
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Šetelíková 
 

 

 

 

POJEM A PODSTATA DAKTYLOSKOPIE 
 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Petr Štourač 

 

Katedra: Katedra trestního práva 

 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): listopad 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem 

vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala, způsobem ve vědecké práci 

obvyklým.“ 

 

 

 

 

V Praze dne 30.listopadu 2012       ………………………………… 

                                                                                                    Alice Šetelíková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych tímto poděkovala především vedoucímu své diplomové práce RNDr. 

Petru Štouračovi, za jeho vstřícný postoj a odborné vedení podpořené řadou 

podnětných rad. Dále pak děkuji celému kolektivu Obvodního ředitelství policie Praha 

II., zejména plk. JUDr. Zdeňce Brotánkové, ředitelce tohoto ředitelství, za poskytnutí 

informací, odborné literatury a hlavně za umožnění přístupu do kriminalistických 

pracovišť, kde mi byla vyrobena vlastní daktyloskopická karta. A zároveň bych chtěla 

poděkovat všem svým blízkým za podporu a pomoc. 



4 

 

Obsah: 

OBSAH: .......................................................................................................................................... 4 

ÚVOD ............................................................................................................................................. 6 

1. KAPITOLA - PŘEDMĚT, POJEM A VÝZNAM DAKTYLOSKOPIE ................................... 7 

1.1 POJEM A PŘEDMĚT DAKTYLOSKOPIE ............................................................................................................................. 7 
1.2 VÝZNAM DAKTYLOSKOPIE ........................................................................................................................................... 8 

2. KAPITOLA - HISTORICKÝ VÝVOJ KRIMINALISTICKÉ DAKTYLOSKOPIE ................ 9 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ KRIMINALISTICKÉ DAKTYLOSKOPIE VE SVĚTĚ .......................................................................................... 9 
2.1.1 William James Herschel a MUDr. Henry Faulds ........................................................................................ 11 
2.1.2 Francis Galton ........................................................................................................................................... 13 
2.1.3 Edward Richard Henry ............................................................................................................................... 14 
2.1.4 Juan Vucetich ............................................................................................................................................ 15 

2.2 POČÁTKY A HISTORICKÝ VÝVOJ DAKTYLOSKOPIE V ČESKÝCH ZEMÍCH ................................................................................... 15 

3. KAPITOLA - BIOLOGICKÝ ZÁKLAD KŮŽE ..................................................................... 19 

3.1 OBECNÉ INFORMACE O KŮŽI ..................................................................................................................................... 19 
3.1.1 Kůže, případné kožní orgány ..................................................................................................................... 19 
3.1.2 Papilární linie ............................................................................................................................................. 20 

3.2 FYZIOLOGICKÉ ZÁKONY ............................................................................................................................................ 21 
3.2.1 Zákon o individuálnosti obrazců papilárních linií ...................................................................................... 21 
3.2.2 Zákon o relativní neměnnosti (neproměnlivosti) obrazců papilárních linií ................................................ 22 
3.2.3 Zákon o neodstranitelnosti obrazců papilárních linií................................................................................. 23 

4. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPICKÉ STOPY ....................................................................... 25 

4.1 VZNIK DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP .............................................................................................................................. 25 
4.2 DĚLENÍ DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP ............................................................................................................................ 25 

4.2.1 Objemové a plošné daktyloskopické stopy ................................................................................................ 25 
4.3 VÝSKYT DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP ............................................................................................................................ 26 
4.4 UPOTŘEBITELNOST DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP ............................................................................................................. 27 
4.5 STÁLOST DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP .......................................................................................................................... 29 

5. KAPITOLA - VYHLEDÁVÁNÍ, ZVIDITELŇOVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ 

DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP ............................................................................................... 32 

5.1 VYHLEDÁVÁNÍ A ZVIDITELŇOVÁNÍ DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP .......................................................................................... 32 
5.1.1 Fyzikální metody ........................................................................................................................................ 32 

5.1.1.1 Daktyloskopické prášky ....................................................................................................................................... 33 
5.1.1.2 Optické metody ................................................................................................................................................... 35 

5.1.2 Fyzikálně-chemické metody ...................................................................................................................... 35 
5.1.3 Chemické metody ...................................................................................................................................... 36 
5.1.4 Zvláštní způsoby ........................................................................................................................................ 37 

5.2 ZAJIŠŤOVÁNÍ DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP ..................................................................................................................... 38 
5.2.1 Zajišťování viditelných stop ....................................................................................................................... 38 
5.2.2 Zajišťování latentních stop ........................................................................................................................ 39 

5.2.2.1 Neporézní materiály ............................................................................................................................................ 39 
5.2.2.2 Porézní materiály ................................................................................................................................................ 40 

5.3 ZVIDITELNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP NA KŮŽI MRTVOL ............................................................................. 41 
5.4 SEKVENČNÍ PŘÍSTUP ................................................................................................................................................ 42 



5 

 

6. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPOVÁNÍ OSOB ..................................................................... 43 

6.1 DAKTYLOSKOPOVÁNÍ ŽIVÉ OSOBY ............................................................................................................................... 43 
6.2 DAKTYLOSKOPOVÁNÍ MRTVÉ OSOBY ........................................................................................................................... 44 

7. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPICKÁ IDENTIFIKACE ....................................................... 47 

7.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY, ZPŮSOBY A PROCES DAKTYLOSKOPICKÉ IDENTIFIKACE .......................................................................... 47 
7.2 AUTOMATIZACE DAKTYLOSKOPIE ............................................................................................................................... 48 

7.2.1 Snímání otisků prstů .................................................................................................................................. 49 
7.2.2 Počítačové zpracování otisků prstů ........................................................................................................... 50 
7.2.3 Závěrečné vyhodnocení ............................................................................................................................. 51 

7.3 DAKTYLOSKOPICKÉ REGISTRAČNÍ SYSTÉMY ................................................................................................................... 51 
7.3.1 Daktyloskopické registrační systémy ve světě ........................................................................................... 51 
7.3.2 Daktyloskopické registrační systémy v tuzemsku ...................................................................................... 52 

8. KAPITOLA - PRÁVNÍ ÚPRAVA DAKTYLOSKOPIE V ČESKÉ REPUBLICE ................ 56 

ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 58 

POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................................... 60 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................... 65 

PŘÍLOHA Č. 1 ............................................................................................................................. 66 

PŘÍLOHA Č. 2 ............................................................................................................................. 67 

PŘÍLOHA Č. 3 ............................................................................................................................. 69 

PŘÍLOHA Č. 4 ............................................................................................................................. 73 

PŘÍLOHA Č. 5 ............................................................................................................................. 74 

PŘÍLOHA Č. 6 ............................................................................................................................. 75 

PŘÍLOHA Č. 7 ............................................................................................................................. 76 

PŘÍLOHA Č. 8 ............................................................................................................................. 77 

PŘÍLOHA Č. 9 ............................................................................................................................. 78 

PŘÍLOHA Č. 10 ........................................................................................................................... 79 

PŘÍLOHA Č. 11 ........................................................................................................................... 80 

PŘÍLOHA Č. 12 ........................................................................................................................... 81 

PŘÍLOHA Č. 13 ........................................................................................................................... 82 

PŘÍLOHA Č. 14 ........................................................................................................................... 85 

PŘÍLOHA Č. 15 ........................................................................................................................... 86 

SHRNUTÍ ..................................................................................................................................... 87 

SUMMARY .................................................................................................................................. 89 

 

 



6 

 

ÚVOD  
Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala problematiku pojmu a podstaty 

daktyloskopie, mimo jiné i proto, že tato metoda má nevyvratitelné postavení mezi jinými 

kriminalistickými metodami. Její základy spočívají na biologickém základě, přičemž za předmět 

svého zkoumání bere pouze malé části povrchu lidského těla. Jde o kriminalistický identifikační 

prostředek, který pomáhal, pomáhá a jistě i nadále bude pomáhat objasňovat trestnou činnost 

jednotlivých pachatelů. 

Historický vývoj kriminalistiky přinesl různé metody, jejichž účelem byla snaha o snazší, 

rychlejší a účinnější odhalení trestné činnosti. Některé měly tzv. jepičí život. Daktyloskopie, 

v současnosti jedna z nejpoužívanějších metod, se však i přes nelehké počátky používá již více 

než sto let. Význam daktyloskopie stoupl natolik, že pouhé povědomí o daktyloskopii vede 

v mnoha případech k odhalení pachatele trestného činu. V některých případech pak dokonce 

působí jako velmi důležitý preventivní prostředek.  

Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři komplexní informace o vzniku, vývoji, 

významu a základech daktyloskopie. Dále se diplomová práce zaměřuje na popis postupu při 

vyhledávání, zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop a v neposlední řadě i na 

charakteristiku použití počítačových systémů při automatizaci daktyloskopických stop, jejíž 

zavedení mělo za hlavní cíl usnadnit registraci a následnou identifikaci osob, a tím i zvýšení 

procenta úspěšnosti vyřešených případů. 

 Tato práce je systematicky rozdělena do osmi kapitol. Na konci práce jsou připojeny 

přílohy (obrazové i textové), které doplňují tuto diplomovou práci a slouží k lepší představě 

popisované problematiky. Poznatky a informace jsou čerpány především z odborné literatury a 

specializovaných článků. Důležité poznatky jsou dále čerpány z konzultací s kriminalisty a 

experty, kteří dlouhá léta pracují v tomto oboru. Dalším zdrojem je Internet, kdy zejména mnohé 

přílohy jsou odtud převzaty. Seznam zdrojů je uveden na konci této práce.      
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1. KAPITOLA - PŘEDMĚT, POJEM A VÝZNAM 

DAKTYLOSKOPIE 

1.1 Pojem a předmět daktyloskopie  

Samotný pojem daktyloskopie je složenina dvou řeckých slov: daktylos, což znamená 

prst a skopein, což znamená viděti. Jako první použil tento pojem Juan Vucetich. Obecně lze 

daktyloskopii charakterizovat jako nauku o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně článků 

prstů rukou, dlaní a na prstech nohou a chodidlech.
1
 Je však na místě upozornit, že v odborných 

pojednáních lze nalézt detailnější rozlišení, a sice na daktyloskopii, cheiroskopii a pedoskopii. 

Pro všechny tři nauky je společný fakt, že se zabývají otisky obrazců papilárních linií. Odlišují se 

ale tím, kde se otisky obrazců papilárních linií nalézají. Z obsahu odborných děl se daktyloskopií 

rozumí nauka o otiscích obrazců papilárních linií na konečcích prstů, cheiroskopií se rozumí 

nauka o otiscích obrazců papilárních linií na dlaních a pedoskopií se rozumí nauka o otiscích 

obrazců papilárních linií na chodidlech lidských nohou. Jedná se tedy o tři samostatné obory, 

přesněji řečeno relativně samostatné obory, protože základem všech oborů jsou fyziologické 

zákony, o kterých bude pojednáno níže (viz 3. kapitola, bod 3.2). Podle J. Strause výše uvedená 

definice je neúplná a ve svých pojednáních nabízí přesnější definici, a to takovou, že 

daktyloskopie je nauka o zvláštnostech kresby papilárních linií vytvořených na vnitřní straně 

článků prstů, dlaní a chodidel a jejich možného využití k identifikaci osob.
2
  

 Aby se mohl odvodit předmět daktyloskopie, je zapotřebí určit v jakém smyslu je 

daktyloskopie pojímána. V užším smyslu je daktyloskopie vnímána jako metoda k identifikaci 

osob podle zvláštnosti kresby papilárních linií. V širším pojetí se daktyloskopií rozumí způsob 

vzniku daktyloskopických otisků, vyhledávání, zviditelňování a zajišťování daktyloskopických 

stop, a následně jejich hodnocení. Pokud se daktyloskopie definuje dle výše uvedeného širšího 

pojetí, tak daktyloskopie je obor kriminalistické techniky, který zkoumá obrazce papilárních linií 

na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, a na dalších článcích prstů rukou, na dlaních a 

prstech nohou a chodidlech z hlediska zákonitosti jejich vzniku, vyhledávání, zajišťování a 

zkoumání s cílem identifikovat osobu, která otisky vytvořila. Z rozšířené definice lze odvodit, že 

předmětem daktyloskopie je nejen studium vzniku a zániku daktyloskopických stop a techniky 

                                                 
1
 NĚMEC, B. a kol. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo Vnitra, 1954, s.35. 

2
 STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České 

republiky, 2005, s. 48. 
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jejich vyhledávání, zviditelňování a zajišťování, ale i techniky snímání daktyloskopických 

otisků, metodiky daktyloskopické identifikace, systémy třídění daktyloskopických stop do sbírek 

za účelem jejich vytěžování a využívání, dále taktické a technické hodnoty daktyloskopických 

stop a lze sem i zařadit hodnocení papilárního terénu. V rozšířené definici je použit pojem 

daktyloskopické stopy. Za daktyloskopické stopy se považují všechny otisky a vtisky prstů, dlaní 

a nohou, jenž odrážejí informaci o povrchové struktuře papilárních linií odrážející příslušné části 

lidského těla a byly způsobeny činností mající příčinný, místní, časový a jiný vztah 

k objasňované události.  

1.2 Význam daktyloskopie 

 Daktyloskopie je obor, který je používán hlavně v kriminalistice, zejména při 

objasňování trestné činnosti nebo jiné kriminalisticky relevantní události. V praxi daktyloskopie 

umožňuje identifikaci osob podle zanechaných stop nebo otisků na místě kriminalisticky 

relevantní události, dále identifikaci osob, které nechtějí nebo nemohou prokázat svoji totožnost. 

Také umožňuje identifikaci mrtvol neznámé totožnosti za předpokladu, že obrazce papilárních 

linií jsou využitelné v následném procesu kriminalistické identifikace, a to konkrétně tím, že jsou 

způsobilé se stát technicky kvalitními. V některých případech může mít kriminalistický význam i 

skutečnost, kterou částí pokožky byla daktyloskopická stopa vytvořena (např. kterým konkrétním 

prstem).  

Význam daktyloskopie spočívá v tom, že pomocí obrazců papilárních linií je možná 

identifikace konkrétní osoby, nejčastěji pachatele. Ale daktyloskopie slouží i jako prostředek 

vyloučení těch osob, které jsou podezřelé i tzv. domácích osob, což jsou ty, které se na místě 

kriminalisticky relevantní události pohybovaly (např. uživatelé bytu, kteří byli vykradeni). 

Samozřejmě je nutné dodat, že tato identifikace osob je možná pouze za předpokladu, že existují 

optimální podmínky pro zajištění stop na konkrétním místě. Zajištěné stopy slouží jako kontrolní 

a srovnávací otisky osob, kteří jsou s místem nějak propojeny. Dále slouží jako srovnávací otisky 

osob v daktyloskopických registracích, kde nalezneme i otisky z míst neobjasněných trestných 

činů. Tyto registrace prošly dlouhým vývojem a o nich je pojednáno níže (viz 7. kapitola). 
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2. KAPITOLA - HISTORICKÝ VÝVOJ KRIMINALISTICKÉ 

DAKTYLOSKOPIE 

2.1 Historický vývoj kriminalistické daktyloskopie ve světě 

Každá disciplína prošla delším či kratším vývojem, samozřejmě i daktyloskopie. Dnes je 

daktyloskopie uznávána jako prvotní identifikační prostředek, který pomáhá k identifikaci 

konkrétních osob. Citace dr. Heindla: „Zákony v daktyloskopii se opírají o staleté zkušenosti a že 

příslušná věda – daktyloskopie je nejméně o 500 roků starší, než nejstarší universita Evropy.“
3
 

Z tohoto citátu jednoznačně vyplývá, že dějiny daktyloskopie jsou velmi staré. A k podivení je, 

že dějiny daktyloskopie již výše zmíněný dr. Heindl systematicky zpracoval až roku 1927 ve své 

knize Geschichte der Daktyloskopie.
4
 Dr. Heindl v úvodu své knihy popisuje negativní názory na 

daktyloskopii. Konkrétně uvádí praktický příklad, a to drážďanský trestní proces s pachatelkou 

Margaretou Müllerovou, který se stal roku 1914. Negativní postoj lze hledat v odůvodnění, které 

příslušný soudní funkcionář, který rozhodoval o milosti výše uvedené pachatelky, zmínil: „Četl 

jsem příslušnou literaturu. Jak vidím, používá se daktyloskopie prakticky asi 10 roků. Je proto 

povážlivé, brát tak mladou vědu za podklad k vyslovení trestu smrti. Vy říkáte, že nejsou dva lidé, 

kteří by měli stejné otisky prstů. Žel, že zkušenost, na které stojí tento zákon, čítá teprve jedno 

desetiletí.“ Soudní funkcionář změnil trest smrti na trest doživotí. Pozoruhodné je, že zakladatel 

antropometrie
5
, Alphonse Bertillon (viz příloha č. 1, obr. 1), byl považován za otce 

daktyloskopie, avšak on sám byl jeden z urputných odpůrců této nauky. Na konci svého života 

svůj postoj změnil a naopak se stal jejím horlivým propagátorem. Nicméně až smrt Bertillona 

zajistila, že daktyloskopie v pomyslném souboji antropometrii porazila a byla užívána jako 

hlavní identifikační prostředek. Dr. Heindl ve své knize dějiny daktyloskopie rozdělil na tři 

etapy. 

