, 2004, s. 345 
15 Straus J a kol.., Kriminalistická taktika, Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, s. 155-156 
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znamení, tetovaní a pod. Ak je to nutné, vykoná sa pred samotnou rekogníciou úprava 

vonkajšieho výzoru mŕtvej osoby, aby bolo uľahčené jej znovu poznanie.16 

 

   Expertízna forma identifikácie sa vykonáva antropologickou metódou. Pre potreby 

antropologickej identifikácie treba zhromaždiť informácie o veku, pohlaví, o čase, ktorý 

uplynul od smrti a pod. Kriminalistický pracovník vychádza z týchto údajov pri typovaní 

nezvestných a hľadaných osôb. Za predpokladu, že medzi nálezom mŕtvoly a niektorou 

nezvestnou alebo hľadanou osobou boli zistené významné súvislosti, treba k tomuto času 

zhromaždiť potrebný materiál, ktorý bude slúžiť na identifikáciu. K takýmto materiálom 

patrí najmä stomatologická dokumentácia, zdravotnícka dokumentácia a röntgenové 

snímky z príslušného zdravotníckeho zariadenia.  

   Psychicky, fyzicky a organizačne najnáročnejšie je zisťovanie totožnosti osôb, ktoré 

zahynuli pri veľkých civilizačných katastrofách (letecké, lodné, železničné, banské; 

požiare v obchodných domoch, kinách, divadlách, na diskotékach, terorizmus, vojna) 

a prírodných katastrofách (povodne, zemetrasenia, cyklóny, výbuchy sopky, lavíny a iné). 

Dôležitá je rýchla a systémová tímová práca na mieste nehody, a to rozdelenie nehodového 

poľa na menšie plochy, dokumentácia, triedenie mŕtvych (posádka- cestujúci, muži- ženy, 

dospelí- deti, dobre zachované telá- zle zachované telá atď.), určenie poradia transportu. 

Ďalšia etapa identifikácie potom prebieha na súdnolekárskych pracoviskách alebo 

v provizórnych chladených priestoroch (napr. v chladiacich kamiónoch, na ľadových 

štadiónoch) podľa presne určených krokov, zo zvláštnym zameraním na odber 

biologického materiálu pre DNA analýzu. Súdni lekári musia zisťovať ďalšie skutočnosti, 

najmä zdravotný stav posádky, príčiny smrti, mechanizmy úrazových dejov, známky 

úmyselného konania (bombový teror, poisťovací podvod a pod.). 17 

 

Príklad  

Identifikácia mŕtvol pri zemetrasení v Indickom oceáne  

   Tsunami, ktoré vzniklo 26. decembra 2004 je asi najväčšou prírodnou katastrofou 

modernej histórie. Táto prírodná katastrofa si vyžiadala celkom 22 000 obetí. Pri 

identifikácii mŕtvol spolupracovalo aj stredisko Interpolu, ktoré zhromažďovalo všetky 

dostupné vzorky a informácie o viac než piatich tisícoch tiel. Ako najjednoduchšia, 

                                                 
16 Němec M., Kriminalstická taktika pro policisty, 1. vydání Praha, EUROUNION, 2004, str. 293  
17 Longauer F., Bobrov N., Iannaccone S., Súdne lekárstvo pre študentov práva, Univerzita P. J. Šafárika, 
2003, str. 49-50 
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najrýchlejšia a finančne najmenej náročná metóda sa v prvých mesiacoch využívala 

forénzna stomatológia.   Porovnávali sa zubné záznamy poskytnuté príbuznými obetí 

s telami mŕtvol.  Približne 46% obetí sa podarilo prostredníctvom tejto metódy 

identifikovať. Vzhľadom na chýbajúce zubné záznamy a dokumentáciu v prípade väčšiny 

thajských občanov museli odborníci pristúpiť k odobraniu odtlačkov prstov. Týmto 

spôsobom sa podarilo identifikovať okolo 35% obetí. Z dôvodu postupnej dekompozície tiel 

sa u niektorých obetí odtlačky prstov už nepodarilo odobrať a následne sa pristúpilo 

k analýze vzoriek DNA. Identifikovalo sa takto približne 18% obetí. 18 

7. Jednotlivé identifikačné metódy  

7.1. Forénzna antropológia  

 

Skúmanie kostrových nálezov 

   Historicky prvou metódou, ktorá za optimálnych podmienok viedla až k individuálnej 

identifikácii osôb, bolo skúmanie kostrových nálezov. Niekoľko desaťročí sa 

v kriminalistickej literatúre uvádza, že skúmanie má postupne dať odpoveď na nasledujúce 

otázky:  

1. Ide o pozostatky človeka alebo zvieraťa? 

2. Ide o pozostatky jednej alebo niekoľkých osôb? 

3. Ide o pozostatky muža alebo ženy? 

4. Aká bola telesná výška osoby? 

5. Aký vek mala osoba v čase smrti? 

6. Aký čas uplynul od smrti do nálezu pozostatkov? 

7. Manipulovalo sa pred nálezom s pozostatkami?  

8. Aké čerstvé či staršie úrazové zmeny alebo lekárske zákroky možno zistiť? 

9. Možno zistiť nejaké chorobné zmeny a vývojové vady? 

10. Možno zistiť príčinu smrti? 

11. Možno zomretého identifikovať? 

 

   Na rozlíšenie ľudských a zvieracích kostí slúži predovšetkým posúdenie ich 

anatomickej stavby, pri drobných úlomkoch mikroskopické vyšetrenie alebo serologicky- 

                                                 
18 Petju  M.,  Importance of dental records for victim identification following the Indian Ocean tsunami 
disaster in Thajland ,Public Health, 2007, s. 251-257 
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dôkazom ľudskej bielkoviny. O tom, že ide o pozostatky viacerých osôb, svedčí nález 

konkrétnych jednotlivých kostí vo viacerých exemplároch alebo pri náleze viacerých kostí 

mužských, ženských či detských. Obdobne možno o tejto možnosti uvažovať, pokiaľ sú 

kosti odlišné svojimi rozmermi a stavbou.  

   Pohlavie sa z kostrových nálezov určuje predovšetkým podľa tvarových rozdielov kostí 

lebky a panvy, výsledok však nemusí byť vždy jednoznačný. Niekedy sa podarí 

mikroskopicky preukázať chromatínové telieska (tzv. sex chromatín) vyskytujúce sa 

v bunečnom jadre tkanív priemerne u 30-40 % žien a iba u 4% mužov. Fluorescenčnou 

mikroskopickou technikou sa preukazuje Y chromozóm, ktorý sa nachádza iba 

v bunečnom jadre ľudských tkanív mužského pohlavia. Pri autolýze sa tieto štruktúry už 

nezistia. Mužská lebka má priehlbeň nad koreňom nosu, výrazné sú nadočnicové oblúky, 

čelo ubieha dozadu a oblúkovito prechádza v temeno, soscovité výbežky sú mohutné, tiež 

tylový výbežok kvôli skĺbeniu so stavcom, dolná čeľusť má výraznú bradu a v uhle 

drsnatinu, na ktorú sa upína žuvací sval, zuby stoja kolmo. Ženská lebka od koreňa nosu 

prechádza do čela plynulo, nadočnicové oblúky nie sú výrazné, čelo je zvislo orientované 

a prudko sa ohýba v temeno, hrbole temenné viac vystupujú, soscovité výbežky sú malé, 

dolná čeľusť je uprostred nízka bez drsnatiny, zuby nie sú postavené tak kolmo. Panva 

ženy má vchod široko oválny, výbežok menej vyčnieva (u muža je vchod srdcovitý), 

krížová kosť a kostrč je kratšia, lonová spona užšia, dolné ramená kostí lonových sa 

oblúkovito zbiehajú pod uhlom 100°. Otvor v lonovej kosti (foramen obturatum) je 

trojhranný(u muža vajcovitý). Lopata kosti bedrovej je vyhnutá zvonka, tým bedrá 

dosahujú šírky ramien, drsnatiny pre úpon svalov sú menej výrazné. Kĺbové 

jamky(acetabula) sú od seba viac vzdialené, stehenné kosti sa preto nápadne zbiehajú ku 

kolenám. Panvová dutina je valcovitá, kým u mužov je lievikovitá.  

   Telesná výška zomretej osoby sa určuje podľa dĺžky dlhých kostí s využitím 

antropologických tabuliek a výpočtov alebo meraním mŕtvoly u muža s korekciou +1,26 

a u ženy +2 cm. Ak sa nájde lebka, tak z dĺžky lebky. Matematické vzťahy sú odvodené 

zvlášť pre mužov a ženy. Preto je najprv nutné určiť pohlavie. Určenie veku osoby v čase 

jej smrti podľa kostrových pozostatkov je relatívne presné iba v detskom veku. Hodnotí sa 

stav chrupu a kalcifikácie kostí. Od 15 rokov možno vek približne určiť podľa 

zväčšujúceho sa rozsahu skostnatenia chrupavky štítnej. U starších osôb je už zistenie ich 

veku v čase smrti zaťažené relatívne veľkou chybou. So starnutím sa zvyšuje špecifická 

hmotnosť kostí, znižuje pevnosť a pružnosť na základe zmien v štruktúre a mineralizácii. 

Využívajú sa aj ďalšie metódy, akými sú hodnotenie výbrusu zubov, stavu zrastenia švov 
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lebky (ak chýbajú zrastenia pravdepodobne ide o osobu mladšiu ako 30 rokov) či 

fluorescenčne v UV svetle. V určení rasových rozdielov sa nevyhneme použitiu 

metrických metód, pretože morfologické rozlíšenia, obzvlášť na kostre, nie sú zrejmé. Ich 

využitie presahuje odbor súdneho lekárstva a náleží špecialistovi antropológovi. 

Kriminalisticky významné je určenie času, ktorý uplynul od smrti jedinca do nálezu 

jeho pozostatkov. Presné určenie je často problematické. Zistené výsledky treba 

považovať za orientačné, rozhodne tento čas nemožno určiť s vysokou presnosťou. Podľa 

zisteného času sa nálezy v kriminalistickej praxi členia na: kriminalisticky relevantné 

nálezy (od smrti jedinca neuplynul dlhší čas, než je priemerné dožitie súčasnej ľudskej 

generácie) a na historické nálezy, ktorými sa už kriminalistická prax nezaoberá (okrem 

niektorých vzácnych výnimiek). Na možnú manipuláciu s pozostatkami sa usudzuje 

predovšetkým v prípadoch zisteného porušenia anatomického poradia kostí. Pri 

povrchovom uložení pozostatkov je však možné, že s nimi manipulovala zver, vylúčiť 

nemožno ani pohyby zeminy, prípadne ďalšie prírodné vplyvy. Posudzovanie príčin smrti, 

chorobných a úrazových zmien a vývojových anomálií patrí do súdneho lekárstva 

a v mnohých prípadoch sa iba skúmaním kostrových pozostatkov príčina smrti 

jednoznačne nepreukáže.  

   Významnú pomoc pri identifikácii kostrových nálezov poskytujú rôzne lekárske 

dokumentácie a záznamy, veľmi prospešná na tieto účely je zubno-lekárska 

a röntgenologická dokumentácia. Využitím kriminalistických evidencií sa vyhodnocujú 

aj nájdené zvyšky odevných súčastí, gombíky, šperky a bižutéria, batožina a jej zvyšky. 

Cenné informácie môžu poskytnúť aj nájdené osobné a ďalšie doklady a ich zvyšky 

a ďalšie veľmi rôznorodé nájdené objekty.  

   Pokiaľ je súčasťou kostrového nálezu lebka (platí to aj v prípade nálezu úplne 

neskeletizovaných telesných pozostatkov) alebo jej podstatná časť a je k dispozícii 

technicky vhodná fotografia nezvestnej alebo hľadanej osoby (často fotografia z evidencií 

občianskych alebo vodičských preukazov), možno uskutočniť superprojekciu, ktorú 

bližšie popíšem v kapitole 7.1.1.  

 

Príklad  

Orlické vraždy  

      Nasledujúci prípad veľmi známej medializovanej kauzy sa odohrával v priebehu rokov 

1991-1992 a vybrala som si ho, aby som na ňom popísala použitie niekoľkých 

identifikačných metód. Z celkového počtu 5 obetí sa polícia zaoberala najmä 3 nájdenými 
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zdevastovanými telami, ktoré sa nachádzali v uzatvorených sudoch, ktoré páchatelia hodili  

do Orlickej priehrady.  

   Dňa 14. júla 1995 bol z Orlickej priehrady v priestore Žákovského mostu na okrese Písek 

vylovený 200 litrový sud, ktorého povrch bol značne skorodovaný. Po otvorení sudu bola 

nájdená mŕtvola človeka v pokročilom štádiu rozkladu, čo bolo spôsobené aj prítomnosťou 

niekoľkých kilogramov hydroxidu sodného. V tekutine, ktorá v sude zostala, bola nájdené 

značné množstvo rozpadnutých mäkkých tkanív, rozpadajúce sa drobné kosti alebo úlomky 

kostí. Rozkladajúce sa časti tela boli röntgenované. Samotný výber tela zo sudu a aj jeho 

pitva boli veľmi náročné, pretože nielen mäkké tkanivá, ale aj samotné kosti sa pri 

manipulácii rozpadávali. Ani samotný chrup nebolo možne zdokumentovať, pretože i zuby 

boli narušené takým spôsobom, že boli nájdené len niektoré časti skloviny. Záver súdnej 

pitvy znel: V kovovom sude boli preukázané časti ľudského tela, ktoré netvorili úplný celok 

vzhľadom k účinku silno alkalickej chemikálie, v ktorej sa telo nachádzalo a vzhľadom 

k pokročilým posmrtným zmenám. Podľa znakov sčasti zachovalých kostí patrili ľudské 

pozostatky mužskému pohlaviu. Vek bol určený len orientačne ako vek stredný. Žiadna 

z dlhých kostí nebola zachovaná v celkovej dĺžke, takže znalci usúdili, že výška obete mohla 

byť podľa dĺžky chrbtice 170-180 cm. Podarilo sa zistiť aj krvnú skupinu obete.  

    Druhý sud s telom zavraždeného bol vylovený 21. septembra 1995. Toto telo bolo už 

v lepšom stave, pretože nebol použitý hydroxid sodný. U obete bolo zaznamenané značné 

hnilobné zdurenie tváre s fúzami, ktoré sa rovnako ako vlasy ľahko odlučovali, a na tele  

sa nachádzalo množstvo špinavo sivých, kašovitých hnilobných hmôt. Znalci konštatovali, 

že ide o telo muža, približne 40-ročného, vysokého 190 cm, s krvnou skupinou 0. 