První etapa zahrnuje období od nejstarších dob, přibližně do roku 1850. Zde popisuje, že 

rýhování na prstech, dlaních a chodidlech bylo známo již našim dávným předchůdcům. V prvé 

řadě zmiňuje severoamerické Indiány kmene Micmac, jejichž kresby ve tvaru papilárních linií 

                                                 
3
 Za úplně první evropskou univerzitu se pokládá univerzita v Bologni, založená roku 1088. 

4
 V této práci je čerpáno z volného překladu dle Bohuslava Němce, který publikoval v článcích Dějiny 

daktyloskopie, Kriminalistický sborník, 1958, roč. II/7 č. 10, 11, 12. 
5
 Antropometrie je systém měření a pozorování lidského těla a jeho částí. Podkladem pro měření je soustava 

antropometrických bodů na hlavě, trupu a končetinách. Často se setkáváme i s pojmem bertillonáž, což není nic 

jiného, než pojmenování antropometrie podle svého zakladatele.  
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nalezneme na tzv. petroglyfech.
6
 Jejich vznik lze datovat přibližně do doby 3000 let př. n. l. 

Avšak toto pouhé kreslení nemělo žádný kriminalistický či identifikační podklad. Otisky prstů 

sloužily k jiným, než kriminalistickým účelům.  

 Dále zmiňuje Babyloňany a Asyřany, kteří používali místo pečetě tzv. supur, což v překladu 

z klínového písma znamená otisk nehtu prstu,
7
 kdy spolu s otiskem nehtu se otiskne i horní část 

bříška posledního článku prstu, kde jsou jasně zřetelné papilární linie. Tato metoda sloužila k 

tomu, aby nedocházelo k podvodům či určitým nepravostem při obchodních i soukromých 

jednáních. Otisky s papilárními liniemi nalezneme u starověkých kultur a států, příkladem lze 

uvést Indii, Turecko, Japonsko, Tibet, Persii či Tunisko. U těchto států již lze mluvit o 

primitivních základech identifikace. Otisků prstů se nejvíce využívalo ve starověké Číně. Znalci 

je dokázáno, že otisky prstů byly úmyslně používány místo pečetě. Otisky byly do materiálu 

vtlačovány velice pečlivě a hluboko, aby mohly sloužit k následné identifikaci osoby. Tři sta let 

př. n. l. se z techniky malování „Chi-hua“ vyvinula metoda nazývaná „Hua-chi“,
8
 používaná jako 

prostředek ke zjišťování totožnosti osob. Prvním čínským autorem „Hua-chi“ byl Kio Kung-yen, 

což byl první autor v dějinách lidstva, který psal o daktyloskopii jako o zajišťovacím prostředku. 

Tato čínská praktika je zdokumentována a dokázána archeologickými výkopy a nálezy. Roku 

1901 byly nalezeny listiny, kde v závěru textu byla napsána doložka, která zněla: „ Oba smlouvu 

uzavírající považují ji za správnou a připojují jako signaturu otisky svého prstu.“
9
 Další doklady 

o čínské daktyloskopii je možné nalézt ve spisech autora Su Tunga. Jedná se o první dochované 

dokumenty, ve kterých nalezneme pojmenování určitých obrazců papilárních linií. Lze říci, že 

Číňané dokázali popsat obrazce ve smyslu a množství, jak je známe dnes. Daktyloskopie se 

během staletí rozmohla v Číně natolik, že byla uznávána jako jeden z důkazů trestního řízení. 

Otisky byly následně registrovány do daktyloskopických sbírek. Zajímavostí může být čínská 

chiromantie,
10

 jenž je založena na faktu, že čínští věštci prorokovali budoucnost pouze 

z uspořádání papilárních linií na prstech. Nejen tato zajímavost dokládá, že papilární linie jsou 

zde odedávna a pouze čekaly na své využití. Evropská společnost byla ve vývoji daktyloskopie 

                                                 
6
 Petroglyf je obraz vytvořený opracováním povrchu kamenu řezáním, dlabáním, tesáním a obrušováním. 

7
 Podle nálezů ve zříceninách asyrské Ninive se ve zbytkách Aššurbanipalovy knihovny nalezly hliněné střepy 

tabulek, na kterých byl otisk prstu hned vedle autorova jména. Tato knihovna byla založena v 9. stol. př.n.l. Lze 

předpokládat, že tento otisk sloužil jako potvrzení autorova díla.   
8
 Hua-chi v překladu znamená otisk prstu. 

9
 NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1958, roč. II/7, č. 10, s. 467. 

10
 Chiromantie znamená hádání či věštění z ruky podle uspořádání dlaňových rýh a papilárních linií o osudu 

člověka, o jeho minulosti a budoucnosti. 



11 

 

velmi pozadu. Lze zmínit, že na Balkáně se používal místo podpisu tzv. prstoznak, který měl 

ověřovací funkci. Což lze pokládat za první doložené využití otisků prstů v Evropě.  

 Druhá etapa vývoje daktyloskopie podle dr. Heindla je datována přibližně od roku 1850 

do začátku první světové války. Významnými osobnostmi v oboru daktyloskopie jsou 

bezpochyby Sir William James Herschel (1833–1917), MUDr. Henry Faulds (1843-1930), 

Francis Galton (1822-1911), Edward Richard Henry (1850-1931), Juan Vucetich (1858-1925)
11

 a 

nelze zapomenout na Jana Evangelistu Purkyněho (1787-1869).
12

 Výše zmíněné osobnosti mají 

hlavní podíl na podobě dnešní daktyloskopie, čímž si zaslouží větší pozornost. O každé z nich 

podrobně pojednáno níže. 

 Počátek třetí etapy vývoje by se dal nazvat jako boj „dvou táborů“ - dvou identifikačních 

systémů, z nichž každý měl své zastánce i odpůrce. Jedním byla již zmíněná bertillonáž, neboli 

antropometrie a druhým daktyloskopie. Tento dualismus skončil až roku 1914, kdy Bertillon 

zemřel. Rok 1914 lze označit jako rok vítězství daktyloskopie. Téhož roku se konal první 

mezinárodní policejní kongres, který přišel s převratnou myšlenkou, a to vytvořením 

mezinárodní policejní organizace či mezinárodního jednotného identifikačního systému. Třetí 

etapa vývoje zahrnuje i současnost, proto bude zajímavé sledovat, co vývoj daktyloskopie 

přinese. 

2.1.1 William James Herschel a MUDr. Henry Faulds 

 Jak Herschel (viz příloha č. 1, obr. 2) jako policejní praktik a odborník, tak i Faulds (viz 

příloha č. 1, obr. 3) jako fyziolog a teoretik, se zasloužili nezávisle na sobě na formulování 

základů daktyloskopie. Herschel byl anglický úředník, který působil v Indii. Právě zde si všiml, 

že čínští obchodníci své dohody zpečeťují otiskem prstu. Tato událost ho ovlivnila v následném 

zkoumání a praktickém využití papilárních linií. Herschel si psal zvláštní sešit, který nazval 

„Kresby ruky“. Do tohoto sešitu si poznamenával poznatky nejen o svých otiscích prstů, ale i o 

otiscích osob, se kterými se dostal do styku. Jeho pracovní činnost zahrnovala i vyplácení 

důchodů penzionovaných indických vojáků. Herschel chtěl zamezit případům, aby nedocházelo 

k opakovanému vyplácení či aby pozůstalí nevybírali důchody po zemřelém vojákovi, na něž 

neměli nárok. Tomuto zneužívání vyplácení zamezil Herschel tak, že zavedl povinnost, aby 

                                                 
11

 DLOUHÝ, M. Osobnosti světové kriminalistiky. Kriminalistický sborník, 1994, roč. 6, 7, 8, 9, 11, s. 222-224, s. 

266-267, s. 359-360, s. 504-506. 
12

 MUSIL, J. Jan Evangelista Purkyně a daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1987, roč. XXXI, č. 12, s. 758-760. 
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každý komu je vyplácen důchod otiskl svůj ukazovák a prostředník na potvrzení o příjmu 

důchodu. Tímto počinem zabránil podvodům, ale získal i mnoho podkladů pro své zkoumání. Po 

několikaletém bádání prokázal, že otisk prstu zůstává neměnný, i když se osoba mění vzhledově 

v průběhu života. Tato metoda byla používána na jeho popud v jedné menší věznici, jejímž 

účelem bylo, aby nedocházelo ke záměnám mezi tzv. těžkými zločinci a lehkými případy. Roku 

1877 zaslal dopis generálnímu inspektorovi bengálských věznic, jímž žádal o zavedení své 

metody i v ostatních věznicích. Ve svém dopise odůvodnil a podrobně charakterizoval svou 

metodu, avšak dostal zamítavou odpověď s odůvodněním, že jeho názory jsou výplody horečné 

fantazie. V té době byl již těžce nemocný úplavicí a po nezdaru se potýkal se silnými depresemi. 

Jeho zdravotní stav se nezměnil ani po návratu do rodné Anglie, kde koncem roku 1879 utrpěl 

šok, když si přečetl časopis „Nature“, kde Faulds popisuje identifikační metodu spočívající 

v hodnocení otisků prstů. Ani po dvacetiletém zkoumaní Herschel veřejně neprorazil, ale o 

správnosti své metody byl pevně přesvědčen až do své smrti. 

 Záhy po zamítavé odpovědi na dopis Herschela, Faulds zpozoroval při prohlídce 

prehistorických nádob v Japonsku, kde přednášel fyziologii místním studentů, že v hlíně, která 

byla použita na výrobu těchto nádob, jsou vtisky prstů. Bezpochyby tyto vtisky byly vytvořeny 

ještě, když hlína byla měkká, tedy před vypálením nádoby. Faulds si všiml, že v Japonsku je 

zvykem označovat domovní dveře otisky dlaně. Dále se v Japonsku otisky prstů používali na 

úředních dokladech. Studoval otisky prstů různých národností, také se zabýval studiem otisků 

prstů opic a otisky studoval z hlediska dědičnosti. Po ročním bádání zjistil, že rasové odlišnosti 

nemůže dokázat, a proto se zabýval nadále pouze otisky prstů lidí a opic. Může se zdát, že 

studium otisků prstů opic je nezajímavé a nedůležité, ale právě Fauldsových poznatků využil dr. 

Edmonde Locard.
13

 Faulds roku 1880 napsal dopis, který adresoval redakci vědeckého časopisu 

„Nature“, která jeho dopis téhož roku zveřejnila. V dopise popsal možnosti využití otisků prstů 

v oblasti soudního lékařství, také se zabýval identifikací mrtvol a snímání otisků zločinců, které 

navrhoval ukládat do sbírky. Zmínil zde i důležitý základ daktyloskopie: „Kresba hlavních linií 

se během celého života nemění a může sloužit k identifikaci mnohem lépe než fotografie.“
14

 

                                                 
13

 Dr. Edmonde Locard byl kriminologem, a zároveň soudním lékařem, který řešil sérií krádeží ve francouzském 

Lyonu. Na místě činu byly nalezeny otisků prstů a nebyl nalezen pachatel. Dr. Locard dospěl k závěru, že 

pachatelem může být pouze opice a opravdu měl pravdu. Za nějakou dobu se zjistilo, že jeden italský trhovec k 

páchání krádeží využíval svou vycvičenou opici. Tím došlo k vyřešení této trestné činnosti. (Dlouhý, M. Osobnosti 

světové kriminalistiky (6). Kriminalistický sborník, 1994, č.6,  s. 266).  
14

 Dlouhý, M. Osobnosti světové kriminalistiky (6). Kriminalistický sborník, 1994, č.6,  s. 267. 
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Faulds také vytvořil návod, jak snímat otisky prstů. Navrhnul snímat otisky všech deseti prstů, 

což je využíváno do současnosti.  

Nutno podotknout, že oba výše zmínění vědci dospěli ke stejnému pravdivému závěru, 

avšak mezi nimi nastal spor o prvenství. Z hlediska daktyloskopie není tento spor důležitý, ale je 

důležité, že oba pracovali samostatně a nezávisle. Jejich poznatky se nádherně doplňovaly, což 

bylo základem pro dílo Francise Galtona, který navázal na jejich teorie a zasloužil se o další 

vývoj daktyloskopie.  

2.1.2 Francis Galton 

 Galton (viz příloha č. 1, obr. 4) se narodil roku 1822 v Birmighamu. Protože byl finančně 

nezávislý, mohl se plně věnovat vědecké činnosti a cestovat. Během svých cest do Afriky sbíral 

materiály ke studii antropologie.
15

 Avšak ke svému výzkumu potřeboval získat podklady, které si 

sám zajistil, když během mezinárodní londýnské výstavy zřídil atrakci, kdy za malý poplatek 

změřil některé duševní a tělesné vlastnosti návštěvníků. Roku 1888 byl požádán, aby udělal 

přednášku na téma „bertillonáž“. Rozhodl se, že samotného Bertillona navštíví. Galton byl velice 

svědomitý a po návratu, když si připravoval svou přednášku, zaujaly ho právě otisky prstů, které 

jsou součástí bertillonáže. Následně kontaktoval redakci časopisu „Nature“ a záhy obdržel 

kontakt na Herschela, se kterým velmi úzce spolupracoval. Téhož roku na přednášce přednesl 

poznatky o možnostech využití otisků prstů při identifikaci osob, a následně se zaobíral 

otázkami, které by mohly pomoci v policejních službách. Ve své práci se zaměřil na tři základní 

cíle. Za prvé zjistit, zda obrazce papilárních linií se po dobu života člověka nemění; za druhé 

zjistit, jsou-li variace vzorců papilárních linií tak četné, že bude možno bez velké námahy 

rozpoznat jedince mezi tisíci osobami. A nakonec za třetí objasnit, zda bude moci odborník ihned 

zjistit, budou-li mu předloženy otisky prstů schopné klasifikování, že stejné otisky byly již dříve 

registrovány.
16

 Při svém výzkumu vycházel mimo jiné i z Purkyněho práce a výsledky své 

činnosti spolu s návrhem klasifikačního systému zpracoval do práce „Fingerprints“, v překladu 

Otisky prstů. Jeho práce vyšla roku 1892. Následující rok komise britského ministerstva vnitra 

rozhodla, že v policejní praxi se bude užívat identifikační metoda, která bude kombinací 

                                                 
15

 Antropologie je věda zabývající se člověkem, lidskými společnostmi, kulturami a lidstvem vůbec. 
16

  NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1958, roč. II/7, č.11 s. 517. 
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antropometrie a daktyloskopie.
17

 Avšak Galton nepřestal pracovat na svém klasifikačním 

systému a roku 1895 publikoval další práci „Fingerprints Directory,“ v překladu Registrace 

otisků prstů, kde popsal zdokonalený klasifikační systém a upravil názvy vzorů papilárních linií: 

smyčka vlevo, smyčka vpravo, vzor obloukový a spirála. Jeho přínos lze spatřovat v tom, že 

stanovil tři fyziologické zákony, z nichž dnešní kriminalistická daktyloskopie vychází. Na práci 

Galtona se zaměřil Edward Richard Henry tím, že dopracoval Galtonův klasifikační systém, 

podrobnosti viz níže.      

2.1.3 Edward Richard Henry 

 Henry (viz příloha č. 1, obr. 5) se osobně setkal s Galtonem, seznámil se důkladně s jeho 

prací a výsledky. Následně pracovně odcestoval do Indie, kde přemýšlel, jak uvést Galtonův 

systém do praxe. Zavedl pro zločince dvě identifikační karty, jednu s antropometrickými údaji a 

druhou s otisky všech deseti prstů. Henry byl zastáncem daktyloskopie a předpokládal, že se 

osvědčí daktyloskopická registrace a antropometrické měření časem odezní. Bylo 

nashromážděno mnoho karet, dospěl tedy k názoru, že je zapotřebí, aby byla používána pouze 

jedna z výše uvedených registrací. Proto navrhl indické vládě, aby ustanovila nezávislou komisi, 

která by do největších podrobností prozkoumala identifikace „Galton nebo Bertillon“? Roku 

1897 komise podala zprávu, ze které jednoznačně vyplývalo, že daktyloskopie má na rozdíl od 

bertillonáže mnoho předností, jako například malý náklad na udržení aparátu, jednoduchost a 

rychlost práce, jistota výsledku a soustředění materiálů na centrálním místě. Zpráva komise 

zapříčinila, že antropometrie byla definitivně odstraněna a daktyloskopie následně zavedena 

v celé Britské Indii. Daktyloskopie dosahovala neuvěřitelně výborných výsledků, a tedy bylo 

zapotřebí upravit tento důkazní prostředek i z právního hlediska. Roku 1899 byl vydán dodatek 

zákona „Law of Evidence“ (zákon o důkazech), kterým byla upravena výpověď znalce z oboru 

daktyloskopie, na níž nebylo dříve pamatováno. O dva roky později byla v Anglii daktyloskopie 

zavedena jako jediný identifikační prostředek. Za přínos Henryho lze uvést skutečnost, že právě 

on byl jeden ze dvou zakladatelů kriminalistické daktyloskopie. Oním druhým zakladatelem byl 

Juan Vucetich.  

                                                 
17

 Tento identifikační systém zahrnoval délku a šířku hlavy, levého prostředníku, levého předloktí, levé nohy, otisky 

všech deseti prstů na rukou, a dále byly pořizovány ještě fotografie a poznamenávaly se zvláštní jedinečná znamení.  
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2.1.4 Juan Vucetich 

 Vucetich (viz příloha č. 1, obr. 6) pracoval od roku 1858 v policejních službách 

v Argentině. O dva roky později byl pověřen, aby vybudoval antropometrickou kancelář. Získal 

mnoho odborných časopisů, mezi nimiž byl i časopis „Revue scientifique“, v překladu Vědecká 

revue, kde ho zaujal článek od Galtona, který zde psal o svých experimentech. Téhož roku byl 

Vucetich jmenován do funkce vedoucího Statistického a identifikačního úřadu. Nadchnul se ve 

zkoumání otisků prstů a nezávisle na Galtonovi jako základ svého systému určil čtyři základní 

klasifikační typy, které odpovídaly Galtonovým typům, čímž lze pouze potvrdit Galtonovy 

teorie. Na svých výzkumech pracoval ve svém volném čase, potajmu, jelikož policejní ředitel byl 

nakloněn antropometrii. Situace se změnila, když byl do funkce policejního ředitele jmenován 

Narciso Lozan, který Vucetichovi povolil používání otisků prstů. Vucetich o svém bádaní napsal 

knihu „Všeobecný návod k užití metody antropometrické a metody otisků prstů,“ následně sepsal 

publikaci „Všeobecný návod k systému identifikace osob.“ Zajímavostí je, že prvky Vucetichovy 

klasifikace nalezneme u původního daktyloskopického systému, který se využíval na českém 

území.   

2.2 Počátky a historický vývoj daktyloskopie v českých zemích 

České země byly odedávna součástí Evropy, a proto bych na prvním místě zmínila 

velkého a zároveň prvního Evropana, který je označován za průkopníka daktyloskopie. Jan 

Evangelista Purkyně (viz příloha č. 1, obr. 7), český přírodovědec, narozen 18. prosince roku 

1787 v Libochovicích. Vystudoval lékařství a filozofii, roku 1820 se ucházel o profesuru 

patologie na Lékařské fakultě v Praze. Bohužel tuto profesuru nedostal a odešel do Vratislavi 

(tehdejší Německo), kde se stal profesorem a zbudoval zde fyziologický ústav. Avšak v jeho 

žilách kolovala česká krev, a proto prahnul po návratu do Prahy. Tento sen se mu splnil až v roce 

1850. Začal působit na Karlově univerzitě a založil zde fyziologický ústav. Celý svůj život 

zasvětil své práci, svou pílí dosáhl vysokého postavení a byl vyznamenán vysokými řády. 

V neposlední řadě založil a podporoval vědecké spolky, a také se zasloužil o vznik vědeckých 

časopisů (Časopis lékařů českých či Živa). Napsal velké množství obdivuhodných vědeckých 

děl, založených hlavně na experimentálním výzkumu. Z kriminalistického hlediska je zásadní 

Purkyněho práce, kterou nejdříve přednesl před vratislavským profesorským sborem v roce 

1823, a následně popsal ve své habilitační práci Commentatio de examine physiologico organi 

visus et systematis cutanei (Rozprava o fyziologickém výzkumu orgánu zrakového a soustavy 
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kožní).
18

 Je na místě přiznat, že Purkyně nebyl první, kdo se zajímal o papilární linie na kůži. 

Příkladem může být Marcello Malpighi, který svou práci publikoval již v 17. století.
19

 

Jedinečnost poznatků Purkyněho však tkví v tom, že jako první popsal papilární linie na 

koncových článcích prstů, a zároveň je i klasifikoval. Vzory linií rozdělil do devíti základních 

vzorů.
20

 Jeho práce byla pozoruhodná a velmi rozsáhlá, o tom svědčí i jeho poznatek o výskytu 

papilárních linii na končetinách a ocasu opic. Purkyně bral svou práci z biologického hlediska, 

nikoli z pohledu kriminalistické aplikace, proto si nebyl vědom, že obrazce papilárních linií jsou 

přísně individuální a po celý život neměnné. Na tuto skutečnost si daktyloskopie musela počkat 

ještě dalších 60 let. Proto ho lze považovat pouze za teoretického zakladatele, což neubírá nic na 

významu jeho díla. O čemž svědčí i skutečnost, kdy dr. Gustav Roscher Purkyněho nazývá ve 

svém díle jako Der Altmeister der Daktyloskopie, kde právě Purkyně je nazýván objevitelem 

daktyloskopie, neboť byl první, kdo se zabýval utvářením papilárních linií, jako prostředku ke 

zjišťování totožnosti osob. Taktéž MUDr. Zdeněk Pech ve své práci „Purkyňovy objevy 

v daktyloskopii“
21

 uvádí: „….Závěrem můžeme tedy s obdivem a hrdostí konstatovat, že 

vratislavská teze Purkyňova byla první, která dala správné základní pojetí k dokonalé 

daktyloskopické klasifikaci a nemůžeme dokázat, že by Purkyně daktyloskopii sám objevil.“ Tím 

je jednoznačně řečena významnost jeho odkazu. Jeho dílo nalezneme v zahraniční literatuře, ve 

vědeckých publikacích i ve vysokoškolských učebnicích.   

Před první světovou válkou se kriminalistika, tedy i její součást daktyloskopie, vyvíjela 

pod výrazným vlivem zahraničních autorů. Naši kriminalisté se poznatky pouze inspirovali a tyto 

poznatky dále rozvíjeli pro potřeby domácí praxe. Kriminalistika v českých zemích dosáhla 

srovnatelných výsledků jako v zahraničí. O toto se zasloužil mimo jiné i František Protivenský 

(viz příloha č. 1, obr. 8), policejní komisař, který byl vybrán ještě spolu s dalšími dvěma 

úředníky, aby se zúčastnili antropometrického a daktyloskopického kurzu ve Vídni. Po návratu 

měla být zavedena antropometrie i v našich zemích. Avšak v důsledku nedostatku finančních 

                                                 
18

 Za zmínku stojí fakt, že tento 54stránkový spis, dnes velmi ceněný a uznávaný, byl vydán pouze v malém 

nákladu, a proto dnes jsou známy jen tři zachovalé exempláře tohoto spisu. Jeden se nachází v Royal College of 

Surgeons v Londýně, druhý v knihovně Surgeon Generals Office ve Washingtonu a třetí výtisk nalezl po pětiletém 

hledání W. Gutekunst a nyní je uschován ve vratislavské univerzitní knihovně (Gutenkunst, W. Czeski pionier 

daktyloskopii. Archiwum Medycyny sadovej. Tom VI. 1955 Varšava s. 189). 
19

 Musil, J. Jan Evangelista Purkyně a daktyloskopie. Kriminalistický sborník. 1987, č.12, s. 759. 
20

 1-příčné záhyby, 2-střední podélný pruh, 3-šikmý pruh, 4-šikmý záliv, 5-mandle, 6-spirála, 7-elipsa, 8-kruh, 9-

zdvojený vrcholek. 
21

 PECH, Z. Purkyňovy objevy v daktyloskopii. Kriminalistický sborník, 1957, s. 64. 



17 

 

prostředků došlo k provedení prvního antropometrického měření až dne 20. července 1890, 

jemuž byl podroben obviněný Otokar Nevšeta. Protivenský měl velký zájem a nadšení pro 

daktyloskopii. Již na konci devatenáctého století sám z vlastních finančních prostředků založil 

daktyloskopickou sbírku, kterou dal později k dispozici k veřejnému užití. Všechny své poznatky 

sepsal do své publikace „Nauka o daktyloskopování a popisování osob.“ Ta se následně stala 

praktickou příručkou a pomůckou pro výkon policejní služby. Na Protivenského doporučení byla 

daktyloskopie roku 1908, konkrétně 9. září, uznána za jediný oficiální identifikační prostředek 

nejen na území českých zemí, ale na celém území Rakouska-Uherska. Daktyloskopie nahradila 

do té doby používanou antropometrii. 

Avšak Protivenský nebyl jediný nadšenec do daktyloskopie. Josef Povondra (viz příloha 

č. 1, obr. 9), konkrétně v roce 1907, četnický rotmistr na okresním velitelství Praha na 

Vinohradech, také založil daktyloskopickou sbírku, která zahrnovala i daktyloskopické karty 

z okresů Žižkov, Smíchov a Brandýs. Od roku 1911 i ostatní četnické stanice zasílaly do Prahy 

své daktyloskopické karty osob.
22

 Po sloučení všech sbírek, počet daktyloskopických karet 

v roce 1922 dosáhl úctyhodného počtu 25 000 kusů, a právě tohoto roku vznikla centrální 

evidence daktyloskopických karet. Téhož roku Povondra spolu s Oldřichem Pinkasem vydali 

významné dílo „Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou“, které bylo výnosem 

Ministerstva vnitra schválena jako učební pomůcka pro četnictvo. Publikace obsahuje popis 

daktyloskopických pojmů, daktyloskopického systému, dále návod na snímání otisků a 

v neposlední řadě i postup při třídění již sejmutých otisků. Tato kniha byla velmi důkladně 

propracovaná a zasloužil se o to i František Holešovský, soudní znalec v oboru daktyloskopie, 

který autorům odborně pomáhal. Ve dvacátých letech dvacátého století se stal pozoruhodný 

příběh, který dokládá přesnost kriminalistické daktyloskopie (viz příloha č. 2).    

Další publikace „Moderní pomůcky kriminalistiky“ od Petra Chyby, komisaře 

z policejního ředitelství v Košicích, dokládá fakt, že daktyloskopie se úspěšně ujala i na 

Slovensku. Avšak nelze zapomínat na další významné publikace. V roce 1922 byla vydána kniha 

„Daktyloskopie, cheiroskopie a pedoskopie“ od Václava Noska, jež se stala na dlouho dobu 

základní učebnicí daktyloskopických disciplín. A jak už je zmíněno výše, významná byla 

                                                 
22

 Karty měly velikost 34x21 cm a byly zhotovovány z kvalitního papíru. Karty obsahovaly osobní údaje (nacionále, 

popis osoby vč. jedinečných znamení, fotografie a podpisy osob), otisky všech deseti prstů (válové a obyčejné) 

s vyjímkou palců. Pro lepší rozlišení byly karty žen rozlišeny tak, že na horním okraji byl vyznačen 3 cm široký 

fialový pásek. Karty byly vytvořeny podle klasifikační metody z tzv. Bruselského vzoru, což byla kombinace 

systémů J.Vuceticha a E. R. Henryho. 
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inspirace od zahraničních autorů. Proto nelze opominout ani jednu z nejvýznamnější 

překladatelských osobností v oboru daktyloskopie, Karla Klečku, který přeložil „Pokyny pro 

službu vyšetřovací s návodem k daktyloskopii“, z německého originálu. Ve druhé části tohoto 

překladu je pojednání o metodě daktyloskopování zajištěných osob. 

Pokud jde o vývoj organizace institucí v českých zemích je historie následující. Roku 

1901 bylo v Praze utvořeno při policejním ředitelství daktyloskopické oddělení. Toto oddělení 

bylo výnosem Ministerstva vnitra roku 1919 přeměněno na Ústřední daktyloskopickou stanici. 

Roku 1922 byl dalším výnosem Ministerstva vnitra založen Poznávací úřad Policejního 

ředitelství v Praze, což byla daktyloskopická ústředna. Roku 1926 došlo k osamostatnění 

četnického oddělení, a zároveň došlo k přejmenování na Ústřední četnické pátrací oddělení. 

Roku 1929 vznikla Všeobecná kriminální ústředna, která sloužila hlavně pro mezinárodní 

spolupráci. Rozkazem ministra vnitra ze dne 12. prosince 1958 byl vědeckotechnický odbor 

Hlavní správy Veřejné bezpečnosti reorganizován a přejmenován na Kriminalistický ústav 

Hlavní správy veřejné bezpečnosti. Obor daktyloskopie byl v českých zemích začleněn do 

Kriminalistického ústavu nikoliv do kriminální policie. Obor se dělil na oddělení 

daktyloskopické identifikace osob a oddělení identifikace daktyloskopických stop. V ústavu byla 

vedena daktyloskopická registrace, kde se nacházela jednak sbírka otisků prstů, i sbírka stop 

z míst neobjasněných trestných činů, tak i sbírka stop z objasněných trestných činů. V 80. a 90. 

létech dvacátého století se dostává do popředí výpočetní technika a od roku 1994 je Ústav 

vybaven daktyloskopickým identifikačním systémem AFIS 2000. V současné době ústav 

vykonává pouze část agendy v oboru daktyloskopie. Běžné úkony zajišťují odbory 

kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) na úrovni krajských ředitelství Policie České 

republiky, a dále pak kriminalističtí technici v územních útvarech Policie ČR. 
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3. KAPITOLA - BIOLOGICKÝ ZÁKLAD KŮŽE 

3.1 Obecné informace o kůži 

 Aby bylo možné charakterizovat a rozebrat již zmíněné papilární linie a jejich obrazce, 

které jsou základem samotné daktyloskopie, je nezbytné popsat jeden ze základních orgánů 

lidského těla, kterým je kůže. Kůže spolu s případnými orgány kožními tvoří kožní soustavu. 

Tato soustava jako celek má mnoho funkcí: ochrannou (slouží jako bariéra mezi vnějším a 

vnitřním prostředím, tedy chrání proti vniku škodlivých látek), skladovací (tuk skladující se 

v podkožním vazivu slouží jako mechanická a izolační vrstva, a navíc se zde uskladňují vitamíny 

typu A, D, E a K), termoregulační a vylučovací (tyto funkce jednak zajišťují vylučování 

chemických látek z těla, ale i pomocí kožních cév a potních žláz se udržuje stálá tělní teplota), 

resorpční (kůží je možné vpravit do těla látky rozpustné v tucích, nejčastěji v podobě mastí, a 

zároveň dokáže absorbovat dýchací plyny, avšak pouze v minimálním množství) a smyslovou 

(receptory neboli nervové zakončení, které jsou uloženy v kůži, reagují na chlad, tlak, teplo či 

bolest). Výše zmíněné funkce kůže tvoří přirozený obal těla, který pomáhá při vytváření, 

zajišťování a snímání otisků prstů. 

3.1.1 Kůže, případné kožní orgány  

 Nejdříve je nutné popsat kůži z anatomického hlediska (viz příloha č. 3, obr. 1). Podle 

Borovanského: „Kůže (řecky derma, latinsky cutis) tvoří ochranný kryt těla a zároveň je sídlem 

smyslových orgánů (především čidel hmatových). Představuje plošně největší orgán pro percepci 

vzruchů pocházejících z vnějšího prostředí. Vedle toho se v kůži vytváří četné žlázové orgány.“
23

 

Rozsah kůže plošně nelze konkrétně určit, protože závisí na velikosti těla. Lze vymezit rozsah asi 

na 16 000
 
až 18 000 cm

2
. Váha se pohybuje průměrně okolo 4,5 kg. Tyto veličiny dělají z kůže 

největší orgán lidského těla.  

Kůže má určitou tloušťku, přibližně od 0,5 – 4 mm, a rozděluje se na tři vrstvy, jmenovitě 

na pokožku (latinsky epidermis), škáru (latinsky corium) a podkožní vazivo (latinsky 

subcutanca). Pokožka se opět dělí na další vrstvy. Základní vrstvou pokožky je vrstva zárodeční, 

jejíž buňky se neustále dělí a tím doplňují buňky výše položených vrstev pokožky. Buňky 

nejsvrchnější vrstvy rohovatí a odlupují se.
24

 Hranice mezi pokožkou a škárou je zvlněná. Škára 

                                                 
23

 BOROVANSKÝ, L. Soustavná anatomie člověka. Praha: Aviceum, 1976. 
24

 Není bez zajímavosti, že z těla během 75 let odpadne kolem 20 kg rohovitých částic. 
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se skládá z vláken, mezi nimiž probíhají cévy, nervy, sloupce vlasů a chlupů, mazové a potní 

žlázy. Z pohledu kriminalistiky je důležité, že nejvyšší vrstva škáry se prolíná se spodními 

výběžky pokožky a tvoří se tzv. papily. A právě tato vrstva je základem pro individuálnost 

výběžků, které vytvářejí papilární linie. 

Vyvýšeniny a prolákliny kůže tvoří tzv. kožní reliéf. První, co je znatelné, když se 

rozevře dlaň, jsou dlaňové rýhy, které jsou zřetelné při ohybu a pohybu prstů či celé dlaně. Tyto 

rýhy se mohou tvořit v průběhu života, například při jednostranném zaměstnání ruky. Dalším 

typem vyvýšenin jsou hmatové lišty. Na rozdíl od dlaňových rýh hmatové lišty se v průběhu 

života nemění. Hmatové lišty jsou tvořeny dlouhými, jemnými, souběžnými i zakřivenými 

řadami, které jsou od sebe oddělené rýhami. Tyto specifické lišty jsou vrozené,
25

 různě se stáčení 

a vytvářejí specifické kresby.  

Z druhé strany na škáru navazuje podkožní vazivo, které dle L. Malé: „…se skládá 

z tukové tkáně, vazivové blány a řídké podkožní tkáně, která zajišťuje klouzání a pohyb kůže a 

umožňuje speciální schopnost kůže, a to skládat se v řasy.“
26

  

Případné orgány kožní jsou deriváty kůže, které pomáhají při plnění kožních funkcí.  

Mezi kožní deriváty patří chlupy, vlasy, nehty a kožní žlázy. Pro daktyloskopii jsou z kožních 

derivátů nejdůležitější kožní žlázy, konkrétně žlázy potní a mazové. Potní žlázy jsou 

nerovnoměrně rozmístěné, nejvíce jich je v podpaží, na dlaních, na čele a ploskách nohou. 

Naproti tomu žlázy mazové se vyskytují tam, kde se nacházejí vlasy a chlupy, tedy z toho 

vyplývá, že mazové žlázy nejsou na dlaních a na ploskách nohou. Kožní maz dělá pokožku 

vláčnou a chrání vlasy a chlupy před vysušením. Na vrcholcích lišt jsou pod lupou viditelné 

tečky, což jsou místa, kde ústí potní žlázy, a tím je zajištěno roztékání potu po kůži. Lidský 

organismus má přibližně 2 miliony potních žláz. Více o využití potního sekretu pro daktyloskopii 

je popsáno ve čtvrté kapitole.    