Najdôležitejším identifikačným znakom však bola dolná časť ľavej dolnej končatiny, kde 

bola zreteľná 13 cm dlhá rana s chirurgickými stehmi. Znalci porovnali röntgenové snímky 

tejto časti tela so zaistenými snímkami vykonanými po nedávnom chirurgickom ošetrení 

zlomeniny nezvestnej osoby a zistili, že sú zhodné.  

    Posledné telo z Orlickej priehrady bolo zabalené v drôtenom pletive. Podobne ako telo 

prvé bolo značne hnilobne zmenené a počas manipulácie sa rozpadalo. Časť tela bola už 

v štádiu skeletizácie, na časti sa nachádzali zmydlovatené mäkké tkanivá. V tej dobe sa už 

jeden zo zadržaných podozrivých ku vraždám priznal. 19 

 

 

                                                 
19 Malý K., Kriminalistický sborník, 1998, č. 4, s. 2-13 
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Dokumentačné snímky mŕtvol a kostrových nálezov   

 

   Pri fotodokumentácii priebehu a výsledkov obhliadky miesta kriminalisticky relevantnej 

udalosti s mŕtvolou, mŕtvola je spravidla ústredným motívom celého súboru fotografií. 

Presné zadokumentovanie jej polohy a polohy jednotlivých častí umožňuje objasnenie 

mechanizmu usmrtenia, s väčšou názornosťou, objektivitou a podrobnejšie informuje 

o stave mŕtvoly pred začatím obhliadky.  

   Z hľadiska kriminalistickej fotografie zložitejšou problematikou je fotografovanie pri 

zaisťovaní kostrového materiálu, na ktorom sú zvyšky mäkkých tkanív, šatstva a pod. 

Pokiaľ je takýto nález zakrytý zeminou, lístím alebo iným materiálom, dokumentujú sa 

fotograficky jednotlivé fázy odkrývania nálezu, predovšetkým objavené časti odevu, 

jednotlivé kosti a ich uloženie, všetky predmety a stopy objavené v tejto súvislosti. Pri 

prizvaní súdneho lekára, antropológa, prípadne praktického lekára a zistenia, či ide o 

kriminalisticky relevantnú udalosť,  pokračuje súčasne s ohliadkou podrobná fotografická 

dokumentácia, z ktorej musí byť zrejmý  postup aj výsledky ohliadky, a to nielen samého 

kostrového nálezu, ale aj celého okolia.  

   Identifikačné snímky mŕtvol sa využívajú v prípadoch, keď treba zistiť alebo overiť 

totožnosť mŕtvoly. Dokumentácia sa spravuje zásadami portrétnej fotografie. Účelom je 

zachytiť čo najvernejšiu podobu osoby, aká bola v čase, keď ešte žila. Často treba vykonať 

aj odbornú negatívnu retuš. Na účely identifikácie mŕtvoly môže mať veľký význam aj 

dokumentácia zvláštnych znamení. Na fotografii celej mŕtvoly má byť zachytená jej presná 

poloha, poloha hlavy, trupu, jej jednotlivých údov, lebo od času nájdenia mŕtvoly mohlo 

dôjsť v dôsledku prvého zásahu na mieste ku zmenám. Treba sa vyvarovať záberov mŕtvoly 

od nôh alebo od hlavy, pretože pod vplyvom perspektívneho skreslenia takýto záber 

nepodáva objektívne informácie o jej skutočnej polohe. Mŕtvola sa fotografuje z oboch 

strán, aspoň jedna zo snímok má byť vyhotovená podľa situácie z nadhľadu ako zvislá 

snímka. Po zhotovení celkových záberov mŕtvoly sa zhotovujú polodetailné a detailné 

snímky, na ktorých je zachytená poloha jednotlivých končatín, pokiaľ nie je dostatočne 

zrejmá z predchádzajúcich snímok. Predovšetkým sa majú dokumentovať predmety, ktoré 

osoba drží v ruke, súčasti odevu, ktoré nesú známky zápasu, vlečenia alebo iného spôsobu 

poškodenia, manipulácie, uzly, škrtidlá, mŕtvolné škvrny, stopy telových tekutín a tkanivá, 

poranenia a vpichy po injekčnej ihle a pod. Dôležitá je poloha okolitých predmetov a ich 

stav v čase obhliadky. V žiadnom prípade nestačí zhotoviť dokumentačné snímky výlučne 

pred začiatkom obhliadky mŕtvoly. Dokumentovať treba aj v priebehu ohliadky, 
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predovšetkým tie zmeny, ktoré neboli pôvodne badateľné (pod odevom, pod troskami). Je 

teda nevyhnutné dokumentovať stav mŕtvoly, predmetov a stôp na nej. V prípade rezných, 

bodných, tržných a ďalších rán je nutné vykonať fotodokumentáciu spôsobom detailnej 

snímky s priloženou mierkou a fotografovať kolmo na povrch tela. Takáto snímka 

vyhotovená už na mieste kriminalisticky relevantnej udalosti môže vylúčiť prípadné spory 

o zmenách, ku ktorým došlo pri ďalšej manipulácii s mŕtvolou (napr. pri prevoze).20 

7.1.1. Superprojekcia 

 

   Superprojekcia je špecifickou metódou antropologickej identifikácie a svojím spôsobom 

ju i dokumentuje. Začiatky využitia superprojekcie spadajú už do 2. polovice 19. storočia. 

Jej princíp ostáva rovnaký, ale spôsob uskutočnenia sa spolu s technickým rozvojom stále 

zdokonaľuje. Superprojekcia je metóda, pri ktorej sa premieta obraz lebky do portrétu 

nezvestnej osoby. Spočíva v antropologickej komparácii lebky, nájdenej ako súčasť 

kostrového nálezu s fotografiou konkrétnej osoby. 21 Na lebke a fotografii sa vytýčia 

základné body a tie sa porovnávajú. Ak sa pri tejto komparácii nezobrazia rovnaké 

anatomické štruktúry, je identita vylúčená. V prípade, že sa obrazy dobre prekrývajú 

a korešpondujú v antropometrických bodoch, je možné považovať identitu za 

pravdepodobnú. 22 Aby sme mohli využiť túto metódu pre identifikáciu MNT (mŕtvola 

neznámej totožnosti) musia byť splnené dva základné predpoklady. Tým prvým je 

existencia lebky a tým druhým existencia fotografie vytipovanej osoby. V prípade, že 

fotografia nie je k dispozícii môžeme využiť röntgenové snímky hlavy či snímky získané 

centrálnym tomografom. Pôvodná metóda, pri ktorej sa prekrývanie negatívov lebky 

a kontrolnej fotografie vykonávalo ručne, bola nahradená metódou videoprojekcie, ktorá 

samotná je v súčasnosti vytlačovaná počítačovou digitalizovanou superprojekciou 

využívajúcou najnovšiu výpočtovú techniku.  Problémom pri využití tejto metódy býva 

často získanie vhodnej fotografie. Klasická trojdielna kriminalistická fotografia, ktorá by 

bola pre superprojekciu najvhodnejšia často nie je k dispozícii a je potrebné použiť 

amatérske snímky, ktorých hodnota je často znížená nesprávnou veľkosťou, zlým 

osvetlením, vykonanou retušou či zlým zaostrením. Práve kvôli tomu sa doporučuje zaistiť 

                                                 
20 Šimovček I. a kolektív, KRIMINALISTIKA, Iura Edition, 2001, str. 65-66 
21 Eliášová, H., Dvořák, D.,  Nová metóda superprojekce. Odborná sdělení kriminalistického ústavu, č. 
4/1999, str. 2 
 
22 Strejc P., Soudní lékařství pro právníky, C. H. Beck, 2000, str. 21 
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čo najviac fotografických snímkou alebo videozáznamov, z ktorých bude možné po ich 

vzájomnom porovnávaní vyextrahovať charakteristické anatomické znaky. Pri lebkách 

venujeme pozornosť ich zvláštnostiam ako sú asymetria lebky, deformácia, zmeny na 

hornej a dolnej čeľusti. Väčšina lebiek nájdených na území Českej republiky je po ich 

prípadnom vypreparovaní zaradená do databázy, ktorá je vedená Kriminalistickým 

ústavom Praha.  

Videoprojekcia 

 

   V súčasnej dobe sa v Kriminalistickom ústave Praha využíva metóda 

videosuperprojekcie, ktorá využíva dve videokamery a mixážny pult. Lebka je umiestnená 

v superprojekčnej hlavici, čo je diaľkovo ovládaný priestorovo stavaný guľový kĺb a je 

snímaná kamerou v horizontálnej rovine zo vzdialenosti niekoľkých metrov. Pred 

samotným snímaním lebky sa bežne vykonáva s pomocou značkovacej fixky zvýraznenie 

prvkov, ktoré sú dôležité pre antropologické porovnanie, napr. vonkajších okrajov očníc a 

dôležitých kraniometrických bodov. Portrét je situovaný na stolnej doske a je snímaný 

vertikálne umiestenou druhou kamerou. Pomocou mixážneho pultu prebieha aditívne 

skladanie obrazu, čím je vytváraná superprojekcia. Veľkosť sa blíži skutočnosti.23 

 

 
Obrázok  3 : Znázornenie metódy videosuperprojekcie  

Metoda digitalizovanej superprojekcie 

 

   V rámci grantového projektu MV bola v Kriminalistickom ústave Praha vyvinutá nová 

metóda počítačovej, plno digitalizovanej superprojekcie. Jej princíp spočíva v prevedení 

                                                 
23 Eliášová, H., Dvořák, D.,  Nová metóda superprojekce. Odborná sdělení kriminalistického ústavu, č. 
4/1999, str. 2-5 
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lebky pomocou 3D scanneru do digitálnej podoby, rovnako ako portrétu pomocou stolného 

2D scanneru. Vlastné superprojekčné nastavenie prebieha v počítači s výstupom na 

monitor. 

Táto metóda počítačovej, plno digitalizovanej superprojekcie prevádza lebku a portrét do 

digitálnej podoby. Ku snímaniu modelu lebiek sa používa 3D digitalizátor Rapid 3D, 

predstavujúci plne automatický scanner, ktorý je schopný snímať ľubovoľne trojrozmerne 

objekty do výšky 30 cm. Tento digitalizátor pracuje na princípe dopadu a odraze 

svetelného lúča. Laserový lúč je vyžarovaný z hlavice snímača smerom k objektu a podľa 

rýchlosti a smeru odrazu tohto lúču je vypočítaná poloha pravo snímaného bodu. Lebka sa 

musí vždy snímať dvakrát- najprv v prirodzenej polohe (horizontálne) a následne otočená o 

90 stupňov okolo osy X. Výstupom digitalizátora sú dva submodely, ktoré sa skladajú v 

jeden model tak, aby čo najvernejšie popísal snímanú lebku. Vlastné superprojekčné 

nastavenie sa uskutočňuje pomocou programu BLUESKULL. Metoda počítačovej, plno 

digitalizovanej superprojekcie sa od ostatných superprojekčných metód odlišuje hlavne 

tým, že lebka i portrét sú prevedené do digitálnej podoby a nemusia byť teda fyzicky k 

dispozícii tak, ako tomu bolo u všetkých predchádzajúcich superprojekčných metód. 

Počítačový systém môže uchovávať veľký počet 

modelov lebiek a portrétov spoločne s informáciou o získaných perspektívach pre ich 

rôzne kombinácie.24 Táto metóda je pomerne mladá. Jej výhodou je, že môže proces 

antropologického skúmania výrazne uľahčiť. Metóda digitalizácie lebky je zatiaľ 

používaná buď v rámci metódy počítačovo podporovanej superprojekcie, alebo pre 

faciálnu rekonštrukciu, alebo pre rekonštrukciu chýbajúcich alebo deformovaných častí 

tváre. Nevýhodou metódy superprojekcie je relatívne veľká časová náročnosť. V 

kriminalistickej praxi, orgány podieľajúci sa na identifikácii mŕtvol a kostrových nálezov 

neznámej totožnosti túto metódu využívajú až v prípade, keď iná metóda nie je k 

identifikácii mŕtvoly alebo kostrového nálezu neznámej totožnosti úspešná. Metóda 

superprojekcie je pomocná metóda antropologického skúmania, jej výsledky nie je možné 

preceňovať.  

 

                                                 
24 Eliášová, H., Dvořák, D.,  Nová metoda superprojekce. Odborná sdělení kriminalistického ústavu, č. 
4/1999, str. 2 
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7.2.  PORTRÉTNA IDENTIFIKÁCIA  

 

   Portrétna identifikácia je vedný odbor kriminalistickej techniky zaoberajúci sa skúmaním 

zákonitostí vonkajších znakov osoby a rozpracovaním metód a prostriedkov na zisťovanie 

totožnosti osôb podľa ich vonkajších znakov pre potreby kriminalisticko-bezpečnostnej 

praxe. Každý človek je z antropologického hľadiska charakterizovaný mnohými relatívne 

stálymi morfologickými a metrickými znakmi, ktorých komplex sa nevyskytuje u žiadnej 

inej osoby. Súhrne tieto znaky nazývame vonkajšími znakmi. Identifikácia podľa 

vonkajších znakov (portrétna identifikácia) je najstaršou identifikačnou metódou, ktorej 

základy položil Alphonse Bertillon. V roku 1879 Bertillon vypracoval a do praxe zaviedol 

spôsob registrácie osôb na základe 11 rôznych telesných mier, pričom všetky miery boli 

zaznačené na jedinej karte, ktorú bolo možné na základe jednoduchého systému 

kedykoľvek a rýchlo nájsť v kartotéke.  

 

 
Obrázok 2 : Alphonse Bertillon  

 

   Opisovanie osôb treba chápať z dvoch rôznych hľadísk. Jednak ako prostriedok 

individuálnej identifikácie (napr. identifikácia mŕtvol neznámej totožnosti) a jednak ako 

prostriedok pátrania po hľadaných osobách.  

   Pri porovnávaní vonkajších znakov u niekoľkých osôb sa zistí, že medzi jedincami sú 

väčšie či menšie rozdiely. Tieto rozdiely sú predovšetkým dôkazom toho, že u človeka sa 

uplatňuje individuálna variabilita druhu. Variabilita sa prejavuje nielen medzi príslušníkmi 

jedného druhu (homo sapiens), ale aj medzi príslušníkmi jedného plemena alebo aj jednej 

antropologickej skupiny.  
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   Vonkajšie znaky možno deliť na statické (anatomické), ktoré sú dané stavbou 

jednotlivých častí tela a na dynamické (funkčné), ktoré sú prejavom dynamického 

stereotypu. Samotný opis musí obsahovať, pokiaľ možno čo najvýstižnejšie, morfologické 

znaky osoby. Vonkajšie znaky môžeme deliť z niekoľkých hľadísk: 

1. z hľadiska spôsobu hodnotenia ich delíme na morfologické (nemetrické, 

kvalitatívne, napr. tvar očnej štrbiny) a na metrické (kvantitatívne, napr. výška 

tváre),  

2. z hľadiska výpovednej hodnoty ich delíme na všeobecné (skupinové, typové), t.j. 

znaky, ktoré sa bežne vyskytujú a na špecifické (individuálne, osobitné), t.j. znaky 

z hľadiska svojho prejavu alebo zastúpenia v populácii veľmi málo frekventované. 