3.1.2 Papilární linie 

 Na rozevřené dlaňové plosce jsou viditelné ihned rozpoznatelné rýhy, ale jsou zde i 

jemnější a méně viditelné rýhy a vyvýšeniny. A právě reliéf, které tvoří tyto jemnější rýhy a 

                                                 
25

 A. Bartoš zpozoroval, že i u amputovaného pahýlu ruky se po delší době při trvalém zaměstnání vytvořily nové 

hmatové lišty, které převzaly funkci hmatovou na místo amputované ruky (MALÁ, L., Histologie a fysiologie kůže 

z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1958, roč. II/7, č. 2, s. 72).     
26

 MALÁ, L. Histologie a fysiologie kůže z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1958, roč. II/7, č. 2, s. 

69. 
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vyvýšeniny jsou nazývány papilárními liniemi
27

 (viz příloha č. 3 obr. 2). Věda, která zkoumá 

papilární linie se nazývá dermatoglyfika (odvozeno ze dvou řeckých slov, derma – kůže a glyphé 

– brázda). Dnešní daktyloskopie rozlišuje šest základních vzorů papilárních linií, avšak dle 

osobního sdělení se v praxi pracuje pouze se čtyřmi základními vzory (viz příloha č. 3, obr. 3): 1. 

oblouk (plochý a strmý), 2. smyčka vlevo, 3. smyčka vpravo a 4. spirála (zahrnuje dvojsmyčku, 

spirální vír a koncentrický vír).  

Papilární linie jsou základem pro formulaci tří základních fyziologických zákonů.   

3.2 Fyziologické zákony 

 Výše již bylo řečeno, že daktyloskopie je položena na třech základních zákonech, 

konkrétně se jedná o zákon o individuálnosti obrazců papilárních linií, zákon o relativní 

neměnnosti obrazců papilárních linií a zákon o neodstranitelnosti obrazců papilárních linií. Autor 

těchto zákonů je přírodovědec Francis Galton. Během vývoje daktyloskopie lze nalézt snahu o 

vyvrácení či zpochybnění této metody. Zákony tyto snahy překonaly a do současnosti nebyly 

vyvráceny.  

3.2.1 Zákon o individuálnosti obrazců papilárních linií 

 Papilární linie se vyskytují na dlaních, prstech a chodidlech. Kombinací základních vzorů 

papilárních linií vzniká velké množství kombinací. Mnozí vědci
28

 vypočítali, že pouze na jednom 

otisku prstu existuje 64 miliard různých variant v uspořádání papilárních linií. Pokud by se bralo 

v potaz všech deset prstů je výsledné číslo desátou mocninou čísla 64, což je astronomické. 

Z tohoto důvodu není prakticky možné, aby existovali dva lidé, kteří budou mít naprosto shodné 

obrazce papilárních linií. Čísla jsou pouze teoretická. Tuto skutečnost je nutné dokázat praxí. 

Během sta let využívání daktyloskopické identifikace, ani v dnešních automatizovaných 

registracích s miliony karet nebyla nalezena shoda dvou otisků dvou odlišných lidí. A jak je to 

možné? Papilární linie se vzájemně překřižují, rozvětvují, spojují a přerušují, a tímto vytvářejí 

charakteristické znaky, tzv. markanty (viz příloha č. 3 obr. 4). Tyto charakteristické znaky jsou 

velmi stálé a navzájem se od sebe liší geometrickým tvarem a hojností výskytu. A právě tyto 

odlišnosti vytvářejí kresbu, která je neopakovatelná a individuální. Individuálnost lze spatřovat i 

na dvou různých prstech téhož člověka. Nabízí se otázka: Platí tato individuálnost i u 

                                                 
27

 Papilární linie jsou funkční útvary, které vytvářejí souvisle vyvýšené reliéfy o výšce 0,1-0,4 mm a šířce 0,2-0,7 

mm, které se tvarují do stálých obrazců, tzv. dermatoglyfů. 
28

 Například francouzský univerzitní profesor Balthazard, Francis Galton nebo Galdino Ramoz. 
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jednovaječných dvojčat? Odpověď je velmi jednoduchá. I když mají jednovaječná dvojčata 

stejnou DNA i stejnou podobu, jejich obrazce papilárních linií se liší, což je dokázáno mnoha 

experimenty. 

3.2.2 Zákon o relativní neměnnosti (neproměnlivosti) obrazců papilárních linií 

 Tento zákon odpovídá na otázku, zda jsou papilární linie i jejich obrazce od narození až 

do smrti člověka neměnné. Jak uvádí B. Němec: „Absolutní neměnnost neexistuje.“
29

 Nebo B. 

Engels uvádí, že: „Každé těleso je neustále vystaveno mechanickým, fyzikálním a chemickým 

vlivům, které na něm stále něco mění, modifikují její totožnost.“
30

 Kriminalistické objekty je 

možno rozdělit na proměnlivé a relativně neproměnlivé. Proměnlivé objekty jsou takové, které 

podléhají časovým změnám (rozpraskání, vysušení, rozmočení, korozi, rozprášení,…). Naopak 

objekty relativně neproměnlivé si po dlouhou dobu zachovávají své nejpodstatnější a nejstálejší 

znaky. Jako příklad relativně neproměnlivých lze uvést obrazce papilárních linií. A kdy tyto 

obrazce vznikají? Je dokázáno, že do čtvrtého zárodečného měsíce plodu je pokožka zcela 

hladká. V pátém měsíci jsou již pouhým okem jasně patrné vyvýšeniny a v šestém měsíci života 

plodu se počínají vytvářet papilární linie oddělené hlubokými rýhami. Od této doby již nové 

útvary nevznikají a linie již vytvořené se prohlubují a vyvyšují. Avšak roku 1977 se stala 

událost, kdy v průběhu života došlo ke vzniku nových markantů (viz příloha č. 4). Tento zákon 

je možné dokázat mnoha experimenty. Antropolog Wolker si sám udělal otisky prstů ve svých 

34 letech, a poté si pořídil své otisky jako sedmdesátiletý stařík. Po prozkoumání dospěl 

k závěru, že základní obrazce i jednotlivé markanty se v průběhu let nezměnily. Pouze pozoroval 

nevýrazné porušení, způsobené ztrátou elasticity kůže, stařeckými vráskami a úbytkem 

podkožního tuku. Tyto změny jsou nepodstatné a nemohou ohrozit identifikační výsledek. Proto 

papilární linie jsou a zůstávají po celý život relativně neměnné. Nic není dokonalé a i zde 

nalezneme výjimky. Dermatologie
31

 potvrzuje, že v důsledku vážných nemocí jako je 

malomocenství nebo choroba mozkomišní je možné, aby se papilární linie změnily či se staly 

neidentifikovatelnými (viz příloha č. 3, obr. 5 a 6). Lidé, kteří trpí nějakou z těchto nemocí, jsou 

v konečných stádiích upoutáni na lůžko, nejsou schopni volného pohybu, proto jejich 

nebezpečnost pro společnost je minimální. Z kriminalistického hlediska se tedy nic nemění a 

                                                 
29

 NĚMEC, B., Vědecké základy daktyloskopie (Biologická a fysiologická podstata daktyloskopie). Kriminalistický 

sborník, 1957, roč. I/6, č. 5, s. 281. 
30

 ENGELS, E. Dialektika přírody, Praha, 1950, s. 183. 
31

 Dermatologie je obor medicíny zabývající se kůží a jejími deriváty a chorobami kůže. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
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relativní neproměnlivost je jak prakticky, tak i vědecky potvrzena a ověřena. Ještě malé 

doplnění, tato zásada platí nejen pro obrazce papilárních linií, ale i pro velikost a počet potních 

pórů.   

3.2.3 Zákon o neodstranitelnosti obrazců papilárních linií 

 Tato zásada se dá velmi jednoduše vysvětlit: „Papilární linie jsou neodstranitelné, pokud 

není odstraněna zárodečná vrstva kůže (stratum malpighii).“
32

 Mnozí kriminalisté (např. 

Edmond Locard nebo Eugen Wikovský) provedli experimenty, při kterých si své konečky prstů 

polili vařícím olejem a vodou nebo se úmyslně dotkli rozžhaveného kovu. Po zahojení ran 

zjistili, že jejich papilární linie se obnovily do původních tvarů. Tento zákon dokazuje i studium 

papilárních linií dělníků, kteří pracovali s acetonem v továrně na celuloid. Jejich prsty byly 

neustále v kontaktu s hořlavou látkou opalovány. Po zhojení spálenin se však kresba papilárních 

linií dělníků obnovila do dřívější podoby. A jak je to možné? Jak již bylo řečeno, kůže se skládá 

z několika vrstev. Zárodečná vrstva tvoří „obraz“ pro vrstvu rohovou, která na ní navazuje. 

Pokud tedy dojde k odstranění nebo porušení vrstvy rohové, kresba papilárních linií se opět 

vytvoří, protože „obraz“ této vrstvy nebyl porušen. Avšak dojde-li k hlubšímu porušení, tedy i 

porušení zárodečné vrstvy, tak se papilární linie nemohou obnovit, neboť došlo k porušení jejich 

„obrazu“. V těchto místech dochází ke změně reliéfu papilárních linií. Jedná se o častý jev 

v podobě jizev (viz příloha č. 3, obr. 7). Jizva se odborně definuje jako nějaké zhojení sešitím 

nebo záplatou defektu. Samotná jizva narušuje jednotlivé papilární linie a jejich sled. A vytváří 

zcela nové, charakteristické a individuální znaky. V praxi se lze setkat i s dočasnými změnami. 

Jedná se o poškození papilárních linií v důsledku působení agresivního prostředí např. 

v chemickém průmyslu či ve stavebnictví. Pokud dojde k ukončení působení agresivního 

prostředí, obnoví se původní kvalita čitelnosti obrazců papilárních linií. Příčiny tohoto narušení 

lze rozdělit na mechanické (tření o různé předměty), tepelné (působení vysokých či naopak velmi 

nízkých teplot nebo působení slunečního světla) a chemické (poleptání kůže různými škodlivými 

látkami).  

 Dosud se hovořilo pouze o živé tkáni, ale pokud dojde ke smrti člověka, automaticky 

dochází i k procesu odumírání tkání. Od okamžiku smrti dochází k četným a zásadním jevům. O 

těchto jevech se hovoří jako o jevech posmrtných, patří k nim posmrtná ztuhlost, posmrtné 

                                                 
32

 NĚMEC, B. Vědecké základy daktyloskopie (Biologická a fysiologická podstata daktyloskopie). Kriminalistický 

sborník, 1957, roč. I/5, č. 6, s. 349. 
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skvrny, posmrtné chladnutí a vysychání kůže a orgánů.
33

 Smrtí přestává tělo vytvářet teplo, části 

těla se nerovnoměrně ochlazují. Kůže pomalu tuhne a vznikají skvrny připomínající pergamen. 

Proto se v praxi nazývají pergamenové skvrny. Po odumření tkání dochází k dalším změnám, 

známým pod názvem hniloba. Rohová vrstva pokožky zabraňuje vnikání mikrobů pronikat do 

tkání. Ale pokud při úmrtí došlo k otevřené ráně, tak tato oblast rychle hnije. Může se stát, že 

proces hniloby je přerušen. K přerušení dochází pomocí procesů mumifikace
34

 či saponifikace 

neboli zmýdelňování. Oba procesy zajišťují tzv. zakonzervování tkání. Může nastat i situace, kdy 

mrtvola leží vodě.
35

 

 Závěrem této kapitoly lze shrnout, že pokožka vytváří určité znaky, jenž jsou neměnné, 

neodstranitelné a zároveň jsou hodnověrné, prokázané a uznávané. A propojením všech těchto 

vlastností dochází k neomylné identifikaci a prokázání totožnosti osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Dlouholetá praxe dokazuje, že prsty na rukou se svírají a tím zakrývají palec, u kterého právě dochází 

k nejrychlejšímu odumírání tkáně. (CHYŠKA, J. Význam a kůže z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 

1979, roč. XII, č. 8, s. 502). 
34

 Mumifikace je přeměna organizmu do fosilního stavu rychlou dehydrací bez procesu zkamenění. 
35

 Pokožka na konečcích prstů již po 2 až 3 hodinách ve vodě zduřuje a mírně bělá. Tento jev se postupně rozšiřuje 

na dlaně. Asi po třech dnech je kůže dlaně již zcela svraštělá a bělavá (tzv. ruky pradleny). Pátý až osmý den se 

pokožka uvolňuje od spojení se škárou. Osmého až patnáctého dne se pokožka snadno odlupuje a někdy se pokožka 

stahuje i s nehty, přičemž si zanechává původní tvar, tedy vzniká tzv. rukavice smrti. (CHYŠKA, J. Význam a kůže 

z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1979, roč. XII, č. 8, s. 505, viz příloha č.3, obr.8). 

  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fosilni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
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4. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPICKÉ STOPY 
 V úvodu této kapitoly je vhodné definovat pojmy, které budou následně popisovány. 

Stopa obecně je zobrazení vnější struktury odráženého objektu. Daktyloskopické stopy vznikají, 

když dojde k dotyku pevného nebo tvárného povrchu s vnitřní plochou dlaní, prstů či chodidel. 

Tyto plochy se nazývají, jak již bylo zmíněno, odráženými objekty. A předmět, na kterém vzniká 

daktyloskopická stopa se nazývá objekt odrážející. Jsou jím nejčastěji povrchy dveří, rámů oken, 

nábytku, zbraní či nástrojů, lahví, sklenic apod. 

4.1 Vznik daktyloskopických stop 

 Aby mohlo dojít ke vzniku daktyloskopických stop, je zapotřebí splnění vlastností jak 

odráženého, tak i odrážejícího objektu. Složení potně-tukové substance, tvrdost, rozměr, 

tvárnost, struktura reliéfu či znečistění objektů jsou pouze některými příklady vlastností, které při 

splnění zapříčiní vzájemné působení, a tím dojde k odražení vlastností odráženého objektu na 

objekt odrážející. Je nutné podotknout, že se vždy jedná o zrcadlové obrácení, a tedy levá strana 

originálu je vyobrazena na pravé straně a naopak. S tímto souvisí i prostorový reliéf, kdy 

prohlubeň v odrážejícím objektu je vyvýšeninou objektu odraženého a obráceně.   

 Vlastnosti objektů je možné rozdělit na obecné a zvláštní. Obecnou vlastností je 

zobrazení struktury papilárních linií (tedy i vývody potních kanálků) a zvláštní vlastností je 

každá vlastnost, která je odlišná od ostatních vlastností, a tím je neopakovatelná u jiných objektů.  

4.2 Dělení daktyloskopických stop 

 Klasifikace daktyloskopických stop je názornější dle následujícího grafického 

znázornění. 

 

        DAKTYLOSKOPICKÉ STOPY 

 

Plošné (dvojrozměrné)        Objemové (trojrozměrné) 

 

                 Navrstvené       Odvrstvené 

 

      Viditelné         Latentní 

 

     Vytvořené potem     Vytvořené jinou chemickou látkou 

4.2.1 Objemové a plošné daktyloskopické stopy 

 Objemová stopa vznikne za předpokladu, že odrážející objekt je schopen se přetvořit tak, 

aby vznikla plastická deformace. Objemové stopy nalezneme příkladmo u materiálů jako je vosk, 
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čokoláda či plastelína. Samozřejmostí je, že na tyto objekty nesmí působit nepříznivé podmínky, 

jako je například vysoká teplota, která může zapříčinit tání tohoto objektu.  

Jak již je patrné z grafického znázornění, plošné stopy se dělí na navrstvené a odvrstvené. 

Vznik odvrstvené stopy tkví v tom, že látka, která je na povrchu předmětu neboli nosiče stopy a 

tvoří souvislý povrch, se přenese na papilární linie. Tím se rozruší struktura plochy látky 

předmětu. Přenesení látky je možné mnoha způsoby. Na hřbetech papilárních linií se zachytí 

látky, které mají adhézní (přilnavé) vlastnosti (barviva, lepidla, krev). Dále je možné, aby na 

vrcholcích papilárních linií ulpěly mikroskopické částečky látky, jež tvoří souvislou vrstvu na 

jiném hladkém povrchu (prach na nábytku). Tento způsob ale vyžaduje, aby papilární linie byly 

pokryty vrstvou potu, jenž má lepivé vlastnosti. Třetí způsob, nikoli však poslední, vzniku 

odvrstvených stop je působením vlhkosti. Vlhkost rozpustí povrchovou vrstvu předmětu a tento 

roztok má schopnost ulpět na papilárních liniích (lepidla na poštovních známkách rozpustná ve 

vodě).  

Navrstvené stopy vznikají tak, že je na různé předměty přenesena látka (krev, prach, 

barva), jež dříve ulpěla na vrcholcích papilárních linií. Tyto stopy buď můžeme pozorovat 

pouhým okem (viditelné) nebo je naopak pouhým okem nelze pozorovat (neviditelné či latentní). 

Latentní daktyloskopické stopy jsou ve většině tvořeny pouze potem.
36

 Avšak během dne se 

prsty dotýkají různých látek jako je krém, vlasy nebo jídlo, a tyto látky na papilárních liniích 

ulpívají, a tím vznikají stopy, které obsahují jak pot, tak i další látky. Nazývají se potně-tukové 

stopy.
37

  

4.3 Výskyt daktyloskopických stop 

Pro kriminalisty jsou důležitá ta místa, na kterých došlo k tzv. relevantním událostem. 