Pravdepodobnosť ich výskytu u dvoch či viacerých jedincov v populácii je nízka. 

Tie sa ďalej delia na vrodené (rázštep podnebia) alebo získané (jazvy, tetovanie).  

3. z hľadiska relatívnej premenlivosti ich rozdeľujeme na vekom zanedbateľné 

premenlivé, t.j. v priebehu vývoja jedinca pri nich nedochádza k významným 

zmenám a na vekom premenlivé, t.j. vznikajúce najmä vplyvom procesu starnutia.  

   Podľa spôsobu, akým sa uskutočňuje činnosť, ktorej následkom je vznik opisu osoby, 

rozlišujeme úradný a laický opis. Úradný opis vyhotovuje úradná osoba, spravidla 

kriminalistický technik špeciálne na to vyškolený. Táto činnosť vyžaduje schopnosť 

cieľavedomého sústredeného pozorovania a vnímania jednotlivých charakteristických 

znakov a podrobnú znalosť terminológie na čo najpresnejšie a úplne jednoznačné 

vystihnutie jednotlivých charakteristických znakov. Laický opis získava odborne školený 

pracovník polície výsluchom osoby- laika (spravidla svedka) na opis inej osoby 

(páchateľa). Vypočúvajúci sa musí usilovať o získanie čo najpresnejšieho opisu všetkých 

vonkajších znakov a zvláštnych znamení a údaje svedka potom previesť do terminológie 

úradného opisu. Na kvalitu získaného opisu majú vplyv rôzne okolnosti, ktoré delíme na 

objektívne a subjektívne.  

   Grafické znázornenie laického opisu osoby pre potreby pátrania možno zostaviť 

niekoľkými spôsobmi: 

• grafickou metódou,  

• plastickou metódou (Gerasimovova metóda),  

• fotomontážou (fotorobot, mozaikový portrét),  

• metódou skladaného portrétu (IDENTIKIT, MIMIC),  

• využitím výpočtovej techniky (PORIDOS). 
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   Grafická metóda spočíva v tom, že na základe slovného opisu svedka si grafik nakreslí 

podobu hľadanej osoby. Plastická metóda je založená na tom, že sochár vymodeluje tvár  

hľadanej osoby a to nanášaním mäkkých častí na lebku. Táto metóda je veľmi pracná a jej 

využitie v praxi je minimálne. Fotomontáž spočíva v tom, že sa svedkovi postupne 

ukazujú fotografie špeciálne vyrobených fotoalbumov, v ktorých je usporiadaný súbor 

fotografií osôb rôznych typov. Svedok vyberie tie fotografie, na ktorých uvidí určitú 

podobnosť s hľadanou osobou a určí, ktoré znaky na fotografiách jednak zodpovedajú , 

a jednak nezodpovedajú podobe tejto osoby. Fotograf- technik potom zhotoví fotografiu 

hľadanej osoby, ktorá sa predloží svedkovi. Metóda skladaného portrétu spočíva vo 

výbere jednotlivých častí ľudskej tváre zo vzorkovnice svedkom. Znaky sú nakreslené na 

priehľadných fóliách a každá fólia má svoje číslo a písmeno. Po výbere jednotlivých častí 

sa zostaví portrét a prípadne sa dokreslia časti, ktoré v celkovom obraze nezodpovedajú 

pravdepodobnej podobe hľadanej osoby. Počítačové metódy v podstate vychádzajú 

z metód fotomontáže alebo skladaného grafického portrétu. Sú časovo nenáročné 

a poskytujú ľahké a prehľadné uchovávanie obrazových súborov, jednoduché 

rozmnožovanie obrazov a ich distribúciu. Ako príklad uvádzam PORIDOS (portrétna 

identifikácia osôb). Pri tejto metóde je zostavený portrét pomocou špeciálneho softvéru 

a fotografickej databáze vybraných tvárových partií (využíva sa často v Kriminalistickom 

ústave v Prahe).  

 

7.3. DAKTYLOSKOPIA  

 

Pojem, kriminalistický význam a objekty daktyloskopie  

Podstata a význam daktyloskopie: princípy daktyloskopie boli známe už pred  tisíckami 

rokov, ich platnosť však nebola exaktne overená; čiastočne došlo k overeniu 

daktyloskopických metód pre identifikáciu človeka na začiatku 19. stor.; princípy triedenia 

tzv. základných vzorov obrazcov papilárnych línií na koncových článkoch prstov 

vychádzali z poznatkov slávneho českého prírodovedca Jana Evangelisty Purkyně; na 

zavedení daktyloskopie do kriminalistickej praxe sa neskôr významne podieľala rada 

anglických prírodovedcov a lekárov (Galton, Herschel, Faulds, Henry); koncom 19. stor. 

sa daktyloskopia stala jednoznačne najvýznamnejšou metódou identifikácie osôb a do 

pozadia odsunula do tej doby vedúcu metódu antropometrickej identifikácie - tzv. 

bertillonáž; 
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Daktyloskopia sa všeobecne považuje za druhú historicky najstaršiu metódu využívanú 

v kriminalistickej praxi na účely identifikácie osôb. Je charakterizovaná ako náuka 

o obrazcoch papilárnych línií vytvorených na vnútornej strane článkov prstov, na dlaniach 

a na prstoch nôh a na chodidlách. Tieto obrazce papilárnych línií nie sú vytvorené na 

žiadnych iných častiach povrchu ľudského tela.  

   Kriminalisticky veľmi významné je to, že obrazce papilárnych línií nie sú okrem človeka 

vytvorené u iných živých tvorov, a preto ich nález jednoznačne svedčí o ľudskom pôvode. 

V tejto oblasti teda nemôže dôjsť k zámene ľudských a zvieracích odtlačkov a stôp. Pre 

presnosť treba dodať, že v určitej primitívnej podobe sú vytvorené u ľudoopov, podľa 

Darwinovej teórie predchodcov človeka, ale ich odlíšenie, pokiaľ by vôbec prichádzalo do 

úvahy, je veľmi ľahké. Názory, že papilárne línie sa vytvárajú aj na povrchu láb psovitých 

šeliem, sú mylné. Štruktúra povrchu týchto láb je úplne odlišná od papilárnych línií.  

   Z prírodovedeckého hľadiska je daktyloskopia založená na fyziologických poznatkoch 

o ľudskej pokožke. Papilárne línie, ktoré sú vytvorené na už uvedených miestach povrchu 

ľudského tela, tvoria značne komplikované obrazce, ktoré sa navzájom viac či menej 

odlišujú. Všeobecne sa uvádza, že papilárne línie tvoria nad základňou pokožky súvislé 

vyvýšené reliéfy, ktorých výška je asi 0,1 až 0,4 mm a šírka asi 0,2 až 0,7 mm. Papilárne 

línie sa navzájom križujú, rôzne menia smer, rozvetvujú sa a spájajú, prerušujú a pod., 

a tak vo svojom celku vytvárajú najrozmanitejšie obrazce, tzv. dermatoglyfy (obrazce 

papilárnych línií).  

   Daktyloskopia je založená na existencii troch zákonitostí- tzv. daktyloskopické 

zákony: 

1. Na svete neexistujú dvaja ľudia, ktorí by mali úplne zhodné obrazce papilárnych 

línií. 

Dôkaz tohto tvrdenia je založený predovšetkým na matematických štatistických metódach, 

z ktorých aplikácie vyplýva, že pravdepodobnosť zhody je tak malá, že je pre 

kriminalistickú prax zanedbateľná. (individuálnosť obrazcov papilárnych línií) 

2. Obrazce papilárnych línií sú po celý život človeka relatívne nemenné. 

Dochádza síce k zvýrazneniu či zhrubnutiu obrazcov papilárnych línií, ale celková kresba 

sa nemení. 

3. Papilárne línie sú neodstrániteľné, pokiaľ nie je zničená zárodočná vrstva kože.  

   Dokázanie tohto posledného zákona bolo najzložitejším praktickým problémom 

daktyloskopie, ktoré bolo sprevádzané množstvom experimentov. Zistilo sa, že pokiaľ bola 

v súvislosti s poranením odstránená alebo zničená zárodočná vrstva kože, na mieste 
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poranenia po jeho zahojení vznikla jazva (zjazvené tkanivo), ktoré neobsahuje žiadne 

papilárne línie. Veľmi dôležitým kriminalistickým dôsledkom týchto experimentov bolo 

konštatovanie, že buď sa vytvorili obrazce papilárnych línií v pôvodnom vzhľade, alebo sa 

nevytvorili žiadne papilárne línie. Do úvahy teda neprichádza vytvorenie iných než 

pôvodných obrazcov papilárnych línií.  

  

   Obrazce papilárnych línií však neposkytujú dostatok informácií k identifikácii osoby. To 

umožňujú charakteristické znaky papilárnych línií, tzv. daktyloskopické markanty alebo 

minúcie, t.j. drobné nepravidelnosti v priebehu papilárnych línií, ktoré svojím 

geometrickým tvarom a polohou v obrazci reprezentujú neopakovateľnosť a individuálnosť 

kresby. Ak expert pri skúmaní (identifikácii) nájde dostatočný počet zhodných a rovnako 

umiestnených znakov v odtlačku odobraného ad hoc z miesta činu, a v porovnávacom 

odtlačku, je tým preukázané, že obidva odtlačky pochádzajú od jednej osoby.  

   Daktyloskopické stopy v kriminalistickej praxi patria medzi najfrekventovanejší druh 

kriminalisticko-technických stôp. Táto vysoká početnosť ich výskytu je logicky 

odôvodniteľná tým, že tieto stopy vo všeobecnosti vznikajú veľmi jednoduchým 

mechanizmom a za jednoduchých predpokladov na miestach kriminalisticky relevantných 

udalostí. Vo všeobecnosti v súlade s teóriou kriminalistických stôp daktyloskopické stopy 

patria do skupiny stôp, ktoré zobrazujú vonkajšiu stavbu (štruktúru) objektu, ktorý ich 

vytvoril.  

   V európskej kriminalistickej praxi sa najčastejšie vyskytujú daktyloskopické stopy 

vytvorené poslednými článkami prstov na rukách (teda tretími článkami ukazovákov, 

prostredníkov, prstenníkov a malíčkov a druhými článkami palcov) a dlaňami. Menej 

frekventované, ale zaiste zanedbateľné sú aj stopy vytvorené neuvedenými článkami 

prstov. Naopak, zanedbateľný je výskyt stôp chodidiel a prstov na nohách, a to 

predovšetkým preto, lebo z kultúrnych, ale aj sociálnych dôvodov sa ľudská populácia, až 

na výnimky, nepohybuje bosá. Daktyloskopické stopy sa na účely identifikácie využívajú 

veľmi často. Ich vyhodnotenie má kľúčový význam pre všetky orgány činné v trestnom 

konaní.25 Dôvodom pre toto tvrdenie je napríklad:  

• veľká početnosť výskytu daktyloskopických stôp súvisiacich s činnosťou 

páchateľa, ale aj ďalších osôb, ktoré sa podieľali na priebehu páchania trestnej 

činnosti,  

                                                 
25 Porada V. a kolektív, Kriminalistika, IURA EDITION, 2007, str. 85-87 
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• skutočnosť, že poskytujú informácie, ktoré jednoznačne vedú (za predpokladu 

nevyhnutnej technickej kvality) k individuálnej identifikácii človeka, a tak 

umožňujú identifikovať páchateľa, prípadne ďalšie osoby ktoré sa podieľali na 

trestnej alebo inej protispoločenskej činnosti,  

• možnosť identifikácie neznámych osôb alebo neznámych mŕtvol na základe 

vyhodnotenia sňatých odtlačkov obrazcov papilárnych línií. 26 

   Tradične platí, že objekty daktyloskopie vytvárajú daktyloskopické stopy 

a daktyloskopické porovnávacie materiály (najčastejšie kontrolné odtlačky). 

Daktyloskopické stopy môžu mať v kriminalistickej praxi charakter odtlačkov alebo 

vtlačkov v závislosti od charakteru nosiča stopy a veľkosti pôsobiacej sily (zjednodušene 

povedané): pokiaľ je materiál nosiča mäkký alebo tvárny a pôsobiaca sila relatívne veľká, 

dochádza k vzniku vtlačkov, za opačných podmienok dochádza k vzniku odtlačkov. 

Určité kriminalistické špecifikum vykazujú stopy z miest neobjasnených trestných činov. 

Pokiaľ tieto stopy neumožňujú, hoci aj s využitím maximálnych možností 

daktyloskopických evidenčných systémov, identifikáciu osoby (prípadne s využitím 

získaných kontrolných odtlačkov ad hoc), umožňujú spravidla aspoň spájanie niekoľkých 

kriminalisticky relevantných udalostí s osobou jedného alebo viacerých páchateľov. 

Daktyloskopickými porovnávacími materiálmi sú predovšetkým získané odtlačky 

obrazcov papilárnych línií konkrétnych osôb už zaradených do daktyloskopických 

evidencií, ďalej odtlačky obrazcov papilárnych línií osôb podozrivých zo spáchania 

spravidla konkrétnej trestnej činnosti (zväčša získané ad hoc), ďalej tzv. domácich osôb, 

u ktorých sa nepredpokladá podiel na spáchanej trestnej činnosti, aj keď ho nemožno 

vylúčiť (užívateľov bytov, pracovníkov nejakého podniku), a napokon aj odtlačky 

odobrané osobám, ktoré nemôžu alebo nechcú preukázať svoju totožnosť (napr. z dôvodov 

bezvedomia, duševnej poruchy), a neznámym mŕtvolám. Komparácia sa uskutočňuje 

pomocou daktyloskopických lúp a komparátorov. 