Tato místa se nacházejí buď v uzavřených prostorách (byt, kancelář) nebo v otevřených 

venkovních prostorech. Mnoho pachatelů se snaží nezanechat na místě činu stopy. A to tak, že 

používají rukavice nebo po páchání činnosti stírají nebo jinak odstraňují místa či předměty, na 

kterých stopy zanechali. Avšak nastanou situace, kdy pachatel přes sebevětší snahu zanechá na 

místě činu daktyloskopické stopy. Příkladem může být vyrušení cizí osobou, nepředvídatelné 

                                                 
36

 Pot je složen z 99% z vody, avšak obsahuje mnoho další látek. Těmito látkami jsou: kyselina mléčná, močovina, 

chlorid sodný, lipidy, aminokyseliny. Složení potu je odlišné u každého jedince a je ovlivněno zejména stářím 

jedince, druhem potravy, zdravotním stavem či používanými léky.   
37

  Potně-tuková substance je směs potní substance vylučované z potních žláz. První složka je pot a druhou složkou 

je sekret tukových žláz, jenž je tvořen tukovými kyselinami a lipidy.   
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okolnosti, emoce či neznalost prostředí. Stopy jsou hlavně nalézány na předmětech tvořící 

zařízení bytu či jiného prostoru, na věcech napadené osoby, na nástrojích sloužící ke spáchání 

trestné činnosti, na odcizených věcech nebo na těle poškozeného či oběti. Výskyt 

daktyloskopických stop je specifický pro konkrétní trestnou činnost. Při násilném vloupání do 

auta se pachatel bude s největší pravděpodobností dotýkat dveří, okének nebo zámků. Na rozdíl 

při krádeži motorového vozidla se stopy budou vyskytovat hlavně na volantu či řadící páce. 

Daktyloskopické stopy je možné velmi snadno poškodit nebo zničit, proto je práce kriminalistů 

na místě činu velmi důležitá a místě činu musí být věnována maximální pozornost. Pracovníci 

musí zvážit podle svého úsudku, kde zřejmě pachatel musel zanechat daktyloskopické stopy 

nebo kde je nejvyšší pravděpodobnost jejich výskytu. Pokud však dojde k dotyku policisty s 

určitým objektem, je nutné tuto skutečnost zdokumentovat. Zajištěné daktyloskopické stopy je 

nutné následně prozkoumat. Technickou hodnotu není možné zjistit na místě činu, tato hodnota 

je zjištěna expertem v laboratoři. Každá stopa má určitou stálost, jak je uvedeno níže (viz 4. 

kapitola, bod 4.5). Ohledně postupu při zajišťování stop se kriminalisté řídí závazným 

metodickým pokynem.
38

  

4.4 Upotřebitelnost daktyloskopických stop 

Každá daktyloskopická stopa, jenž byla zajištěna na místě činu má svou 

kriminalistickotechnickou a kriminalistickotaktickou hodnotu. Kriminalistickotechnická hodnota 

stopy umožňuje identifikovat osobu, zvíře nebo věc, která zanechala na místě činu svou stopu, 

proto je využívána jako prostředek v procesu kriminalistické identifikace. Výsledek tohoto 

procesu slouží k objasnění relevantní události, což má značný význam pro identifikaci objektu. 

Kriminalistickotaktická hodnota vystihuje míru pravděpodobnosti, že zajištěná stopa pochází od 

pachatele. Cílem je zjištění a dokázání, že stopa byla vytvořena pachatelem nebo naopak zjištění, 

že stopa byla vytvořena jinou osobou než pachatelem. Tato hodnota nám odpovídá na otázky 

ohledně způsobu provedení činu, psychických popřípadě fyzických schopností pachatele, 

předmětu zájmu, zda se pachatel na čin připravoval, zda měl společníky a mnoho dalších 

relevantních informací. Závěrem lze vyvodit, že význam kriminilistickotaktický má každá 

kriminalistická stopa, bez ohledu na její případný kriminalistickotechnický význam. 

                                                 
38

 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ze dne 7. prosince 2001 ke kriminalistickotechnické činnosti 

Policie České republiky – zabezpečení činnosti znaleckých (expertizních) pracovišť Policie České republiky. 
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Dělení stop na upotřebitelné, částečně upotřebitelné a neupotřebitelné je obvyklé a 

tradiční dělení používané v České republice. Tento přístup je nazýván jako numerický či 

kvantitativní. Spočívá v tom, že je zapotřebí zajistit dostatečný počet shodných 

daktyloskopických markantů, aby otisk mohl být důkazem pro identifikaci osoby. Numerický 

přístup používají i jiné státy např. Slovensko, Německo, státy jižní Ameriky. Nikdy nebyl 

celosvětově stanoven univerzální počet daktyloskopických markantů nutný pro individuální 

identifikaci člověka. Což může mít kriminalistický důsledek, že v jednom státě se otisk stává 

upotřebitelným, avšak v jiném státě se totožný otisk nemůže stát důkazním prostředkem, protože 

podle legislativy nemá dostatečný počet markantů (viz příloha č. 5). V českém právním prostředí 

je jako upotřebitelná daktyloskopická stopa ta, která má nejméně deset shodných markantů. 

Stopa částečně upotřebitelná vykazuje sedm až devět daktyloskopických markantů, ale tato stopa 

nepostačuje k dostatečné identifikaci konkrétní osoby. Neupotřebitelné daktyloskopické stopy, 

jak již název napovídá, jsou stopy, které nelze dále využít v konkrétním vyšetřovaném případě. 

Mají maximálně šest shodných markantů a jejich význam je pouze taktický.
39

 Ale mohou sloužit 

k vyloučení osob podezřelých.  Všechny druhy stop jsou zdokumentovány v protokolu o 

ohledání místa činu. Upotřebitelné a částečně upotřebitelné daktyloskopické stopy lze dále 

zpracovat v systému AFIS (viz 7. kapitola, bod 7.3.1). Ale jaký osud mají stopy neupotřebitelné? 

Všechny stopy, tedy i stopy neupotřebitelné je nutné zachovat v celém průběhu vyšetřování, 

proto je nepřípustné tyto stopy znehodnocovat. „Neupotřebitelné daktyloskopické stopy je nutné 

po skončení expertizy na OKTE (Odbory kriminalistické techniky a expertiz) zasílat spolu 

s výsledkem zkoumání jako přílohu zpět dožadujícímu útvaru k založení těchto stop ke spisu.“
40

 

Tím je zajištěno, že tyto daktyloskopické stopy je možné použít k další expertíze. Aby bylo 

docíleno stejného postupu všech kriminalistů byl vydán metodický pokyn,
41

 který stanoví 

pravidla pro postup s neupotřebitelnými stopami.  

Některé státy (Spojené státy americké, Norsko či Kanada) využívají k daktyloskopické 

identifikaci jiný přístup. Tento přístup se nazývá holistický či kvalitativní a jeho podstata tkví 

v tom, že se zaměřuje nejen na daktyloskopické markanty, ale i na další specifické vlastnosti 

                                                 
39

 Dle standardů organizace Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI), která sdružuje evropské kriminalistické 

ústavy a státní forenzní instituce, je doporučeno pro stanovení individuální identifikace osob dvanáct 

charakteristických znaků.    
40

 HOLUBEC, J. Co s neupotřebitelnými daktyloskopickými stopami. Odborná sdělení kriminalistického ústavu, 

1997, č.4, s. 27. 
41

 Pokyn ředitele Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR č. 4/1997 z 18. září 1997 „Dokumentace zajištěných 

daktyloskopických stop a postup u neupotřebitelných stop“. 
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papilárních linií. Zajištěný otisk se vyhodnocuje ve čtyřech fázích. V první fázi se zkoumá 

průběh papilárních linií, pak nastává druhá fáze, a to zkoumání markantů papilárních linií. Třetí a 

čtvrtá fáze se zaměřuje na potní kanálky, na jejich rozmístění, tvar či hrany. S porovnáním 

s předchozím přístupem lze uvést výhodu, že k individuální identifikaci osoby lze dospět mnoha 

metodami, které se navzájem doplňují, a tím je vyhodnocování jednodušší. Ale tato výhoda s 

sebou nese i určitou nevýhodu. Při zajišťování stop je nutné, aby kriminalisté zhotovili čtyři 

odlišné karty (specifické provedení dle fází), tím jsou kladeny vyšší nároky v průběhu 

zajišťování daktyloskopických stop.  

Závěrem k této podkapitole lze říci, že v posledních letech se stává trendem postupné 

zavádění holistického přístupu. Tento proces je velmi pozvolný, právě z důvodu dlouholeté 

tradice numerického přístupu či finanční náročnosti. Mnoho odborníků se již intenzívně tímto 

přístupem zabývá
42

 a lze předpokládat, že v budoucnu bude možné identifikovat pachatele na 

základě daktyloskopických stop nejen podle markantů, ale i podle jiných specifických znaků, 

které vytváří papilární linie. Z tohoto hlediska by to bylo velké odlehčení při postupu 

identifikace a zároveň by se daktyloskopie stala silnějším důkazním prostředkem.       

4.5 Stálost daktyloskopických stop  

Stálost daktyloskopických stop je problematika, která intenzivně zaměstnává mnoho 

odborníků. Určení trvanlivosti a stáří je velmi důležité pro praxi, kdy je umožněno zjistit, zda 

konkrétní stopa je relevantní pro objasnění trestné činnosti.
43

 Všeobecně platí, že na pevných, 

hladkých a nenasákavých materiálech vznikají kvalitnější daktyloskopické stopy s vyšší 

informační hodnotou a naopak na hrubých, nepevných a nasákavých materiálech vznikají stopy 

s velmi nízkou informační hodnotou. Tyto závěry lze vyvodit z mnoha výzkumů provedených 

odborníky.
44

 Trvanlivost daktyloskopických stop závisí na mnoha vnějších faktorech, jež 

příznivě či nepříznivě ovlivňují jejich stav.  

První z faktorů, který byl pozorován během výzkumů je teplota. Vliv teploty lze 

pozorovat na dvou jevech, a to vysychání (vysoká teplota) a působení nízkých teplot. Jak již bylo 

řečeno, potní stopy obsahují přibližně 99% procent vody, tedy působení vysokých teplot 

                                                 
42

  STRAUS, J. Daktyloskopická identifikace holistickým přístupem. Brno, 2011. 
43

 Značný význam má určení stáří daktyloskopické stopy v případech, kdy osoba, jejíž otisky prstů nalezené na místě 

činu, tvrdí, že tam otisky zanechala, ještě než došlo ke spáchání trestného činu. (STRAUS, J., PORADA, V. a kol. 

Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005). 
44

 BARRANOWSKI – 1969, HOLYST – výzkumy polských daktyloskopů z roku 1987, BANIUK – experimentální 

práce z roku 1981, STRAUS-NEDVĚDOVÁ – laboratorní experiment z roku 2001. 
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zapříčiňuje odpařování molekul vody, a tím dochází ke zmenšení povrchového napětí potu a 

ztráty viskozity. Samozřejmě i potně-tukové stopy vysychají. Dochází zde nejen k odpařování 

částic vody, ale i k fyzikálně-chemických přeměnám tukových sloučenin, které podléhají 

nejrůznějším proměnám, a to příznivě i nepříznivě ovlivňuje stav obrazu papilárních linií. 

Ohledně působení nízkých teplot byly prováděny výzkumy, kdy byla zajištěna 100% vlhkost. U 

potních stop lze ze závěrů experimentů vyvodit přímou úměru, kdy se snižující se teplotou se 

zvyšuje doba stálosti stop. U stop potně-tukových je trvanlivost poměrně konstantní, protože 

uchování stop je téměř jednoroční při jakékoli teplotě. Nízké teploty působí na daktyloskopické 

stopy konzervačně, což lze dokázat situací, kdy přemístěním stop z chladného prostředí do 

prostředí s vyšší teplotou nastává tzv. pocení podkladu a tím se potní stopy ničí.        

 Druhý jev ovlivňující trvanlivost daktyloskopických stop je vlhkost. Výsledky 

provedených výzkumů ukazují, že se zvyšující se vlhkostí se potní stopy udržují déle, avšak 

pokud se vlhkost přiblíží 100% dochází ke kondenzaci vodní páry a tím nečitelnost potních stop 

nastává již po osmi až deseti hodinách. Oproti tomu změna vlhkosti čitelnost stop potně-

tukových nemění. 

Dalším zkoumaným faktorem byl vliv atmosférických srážek. Jako u předchozích 

závěrů, potní stopy byly po působení srážek sotva viditelné, kdežto potně-tukové stopy vydržely 

déle. Čím větší byl podíl tukové složky stopy, tím byla odolnost vůči atmosférickým srážkám 

vyšší. Nicméně je nutné podotknout, že silný déšť či kroupy jsou způsobilé poničit podklad, na 

kterých byly vytvořeny daktyloskopické stopy, a tím se patrně zničí i stopa. 

Prašnost vzduchu je čtvrtým jevem ovlivňující stálost daktyloskopických stop. Prašnost 

neboli znečištění vzduchu má nepochybně škodlivý vliv na stálost stopy. Potní stopy po 

experimentu nebylo vůbec možné použít k identifikaci a u potně-tukových stop sice došlo 

k navázání substancí prachu na tukové složky potu u otisku papilárních linií, staly se tím 

viditelnější, avšak zároveň se staly velmi vysušenými a neabsorpčními. Stopy tedy nebyly 

schopné pohltit daktyloskopický prášek a tím se staly nezpůsobilé k přenosu na 

daktyloskopickou fólii.  

Pátým, a zároveň posledním popsaným faktorem v této práci je působení 

mikroorganismů a jiných chemických substancí. Výsledky pokusů prokázaly, že 

mikroorganismy urychlují stárnutí potně-tukových stop, protože vyvolávají rozklad tuků.    
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Z výše uvedeného lze shrnout, že trvanlivost daktyloskopických stop je podmíněna 

mnoha skutečnostmi. Ať už to je chemické složení potně-tukové substance, faktory vnějšího 

prostředí nebo druh a struktura podkladu. Faktory, jež zpomalují proces stárnutí jsou vysoký 

obsah tukových sloučenin v potně-tukové substanci a nízká teplota. Naopak faktory jako nízká 

vlhkost vzduchu, prašnost vzduchu, atmosférické srážky či teplota přesahující 30°C způsobují 

urychlení procesu stárnutí stopy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5. KAPITOLA - VYHLEDÁVÁNÍ, ZVIDITELŇOVÁNÍ A 

ZAJIŠŤOVÁNÍ DAKTYLOSKOPICKÝCH STOP 

5.1 Vyhledávání a zviditelňování daktyloskopických stop 

Jak již bylo řečeno, daktyloskopické stopy vznikají okamžikem styku dvou objektů, kde 

jedním z nich je člověk. Samozřejmě musí se vzít v úvahu, že daktyloskopické stopy vzniknou 

pouze dotykem částí těla, na kterých se nacházejí papilární linie. Viditelné daktyloskopické stopy 

není obtížné vyhledat či zajistit, složitější postup je použit u stop latentních. U latentních stop 

objekt-člověk nanese dotykem potní substanci na předmět. Hlavním zprostředkovatelem je zde 

tedy pot. Voda obsažená v potu se odpaří, avšak tuková složka ulpí na předmětech a jejich 

chemické a fyzikální vlastnosti za přispění jiných prostředků pomáhají k zviditelnění stopy. 

Avšak stopy nevzniknou, pokud předmět není schopný kresbu papilárních linií přijmout nebo 

neexistují metody, které by zajistily stopu na tak technické úrovni, že se stopa stane zjistitelnou a 

zajistitelnou. Proto je v kriminalistické praxi zavedeno mnoho prostředků a postupů, které zajistí 

vyhledání, zviditelnění i fixaci stopy. Efektivnějšího výsledku bude dosaženo za předpokladu, že 

bude sledován vývoj nových prostředků a technologií, a tím bude zajištěna stopa v co nejlepší 

kvalitě. Ohledání je nutné provádět systematicky a uceleně. A právě pomocí fyzikálních a 

chemických vlastností substance tvořící latentní stopy, kvality a vlastností materiálu, na nichž 

jsou stopy vytvořeny, lze v praxi rozlišit metody do čtyř skupin. První skupina zahrnuje fyzikální 

metody, jež jsou založeny na vzájemné přilnavosti (adhezi) potní substance a použitého 

prostředku. Chemické metody jsou druhou skupinou, u níž dochází k reakci chemického činidla s 

některou složkou potu. Třetí metoda je fyzikálně-chemická, kdy se chemické sloučeniny 

zachycují na místech, kde se nachází daktyloskopická stopa. A ve čtvrté souhrnné skupině jsou 

metody speciální, u kterých se využívá několik principů současně. Volba metody vždy závisí na 

kriminalistickém technikovi, jenž vychází ze zkušeností a znalostí, které nabyl během praxe.  

5.1.1 Fyzikální metody 

  Fyzikální metody se využívají při zajišťování daktyloskopických stop pro jejich optické 

nebo přilnavé vlastnosti. V praxi se nejčastěji používá argentorát, prášková měď, tkanol, 

ultramarin, indigo, rumělka, železný prášek, carborafin nebo grafit. Je to pouze příkladný výčet, 

K podrobnostem níže.  
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5.1.1.1 Daktyloskopické prášky 

 Při použití daktyloskopických prášků (viz příloha č. 6) se využívá skutečnosti, že latentní 

stopy jsou mírně lepkavé a na jejich povrchu ulpívají jemné částečky práškovité hmoty, jež jsou 

ve vodě nerozpustné. Dnešní doba nabízí velké množství daktyloskopických prášků, proto je na 

místě je rozdělit do jednotlivých skupin, a teprve potom popsat jednotlivé druhy. Jedním 

hlediskem pro rozdělení prášků je hrubost. Jemnozrnné prášky na rozdíl od prášků 

hrubozrnných mají menší hmotnost zrn a lepší použití je pro starší daktyloskopické stopy. Oproti 

tomu prášky hrubozrnné se používají zejména pro čerstvé stopy. Jako jiné dělení lze uvést 

dělení na kovové a nekovové prášky. Kde kovové se dále dělí na magnetické a nemagnetické. 