                                                 
26 Musil J., Konrád Z., Suchánek J. : Kriminalistika, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 139 
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Obrázok  1: Obrazce  papilárnych línií 

 

Vznik, typické druhy a výskyt daktyloskopických stôp  

   Najčastejší prípad daktyloskopických stôp v kriminalistickej praxi tvoria neviditeľné 

(latentné), presnejšie povedané ťažko viditeľné stopy. Vznikajú úplne bežne pri 

vzájomnom kontakte relatívne čistej pokožky s relatívne čistým nosičom a spravidla sa 

tvoria prenosom potu z pokožky. Vznik viditeľnej daktyloskopickej stopy najčastejšie 

spočíva v princípe, keď sa na nosič prenesú rôzne nečistoty z pokožky, čím vznikne 

navrstvená stopa. Typickými nečistotami, ktoré priľnuli k pokožke a následne sa preniesli 

na nosič, v kriminalistickej praxi sú; prach, rôzne mastné látky, rôzne farbivá, písacie 

prostriedky, ale aj krv a ďalšie nečistoty. Opačnú možnosť vzniku viditeľnej 

daktyloskopickej stopy tvoria odvrstvené stopy, ktoré vo všeobecnosti vznikajú 

v prípadoch, keď pokožka pokrytá papilárnymi líniami odstránila pri kontakte z povrchu 

znečisteného nosiča konkrétne nečistoty. Pomerne zriedkavo sa vyskytujú plastické 

daktyloskopické stopy (vtlačky) napríklad v mäkkom, nezatvrdnutom sklenárskom tmele, 

v niektorých zmäknutých potravinách a pod. Tieto stopy majú vždy charakter viditeľných 

stôp. Platí, že najkvalitnejšie daktyloskopické stopy vznikajú na hladkých, pevných 

plochách ako sklo, keramické a lakované plochy či tvrdé drevo. Nazývame ich plošné 

stopy. Za málo vhodné sa považujú rôzne textílie a vsiakavé materiály. Dosiaľ nie je 

doriešená otázka využívania daktyloskopických stôp existujúcich na povrchu tiel živých 

osôb a mŕtvol, najmä problémy spojené s ich vyhľadávaním a zaisťovaním.  

   Dôležitou praktickou vlastnosťou daktyloskopických stôp je ich trvanlivosť, ktorá závisí 

od mnohých rôznych okolností. Významný vplyv z tohto hľadiska má prostredie, v ktorom 

sa stopa nachádza, a klimatické vplyvy, ktoré na ňu pôsobia (napr. teplota, vlhkosť, 

slnečné žiarenie). Trvanlivosť daktyloskopických stôp je veľmi rozmanitá, vopred 

nemožno zistiť, či stopa bude po určitom čase využiteľná, alebo nie. Z kriminalistickej 
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praxe sú známe konkrétne prípady úspešného využitia stôp starých aj niekoľko rokov 

a dokonca aj stôp, ktoré boli vytvorené na vhodných nosičoch a následne umiestnené vo 

vode. Preto nemožno vopred rozhodnúť, či stopa ešte existuje a či ju možno využiť.  

   Dôležitým kritériom pre delenie daktyloskopických stôp je ich upotrebiteľnosť, a to 

predovšetkým z hľadiska možnej individuálnej identifikácie človeka. Upotrebiteľnosť 

daktyloskopických stôp sa v praxi posudzuje podľa počtu využiteľných daktyloskopických 

markantov (znakov). Tradične sa stopy delia na; upotrebiteľné, čiastočne upotrebiteľné 

a neupotrebiteľné. Upotrebiteľné stopy vykazujú viac než 10 daktyloskopických 

markantov a slúžia na jednoznačnú identifikáciu osôb. Čiastočne upotrebiteľné stopy 

vykazujú 7 až 9 daktyloskopických markantov, a preto nie sú (vzhľadom na vypočítateľnú 

pravdepodobnosť výskytu viacerých osôb s rovnakými markantmi) dostačujúce pre 

individuálnu identifikáciu osoby, ale môžu slúžiť, a v kriminalistickej praxi aj bežne slúžia, 

na účely vylučovania podozrivých osôb. Neupotrebiteľné stopy obsahujú menej než 7 

daktyloskopických markantov a ich význam je obdobný. Uvedené počty markantov sú iba 

orientačné, v žiadnom prípade nemajú medzinárodne uznávanú platnosť. V zahraničnej 

kriminalistike sú tieto počty neraz odlišné.  

 

Vyhľadávanie, zaisťovanie a zasielanie daktyloskopických stôp ku skúmaniu:  

   Vyhľadávanie je u latentných stôp náročná práca, ktorá vyžaduje špecializované 

znalosti, skúsenosti a praktické schopnosti pracovníka, ktorý túto činnosť vykonáva. 

Daktyloskopické stopy sú ľahko prehliadnuteľné a je možné ich tiež ľahko poškodiť alebo 

zničiť.  

Najjednoduchším spôsobom zviditeľnenia latentných daktyloskopických stôp je 

použitie šikmého osvetlenia (pomocou svetelného zdroja). Rada latentných stôp je potom 

zrakom na preverovanej ploche viditeľná. Často sa využívajú k zviditeľneniu jemné 

daktyloskopické prášky (hliníkové- známy prášok ktorého obchodný názov je argentorát, 

fluorescentné), ktoré sa nanášajú pomocou jemných štetcov. Iné metódy zviditeľňovania 

latentných daktyloskopických stôp sú založené na chemických reakciách medzi príslušným 

chemickým činidlom a jednotlivými zložkami odparku potu. Tieto metódy sa používajú 

predovšetkým pre zviditeľnenie stôp na papierových podkladoch.  Ďalšou modernou 

metódou je laserové žiarenie po predošlej chemickej úprave povrchu objektu, na ktorom sa 

daktyloskopické stopy vyhľadávajú a zviditeľňujú.  
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   Zviditeľnené a pôvodne viditeľné daktyloskopické stopy je potrebné pre ďalšie využitie 

zaistiť. Zaistenie daktyloskopických stôp je možné uskutočniť buďto in natura, 

fotograficky, daktyloskopickou fóliou alebo odliatím. In natura sa zaisťujú drobné predmety, 

na ktorých sa predpokladá existencia daktyloskopických stôp (peňaženky, dámske kabelky...). Pre 

fotografické zaistenie sa zvolí vždy niekoľko vzájomne odlišných podmienok tak, aby bolo 

zaručené, že aspoň jedna z fotografií bude dostatočne technicky kvalitná. Daktyloskopické 

fólie sú tvorené pružnou vrstvou želatíny, ktorá je nanesená na vhodnú podložku. Vrstva 

želatíny je krytá odnímateľnou priehľadnou fóliou. Princíp zaistenia spočíva v prenesení 

daktyloskopického prášku zo zviditeľnenej daktyloskopickej stopy na želatínovú vrstvu 

daktyloskopickej fólie. 

 

   K odlievaniu daktyloskopických stôp sa využíva buďto sadra alebo novšie silikónová 

kaučuková hmota lukoprén. Samotné zasielanie nečiní veľké problémy- je len potrebné 

zamedziť ich poškodeniu a zničeniu vhodnými obalmi (výnimkou sú stopy in natura, u 

ktorých je potrebné upozorniť príjemcu na potrebu ich vyhľadania na zasielaných 

objektoch). 

   Porovnávacie odtlačky obrazcov papilárnych línií živých osôb alebo mŕtvol sa 

získavajú ad hoc pre identifikačné účely. Zaisťujú sa buďto pomocou daktyloskopickej 

černe (tá sa nanesie v potrebnom množstve na príslušnú časť pokožky, následne sa pretlačí 

buď na príslušné miesto daktyloskopickej karty alebo na voľný list papiera), alebo 

pomocou daktyloskopického vosku a špeciálneho daktyloskopického papiera. Tieto 

porovnávacie odtlačky „domácich“ osôb sa po využití ničia. Zvláštnym druhom 

porovnávacích odtlačkov sú odtlačky obstarávané na rôznych druhoch daktyloskopických 

kariet a určené pre trvalú evidenciu – pre možnosť ich prípadnej identifikácie v budúcnosti. 

 

Daktyloskopovanie mŕtvol  

   Kontrolné odtlačky mŕtvol sa získavajú obdobne, často je však potrebné pokožku napnúť 

vstrieknutím kvapaliny (oleja, ale i vody) pod kožu. V prípade, že nastala posmrtná 

stuhnutosť, vloží sa ústrižok papiera do daktyloskopickej lyžice, a tá sa prevalí cez 

snímaný obrazec papilárnych línií. 27 U mumifikovaných tiel sa končeky prstov namáčajú 

do zmesi glykolu, kyseliny mliečnej a destilovanej vody, aby získali potrebnú mäkkosť. 

Tento proces môže trvať i niekoľko týždňov. V prípade, že telo ležalo vo vode a končeky 

                                                 
27 Musil J., Konrád Z., Suchánek J. : Kriminalistika, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 145 
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prstov sú príliš mäkké, spevňujú sa vstrekovaním glycerínu alebo tekutého vosku.  

V prípade väčšieho poškodenia rúk sa sťahuje pruh kože, ktorý sa prikladá na chirurgickú 

rukavicu. Ak tkanivá prstov začínajú strácať súdržnosť, nasype sa na pokožku 

daktyloskopická čerň a odtlačok sa odoberie na izolepu. Poslednou možnosťou je odliatie 

odtlačku pomocou odlievacej hmoty. 28 

 

   Daktyloskopické registračné systémy obsahujú odtlačky posledných článkov prstov 

rúk, odtlačky zvyšných článkov prstov rúk a odtlačky dlaní. Daktyloskopické registračné 

systémy sú delené na systémy jednoprstové a viacprstové.    

   Jednoprstové alebo monodaktyloskopické registračné systémy sú určené 

predovšetkým pre identifikáciu páchateľov trestných činov podľa  jednotlivých 

daktyloskopických stôp vytvorených  a zanechaných na mieste udalostí. Viacprstové 

registračné systémy najčastejšie obsahujú odtlačky všetkých desiatich posledných 

článkov prstov rúk (systémy dekadaktyloskopické) – sú určené predovšetkým pre 

identifikáciu neznámych osôb a mŕtvol. V minulosti sa porovnávanie daktyloskopických 

stôp a porovnávacích odtlačkov uskutočňovalo manuálne. Išlo o značne prácnu a časovo 

náročnú činnosť. Postupne hrozil kolaps týchto evidenčných systémov, pretože pri veľkých 

počtoch evidovaných odtlačkov sa ich prehľadávanie stalo časovo neúnosné.       

   Zásadný prielom v procese využívania daktyloskopických odtlačkov a stôp na 

identifikačné účely znamenalo využívanie špecializovanej výpočtovej techniky, ktorá sa 

používa v tuzemskej kriminalistickej praxi. Ide o špecializované počítačové systémy, ktoré 

porovnávajú hodnotenú stopu alebo odtlačok s veľmi rozsiahlou databázou evidovaných 

osôb a stôp. Celý proces trvá len niekoľko minút a jeho výsledkom je ponuka niekoľkých 

najpravdepodobnejších (najpodobnejších) odtlačkov z databázy. V českej kriminalistickej 

praxi je k tomuto účelu používaný systém AFIS 2000(Automatizovaný identifikačný 

systém odtlačkov), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Kriminalistický a expertízny 

ústav policajného zboru Praha. 29 

 

 

 

 

                                                 
28 Straus J., Porada V. a kol., Kriminalistická daktyloskopie, Praha, Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 
2005, str. 120-129 
29 Musil J., Konrád Z., Suchánek J. : Kriminalistika, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 147-148 
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Spôsoby skúmania daktyloskopických odtlačkov a stôp a možnosti identifikácie 

človeka  

 

   V kriminalistickej praxi daktyloskopia umožňuje:  

• identifikáciu osôb, predovšetkým páchateľov trestných činov, podozrivých osôb, 

domácich a ďalších osôb podľa odtlačkov prstov nájdených na miestach 

kriminalisticky relevantných udalostí, 

• identifikáciu neznámych osôb, ktoré nechcú alebo nemôžu preukázať svoju 

totožnosť,  

• identifikáciu neznámych mŕtvol, pokiaľ sú ešte v dostatočnej technickej kvalite 

zachované obrazce papilárnych línií,  

• zistenie, či zaistenú daktyloskopickú stopu nevytvorila osoba, ktorá sa už 

v minulosti dopustila dosiaľ neobjasnenej trestnej činnosti,  

• výnimočne zistenie, ktorou časťou ľudského tela bola stopa vytvorená.  

  

  Na uvedené účely sa najčastejšie navzájom porovnávajú:  

• daktyloskopické stopy s kontrolnými odtlačkami podozrivých alebo domácich 

osôb, 

• daktyloskopické stopy s odtlačkami osôb na daktyloskopických kartách, ktoré sú 

uložené v daktyloskopických evidenciách,  

• daktyloskopické stopy so stopami z miest dosiaľ neobjasnenej trestnej činnosti,  

• odobraté odtlačky neznámych osôb alebo mŕtvol s evidovanými odtlačkami 

v daktyloskopických evidenciách,  

• daktyloskopické odtlačky a stopy zaslané v rámci medzinárodnej spolupráce 

s kontrolnými odtlačkami v tuzemských daktyloskopických evidenciách, prípadne 

v iných evidenčných materiáloch. 30 

Príklad  

Identifikácia rozčlenenej mŕtvoly podľa odtlačkov prstov  

   Dňa 9. februára 1996 bolo vytiahnuté spod česlice plavebnej komory v Zürichu torzo 

mužského tela bez hlavy a končatín. Polícia sa snažila nájsť chýbajúce časti tela, aby bolo 

možné mŕtvolu identifikovať. Medzitým bola vykonaná pitva nájdeného mŕtveho torza. 

Zároveň sa popis mŕtvoly uverejnil v hromadných komunikačných médiách, ale ani to 

                                                 
30 Musil J., Konrád Z., Suchánek J. : Kriminalistika, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 144-148 
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nemalo úspech. Išlo o muža bielej pleti, vo veku 20 až 25 rokov, ktorý mal čiastočnú zubnú 

protézu (fragmenty zubov a protézy boli nájdené v pľúcach mŕtvoly). Preverovali sa všetci 

muži, ktorí boli v Švajčiarsku evidovaní ako nezvestné osoby. V niekoľkých prípadoch bola 

identita vyvrátená na základe komparácie genetických profilov.  

   O viac ako dva mesiace neskôr, 20. apríla, boli vylovené potápačmi z zürichského jazera 

dve odpadkové vrecia. Prvé vrece obsahovalo spodnú časť ľudského tela (bedrá a nohy) 

a v druhom sa nachádzala mužská hlava a obe paže, z ktorých boli následne odobrané 

odtlačky prstov. Dňa 23. apríla našli chodci vrece s kusom ľudského tela, presnejšie 

s brušnou časťou. Všetky časti boli serologicky skúmané a bolo konštatované, že ide o časti 

jedného tela.  

   Na začiatku mája 1996 polícia zistila porovnávaním v automatickom daktyloskopickom 

identifikačnom systéme AFIS, že odobraté odtlačky prstov patria 48-ročnému rakúskemu 

občanovi. 31 

   

7.4. KRIMINALISTICKÁ BIOLÓGIA  

 

Význam kriminalistickej biológie a jej objekty  

   Kriminalistická biológia je aplikovanou biologickou vedou, ktorá slúži kriminalistickej 

praxi vyhľadávaním, zaisťovaním, skúmaním a vyhodnocovaním biologických stôp 

ľudského, zvieracieho alebo rastlinného pôvodu. 32 Z uvedených druhov biologických 

materiálov sa v kriminalistickej praxi najčastejšie vyskytujú biologické stopy ľudského 

pôvodu. Ostatné biologické materiály nepatria medzi veľmi frekventované a spravidla sa 

ich detailné skúmanie ani nevykonáva, preto sa ďalej budem venovať len biologickému 

materiálu ľudského pôvodu. Celosvetovou kľúčovou úlohou kriminalistickej biológie je 

identifikácia osôb, ktorú podľa konkrétnych možností a niekedy aj požiadaviek 

kriminalistickej praxe možno uskutočniť buď na úrovni určenia skupinovej príslušnosti, 

alebo aj na úrovni individuálnej identifikácie.  

   Biologické stopy ľudského pôvodu vznikajú nasledujúcimi mechanizmami v procese 

oddelenia od ľudského organizmu: 

• Samovoľne odlúčený materiál, ktorý sa od ľudského organizmu odlúčil bez 

pôsobenia akéhokoľvek fyzikálneho alebo chemického procesu (spravidla ide 

                                                 
31 Protivinský M., Identifikace rozčleněné mrtvoly, Kriminalistický sborník, 2003, č. 3, s. 28-30 
32 Musil J., Konrád Z., Suchánek J., Kriminalistika. Praha, C.H. Beck 2004, str. 169 
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o prejavy životných funkcií ľudského organizmu). Patrí tu napr. moč, pot, sliny, 

ejakulát a pod. 

• Materiál oddelený od ľudského organizmu okamžitým pôsobením vonkajšieho 

násilia, pričom toto násilie má najčastejšie fyzikálny charakter, môže však ísť aj 

o chemický. Patrí tu krv, časti tkanív a orgánov, časti kostí, vytrhnuté či odstrihnuté 

vlasy. 

• Materiál pochádzajúci zo zomretého organizmu, teda biologický materiál, ktorý 

vznikol po smrti ľudského jedinca. Patria sem najmä celé mŕtvoly a ich časti, kosti 

a kostrové nálezy. 

 

Hlavné druhy biologických stôp a ich výskyt  

   Frekvencia výskytu jednotlivých biologických stôp v kriminalistickej praxi je rôzna, 

niektoré druhy sa vyskytujú úplne bežne, výskyt ďalších býva raritný. Najčastejšie sa 

možno stretnúť s týmito stopami; krv, sliny, pot, ejakulát, vlasy a chlpy, kosti a kostrové 

nálezy. Pomerne často sa vyskytuje aj moč, ale jeho hlavný význam nie je biologický ale 

toxikologický (v moči možno v mnohých prípadoch nájsť zvyšky požitých jedov, liekov 

a drog). V kriminalistickej praxi býva veľmi účelné delenie biologických stôp podľa 

kriminalistických kritérií a to; 

1. Podľa vzťahu ich pôvodcu k objasňovanej udalosti ich delíme na stopy 

pochádzajúce z organizmu páchateľa, stopy pochádzajúce z organizmu obete, 

stopy pochádzajúce z organizmu inej (zúčastnenej) osoby a na zmesové stopy 

pochádzajúce z organizmov najmenej dvoch osôb.  

2. Podľa miesta nálezu ich delíme na stopy; na mieste kriminalisticky relevantnej 

udalosti, na predmetoch a nástrojoch, ktorými bola udalosť spáchaná, na 

odevných súčastiach a na tele páchateľa, na odevných súčastiach a na tele obete, 

na vozidlách, na ďalších predmetoch a miestach (napr. miesto úkrytu obete).  

   Nález niektorého druhu biologických stôp je možné v kriminalistickej praxi predbežne 

spájať s možným konkrétnym trestným činom. Typický je ich výskyt pri trestných činoch 

proti životu a zdraviu, pre ktoré je typické poranenie obete, neraz aj páchateľa. Nález 

biologických stôp prichádza do úvahy aj na miestach relatívne atypických, s ktorými 

nemožno spájať charakter kriminalisticky relevantnej udalosti. Týka sa to napr. ohorkov 

z cigariet alebo aj listových obálok a poštových známok (sliny), odevných súčastí (pot, 

vypadnuté vlasy).  
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7.4.1. Jednotlivé druhy biologických stôp  

 

    Krv vytvára najčastejšie využívané biologické stopy. Ich skúmaním je možné v dnešnej 

dobe získať radu informácii a skúmanie krvi je najviac prepracovanou časťou 

kriminalistickej biológie. Krv sa skladá z pevných častíc a z tekutej zložky. Z pevných 

krvných elementov majú pre kriminalistiku najväčší význam červené krvinky (erytrocyty). 

Tekutá zložka je krvná plazma, resp. po úprave krvné sérum. Sérum obsahuje vždy 

druhové bielkoviny, charakteristické pre ten ktorý druh živočíchov. Pri zisťovaní, či 

podozrivá škvrna, krvi podobná, je skutočne krv a ktorej skupiny, sa postupuje obligatórne 

v nasledujúcom poradí: 

• a) biochemický dôkaz krvi- t.j. dôkaz či vôbec ide o krv,  

• b) imunochemický dôkaz ľudskej krvi- zistenie, či prítomná krv je ľudská alebo 

zvieracia,  

• c) dôkaz krvnej skupiny- pre účely trestného konania.  

   V prípade, že skúška na úrovni ad a) alebo b) má negatívny výsledok, nepokračuje 

zisťovanie podľa ďalších bodov. Biochemický dôkaz krvi môže byť vykonaný orientačnou 

alebo špecifickou skúškou. Orientačné skúšky krvi sa vykonávajú často pomocou 

benzidinu, ktorý v styku s krvou poskytuje modré až modrozelené zafarbenie. Špecifické 

skúšky krvi sú buďto skúšky mikrokrystalografické alebo skúšky spektroskopické. 

Mikrokrystalografické skúšky sa vykonávajú tak, že vyšetrovaný materiál sa zmiesi 

s príslušným činidlom, zahreje sa a pod mikroskopom sa pozoruje vznik farebne i tvarovo 

typických kryštálikov, ktoré sú tvorené zlúčeninami hemoglobínu s niektorými podielmi 

činidla. Spektroskopické skúšky pracujú s kvapalnými, upravenými vzorkami 

vyšetrovaného materiálu. 

   Imunochemický dôkaz ľudskej krvi je založený na špecifickej reakcii protilátok 

a umožňuje nielen vzájomne odlíšiť krv ľudskú od zvieracej, ale v prípade potreby i určiť 

druh zvieracej krvi. Toto odlíšenie sa uskutočňuje rôznymi modifikovanými metódami 

vychádzajúcimi z pôvodnej metódy, ktorú objavil na začiatku 20. storočia nemecký lekár 

Paul Uhlenhuth. Podľa imunologickej metódy dochádza na stykovej ploche medzi 

špecifickým sérom a vyšetrovaným materiálom ku vzniku belavej zrazeniny, ktorá indikuje 

pozitívnu reakciu. Bližšia špecifikácia ľudskej krvi spočíva predovšetkým v určení 

krvných skupinových vlastností (A, B, AB a 0). Červené ľudské krvinky obsahujú antigény 

označované ako aglutinogény, ktoré tvoria rôzne systémy, skupiny. Najdlhšie je známy 
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systém AB0. V tomto systéme existujú štyri základné krvné skupiny: A, B, AB a 0 (nula). 

Toto označenie je dané prítomnosťou príslušného aglutinogénu: červené krvinky skupiny 

A obsahujú aglutinogén A, krvinky skupiny B obsahujú aglutinogén B, krvinky AB 

obsahujú aglutinogény oba, kým krvinky skupiny 0 neobsahujú žiadny z nich. V krvnom 

sére sú obsiahnuté látky nazývané aglutiníny. Sú dve- a to alfa a beta, ale vyskytujú sa 

práve v opačnej závislosti. Krv skupiny A má v sére aglutinín beta, krv B naopak aglutinín 

alfa. Sérum krvi AB neobsahuje žiaden aglutinín, kým krv 0 má oba. Pritom je pre dôkaz 

krvných skupín dôležité, že krvinky skupiny A sa v prítomnosti aglutinínu alfa, teda séra 

krvi B zhlukujú, krvinky B sa zhlukujú aglutinínom beta a analogicky krvinky skupiny AB 

sa zhlukujú v prítomnosti ktoréhokoľvek z obidvoch aglutinínov. Krvinky skupiny 0 nie je 

možné aglutínovať, ale naopak sérum krvi 0 aglutínuje krvinky všetkých zostávajúcich 

skupín. Mimo systém AB je dnes známych cez 30 ďalších erytrocytárnych systémov, ktoré 

sa v krvi môžu vyskytovať nezávisle na sebe a vytvárajú viac ako 200 tisíc kombinácii. 

Mnohé antigény týchto ďalších systémov je možné spoľahlivo preukázať iba v čerstvej 

krvi. 33 

   Výsledky skúmania krvi bývajú väčšinou jednoznačné. Dôležité ale je, že zistenie 

zhodnej krvnej skupiny, napr. v nájdenej krvnej škvrne i v krvi podozrivého, neznamená 

individuálnu identifikáciu. V opačnom prípade ak je krvná skupina škvrny odlišná od krvi 

podozrivého, je vylúčenie jednoznačné a kategorické. Je potrebné tiež pripomenúť, že 

krvné škvrny samotné svojim umiestnením a tvarom poskytujú ďalšie informácie 

taktického charakteru. Krvné striekance, napr. na stene alebo na nábytku svedčia o tom, 

že krv vystriekavala z poranenej tepny, tvar obrysu jednotlivých kvapiek na podlahe 

ukazuje, z akej výšky krv kvapkala, pretože kvapky dopadajúce z väčšej výšky majú viac 

rozštiepený okraj. Zaschnutá krvná stružka smerujúca na tvári alebo na odeve mŕtveho 

človeka šikmo alebo dokonca hore ukazuje na to, že s mŕtvolou bolo dodatočne 

manipulované a hýbané.  

 Sliny a pot vytvárajú biologické stopy, ktoré sú spravidla ťažko viditeľné až 

neviditeľné. Kriminalistický význam skúmania potu a slín spočíva v možnosti určenia 

krvných skupinových vlastností. Bolo zistené, že asi 80% stredoeurópskej populácie má 

schopnosť vylučovať do slín a potu chemické zlúčeniny, ktoré sú podstatou krvných 

skupinových vlastností. Nazývame ich tzv. vylučovatelia (sekretor). U nevylučovateľov 

(nonsekretor), ktorých je v našej populácii okolo 22%, nie je možné krvnú skupinu určiť 

                                                 
33 Porada V. a kolektív, KRIMINALISTIKA, Brno, 2001. str. 185 
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a výsledok skúmania je rovnaký ako u krvnej skupiny 0. Najčastejšie bývajú skúmané 

zaschnuté škvrny od slín na listových obálkach, poštových známkach a ohorkoch od 

cigariet.  

 Ejakulát vytvára biologické stopy, ktoré sa vyskytujú hlavne na osobnom prádle, 

povrchu tela jednotlivých osôb a ďalších miestach. Väčšinou ide o zaschnuté škvrny. Pri 

ožiarení ultrafialovými lúčmi fluoreskuje škvrna ejakulátu bielo až namodravo. Toto 

zistenie je rýchle, avšak iba orientačné, pretože môže nastať zámena za škvrnu od moču 

alebo vaginálneho sekrétu, ktoré takisto luminuskujú. Najcharakteristickejšou zložkou sú 

spermie, a preto je mikroskopický nález celého spermatozoidu postačujúci k preukázaniu 

spermata. Častejšie sa ale zisťuje spermatický pôvod podozrivej škvrny biochemicky, 

dôkazom niektorých látok obsiahnutých v ejakuláte. Sú to; kyslé fosfatázy, spermín 

a cholín. U vylučovateľov obsahujú i skupinové antigény systému AB0, takže je možné 

určiť i krvnú skupinu. Hlavný kriminalistický význam spočíva v možnosti určenia krvných 

skupinových vlastností muža. Dôležitý je i kriminalisticko-taktický význam, pretože nález 

vždy svedčí o sexuálnom charaktere objasňovanej udalosti. 

            Plodová voda je objektom skúmania v prípadoch nezákonných potratov, utajených 

pôrodov a vrážd novorodencov. Obsahuje mnohé mikroskopické elementy, ktoré 

umožňujú identifikáciu vyšetrením macerátu zo škvrny. Sú to jemné chĺpky, ktorými je 

plod pokrytý od 4. obvykle do 8. mesiaca; niekedy ale pretrvávajú aj niekoľko mesiacov 

po pôrode. Tekutá zložka plodovej vody obsahuje všetky látky potrebné k určeniu 

ľudského pôvodu i krvnej skupiny matky.  

 Vlasy a chlpy je možné nájsť bežne. Vyskytujú sa na najrôznejších predmetoch, 

odevných súčastiach a pod. Skúmajú sa mikroskopicky, pričom sa predovšetkým zisťuje 

ich farba, štruktúra ich častí atď. Ak sú pri koreni vlasu alebo chlpu zachytené bunky 

pokožky, môžeme zistiť pohlavie osoby. Po rozdrvení vlasu alebo chlpu a po obnažení 

vnútornej štruktúry je možné určiť i krvné skupinové vlastnosti. 

 Kosti a kostrové nálezy sa nachádzajú hlavne pri zemných prácach. Kosti sú 

biologické materiály, ktoré najdlhšie vzdorujú rozkladu. Preto je možné ich skúmanie i po 

mnohých rokoch alebo i storočiach. Najčastejšie sa zisťuje, či ide o pozostatky ľudské 

alebo zvieracie, vek jedinca v dobe smrti, aká bola príčina smrti a pod. Vyhodnotením 

uvedených skutočností spolu s využitím kriminalistických evidencií nezvestných osôb je 

možné vykonať individuálnu identifikáciu osoby. 