Toto rozdělení je praktické zejména pro různé druhy nosičů, kdy konkrétní typ prášku se nejvíce 

hodí na konkrétní typ povrchu. Dále je prášky možno dělit na jednosložkové, dvousložkové nebo 

vícesložkové. Toto třídění je důležité pro zvýraznění kontrastu mezi nosičem a barvou prášku. 

Jednosložkové, jak název napovídá, jsou složeny z jednoho druhu materiálu, který se barví tak, 

aby zvýrazněná stopa byla co nejkontrastnější s barvou nosiče. Dvousložkové se dělí na duální a 

fluorescenční prášky. Duální prášky mají takovou optickou vlastnost, že na světlém povrchu se 

jeví jako tmavošedé, a naopak na tmavých površích se jeví jako světlešedé. Avšak na 

daktyloskopické fólii, na níž byla stopa zajištěna se jeví stopa jako jednobarevná. Fluorescenční 

prášky se využívají k zviditelnění na površích, které po nasvícení světlem určité vlnové délky 

v oblasti UV záření fluoreskují. Jsou nabízeny v různých barevných variantách, základní barvy 

jsou zelená, žlutá, oranžová a červená. Takto vyvolané stopy lze zajistit na fólii nebo je lze 

vyfotografovat. Vícesložkové prášky jsou velmi podobné práškům dvousložkovým, avšak 

obsahují jednu složku navíc. Touto složkou je jód, ten se ponechá na nosiči přibližně po dobu 20 

minut a nadbytečný prostředek se následně odstraní. Metoda spočívá v tom, že během působení 

se jód postupně odpařuje a tím zvýrazní kresbu papilárních linií. Jak již bylo řečeno, v dnešní 

době existuje mnoho druhů prášků, i několik stovek, proto budou popisovány pouze ty 

nejpoužívanější. Ale i těchto několik stovek není konečné číslo, a proto výčet prostředků je 

pouze demonstrativní. Nejvíce využívaným je argentorát, prášek stříbrošedé barvy, tvořen 

jemně rozemletým hliníkem. Prášek se nanáší štětcem (viz příloha č. 7) zpravidla vyrobený 

z vlasů nebo různých jiných chlupů a nejlepších výsledků se dosahuje na nosičích typu jako sklo, 

hladké, lesklé nebo lakované povrchy. Zviditelněný otisk se zajistí černou daktyloskopickou 

fólií. Avšak tento prášek se nehodí na všechny typy povrchů, například na papírové nosiče se 
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hodí prášek feromagnetický, což jsou rozemleté železné piliny. Tento prášek má i specifický 

způsob nanášení. Nanáší se štětečkem magnetickým, jehož specialitu lze hledat v tom, že 

samotný štětec je magnetem, jenž jemné železné piliny přitahuje. Proto je také zapotřebí, aby se 

štětec uchovával v plastovém obalu, který nemá magnetické vlastnosti. Dalším zvláštním 

povrchem jsou textilie jako silon, popelín, damašek či hedvábí, tedy tkaniny s hladkým 

povrchem. I na tomto povrchu lze otisk zviditelnit a následně zajistit. Zde se používá tkanol, což 

je směs několika látek, která má tmavohnědou až černou barvu. Tkanol se nanese na tkaninu a 

opatrným poklepem s tkaninou se prášek zachytí na místa, kde ulpěla potní substance. Avšak pro 

zajištění daktyloskopické stopy je nutné, aby substance, která vytvořila kresbu papilárních linií, 

vznikla dotykem prstů či dlaní. Jinak je kriminalisticky bezvýznamná. Tento typ prášku tedy 

nelze použít na tkaniny, které mají silnější vlákno nebo mají dlouhý vlas. Prášek, který ulpí na 

textiliích se dá bez následků odstranit. Avšak v poslední době se využívá nových prostředků. 

Mezi tyto nové prostředky lze řadit prášky vyšší intenzity. Vyrábějí se buď v černé, nebo bílé 

barvě. Za dlouhou dobu vývoje byly zkoušeny různé směsi.
45

 Tyto směsi mají nízkou přilnavost 

k nosiči stopy, proto je možné zajistit stopy na lakovaných předmětech, na plastických hmotách, 

na zbraních nebo na tvrzeném papíru a použití je vhodné na stopy staré 14 dní, i pokud jsou 

vystaveny povětrnostním podmínkách. Ale jak se zviditelní a zajistí stopy, u kterých nelze využít 

výše uvedených typů? V těchto případech se používají prášky bronzové. Narozdíl od 

argentorátu se dobře vyprašují z nosiče, tedy neznečišťují. Bronzové prášky se doporučují 

využívat na povrchy typu umakart apod.     

 Zvláštní kategorií fyzikálních metod jsou prostředky tekuté. Tyto prostředky se aplikují 

postřikem nebo ponořením do kapaliny. Jedním z nich je prostředek na bázi molybdenu tzv. 

WetPrint. Je určen obzvláště pro vyvolání latentních stop na nosičích, které jsou pod vodou, 

nebo byly pod vodou a již vyschly, jsou znečištěny (př. blátem), byly slabě omyty vodou nebo 

jsou pokryty rosou nebo v neposlední řadě byly vystaveny dešti.
46

 WetPrint se nanáší pomocí 

rozprašovače a nechá se působit přibližně 45 vteřin. Poté se tekutý prostředek opláchne slabým 

proudem vody. Pak se stopa vyfotografuje a po vysušení ji lze sejmout na snímací fólii. 

                                                 
45

 Nejvhodnějšími směsi jsou: ZnO (19 dílů) + kalafuna (1 díl); CuO (19 dílů) + kalafuna (1 díl); salicylan sodný (1 

díl) + škrob (10 dílů); saze (10 dílů) + kalafuna (1 díl) (STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika, 2 .rozš.vyd., 

Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 40). 
46

 RUDÁŠ, Z. Nové prostředky v daktyloskopii. Praha, Odborná sdělení kriminalistického ústavu, 1998, č. 1, s. 22. 
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Předností tohoto prostředku je možné použití i v případě, když již bylo použito jiného 

mechanického prostředku, avšak s nevydařeným výsledkem.   

    Daktyloskopické prášky nejsou jedinými prostředky, které se řadí do fyzikálních 

metod. V praxi se při zviditelňování otisků prstů například používá nanášení kovů ve vakuu (viz 

příloha č. 8). 

 

5.1.1.2 Optické metody 

 Tyto metody využívají pohlcování světla, jeho odrazu a lomu. Jako světelný zdroj se 

využívá jak přirozené denní světlo, tak i světlo umělé. Využívají se i zdroje světla o určité vlnové 

délce ve spektru viditelného světla nebo UV světla. Stopa se nasvítí zdrojem plošným nebo 

bodovým a pod určitým úhlem. Takto zviditelněný obraz stopy se fotograficky zafixuje. Při 

fotografování je nutné dodržet kriminalistické zásady, aby byl výsledek co možná 

nejpoužitelnější. Pokud jde o zdroj UV záření, je nejvhodnější vlnová délka 254 nm.  

5.1.2 Fyzikálně-chemické metody 

Do těchto metod jsou v literatuře řazeny zejména metody jodových par, fyzikální vývojky 

a aplikace kyanoakrylátových par. Základním prvkem metody jodových par je nepochybně jod. 

Což je pevná látka, jenž za normální teploty sublimuje tak, že pevná látka přechází na látku 

plynnou bez přeměny na kapalnou, tedy přímo. Pro urychlení procesu sublimace je zapotřebí 

použít zvýšenou teplotu. Na povrchu nosiče se jodové páry zachytí a vytvoří žluté až světle 

hnědé odstíny. Protože dochází k rychlému zániku stopy, je třeba zviditelněnou stopu rychle 

zajistit. Zajišťuje se nejčastěji fotografováním nebo přenosem na stříbrnou destičku, kdy dochází 

k reakci jodu a stříbra a tím vznikne jodid stříbrný, který je dobře viditelný. Druhou zmíněnou 

metodou je fyzikální vývojka, jež spočívá v ponoření nosiče do vhodné misky, kde je přiměřené 

množství vývojky. Vývojka je tekutý prostředek citlivý na tuky. Miskou je třeba mírně 

pohybovat a přibližně po deseti minutách se začne objevovat zviditelněná daktyloskopická stopa. 

Dále je nutné zviditelněnou stopu opláchnout a nechat uschnout. Také je zapotřebí nevystavovat 

nosič světlu, protože jinak stopy rychle zaniknou, a proto i zde se pro zajištění stop použije 

fotografie.  
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Metoda zviditelňování latentních stop pomocí kyanokrylátu byla patentována roku 

1980.
47

 Kyanoakrylát je kapalina komerčně známá jako „vteřinové lepidlo“, která se vypařuje a 

jeho páry reagují s určitými složkami potu tak, že vytváří bílý polymer. Tím otisk ztvrdne a navíc 

je odolný proti mechanickému oděru. Takto zviditelněnou stopu lze zajistit na bílou samolepící 

fólii po použití kontrastního prášku. Tato metoda má jednu velkou výhodu, stopy lze z předmětů 

odstranit například acetonem, a proto je v praxi velice využívaná. Kyanoakrylátové páry vznikají 

dvěma způsoby. První způsob je napařování teplem, kdy se kyanoakrylát zahřívá v uzavřené 

nádobě (tzv. aplikátoru) a následně pomocí hadičky se nanáší přímo na konkrétní předmět neboli 

nosič. Při druhém způsobu se používá zahřívací chemikálie (aktivátor). K reakci zde dochází ve 

výparníku nebo jiné uzavřené průhledné nádobě, kdy za pomoci aktivátoru (v podobě 

speciálního polštářku nebo práškových vloček) dochází k vyvolání stop velikosti láhve o obsahu 

přibližně jednoho litru nebo velikosti pistole. Pro zvětšení kontrastu se používá nasvícení nosiče 

UV zářením o vlnové délce 254 nm. Lze tedy vyvolat latentní daktyloskopické stopy na 

takových materiálech jako je například hliník, střelivo, samolepící páska, sáčky, průhledné obaly 

nebo i další materiály s hladkou plochou. 

 Některé odborné publikace do této skupiny zařazují ještě genciánovou violeť, súdánskou 

čerň, amido čerň a Coomassiovu modř. Genciánová violeť se používá na odhalení latentních 

daktyloskopických stop na lepivých stranách pásek (izolepa, kobercové a izolační páska či 

náplast). Sudánská čerň se pojí na mazovou složku potu a nanáší se nástřikem nebo ponořením 

do roztoku. Amido čerň a Coomassiova modř se využívají jako prostředek na zabarvení krevních 

stop. Obě barviva se vážou na bílkoviny a je možné je použít na porézní i neporézní povrchy 

nosičů.  

5.1.3 Chemické metody 

Chemické metody jsou založeny na reakci mezi chemikálií a některou složkou potu. Tato 

reakce způsobí charakteristické zbarvení. Sloučenina dusičnan stříbrný reaguje se solemi, 

zejména chloridy, a reakcí vznikne chlorid stříbrný, který je velmi citlivý na světlo, poté dochází 

k přeměně a stopa se stává viditelnou v odstínech šedočerných. Nevýhodou je silná reakce 

pozadí, které časem ztmavne a dochází k postupnému zániku stopy. Proto se používají vhodnější 

                                                 
47

 Průkopníkem této metody je komisař Paul Byrdon, který se pokoušel sejmout otisky prstů z plastikových sáčků, 

ve kterých se přepravovala narkotika. Do tohoto vynálezu nebylo možné získat otisky prstů zanechané na 

materiálech z umělé hmoty. 
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chemikálie. Příkladem může být dvojice sloučenin ninhydrin a tzv. DFO, jež obě reagují 

s aminokyselinami obsaženými v potu. Rozdíly je možné hledat v citlivosti na světlo a možnosti 

využití ohledně stáří stopy. Další dvojice činidel je specifická tím, že reagují s tuky, které jsou 

obsaženy v potně-tukové substanci. Konkrétně to je oxid osmičelý a oxid ruteničelý. Prvně 

jmenovaný oxid je možné využít jak na porézní, tak i na neporézní materiály, je tedy zvláště 

vhodný na bankovky. Oxid ruteničelý je možné použít pouze na nosiče neporézní. Tato metoda 

je tedy účinná na papíry, lidskou kůži či plasty jako polyvinylchlorid nebo pěnový polystyrén. 

Ale je nutné upozornit, že oba oxidy jsou velice toxické, a proto se používají pouze výjimečně.  

 

5.1.4 Zvláštní způsoby 

 Po mnoho let se při vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop používaly 

osvědčené metody fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické. Avšak uvedené metody nelze 

použít na všechny nosiče, a proto odborníci a vědci hledali a stále hledají nové a nové 

prostředky, jak zviditelnit a zajistit stopy z různých povrchů. Zvláštní způsoby jsou speciální 

metody, které se využívají v mimořádných situacích. Příkladem může být zviditelnění latentních 

daktyloskopických stop na umakartu nebo kožence. Odborná literatura do speciálních metod řadí 

autografii, plazmu, kvercetin či laser. Pomocí autografie se provádí zajištění stopy, kde bylo 

nejdříve využito dusičnanu stříbrného nebo fyzikální vývojky a následně je aplikován 

radioaktivní prvek (radioaktivní metoda). Typickými příklady jsou páry oxidu siřičitého (
35

SO2) 

nebo chlorid jodný (
128

ICl). Druhá tzv. plazmatická metoda je možnost získání stop při ionizaci 

dusíku. Tyto dvě výše zmíněné metody mají řadu nevýhod, a proto nemůžou být v praxi 

využívány. Použiti kvercetinu (C15H10O7) vyhovuje pro stopy produkované endokrinními 

potními žlázami. Kvercetin detekuje i nepatrné množství sodíku, které potní žlázy produkují. 

Tímto způsobem je možné zviditelnit latentní daktyloskopické stopy na papíru, kartonu dokonce 

i na tkaninách s jemným úpletem. Nevýhoda této metody spočívá v tom, že není možné zafixovat 

zviditelněnou stopu, jediné východisko je stopu vyfotografovat při ozářením UV světlem. Čtvrtá 

metoda, metoda laseru je používána hojně a stále se rozvíjí. Základ metody spočívá v tom, že 

předmět se ozáří argonovým laserem a následně dojde k luminiscenci odparku potu. Velkou 

předností argonového laseru je, že je prakticky možné jej použít na všechny druhu materiálů a 
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jeho přenositelnost. Další výhodou je, že po použití laseru je možné využít dalších metod. Avšak 

nelze postupovat opačným způsobem. 

     

5.2 Zajišťování daktyloskopických stop  

 Realizace zajišťování daktyloskopických stop je prováděna čtyřmi základními způsoby. 

První možností je zajišťování tzv. in natura, což znamená, že stopy jsou odebrány a odesílány 

na odborná pracoviště ke zkoumání včetně nosiče stopy. Tento způsob předpokládá, že se během 

přepravy daktyloskopické stopy nepoškodí. V praxi se používá při zajišťování stop na listinných 

nosičích. Daktyloskopické fólie (viz příloha č. 9) jsou druhým, a zároveň nejpoužívanějším a 

nejrozšířenějším způsobem v praxi. Fólie mají želatinovou vrstvu, která je překrytá oddělenou 

průhlednou vrstvou podobnou lepící pásce. Používají se na zviditelněné stopy po použití 

daktyloskopických prášků nebo na stopy prachové. Postupuje se tak, že průhledná fólie se oddělí, 

želatinová fólie se přiloží na zviditelněnou daktyloskopickou stopu a silně přitiskne. Po sejmutí 

se želatinová fólie přikryje sejmutou průhlednou fólií. Takto dojde k přenesení a následné fixaci 

prášku nebo prachu na želatinovou fólii. Stopy tvořené krví nebo barvou, ale také stopy 

zviditelněné kyanoakrylátovými parami, laserem nebo daktyloskopickými prášky se zajišťují 

fotografováním. Fotoaparáty jsou speciálně technicky přizpůsobeny na tuto práci. Je možné 

stopu vyfotografovat za normálního světla nebo za pomoci UV záření, avšak u plastických stop 

je vždy zapotřebí pořídit fotografii v šikmém osvětlení. Plastické daktyloskopické stopy je velmi 

často zajišťují čtvrtým způsobem, a to odlitím. Tento způsob prošel velkým vývojem. Nejdříve 

se používala sádra, dnes se používají speciální kaučukové a silikonové hmoty, které jsou po 

zaschnutí pevné, ale hlavně jsou pružné a lze tuto hmotu jednoduše a bez poškození z nosiče 

oddělit. Následující text je shrnutím a ucelením prostředků popsaných výše v této kapitole.   