 Moč a stolica sa nachádzajú v kriminalistickej praxi často vo forme škvŕn a oterov 

na osobnom a ložnom prádle. Z moču a stolice nie je možné spravidla zistiť krvné 
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skupinové vlastnosti, pretože obsah špecifických antigénov je napr. v moči 400 krát menší 

ako v slinách. Zo stolice sa dá v prípade nálezu väčšieho množstva usudzovať na charakter 

stravy. Hlavný význam moču je toxikologický. 

 

7.4.2. Vyhľadávanie a zaisťovanie biologických stôp  

   Vyhľadávanie biologických stôp súvisí so skutočnosťou, že tieto stopy existujú buď ako 

viditeľné alebo ako neviditeľné (latentné). Medzi viditeľné stopy patrí najmä krv, stolica, 

kosti, a medzi neviditeľné typicky moč, pot, sliny, slzy, plodová voda a pod. Dôležitú 

informáciu o možnej prítomnosti niektorých biologických stôp môže orientačne podať aj 

čuch, a to pre charakteristický zápach niektorých z nich (stolica, moč). Viaceré biologické 

stopy, najmä pokiaľ ich tvorí väčšie množstvo konkrétneho biologického materiálu alebo 

sú vizuálne zrejmé, nerobia pri vyhľadávaní problém. Iné druhy zas bývajú aj vo väčšom 

množstve ťažko viditeľné, prípadne hrozí aj nebezpečenstvo ich zámeny s inými 

materiálmi (napr. moč). Vyhľadávanie latentných biologických stôp možno uľahčiť 

pomocou niektorých kriminalisticko-technických prostriedkov, ktorých použiteľnosť na 

mieste kriminalisticky relevantnej udalosti je reálna (napr. ultrafialové žiarenie, pod 

ktorým niektoré biologické stopy fluoreskujú, alebo sa javia ako tmavé škvrny). Obdobne 

možno využiť aj chemické metódy, ktoré môžu poskytnúť orientačnú informáciu o možnej 

prítomnosti konkrétneho druhu biologickej stopy. Týka sa to napr. postriekania 

preverovaných miest luminolom (fluorescencia krvných stôp viditeľná v tmavých alebo 

zatienených priestoroch) alebo využitím reakcie s o-tolidinom (modré až modrozelené 

sfarbenie pri prítomnosti krvi).      Zaisťovanie biologických stôp sa spravuje všeobecnými 

požiadavkami na zaisťovanie kriminalisticko-technických stôp. Okrem nich však majú aj 

svoje špecifiká, ktoré treba v kriminalistickej praxi rešpektovať. Týmito špecifikami sú:  

1. Biologických stôp sa kriminalista, ktorý ich zaisťuje, nikdy nemôže dotknúť holou 

rukou. Je nevyhnutné vždy pracovať s úplne čistými nástrojmi a obalmi. Keďže 

biologické stopy vo všeobecnosti nemajú charakter sterilných materiálov, striktne 

sa nepožaduje, aby sa s nimi manipulovalo pomocou sterilných nástrojov 

a pomôcok.  

2. Vo všetkých prípadoch, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné, sa zaisťujú celé 

predmety, ktoré sú nositeľmi biologických stôp (drobné predmety, zbrane, odevy).  

3. V prípadoch keď stopy nemožno zaslať aj s ich nosičmi, je nevyhnutné ich 

odobratie (aspoň potrebného množstva) z podkladového materiálu. Na tieto účely je 
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vždy bezpodmienečne nutné používať dokonale čisté nástroje a obaly. Ide o rôzne 

metódy a postupy ako napr. zoškrabovanie materiálu ostrým predmetom.  

4. Na biologické stopy pôsobia veľmi výrazne rôzne mikrobiologické vplyvy. Preto sa 

zasielajú (vrátane ich prípadných nosičov) na skúmanie suché, nie vlhké alebo 

dokonca mokré. Nevysušené materiály totiž uvedeným vplyvom ľahko podliehajú, 

sú napádané plesňami, podliehajú hnilobným alebo tlecím zmenám. Potrebné 

sušenie musí prebiehať iba pri izbovej teplote. Do úvahy prichádza osobné 

odovzdanie, prechovávanie materiálov pri zníženej teplote, v zmrazenom stave 

alebo aj inak, ale vždy za dodržovania ustanovených časových lehôt.  

5. Tradične a historicky najvhodnejším obalovým materiálom pre zaisťovanie 

biologických stôp je čistý papier. Za úplne nevhodné sa považujú vrecká z rôznych 

plastických hmôt. Pri manipulácii s papierovými obalmi (najmä obálkami) sa na 

navlhčenie prípadných lepivých vrstiev nesmú použiť sliny, ale výhradne čistá 

voda. Tekuté biologické materiály sa zaisťujú do sklenených alebo plastových 

obalov (skúmavky, rôzne druhy fliaš). Rovnakým spôsobom sa zaisťujú aj 

zoškrabané(suché) stopy alebo stopy odobrané na vatový tampón (až po vysušení). 

Takto možno zaistiť aj vlasy, nechty, úlomky kostí a pod.  

6. Špecifickou otázkou biologických materiálov je skutočnosť, že vo väčšine prípadov 

nemožno vizuálne na mieste ich nálezu zistiť, či všetky nájdené materiály 

pochádzajú z organizmu jedného alebo viacerých jedincov. Pre vylúčenie možného 

omylu je preto potrebné zaistiť všetky nájdené biologické materiály. Táto 

podmienka je ťažko splniteľná hlavne v prípadoch nálezu väčšieho množstva stôp. 

Preto sa v kriminalistickej praxi postupuje podľa okolností prípadu tak, aby reálne 

existovala čo najväčšia pravdepodobnosť, že boli zaistené biologické stopy 

všetkých osôb, prípadne aj zvierat, ktoré sa na priebehu udalosti podieľali.  

7. Zaisťovanie porovnávacích biologických materiálov často patrí do pôsobnosti 

zdravotníckych zariadení. Typicky ide o odber krvi a prípadne aj ďalších 

biologických materiálov pri pitve mŕtvoly. Špecifickým spôsobom, pri ktorom sa 

nevyžaduje prítomnosť zdravotníckeho personálu, sa získavajú potrebné 

porovnávacie materiály určené na skúmanie DNA (molekulárno-biologický 

rozbor). Tieto porovnávacie materiály sa získavajú tzv. bukálnym sterom (zotretím 

povrchu vnútornej plochy ústnej dutiny) pomocou jednoduchej sterilnej 

jednorazovej odberovej súpravy. Tieto súpravy sú k dispozícii na jednotlivých 

pracoviskách Policajného zboru. Vo všetkých prípadoch, keď nie je jednoznačne 
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zrejmý spôsob získania porovnávacieho materiálu, je vždy nevyhnutné 

kontaktovať znalca.  

7.4.3. Možnosti kriminalisticko-technického skúmania biologických 

stôp  

 

   Kriminalisticko-technické skúmanie biologických stôp sa člení na štyri odlišné etapy, ale 

v posledných rokoch úplne stačí na získanie exaktných výsledkov uskutočniť iba niektorú 

z nich. V prvej etape sa má zistiť, či nájdený a následne posudzovaný materiál (stopa) 

môže mať charakter biologickej stopy, a preto či má praktický význam sa s ním ďalej 

zaoberať. Na tieto účely tradične slúžia orientačné skúšky, ktoré nemajú preukazný 

charakter. Využívali sa pri posudzovaní a vyhodnotení krvných stôp a v súčasnosti sa 

využívajú aj pri náleze moču, ejakulátu, slín, potu a iných biologických materiálov. Na 

tieto skúšky sa v súčasnosti využívajú detekčné prúžky, ktorých pôvodným účelom bolo 

využitie v lekárnictve.   

   Druhú etapu skúmania biologických stôp reprezentujú špecifické skúšky, ktorých účel 

spočíva v jednoznačnom určení, či ide o biologický materiál a akého druhu. Špecifické 

skúšky sa vykonávajú zásadne v laboratóriách, a to pomocou príslušných špecifických 

metód a prostriedkov. Výsledky skúmania musia byť vždy jednoznačné, v pochybnostiach 

sa musia zvoliť ďalšie metódy a postupy.  

   Tretia etapa skúmania je zameraná na jednoznačné rozlíšenie materiálov ľudského 

a zvieracieho pôvodu, výnimočne aj odlíšenie rastlinných materiálov.  

   Štvrtá a posledná etapa je už jednoznačne zameraná výhradne na podrobnejšiu 

špecifikáciu biologických materiálov ľudského pôvodu. Cieľom tejto etapy je čo 

najpodrobnejšie určenie druhu, pôvodu a ďalších špecifík biologických materiálov už 

výhradne ľudského pôvodu (napr. množstvo krvi, čas vzniku krvnej škvrny, pôvod krvi). 

Pôvodne používanými kriminalisticko-biologickými metódami skúmania nebolo možné, až 

na výnimku pri skúmaní kostrových pozostatkov,  dospieť k individuálnej identifikácii 

človeka. Skúmanie sa končilo na úrovni určenia skupinovej príslušnosti. V súčasnosti za 

optimálnych podmienok je možná individuálna identifikácia človeka vykonaním 

molekulárno-biologického rozboru (tzv. skúmanie DNA).  

   Typickým pôvodným vyšetrením ľudského biologického materiálu, ktoré je zamerané na 

bližšiu konkretizáciu osoby je určenie skupinových vlastností biologickej stopy. 

Pôvodne sa týkalo iba skúmania krvi, neskôr boli vypracované metódy aj pre skúmanie 
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ďalších materiálov. V krvi (u tzv. vylučovateľov aj v ďalších biologických materiáloch) 

možno určiť veľký počet skupinových krvných systémov. V kriminalistickej praxi je však 

výrazným limitujúcim faktorom skutočnosť, že prevažnú väčšinu z nich možno zistiť iba 

v tekutej a čerstvej krvi. Len obmedzený počet krvných skupinových vlastností možno 

zistiť v staršej alebo dokonca zaschnutej krvi. Najznámejší na tieto účely využívaný systém 

je systém AB0 (nula). Žiadny v kriminalistickej praxi používaný systém ani ich rôzne 

kombinácie neumožňuje individuálnu identifikáciu osoby. Vždy ide iba o určenie 

skupinovej príslušnosti, a teda o vymedzenie širšej alebo užšej skupiny osôb. 

Kriminalisticky významné je neraz aj zistenie pôvodu a druhu krvi (tehotenská, 

novorodenecká), prípadne aj skúmanie zamerané na zistenie pohlavia. 34 

 

7.4.4. Analýza DNA 

 

   Prielomovou záležitosťou sa stala možnosť individuálnej identifikácie osoby 

metódami molekulárnej biológie (genetiky), ktorá sa v kriminalistike začala využívať až 

posledných 20 rokov. Táto metóda je založená na možnosti presného určenia zloženia 

niektorých úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny (DNA). DNA je 

vysokomolekulová látka nachádzajúca sa v bunečných jadrách všetkých organizmov. Sú 

v nej určitým spôsobom zakódované informácie o všetkých dedičných znakoch organizmu. 

DNA je nositeľom genetickej informácie. Priemerný počet rozdielov medzi dvoma 

jedincami je približne 10 miliónov. Tento fakt bol dôvodom pre zavedenie metód analýzy 

DNA do kriminalistickej praxe. Zloženie niektorých úsekov molekuly DNA je u každého 

jedinca, s výnimkou jednovaječných dvojičiek, jedinečné a neopakovateľné. Termín DNA 

( z anglického deoxyribonucleic acid) po prvý krát použil Alec Jeffreys z Leicester 

University v roku 1985. Prvá vražda objasnená pomocou analýzy DNA bola v roku 1987. 
35  

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) 

   Eukaryotická bunka je zložená z cytoplazmy a jadra. V bunečnom jadre eukaryotickej 

bunky je obsiahnutá genetická informácia vo forme nukleových kyselín.  

   DNA je vysokomolekulová látka nachádzajúca sa v bunečnom jadre všetkých 

organizmov, ktorá je základným stavebným kameňom chromozómov, ktorá sú v jadre 

                                                 
34 Musil J., Konrád Z., Suchánek J. : Kriminalistika, Praha, C. H. Beck, 2004, str. 174-176 
35 Straus J., a kol., Kriminalistická technika. 2. rozš. vyd. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, str. 100 
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viditeľné ako difúzny materiál (chromatín).  Štruktúra DNA je dobre preskúmaná. Skladá 

sa z dvoch reťazcov. Každý z nich je zložený z veľkého množstva lineárne usporiadaných 

základných stavebných jednotiek- nukleotidov. Nukleotid obsahuje sacharidovú zložku, 

fosfátovú a purínovú, alebo pyrimidinovú bázu. Sacharidová zložka DNA je tvorená 

deoxyribózou. Purínové a pyrimidinové bázy sú ploché cyklické molekuly, ktoré obsahujú 

dusík. V DNA sa vyskytujú 2 puríny A – adenín a G –guanín a 2 pyrimidíny – C – cytozín 

a T – thymín. Vzájomným radením báz sa vytvárajú informačné kódy – gény.36 Kyselinu 

deoxyribonukleovú si v skutočnosti môžeme predstaviť ako dvojitú zvinutú asi 

dvojmetrovú špirálu uloženú vo vnútri jadra väčšiny telových buniek. Môže pripomínať 

stočený povrazový rebrík s 3 miliardami priečok. V ich časti je zakódované, „kto sme a 

ako vyzeráme“. Zvyšok obsahuje vzorce, opakujúce sa v jedinečnom, pre každého jedinca 

individuálnom počte. Analýzou DNA sa dá získať tzv. DNA profil, t.j. alfanumerický sled 

dát, ktorý je individuálny pre každého človeka.  

 
Obrázok 4 : Popis DNA štruktúry 

 

   V súvislosti s identifikáciou sa využívajú predovšetkým dve základné metódy analýzy 

DNA: 

1. hybridizácia ľudskej DNA pomocou sondy,  

2. znemožňovanie špecifického úseku ľudskej DNA pomocou tzv. polymérazových 

reťazových reakcií (PCR).  

   V oboch prípadoch ide o hľadanie špecifických sekvencií v ľudskej DNA. V prvom 

prípade pomocou DNA sondy, rádioaktívne inak označené, v druhom prípade za pomoci 

biochemickej reakcie (PCR). Identifikované úseky DNA možno ďalej bližšie 

                                                 
36 Straus J. a kol.: Kriminalistická technika. 2. rozš. vyd. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2008, s. 100 
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charakterizovať, napr. stanoviť ich dĺžku. Metódy analýzy DNA sú v kriminalistike 

použiteľné najmä pri určovaní pohlavia z nepatrných biologických stôp, pri dôkazoch 

materstva v prípade usmrtenia novorodenca, resp. pri pozitívnom dôkaze tehotenstva (ak sa 

vyskytne potreba takéhoto dôkazu), pri identifikácii obete trestného činu, pri aktívnom 

vyhľadávaní páchateľov znásilnenia a pri odhaľovaní všetkých ostatných páchateľov 

trestných činov, ktorí zanechali na mieste činu biologické stopy obsahujúce DNA (krv, 

vlasy, kúsky kože, alebo iné ľudské tkanivá).  

   Uskutočnené vyšetrenie veľmi často vedie k jednoznačnej identifikácii osoby, v ďalších 

prípadoch aspoň k určeniu skupinovej príslušnosti na základe zistenej zhody 

vyšetrovaných úsekov DNA v stope a v porovnávacom materiáli. Ak je určená skupinová 

príslušnosť ľudského jedinca, umožňuje to vymedzenie úzkej skupiny osôb, z ktorých 

organizmov mohol skúmaný materiál pochádzať. Výraznou kriminalistickou výhodou 

metódy je aj tá skutočnosť, že na rozbor treba veľmi malé množstvo biologického 

materiálu. Podceniť však netreba riziko, ktoré spočíva v nebezpečenstve kontaminácie 

skúmaného materiálu nežiaducim biologickým materiálom. Na elimináciu týchto rizík sú 

vypracované potrebné postupy.  

   Analýzou DNA sa dá získať tzv. DNA profil, t.j. alfanumerický sled dát, ktorý je 

individuálny pre každého človeka. To umožňuje vytvoriť DNA databáze, v ktorých sa 

evidujú DNA profily páchateľov určitých druhov trestných činov, menovite násilných 

a sexuálnych, a zrovnávať ich so stopami z miest trestných činov, eventuálne 

mimoriadnych udalostí. V databáze sa zhromažďujú tiež DNA profily mŕtvol, kostrových 

nálezov a častí ľudských tiel neznámej totožnosti. V Českej republike existuje od roku 

2002 počítačovo vedená Národná databáza DNA, využívajúca softwarový program 

CODIS (The Combined DNA Indexing System), vyvinutý americkou FBI. Existencia 

databáze nie je zakotvená zvláštnym zákonom, ale opiera sa o iné právne normy, ktorými 

sú; Zákon o Polícii ČR č. 273/2008 Sb., (§ 60, § 63 odst. 4 a odst. 5, § 65, § 66 § 79, § 112 

Pol. Z ), Z o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb., Zákon o ochrane utajovaných 

skutočností č. 148/1998 Sb., Zákon o provozu na pozemných komunikáciách č. 361/2000 

Sb., Zákon č. 141/1961 Sb. (Trestní řád) a Záväzný pokyn policajného prezidenta č. 

88/2002 k naplňovaniu a využívaniu Národnej databáze DNA. 37 

 

 

                                                 
37 Rak R., Konrád Z., Matyáš V., Říha Z. a kolektív, Biometria a identita človeka, Praha, Grada Publishing, 
2008, s. 551 
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Príklad  

K identifikácii mŕtvoly nájdenej vo vode     

   Rybár z povolania vylovil v Bodamskom jazere asi 500-600 metrov od švajčiarskeho 

brehu spodnú čeľusť človeka. Odborníci uviedli, že ide o spodnú čeľusť muža 

s komplexnou čiastočnou protézou upevnenou na dvoch vlastných zuboch. Polícia 

vytipovala z evidencie nezvestných osôb muža, ktorý bol nezvestný 17 rokov od udalosti, po 

ktorej sa pravdepodobne utopil. Vtedy 45-ročný nemecký občan sa plavil so svojimi 

známymi a troma deťmi na plachetnici po Bodamskom jazere. Keď boli asi 600-800 metrov 

pred švajčiarskym brehom začalo sa stmievať. Muž vyšiel bez plávacej vesty z kajuty, aby 

stiahol prednú plachtu. Podľa výpovede svedkov sa náhle zvrátil dozadu a spadol do 

jazera. Posádka mu hodila plávaciu vestu a do jeho blízkosti postrčila lodný hák, aby sa 

mohol zachytiť. Muž však vôbec nereagoval. Aj napriek tme pátranie pokračovalo, no 

márne. V nasledujúcich dňoch bola oblasť znovu prehľadaná, ale mŕtvola nebola nájdená. 

Na nájdenej spodnej čeľusti popísal zubný lekár ešte zachovalé špičáky, zlaté korunky 

a ďalšie podrobnosti stomatologických prác na chrupe. Popis nálezu sa zhodoval so 

stomatologickým popisom nezvestného, ktorý bol vtedy vyžiadaný pre evidenciu 

nezvestných osôb (hlavne komplexná čiastočná protéza upevnená na dva vlastné zuby).  

Vyvstala otázka, či nájdené časti mŕtvoly patria nezvestnému mužovi, ktorého spodná 

čeľusť bola spoľahlivo identifikovaná. Polícia si veľa sľubovala od analýzy DNA, o ktorú 

bola požiadaná kriminálna polícia v Calwu. 17-ročná dcéra nezvestného muža poskytla 

ochotne krvnú vzorku. Problematický sa však zdal byť materiál z mŕtvoly, ktorá ležala 17 

rokov pod vodou, takže dedičný materiál (DNA), uchovaný v tkanive, bol pravdepodobne 

prevažne rozpadnutý. Pomocou techniky PCR (Polymerase-Chain-Reaction) sa však dnes 

dá analyzovať i silne degradovaná DNA. Skúmanie vzoriek z mozgu, svalov a kostí mŕtvoly 

pomocou tejto metódy bolo v systémoch PCR, ktoré boli vtedy použité, úspešné. Bolo 

zistené, že vo vzorke krvi dcéry neboli nájdené v žiadnom z použitých systémov znaky, z 

ktorých by aspoň jeden nesúhlasil so znakmi zistenými v materiály mŕtvoly. Bolo teda 

preukázané biologické príbuzenstvo oboch osôb. Mŕtvola bola bezpečne identifikovaná a 

prevezená do Nemecka, aby ju mohli príbuzní pochovať. Zo zoznamu nezvestných osôb 

mohol byť nezvestný muž vyradený. Obhliadkou mŕtvoly sa však nepodarilo objasniť 

príčinu pádu muža z jachty do jazera. Z vtedajšej doby však bolo známe, že muž dlhšiu 

dobu trpel srdečnou chorobou. Aj napriek tomu, že  mŕtvola ležala neobyčajne dlhú dobu 

(17 rokov) vo vode a sčasti v pôde jazerného dna, bola relatívne zachovaná, čo bolo 

umožnené známym fenoménom tvorby tukového vosku- konzerváciou vo vlhkom a 
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studenom prostredí. I napriek počiatočným obavám policajtov nebol materiál s dedičnými 

vlastnosťami (DNA) natoľko zničený, aby nebolo možné vykonať molekulárne biologické 

skúmanie, pretože tkanivá, v ktorých sa materiál nachádzal, boli chránené (konzervované) 

vrstvou zvoskovatelého tuku (zmydlovatenie)38. 

7.4.5. Odoberanie biologického materiálu policajným orgánom  

 

   Biologický materiál je možné odobrať dvoma spôsobmi;  

1. U podozrivých, obvinených a ďalších osôb (svedkovia, poškodený) môže byť 

vyžadované odobranie vzorku biologického materiálu pri preverovaní v rámci 

zaobstarávania potrebných podkladov, nevyhnutných vysvetlení a zaisťovaní stôp 

trestného činu v súlade s § 158 odst. 3 písm. e) a f) Trestního řádu postupom podľa 

§ 114 odst. 2, popr. odst. 3 Trestního řádu. 39 Nariadenie týchto úkonov činia 

orgány v trestnom konaní formou opatrenia. K vynúteniu týchto úkonov je možné 

použiť inštitút poriadkovej pokuty podľa § 66 Trestního řádu vo výške až 50. 000 

Kč. 40 

2. Odoberanie vzoriek slín bukálnym sterom vykonávaným u obvinených na základe 

pokynu policajného prezidenta k plneniu ND DNA, nie je úkonom trestného 

konania a preto nie je možné sa odvolávať na ustanovenia Trestního řádu a uložiť 

poriadkovú pokutu za prípadné odmietnutie steru. Ak je obvinený vyzvaný 

k vykonaniu bukálneho steru k plneniu ND DNA, policajný orgán sa v tomto 

prípade odvoláva na Zákon o Polícii ČR, konkrétne ustanovenie § 65 odst.1. Tento 

zákon však nestanoví žiadnu špeciálnu sankciu alebo možnosť donútenia osôb 

k strpeniu takéhoto úkonu. Jediná sankcia vyplýva z § 46 zákona č. 200/1990 Sb., 

o priestupkoch, ktorý upravuje „ostatné priestupky proti poriadku v štátnej správe 

a priestupky proti poriadku v územnej samospráve“. Odst. 1 označuje za priestupok 

porušenie aj iných povinností ako sú uvedené v § 21-45., v prípade že sú stanovené 

zvláštnymi právnymi predpismi a je možné za nich uložiť pokutu do 30. 000 Kč.  
                                                 
38 Protivinský M., Kriminalistika, 2000, č. 3 
39 § 114 odst. 2 Trestního řádu: „ Ak je potrebné k dôkazu vykonať skúšku krvi alebo iný obdobný úkon, je 
osoba, o ktorú ide, povinná strpieť, aby jej lekár alebo odborný zdravotnícky pracovník odobral krv alebo 
u nej vykonal iný potrebný úkon, ak nie je spojený s nebezpečenstvom pre jej zdravie. Odber biologického 
materiálu, ktorý nie je spojený so zásahom do telesnej integrity osoby, ktorej sa takýto úkon týka, môže 
vykonať i táto osoba sama alebo s jej súhlasom orgán činný v trestnom konaní.  
    § 114 odst. 3 Trestního řádu: „ Ak je potrebné k dôkazu zistiť totožnosť osoby, ktorá sa zdržovala na 
mieste činu, je osoba, o ktorú ide, povinná strpieť úkony potrebné pre takéto zistenia.  
40 § 114 odst. 4 Trestního řádu: „ O povinnosti podľa predchádzajúcich odstavcov je potrebné dotyčnú osobu 
poučiť s upozornením na následky nevyhovenia ( § 66).  
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   Tieto donucovacie opatrenia sa však často míňajú účinku. V prvom prípade odberu 

biologického materiálu podľa Trestního řádu, páchatelia často radšej zaplatia poriadkovú 

pokutu, než aby riskovali, že budú na základe takto získaného dôkazu usvedčení. Vyskytli 

sa i prípady, kedy orgán činný v trestnom konaní tohto donucovacieho prostriedku 

(poriadkovej pokuty) nevyužil. V zahraničných právnych úpravách existujú ustanovenia, 

podľa ktorých je možné odoberať neintímne biologické vzorky, i proti vôli tejto osoby. 

V britskom Criminal Justice a Public Order Bill je zakotvený postup v prípade, že osoba 

odmietne neintímny odber. Voči týmto osobám môže byť použité odpovedajúce donútenie. 

Iný spôsob donútenia je zakotvený v holandskom práve. Tu, ak sa osoba v trestnom konaní 

odmietne podrobiť identifikačným úkonom, je proti nej vznesené obvinenie pre trestný čin 

marenia výkonu úradného rozhodnutia. 41 

   V kriminalistickej praxi sa táto metóda využíva čoraz častejšie, a to aj napriek tomu že 

ide o metódu odborne i finančne náročnú. Reálne sa uvažuje o možnosti rutinného 

využívania tejto metódy. Tým by postupne zanikli tradičné metódy skúmania biologických 

stôp, predovšetkým sérologické. Kriminalistickou výhodou metódy je skutočnosť, že 

výsledky možno počítačovo spracovávať a ukladať v podobe DNA profilu do počítačových 

databáz.  

Metódy DNA predstavujú nesporne zásadný prevrat v kriminalistickej biológii 

s obrovským praktickým dopadom do kriminalistickej praxe. Hoci sú metodicky aj 

finančne náročné, niet pochybností, že nahrádzajú tradičnú typizáciu krvných skupín, 

pretože sú špecifickejšie a citlivejšie. Už v súčasnosti dosahujú absolútnu špecifickosť 

a umožňujú jednoznačnú individualizáciu jedinca na základe materiálu z jedinej bunky. 42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Novák P., Možnosti vynútenia odberu biologického materiálu, Kriminalistika, 2004, č. 3, s. 192 
42 Kúdelová A., Pokroky v kriminalistice, Kriminalistický ústav Praha P ČR, 2. díl, Praha, 2004, str. 404 
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7.5. FORÉNZNA STOMATOLÓGIA  

 

   Forénzna stomatológia je obor zaoberajúci sa aplikáciou poznatkov zubného lekárstva do 

súdneho lekárstva pri objasňovaní prípadov, ktoré vyžadujú špeciálne znalosti z oboru 

stomatológie. Najčastejšie býva využívaná pri identifikácii osôb. 

Stomatologická identifikácia je porovnanie nálezu v ústnej dutine neznámej mŕtvej osoby 

so stomatologickou dokumentáciou vedenou ošetrujúcim lekárom (všetky záznamy 

o zuboch a spôsoboch ich ošetrenia, o protetických prácach a rtg. snímky) vytipovanej 

osoby. Čím dlhšie je dokumentácia vedená, tým je jej hodnota vyššia.  

   Súdny lekár si k tomu často prizýva znalca z odvetvia stomatológie (forenzného 

stomatológa). Forenznou stomatológiou sa môže zaoberať aj súdny lekár erudovaný 

v súdnom lekárstve. Význam stomatologickej identifikácie spočíva v tom, že všetky 

súčasti zuba sú rezistentné voči posmrtnej dekompozícii, značne odolné voči vysokým 

teplotám  (dobre zachovaný chrup pri zuhoľnatených mŕtvolách), agresívnym chemikáliám 

a napokon aj voči mechanickému násiliu. V priebehu života vznikajú na chrupe nezvratné 

zmeny. Zub môže byť podkladom pre laboratórne určenie veku, pohlavia, krvnej skupiny, 

sérohematologických a genetických charakteristík či DNA analýzu. Nález môžu doplniť 

existujúce rodinné albumy, iná obrazová fotodokumentácia, vrátane videozáznamov.  

   Stomatologické identifikačné markanty rozdeľujeme na:  

a) hlavné (napr. zubný kaz, výplň, extrahovaný- chýbajúci zub, nevývojové zmeny 

tvaru, vývojové anomálie vzhľadu zubov,  a trauma- defekt tvrdého zubného 

tkaniva, mŕtvy zub, abrázia a pod.) a  

b) vedľajšie (napr. rozsah a lokalizácia kazu, rozsah a materiál výplne, uplynutá doba 

od extrakcie, protetické náhrady, anomálne postavenie zubov, rozsah a reparácia 

traumy zubu, spôsob ošetrenia mŕtveho zubu, diastéma a pod.). 