5.2.1 Zajišťování viditelných stop 

Základním a důležitým krokem při zajišťování viditelných stop je samozřejmě 

fotografování. Tyto stopy není potřeba žádným způsobem zviditelňovat, proto fotografie je vždy 

na prvním místě. Pokud by nejdříve bylo použito jiného prostředku, může se stát, že by došlo 

k poškození stopy a potom by se už fotografovat nemohlo. Stopy, které se nacházejí na mastných 

površích se zajišťují pomocí jodových par a stříbrných destiček. Po napaření se stopa vybarví a 

přítlakem se přenese na stříbrnou destičku. Následně se destička vystaví silnému světlu a 

přenesená stopa se objeví. Tato stopa se vyfotografuje, ale je nutné mít na zřeteli, že stopa je 
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zrcadlově obráceně. U mastných stop je postup odlišný. V praxi se využívají postupy dva. 

Prvním je zajišťování daktyloskopických stop pomocí sazí vytvořených hořením kafru. 

Zviditelněné stopy se fotografují a zajišťují na bílou daktyloskopickou fólii. Druhým postupem 

je zajištění stop pomocí hrubozrnného prášku, vyfotografováním a přenesením na fólii. U 

krevních stop se používají nejdříve optické metody, nejčastěji nasvícení UV zářením. Poté je 

možné využít metodu kyanoakrylátových par. A jako poslední se aplikují barviva, nejčastěji 

roztok s příměsí Amido černě. Druhým barvivem, konkrétně Súdánskou černí se zajišťují stopy 

na nosičích s lepkavým povrchem. Avšak barviva se nedají použít například u stop prašných, kdy 

by došlo k nevratnému poškození. Zde je na místě použít želatinovou fólii černé barvy, která 

zajistí největší kontrast daktyloskopické stopy.     

5.2.2 Zajišťování latentních stop 

 Tyto stopy je možné zviditelnit a zajistit co nejkvalitněji pouze za předpokladu správné 

volby metody, postupu a prostředku, kterými se dosáhne co nejefektivnějších výsledků. Proto 

postupem času během dlouholeté praxe odborníci stanovili takové postupy, které zajišťují co 

nejlepší a nejefektivnější výsledky. Latentních stop je velké množství, proto je vhodné je rozdělit 

na dvě velké skupiny podle druhu materiálu nosiče. Tedy na latentní stopy na porézních površích 

a latentní stopy na površích neporézních.    

5.2.2.1 Neporézní materiály  

 Pro tyto typy materiálů je charakteristické, že potně-tuková substance se uchovává pouze 

na povrchu nosiče, nikoli v jeho struktuře. Dle této charakteristiky lze uvést jako typické 

příklady keramiku, sklo nebo kov. Na zviditelnění těchto stop se využívají metody optické, dále 

metoda nanášení daktyloskopických prášků, saze vzniklé hořením kafru nebo kyanoakrylátové 

páry.  

U optických metod je nejefektivnější využití UV-zobrazovacího systému. Tento systém 

se skládá z UV křemenné čočky, obrazové zesilovací jednotky, filtru, zdroje UV záření a 

záznamového zařízení, nejčastěji digitálního fotoaparátu. Systém je přenosný a lehce 

ovladatelný, používá se jak na místě činu, tak i v laboratoři. Získaný obraz se zaznamená 

v digitální podobě na film, který je citlivý na UV záření, a poté je uložen v databázi počítače 

nebo v databázi jiného, k těmto účelům přizpůsobeného zařízení.  
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V dnešní době je nabízena velká řada typů a barev daktyloskopických prášků podle typu 

povrchů nosiče. Při výběru vhodného prášku je nutné sledovat přibližné stáří stopy, přilnavost a 

povrch nosiče. Prášky se na stopu nanášejí pomocí aplikátoru, následně je nutné zviditelněnou 

stopu očistit a zajistit fotograficky. Posléze se provede sejmutí na daktyloskopickou fólii. 

Spaliny, které se získávají hořením kafru se nejčastěji aplikuji na kovové nosiče z niklu či 

chromu. Zviditelněná stopa se jemně očistí, fotograficky se zajistí a nanese na bílou fólii.  

Avšak nejúčinnější metodou u neporézních materiálů je aplikace kyanoakrylátových par, 

o čemž svědčí i mnohost způsobů, kterými se tato metoda provádí. Kyanoakrylát je možné použít 

jak v otevřeném prostoru, tak i v prostoru uzavřeném. Jsou vyráběny i speciální skleněná 

akvária, do kterých se předměty vhodným způsobem zavěsí, a tím páry na předmět působí 

rovnoměrně. Další zařízením jsou vakuové komory, jenž se používají na nosiče kovové typu 

zbraní či střeliva. V neposlední řadě jsou pro aplikaci kyanoakrylátových par vyvinuty vyvíjecí 

boxy, které jsou navíc vybaveny automatickým udržování vlhkosti a teploty a řízeným oběhem 

par. Páry, jak již je výše uvedeno, zviditelní stopu na bílo, proto se pro zkvalitnění práce používá 

barvení. Nejčastěji za pomocí vhodně vybraného daktyloskopického prášku. A opět dochází 

k vyfotografování stopy a následnému zajištění na snímací fólii. 

        

5.2.2.2 Porézní materiály 

 U této skupiny nosičů dochází na rozdíl od neporézních materiálů k pronikání potně-

tukové substance do struktury nosiče. Jako příklady lze uvést surové dřevo, omítka, textilie, 

neupravená keramika nebo papír. Ale v některých případech potně-tuková substance do struktury 

nepronikne a stopa zůstane pouze na povrchu, a to v případě, když je materiál opatřen vrstvou, 

která proniknutí brání. Například nalakované dřevo nebo papír s tvrzeným povrchem. Typickým 

materiálem je tedy papír, kdy je možné kombinovat několik prostředků, ale v přesně stanoveném 

pořadí (viz příloha č. 10). Prvním prostředkem jsou daktyloskopické prášky, zpravidla se 

používají hrubozrnné a těžké, avšak po jejich aplikaci se snižuje možnost použití dalších 

prostředků. Jodové páry jsou efektivní, pokud jsou použity na stopy staré od osmi do deseti dnů. 

Aplikují se tak, že předmět (nosič) se zavěsí do vyvíjecí komory a po zviditelnění se stopa 

vyfotografuje. Pokud je stopa stará od čtyř do šesti měsíců používá se prostředek DFO. Jeho 

aplikace je velice jednoduchá, protože se prostředek používá ve formě spreje nebo roztoku. Pro 

zviditelnění i několik desítek let starých stop je vhodné využít prostředku ninhydrinu. 
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Zajímavostí je, že tento prostředek je možné aplikovat na papírový nosič, jenž byl předem vložen 

na několik vteřin do tekutého dusíku, který zapříčiní podchlazení nosiče. Tekutý dusík je 

výhodnější prostředek než podchlazení v mrazáku, protože při podchlazení v mrazáku je 

pravděpodobné, že dojde ke zvlhnutí a rozpití stop. Po aplikaci ninhydrinu nebo na mokré 

materiály se používá fyzikální vývojka.  

5.3 Zviditelnění a zajištění daktyloskopických stop na kůži mrtvol  

 Tato podkapitola je věnována speciálnímu nosiči, a to lidské kůži. Jeho zvláštností je, že 

kůže vylučuje právě ty sekrety, které vytváří potně-tukovou substanci. Proto je velmi obtížné 

daktyloskopické stopy zajistit. Kůže je u každého člověka individuální a mění se v průběhu času. 

V laboratorních podmínkách bylo provedeno mnoho experimentů, jak správně postupovat při 

zviditelnění a zajištění těchto specifických stop. Způsoby, které lze prakticky využít by se daly 

rozdělit do několika skupin. První skupinou je odvrstvení na fotopapír a zviditelnění 

železnými pilinami, kdy se citlivá vrstva fotopapíru přiloží na kůži, kde se stopa nachází. 

K odvrstvení se doporučuje používat plynulý válivý pohyb skleněné láhev přiložené na 

fotopapír. Poté se na papír s odvrstvenou vrstvou nanesou pomocí magnetického štětce železné 

piliny. Další způsob se provádí za pomocí prášků HI-INTENSITY a zinkového prášku ZINC-

PRINT I. Použití je obvyklé jako u ostatních prášků, ale tyto prášky mají speciální složení (viz 

příloha č. 11, obr. 1). Třetí skupinou je zadýmení kyanoakrylátovými parami, jodovými 

parami a parami oxidu ruteničelého, kdy poslední dva typy par se používají na mrtvá těla, 

která byla zchlazena, například uložena do chladicího boxu. Čtvrtým způsobem je přenesení 

stop na polyethylentereftalátou fólii (PET), což je polotuhý materiál, jenž lze třením 

elektrostaticky nabít. Takto nabitá fólie je pak schopna přitahovat prachové částice, které jsou 

volně rozptýlené ve vzduchu, a právě výměšky mazových žláz tyto částice zachycují. K přenosu 

je zapotřebí tření fólie o minimální tloušťce 1 mm a nějaké nylonové tkaniny. Dalším, nikoli 

však posledním způsobem je zajištění objemových stop pomocí pasty značky SILMARK nebo 

ISOMARK. Tyto pasty jsou na silikonové bázi. Objemové neboli plastické stopy jsou viditelné 

samotným okem, proto je v těchto případech vhodné odlít je za pomoci silikonové pasty (viz 

příloha č. 11, obr.2). 
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5.4 Sekvenční přístup 

 Závěrem této kapitoly je vhodné zmínit, že v publikované literatuře lze nalézt doporučené 

sekvenční přístupy, které jsou nejčastěji pro přehlednost zpracovány do tabulek. Jejich hlavním 

účelem je přesná a následná kombinace jednotlivých metod, jež je důležitá pokud jedna metoda 

byla zcela nebo zčásti neúspěšná (viz příloha č.12).   
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6. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPOVÁNÍ OSOB  
 Aby mohlo dojít k porovnání stop nalezených na místě činu s otisky prstů osob je 

zapotřebí otisky prstů sejmout. A právě tento postup se nazývá daktyloskopování. Cílem každého 

daktyloskopování je získání tak kontrastní a přesné kresby jednotlivých papilárních linií, že když 

dojde k porovnávání se stopami nalezených na určitých objektech, nemůže dojít k odlišnému 

hodnocení charakteristických znaků. Proto se během praxe vytvořil způsob, který co nejlépe cíl 

daktyloskopování zabezpečuje. Obecně lze říci, že válené otisky prstů se pořizují na 

daktyloskopickou kartu (viz příloha č. 13, obr.1a, 1b). Podrobněji v následujících podkapitolách.    

6.1 Daktyloskopování živé osoby 

 Jednotná a doporučovaná metodika pořizování otisků je založena na mnoha zásadách. 

Nejhlavnější zásadou je bezpochyby čistota. Kriminalista musí pracovat s čistými pomůckami. 

Samozřejmě je nutné, aby daktyloskopovaná oblast osoby, nejčastěji dlaň, byla také řádně 

připravena. Řádně připravena znamená, že daktyloskopovaná oblast se omyje mýdlem a vodou a 

poté se osuší. U osob, které  vykonávají těžkou manuální práci, často dochází k „obroušení“ 

papilárních linií. Je tedy vhodné použít roztok, kterým se kresba papilárních linií zvýrazní. 

Pokud by oblast byla znečištěná, přesušená nebo naopak by na ní zůstaly kapky vody, je možné, 

že by stopa nebyla tak kvalitní a při snímání by mohly vzniknout falešné charakteristické znaky, 

které by kriminalistu vedly k nesprávnému posouzení. Kriminalista by se neobešel bez pomůcek, 

zejména bez zařízení, které umožňuje nanesení barviva na daktyloskopovanou oblast, držáku 

daktyloskopických karet, tiskopisů ve formě předtištěných daktyloskopických karet, ochranné a 

mycí prostředky, ale nepochybně nelze zapomenout na lupu nebo psací potřeby.  

Za použití výše zmíněných pomůcek je samotný proces daktyloskopování relativně 

jednoduchý. První krokem je nanesení barviva (nejčastěji černé barvy, ta totiž zajišťuje 

nejmarkantnější kontrast s tiskopisem bílé barvy) na terén, který se bude otiskovat. 

Nejpoužívanější je metoda, kdy se barvivo nanese na skleněnou plochou destičku a pomocí 

gumového válečku se rovnoměrně rozválí do určité vrstvy. Tím samým válečkem se barvivo, 

které ulpělo na válečku, přenese na daktyloskopovanou oblast.  

Druhým krokem je snímání otisků na tiskopis. Aby nedošlo k rozmazání stop, je vhodné 

použít držák karet, jenž je speciálně uzpůsoben tak, že se předtištěná daktyloskopická karta 

upevní do držáku a nabarvený například poslední článek prstu se tzv. odvalováním přenese na 

kartu. Technika odvalování (viz příloha č. 13, obr. 2) se provádí z polohy nepřirozené do polohy 
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přirozené, pravidlem je, že palec ruky se odvaluje směrem k tělu a ostatní prsty ruky směrem od 

těla. Tato technika je úspěšná pouze za předpokladu, že pohyb je veden plynule a nepřerušovaně. 

Odvalování přitom není jediná používaná metoda, ještě je na místě zmínit techniku, která se 

používá jako kontrola předešlé techniky. Jsou to tzv. píchané otisky prstů (viz příloha č. 13, 

obr.3), kdy se nabarvený prst nanese na tiskopis kolmo a jemně se přitlačí. Takto vytvořené 

otisky se také nanáší na daktyloskopickou kartu, konkrétně se samostatně nanáší levý i pravý 

palec a čtyři natažené prsty (ukazovák, prostředník, prsteník a malík) levé i pravé ruky. Zadní 

strana karty je připravena pro otisk celé dlaně, pravé i levé. Opět se postupuje tak, že pomocí 

válečku se barvivo nanese na dlaň, která se následně přitiskne na kartu. Pro kvalitnější otisk se 

dlaň přikládá na tiskopis, který je navinut na válec. V praxi je někdy potřebné udělat otisk 

chodidla. Postup je obdobný jako u snímání otisků dlaně. Zpravidla se zde používá techniky, že 

osoba sedí a nohu přitiskne na válec, protože kdyby osoba stála a plnou vahou by stoupla na 

tiskopis, tak by vznikl nekvalitní, slitý otisk. Po daktyloskopování je nutné zkontrolovat, zda jsou 

otisky v pořádku, tedy jestli budou upotřebitelné. Tuto kontrolu lze provést pouhým okem nebo 

za pomocí lupy. V souhrnu tedy daktyloskopická karta obsahuje šestnáct
48

 volných políček na 

otisky, a dále obsahuje i předepsaný text, který kriminalista vyplňuje, jedná se například o 

iniciále, pohlaví, výšku, váhu, barvu očí, vlasů a obličeje, den daktyloskopování a podpis 

daktyloskopujícího a daktyloskopovaného. Zkontrolovaná a vyplněná daktyloskopická karta se 

převede do počítačové databáze pomocí skeneru. V případě, že dojde k nekvalitně 

vyhotovenému otisku, lze to napravit tím, že se otisk sejme znovu a nekvalitní původní otisk se 

tímto novým přelepí. Výhodu to má v tom, že se nemusí nutně vyhotovovat celá nová 

daktyloskopická karta.    

6.2  Daktyloskopování mrtvé osoby 

Odlišení od daktyloskopování živé osoby lze hledat v tom, že kůže mrtvé osoby rychle 

podléhá různým vlivům, proto se daktyloskopování bere jako neopakovatelný úkon. Je tedy 

nutné daktyloskopicky zajistit co největší terén a co možná nejkvalitněji, aby se proces nemusel 

opakovat. Pokud je při kontrole, která se provádí průběžně, zjištěno, že papilární linie jsou 

rozmazané, slité nebo není zajištěn dostatečný kontrast, je vhodné a zároveň nevyhnutelné, aby 

k sejmutí těch samých otisků došlo znova. Pokud to povaha a čas dovoluje. Daktyloskopování se 
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 Někdy se může stát, že osoba má nějaké části těla amputované, zchromlé nebo nějakým způsobem 

zabandážované, proto se do daktyloskopické karty zapisují zkratky „AMP“, „ANK“ či „OBVAZY“.  
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provádí zpravidla v pitevně, ale nastávají i situace, kdy lékař odborně odebere část pokožky, kde 

se nachází papilární terén a takto odebraná část je odeslána nebo přepravena na kriminalistické 

pracoviště, které je dostatečně vybaveno. Pokud kriminalista tzv. vyjíždí na místo činu, bere si 

s sebou plně vybavený kufr. Tento kriminalistický kufr obsahuje vše potřebné na snímání otisků 

prstů, jmenovitě čerň, váleček a skleněnou rovnou desku, pastu ve formě silikonu, glycerin, karty 

na otiskování papilárních linií, mycí a dezinfekční prostředky, obaly pro zajištěné preparáty, 

psací potřeby na popisování a mnohé jiné prostředky (viz příloha č. 13, obr. 4). 

Během vývoje daktyloskopování se vyvinuly jednotlivé postupy, které jsou vypracovány 

pro speciální případy. Mezi tyto případy lze zařadit postupy na pokožce, která má nezměněné 

vlastnosti od pokožky živé. Tento postup se moc od předešlého neliší, ale určité zvláštnosti zde 

jsou, například pokud došlo k posmrtné ztuhlosti prstů a ruka je v podobě pěsti, je nutné nejdříve 

prsty narovnat nebo při snímání nabarveného posledního článku prstu se používá 

daktyloskopická lžíce, do které je vložen ústřižek papíru, jenž se po sejmutí otisku do 

daktyloskopické karty nalepí. Tímto způsobem se zajistí nejkvalitnější otisk. Při snímání otisku 

celé dlaně je vhodné si ruku opřít o koleno nebo položit na hruď mrtvé osoby. Další postup je při 

snímání otisků na pokožce svraštělé a na pokožce, která byla od těla oddělená.  Svraštělost 

pokožky lze hledat u mrtvol, které byly nalezeny ve volné přírodě, zejména u těch mrtvol, které 

byly ponořeny ve vodě. Prvním krokem kriminalisty je snaha o napnutí takto svraštělé pokožky. 