   Hlavný identifikačný znak je taká zmena na tkanive alebo orgáne, ktorá spôsobí 

spontánne nevratnú zmenu tvaru. Vedľajší identifikačný faktor je taký, ktorý sa môže 

meniť alebo dokonca i zmiznúť (zápal).  

   Z hľadiska záveru o totožnosti nadobúdajú stomatologické markanty kvalitu znaku 

vylučujúceho, nevylučujúceho a zhodného. Závery stomatologickej identifikácie môžu byť 

nasledovné:  
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• stomatologická totožnosť dokázaná (12 a viac zhodných znakov, napr. extrahovaný 

zub),  

• stomatologická totožnosť pravdepodobná (6-11 zhodných znakov, napr. kaz na 

zube zistený po smrti, ale nezaznamenaný pred smrťou, pretože sa mohol vyvinúť 

v dobe od posledného stomatologického vyšetrenia),  

• stomatologická totožnosť možná (menej ako 6 zhodných znakov, treba doplňujúce 

ošetrenia),  

• stomatologická totožnosť vylúčená (napr. v dokumentácii objektívne podľa rtg. 

záznamov preukázaná extrakcia zubu, ktorý je po forenzne-stomatologickom 

vyšetrení v čeľusti prítomný).  

 

   Bolo preukázané, že pravdepodobnosť úplnej zhodnosti dvoch stomatologických 

záznamov je takmer vylúčená. Navyše nie je porovnávaný jedinec proti celej populácii, ale 

iba proti neveľkej skupine nezvestných osôb, čím sa ešte viac znižuje možnosť falošne 

pozitívneho záveru. Veľkú rolu však hrá skúsenosť experta a úplnosť a presnosť 

dokumentácie.  

 

7.5.1. Anatómia dutiny ústnej  

 

   Na zube rozlišujeme korunku, t.j. časť vyčnievajúcu nad povrch zubného lôžka, a koreň, 

ktorý je uložený v zubnom lôžku; medzi korunkou a koreňom zubu je úzka oblasť- kŕčok 

zubný; najspodnejšia časť koreňa sa nazýva hrot, v ktorom je drobný otvor, cez ktorý do 

zubu vstupujú nervy a cievy. Zub je tvorený zubovinou (dentínom), ktorá je na korunkovej 

časti potiahnutá sklovinou a na koreňovej časti cementom. Vnútri korunky je dreňová 

dutina, ktorá tvarom zodpovedá korunke a v koreni potom tvaru koreňa (koreňový 

kanálik). V dreňovej dutine a koreňovom kanáliku je riedke väzivo, bohato inervované 

a vaskularizované. Medzi stenou zubu a zubným lôžkom je tenká vrstva väziva- ozubnica.  
43 

                                                 
43 Vorel F. a kolektív, SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ, Grada Publishing, 1999, str.399-400 
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Obrázok 5 : Stavba zuba  

 

7.5.2. Vyšetrenie dutiny ústnej  

 

   Vyšetrenie dutiny ústnej je základný postup, ktorým získavame údaje použiteľné pre 

identifikáciu osoby. Prehliadka dutiny ústnej pre potreby forenznej stomatológie sa 

v podstate nelíši od bežného stomatologického vyšetrenia. Začína sa vonkajšou 

prehliadkou tváre, pričom si vždy všímame, či je tvár symetrická. Asymetria tváre je častá 

pri anomálii vo vývoji čeľustí; môže byť poúrazová alebo po operácii. Prehliadku dutiny 

ústnej začíname rozrušením posmrtnej stuhnutosti žuvacích svalov a vyčistením vestibulu 

a dutiny ústnej. Stuhnutosť žuvacích svalov môže predstavovať dosť značnú prekážku pri 

roztváraní čeľustí. U mŕtvol v pokročilom rozklade, kde nie je možné uskutočniť 

identifikáciu poznaním osoby, si môžeme prístup do dutiny ústnej zabezpečiť ľahšie, a to 

prerezaním tváre v rovine ústnych kútikov. Nasleduje vyčistenie ústnej dutiny. Vyšetrenie 

chrupu je najlepšie začať u posledného pravého horného moláru a postupovať 

k poslednému ľavému hornému moláru, kde prejdeme na posledný dolný ľavý molár 

a nakoniec potom k poslednému pravému dolnému moláru. Následne je potrebné rozlíšiť či 

ide o chrup dočasný, zmiešaný alebo stály. 44 

 

 

 

                                                 
44 Vorel F. a kolektív, SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ, Grada Publishing, 1999, str. 405 
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7.5.3. Určovanie veku podľa zubov 

 

   Podľa rastu zubov u dočasného a trvalého chrupu je možné určiť vek zomretej osoby. 

Vzhľadom k tomu, že zuby odolávajú či už zmenám posmrtným alebo vplyvom 

vonkajšieho prostredia, sú pre určenie veku najspoľahlivejšie. Vek podľa zubov môžeme 

veľmi spoľahlivo určiť u detí i u dospelých. Určovanie veku u detí sa darí presnejšie pri 

hodnotení celého vývoja zubu röntgenologicky a podľa niektorých ukazovateľov akými sú; 

stupeň mineralizácie zubných zárodkov, vývoj koreňa a jeho uzavieranie a prerezávanie 

zubov. Dočasný chrup sa prerezáva od 6. do 30. mesiaca až do 14. roku života, kedy by 

mali byť prerezané všetky stále zuby okrem posledného moláru. Posledné moláry sa 

prerezávajú spravidla až po 18. roku života. 45U dospelých sa určenie veku podľa chrupu 

považuje za doposiaľ najspoľahlivejšiu metódu. Na ľudskom chrupe sú zrejmé mnohé 

zmeny vo vnútornej i vonkajšej stavbe, ktoré vznikajú v dôsledku funkčného zaťaženia 

zubov. S vekom sa tieto zmeny stupňujú a stali sa preto základom metód pre odhad veku. S 

pokračujúcim vekom dochádza k obrusovaniu skloviny, obnažovaniu zubného krčku; tak 

u 25- ročného sú ľahko obrúsené rezáky. Obrúsením skloviny sa obnažuje dentín, zrejmý 

v 25 rokoch a vo väčšej miere u 40 ročných, neskôr sú výraznejšie obrúsené i stoličky, 

v 55 rokoch zuby začínajú vypadávať, v 65 rokoch zostávajú zuby už len ojedinele. Vývoj 

týchto zmien však kolísa. Presnejšie určenie umožňuje podrobné laboratórne vyšetrenie 

zubných štruktúr.46 

 

   Pri identifikácii sa používa Stomatologický identifikačný záznam (SIZ) 

s medzinárodnými skratkami a odontogramom. Ide o textový a grafický záznam stavu 

chrupu osoby či mŕtvoly nezistenej totožnosti (MNT) alebo nezvestnej osoby. Jeho 

neoddeliteľnou súčasťou je pracovný protokol o porovnaní stomatologických dát, ktorý je 

podkladom pre protokol o stomatologickom zrovnaní nálezu u MNT a nezvestných osôb, 

so závermi o totožnosti. Porovnanie stomatologických dát sa uskutočňuje výpočtovou 

technikou, čo proces značne urýchľuje pri hromadných katastrofách. V rámci 

stomatologickej identifikácie sa podľa zubov určuje aj vek. Popri klasickej Gustafsonovej 

metóde bodovania 6 parametrov na výbrusoch hryzákov (abrázia- A), priesvitnosť 

koreňového dentínu, ukladanie sekundárneho dentínu (D) a cementu (C), resorpcia 

                                                 
45 Vorel F. a kolektív, Soudní lékařství, Grada Publishing, 1999, str. 415 
46 Strejc P., Soudní lekářství pro právniky, Univerzita Karlova v Prahe, Praha 1991, str.23 
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koreňového hrotu (T) a zvraštenie ďasien (G), sa v súčasnosti začína používať metóda 

stanovenia pomeru množstva L- formy a D- formy kyseliny asparágovej v dentíne (vekom 

sa zvyšuje podiel D- formy so značnou presnosťou), a to aj u živých (napr. azylantov bez 

dokladov alebo s falošnými dokladmi) cestou odberu dentínu na laboratórne vyšetrenie.  

   Metóda forenznej stomatológie je porovnávacia, to znamená, že sa zistený nález na 

chrupe porovnáva s príslušnými stomatologickými dokumentáciami (záznamy, modely 

chrupu, rtg. snímky, fotografie a pod.). Súčasťou tejto expertízy je vždy aj odhad zubného 

veku.    Stomatológ ako znalec je nevyhnutný aj pri identifikácii stôp chrupu na ľudskom 

tele alebo na usvedčujúcich predmetoch. Keďže tu ide o mimoriadne náročnú expertízu, 

často s využitím špeciálnych mikroskopických metód a grafických metód počítača, podľa 

medzinárodných zvyklostí sú potrební dvaja od seba nezávislí znalci, ktorí musia použiť 

najmenej dve rôzne porovnávacie metódy. Ich záver musí byť jednoznačný (identita 

bezpečne dokázaná alebo identita vylúčená).  

 

Príklad  

Identifikácia mŕtvoly podľa chrupu  

   Dňa 11. januára 2002 boli v lese v okrese Nový Jičín nájdené ľudské kostrové pozostatky 

a časti odevu. Išlo o kostrový nález zakrytý snehom, zeminou a lístím, objavené boli takmer 

všetky kosti, chýbali iba tri rebrá, dva krčné stavce, kosť hrudná  a drobné kosti rúk. Súdny 

lekár konštatoval, že ide o pozostatky ženy, ktorej vek bol odhadovaný na 50 až 60 rokov, 

výška na 150-160 cm. Doba smrti bola s prihliadnutím k čiastočnému zachovaniu mäkkých 

tkanív na dolných končatinách stanovená na jeseň roku 2001. Na kostiach boli nájdené 

známky charakteristické pre osteoporózu.  

   Polícia pátrala po totožnosti zomrelej zvlášť v evidenciách nezvestných osôb v uvedenom 

období. Bolo preverených približne 20 nezvestných žien, až vytipovanie 70-ročnej ženy 

prinieslo očakávaný výsledok. Bola nezvestná od septembra 2001.  

   Súdny znalec na základe vyžiadanej zdravotníckej dokumentácie a hlavne 

stomatologickej karty identitu ženy potvrdil. Jej totožnosť bola mimo chrupu potvrdená aj 

jej manželom na základe nájdeného odevu. 47 

 

 

 

                                                 
47 Valerián L., Přirozené úmrtí nebo vražda? Kriminalistický sborník, 2003, č. 4, s. 10-16 
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8. Záver  

 

   Vo svojej diplomovej práci som sa pokúsila načrtnúť základné metódy identifikácie 

mŕtvol a kostrových nálezov. Cieľom tejto práce nie je detailný popis týchto metód, 

pretože samotná téma je veľmi rozsiahla a u jednotlivých metód neustále dochádza 

k prevratnému rozvoju. V jednotlivých kapitolách som sa venovala obecnému vymedzeniu 

jednotlivých metód, ktoré som charakterizovala aj uvedením niekoľkých príkladov z praxe.  

   Prvou metódou využívanou v policajnej praxi bola bertillonáž založená na meraní častí 

ľudského tela. Postupne ju vytlačila daktyloskopia, ktorá má svoje uplatnenie dodnes. Pri 

náleze kostrových pozostatkov sa i napriek neustálemu rozvoji identifikácie pomocou 

analýzy DNA využíva dodnes metóda antropologickej identifikácie, ktorá je dôležitá pre 

určenie veku, výšky, prípadne vzhľadu hľadanej osoby. Podobne metóda forenznej 

stomatológie sa využíva i v súčasnosti a na základe zdravotnej stomatologickej 

dokumentácie môže viesť k úspešnému preukázaniu totožnosti. Výhodou metódy 

superprojekcie je jej jednoduchá realizácia a rýchlosť, hlavne čo sa týka identifikácie 

mŕtvol. Vďaka pokroku vedy a techniky sa tieto metódy rapídne zdokonaľujú a procesy 

identifikácie sú čoraz menej časovo náročnejšie.   

   Objavením polymerázovej reťazovej reakcií ( PCR), zdokonaľovaním techník 

molekulárnej biológie sa rapídnym spôsobom rozvíja analýza minimálnych množstiev 

biologického materiálu nájdeného na mieste činu. Myslím si, že metóda analýzy DNA 

pomaly vytlačí ostatné identifikačné metódy do pozadia a to pre svoju presnosť a rýchlosť, 

aj napriek tomu, že je stále najviac finančne náročná.  
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9. SUMMARY  
 
IDENTIFICATION Of CORPSES AND SKELETAL FINDINGS 

 

   For a topic of my thesis I chose Identification of dead bodies and skeletal findings. This 

topic is one of issues which belong to criminal science.  

My work consists of eight chapters including the Introduction and Conclusion. 

   In the beginning I described the basic terms of Forensic Science which relate to death as 

post-mortem changes, mummification and algor mortis.  

   In the Chapter three I deal with a general procedure when a dead body occurs. In this part 

you can find the legal regulations of coroner’s inquest, autopsy and search of premises.  

   Next chapter is devoted to regulation of a medicine doctor’s activity as an expert and 

following chapter describes exhumation procedure.   

   Chapter six deals with identification process generally. Chapter seven describes 

particular methods of identification. The first method what I describe is forensic 

anthropology. This method use external features of a man for the identification process. 

These features are: sex, age, body height, DNA analysis or blood group. Then I define 

method of superprojection which use the skulk and photography of dead persons. With the 

technical progress this method use nowadays equipment of modern technique as special 

scanner or digital pictures.  

   After that I define method of portrait identification which is one of the oldest methods 

discovered by Alphonse Bertillone. The method is making use of fingerprints and palms of 

the hands. It is still one of the most useful methods in practice. Consequently I describe 

criminal biology. This chapter is divided into five subchapters. The first deals with general 

characteristic of particular biological traces as blood, hair, ejaculate, slaver, etc. Then I 

described a process of investigation and security of these traces. One of the most precise 

and rapid way is nowadays analysis of deoxyribonucleic acid- DNA. This method is 

specified in this part and I mention also one example from practice. At last I concerned 

with method of forensic stomatology. This method use for identification health documents 

of dead persons which are compared with the jaw-bones of corpses.  

   In the conclusion of my work I evaluate contribution of particular methods for criminal 

practice and think about the future development in this field. 
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