Provádí to pomocí glycerinu, který vpíchne injekční jehlou do oblasti článku prstu. Aby následně 

nedošlo k úniku vstříknuté tekutiny, je nutné místo vpichu zalepit či jinak uzavřít. Pokožka 

oddělená by se dala nazvat jako další fáze pokožky svraštělé a vzniká, pokud je pokožka 

ponořená do vody po delší dobu, a tím dojde ke vzniku tzv. rukavice smrti (viz bod 3.2.3, 

poznámka pod čarou č. 35). Speciálním postupem zde je, že oddělená pokožka s papilárními 

liniemi se od zbytku těla odpreparuje. Následně snímání otisku prstu se provede tak, že 

kriminalista nasune odpreparovaný článek prstu na prst svůj a postupuje obvyklým způsobem. 

Samozřejmě nezbytností je, že pracuje v ochranných rukavicích. Někdy je nutné odpreparovanou 

část dopravit na jiné místo, je potřebné, aby při přepravě nedošlo k poškození. V tomto případě 

se přepravované materiály nakládají do speciálního roztoku. Jako speciální postup lze uvést i 

postup pro pokožku mumifikovanou a pokožku napadenou hnilobou. Oba tyto postupy se 

provádějí v laboratorních podmínkách. Proto se oddělené části přepravují v igelitových sáčcích 

nebo skleničkách se speciálním roztokem. Pokožku je potřeba pro daktyloskopování připravit. 
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Příprava spočívá v tom, že pokožku naložíme do maceračního roztoku,
49

 který se vyměňuje 

v intervalech nikoli delších dvou dní. V případě, že tento postup není úspěšný, tak se od 

mumifikované nabobtnané pokožky odpreparuje svalstvo a zbylá, očištěná pokožka se vloží mezi 

dvě sklíčka a pod správným nasvícením se vyfotografuje. U pokožky s hnilobou je postup 

odlišný, po vyjmutí z roztoku je odpreparována škára, tedy zárodečná vrstva pokožky, která se 

pak otiskuje.      
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 Macerační roztok je 5% roztok tetrachlóru nebo chloroformu rozpuštěného v destilované vodě. 
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7. KAPITOLA - DAKTYLOSKOPICKÁ IDENTIFIKACE 

7.1 Základní principy, způsoby a proces daktyloskopické identifikace  

 Teorie identifikace je založena na systému zásad, metod a jednotlivých pojmů. Souhrnně 

nazývaná jako teorie vzájemného působení. Tato teorie je postavena na předpokladu, že hmotné 

objekty a vnější prostředí na sebe vzájemně působí, a tím vznikají určité změny, které 

v kriminalistice mají podobu stopy. Daktyloskopie má s ostatními identifikačními postupy 

společný základ, konkrétně se jedná o tři základní pojmy související s objektem identifikace. 

Tedy totožnost, relativní stálost a individuálnost objektů. Tyto pojmy byly již podrobně 

rozebrány, tak pouze krátké shrnutí. Totožnost znamená konkrétní vztah mezi objektem, který 

stopu vytvořil a odrazem, který vznikl. Individuálnost neboli nenapodobitelnost tkví v tom, že 

objekt má specifické znaky (tvar, rýhy, sklon, umístění,…), které vytvářejí neopakovatelný 

souhrn vlastností, a proto z kriminalistického hlediska je nutné identifikaci provádět tak, aby 

nedošlo k oddělení jednotlivých charakteristik. A posledním pojmem je relativní stálost, což je 

opak pojmu proměnlivost. Aby byl objekt relativně stálý musí splňovat dvě základní podmínky. 

Objekt nesmí podléhat podstatným a rychlým změnám, kterým nelze zabránit, a dále je 

zapotřebí, aby postup identifikace byl na úrovni lidského poznání vědy a techniky. 

 Výše zmíněné materiální stopy se následně zkoumají. V kriminalistické praxi jsou 

zavedeny čtyři způsoby. První způsob, tzv. „bodování“ je nejrozšířenější a spočívá na položení 

objektů vedle sebe, které se posléze zkoumají a srovnávají. Pořizují se fotografie, kde se popisují 

a vyznačují charakteristické body neboli daktyloskopické markanty. V daktyloskopii se používá 

téměř výhradně. Dalšími způsoby jsou překrytí zobrazení, spojení zobrazení a geometrické 

měření, ty se však v daktyloskopické identifikaci nepoužívají.  

 V mnoha odborných textech je daktyloskopická identifikace popisována jako završení 

kriminalistické daktyloskopické expertizy. Samotná identifikace je soubor tří po sobě jdoucích 

kroků neboli fází. Účelem první fáze je rozhodnutí o tom, zda materiální stopy nalezené na 

zkoumaném objektu jsou vhodné pro porovnávání. Druhým krokem procesu identifikace je 

vyhledávání a porovnávání charakteristických znaků stopy a srovnávacího materiálu. Ve třetí 

závěrečné fázi je stanoveno, zda je nalezená shoda individuální, zda jde o identifikaci částečnou 

nebo zda jde o neshodu.  

 Celý proces identifikace je možné opakovat, a proto je hojně využíván. Například 

k identifikaci neznámých osob nebo osob podle stop nalezených na místě činu nebo také slouží 
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k identifikaci neznámých mrtvol. Jako zakončení je vhodné shrnout, že v České republice pro 

upotřebitelnost je nutné 10 a více shodných markantů a jako většina Evropy preferuje 

kvantitativní hledisko nad hlediskem kvalitativním. Přesto poslední době se mnoho expertů snaží 

dostat do popředí právě druhý z přístupů, a to přístup kvalitativní neboli holistický. Tento přístup 

se zaměřuje nejen na markanty, ale i na potní póry. Zkoumá například polohu a hrany potních 

kanálků. Holistický přístup má vyšší technické požadavky, avšak odborník sám vyslovuje závěr 

o shodě nebo neshodě. Tedy výsledek je jeho vlastním rozhodnutím.    

7.2 Automatizace daktyloskopie 

Prvotní evidence (klasifikace) byly velmi hojně využívány, avšak prohledávání se 

provádělo manuálně, což bylo velice pomalé, únavné, nákladné, pracné a hlavně velmi chybové. 

V České republice se manuálně vyhledávalo až do roku 1995. Používaly se dva základní typy 

evidencí. A to jednoprsté (monodaktyloskopické) a víceprsté (nejčastěji dekadaktyloskopické). 

Prvně jmenované umožňovaly identifikaci osoby podle jediné stopy z místa činu, vytvořené 

posledním článkem prstu na ruce. Dekadaktyloskopické se využívaly hlavně u identifikace 

mrtvol nebo neznámých osob. Daktyloskopové využívali lupu nebo daktyloskopické 

komparátory (viz příloha č. 14). A protože tento postup byl velmi časově náročný, stopy byly 

tříděny podle určitých klasifikačních kritérií. Každý stát si vytvořil svou metodu třídění, a proto 

evidence byly členěny nejednotně. Tyto evidence se postupně staly, vzhledem ke značnému 

počtu evidovaných otisků, prakticky nepoužitelné. Doba vyhledávání jednoho otisku byla 

v řádech týdnů. Proto v mnoha zemích hrozilo reálné nebezpečí zhroucení této metody. Zásadní 

průlom bylo zkonstruování automatizovaných daktyloskopických registrů, kdy zadaná úloha je 

zvládnuta řádově v minutách. Hlavními atributy jsou rychlost, spolehlivost a vysoká přesnost. A 

nejdůležitějším přínosem používání počítačové techniky je zvýšení procenta úspěšnosti práce 

kriminalistů. Zajímavostí je, že tato počítačová technologie byla v počátku vypracována pouze 

pro policejně-soudní účely, a proto byl kladen neobyčejný důraz na objektivnost a vysokou 

spolehlivost. V současné době je už obvyklé využití těchto technologií pro komerční účely, 

zejména v oblasti ochrany objektů, telekomunikace či finančních systému. Jak už bylo řečeno, 

počítačová technologie je velmi rychlá, ale nejdříve je zapotřebí otisky počítačově zpracovat. 

Toto zpracování lze formálně rozdělit na tři fáze: snímání otisku prstu, počítačové zpracování 

otisku prstu a závěrečné vyhodnocení. 
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7.2.1 Snímání otisků prstů 

 Tato první fáze je zaměřena na různé technologie, které jsou schopné načíst 

daktyloskopická data. Snímání je možné rozdělit na dvě skupiny. První, klasické snímání, je 

využíváno v kriminalistické praxi. Součást tohoto procesu je vyhledání, zviditelnění a zajištění 

stop, tyto stopy jsou pak evidovány. Data pro srovnávací účely byla pro mnoho let uchovávána 

na daktyloskopických kartách. Obojí bylo nutno převést do digitální podoby. Tento přesun do 

elektronického prostředí je uskutečňován optickými skenery. Je zastáván názor, že klasické 

snímání je nepřijatelné ať už z důvodu hygienického nebo z důvodu estetického či 

psychologického. Druhé, tzv. nezprostředkované neboli bezprostřední snímání, je prováděno za 

pomocí nejrůznějších typů senzorů, kdy oblast s papilárním terénem je přímo položena na 

senzor, který otisk převede rovnou do digitální polohy (viz příloha č.15, obr.1 a 2). Pro tento typ 

snímání se vžil termín z anglického jazyka, a to pojem live-scanning. Live-scanning je v praxi 

chápán jako souhrnný pojem pro všechna technologická zařízení, která snímají otisky buď na 

principu senzoru, nebo za pomoci skeneru, kdy se obraz papilárních linií, jenž byl fixován 

nejčastěji na daktyloskopickou kartu, převádí do elektronické podoby. Zahrnuje jak snímání 

klasické, tak i snímání nezprostředkované.  

 Senzor je velmi důmyslné technické zařízení, které využívá různé fyzické principy, a 

právě podle toho, jaký princip využívá, tak se senzory rozčleňují. Každý senzor využívá 

plastičnosti povrchu kůže, který byl detailně popsán ve třetí kapitole této práce. Ale jen ve 

zkratce papily neboli hřebínkovité výstupky vystupující na povrch a brázdy, vytvářející 

prohlubně, které jsou mezi nimi, jsou jevy zapříčiňující plastičnost útvaru. Senzory lze dělit na 

kontaktní a bezkontaktní. Mezi kontaktní senzory lze řadit senzory optické, elektronické, 

opticko-elektronické, tlakové, tepelné a kapacitní. Výčet senzorů bezkontaktních je daleko kratší, 

protože se lze setkat pouze se senzory optickými a ultrazvukovými. Každý typ senzoru je velmi 

složitý, a proto jen velice stručně a bodově pár principů. Optický senzor pracuje na principu 

laserového paprsku, který zespodu osvětluje prst s daktyloskopickou kresbou a výsledný obraz se 

vytvoří tak, že papilární linie odrážejí světlo více, a naopak brázdy světlo odrážejí méně. Na 

jiném principu pracuje například senzor teplotní, protože teplota je velmi důležitý fyzikální 

faktor živé osoby, lze tímto postupem eliminovat možné pokusy o podvrh neživého padělku. 

Dalším typem senzoru je senzor tlakový, u něhož lze vyzdvihnout, že pracuje stejně dobře jak v 

suchém, tak i v mokrém prostředí. A ještě poznámka o bezdotykovém ultrazvukovém senzoru. 
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Princip ultrazvukového snímání spočívá v tom, že se jedná o vysílání zvukových vln s vysokou 

frekvencí (4 až 25 MHz), tedy jde o vysílání signálu na plastický povrch, kde se signál odrazí, 

ale zpětné vlny jsou deformované a snímací čidlo takto deformované vlny vyhodnotí, a tím 

vznikne obraz (trojrozměrný) s vysokou přesností a vysokým kontrastem. Hlavním rozdílem je, 

že vznikne obraz trojrozměrný, tedy nikoli dvojrozměrný, jak je to u senzoru optického. Lze 

přepokládat, že s vývojem technologií budou vyvinuty další a další zařízení, které budou ještě 

efektivnější a méně nákladné. Mezi nejnovější technologie lze zařadit snímání materiálu ze všech 

stran pod různými úhly osvětlení a výsledný obraz je sestaven počítačově. Závěrem je nutné 

upozornit, že při výběru senzoru pro snímání daktyloskopického otisku je nezbytné si uvědomit, 

že existuje velké množství fyzikálních způsobů, na jejichž základě jsou senzoru konstruovány. 

Senzory mají rozdílné vlastnosti, a proto vždy při výběru záleží na tom, pro jaký účel mají být 

využity.  

7.2.2 Počítačové zpracování otisků prstů 

 Počítačově zpracovaný obraz má určitou kvalitu či charakteristiku, jež je dána snímacím 

zařízením, zvolenou metodou fixace, okolním prostředím (fyzikální, chemické nebo 

atmosférické vlivy), ale nelze opomenout ani psychologické vlivy působící na osobu. Příkladem 

je stres, který způsobuje zvýšené pocení. Všemi těmito vlivy otisk prstu získává nové 

charakteristiky, které nemusí, ale mohou negativně ovlivnit jeho obraz. Z výše uvedeného 

důvodu je stanoven postup, jehož výsledkem je relativně perfektní obraz, který je možné dále 

použít. První krok by se dal nazvat jako „předzpracování obrazu“, jehož smyslem je 

zvýraznění kresby tak, že dochází k odstranění nežádoucího šumu. Šum je souborný pojem pro 

nečitelnost, nekvalitnost, jizvy a falešné markanty, které je nutné odstranit. Toto odstranění se 

provádí speciálními počítačovými filtry, odborně se tomuto procesu říká adaptivní prahování 

hodnot. Dalším důležitým postupem je převedení obrazu papilárních linií do jednotného 

barevného odstínu. Druhým krokem je vyhledání markantů (znaků), které následně slouží při 

porovnávání otisků.  Znaky jsou na počítačovém monitoru vyznačeny zelenou barvou. Množina 

nalezených markantů vytváří tzv. šablonu, a proto se musí každý markant definovat. Definice se 

skládá z určení typu (zachycují se začátky, konce a rozvidlení papilárních linií), směru (pomocí 

směrového vektoru) a x, y souřadnice na grafu. Šablona je ukládána do databáze a slouží ke 

konečnému porovnávání a vyhodnocování otisků prstů. Pojem automatizace je zde ústřední 

pojem, ale je zapotřebí, aby fyzická osoba (operátor) do celého procesu vstoupila, a to manuálně. 
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Operátor může „vymazat“ markanty, které označil počítač nebo naopak může jiné markanty 

doplnit, neboli „označit“. Konečné odsouhlasení je na fyzické osobě, pouze ta dá počítači příkaz, 

aby uložil takto vyznačenou daktyloskopickou stopu. Porovnávání je proces, kdy se nově 

sejmutá šablona ztotožňuje se šablonami, které jsou již dříve sejmuty a uloženy v databázi. Není 

to pravidlem, ale někdy jsou šablony vyjádřeny graficky a konečné porovnávání spočívá v tom, 

že se porovnávají pouze jednotlivé grafy.        

7.2.3 Závěrečné vyhodnocení  

 Výsledek zakončuje celý proces daktyloskopické identifikace. Výsledek je vždy číslo, 

které náleží do určitého intervalu (nejčastější interval 1 až 10 nebo 10 až 100). Čím vyšší číslo, 

tím vyšší pravděpodobnost porovnání. Pokaždé je předem dána tzv. prahová hodnota neboli 

práh. Pokud je výsledná hodnota vyšší, než již zmiňovaná prahová hodnota je tím řečeno, že se 

porovnávané otisky shodují, neboli ztotožňují. Tímto výsledkem je daktyloskopická identifikace 

ukončena pozitivně, avšak v opačném případě (když je výsledná hodnota nižší než prahová) ke 

vzájemné shodě nedochází. 

 

7.3 Daktyloskopické registrační systémy 

 Tato podkapitola navazuje na předchozí kapitolu. Zabývá se pouze automatizovanými 

registračními systémy.  

7.3.1 Daktyloskopické registrační systémy ve světě   

 Do světového povědomí se automatizace daktyloskopické registrace dostala na policejní 

konferenci a výstavě v Londýně, která se konala v září roku 1987. Zde byly mimo jiné 

předneseny referáty na téma automatizované systémy pro identifikaci otisků. Konkrétně zde 

referovali odborníci na toto téma z Japonska a Kalifornie. Kalifornský ředitel kriminalistického 

identifikačního programu z ministerstva spravedlnosti ve svém referátu uveřejnil poznatky, které 

byly získány v rámci výše uvedeného programu. Program trval pět let, byl dokončen roku 1976. 

Za tuto dobu se nashromáždilo 7,5 miliónu otisků prstů. Systém nazývaný CAL-ID byl 

charakteristický a jedinečný v tom, že programátoři vytvořili specifický srovnávací algoritmus, 

který převádí obraz do jedinečného kódu. A právě při porovnávání dochází k matematické 

operaci, jejímž výsledkem je redukce miliónů otisků na množinu možných otisků. Konečné 
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srovnání závisí na daktyloskopickém pracovníkovi. Druhou jmenovanou zemí je Japonsko, kde 

automatizovaný systém je používán od roku 1982. Výsledky jsou vynikající a velmi efektivní. 

Každá systémová aplikace, která využívá daktyloskopických metod se dnes běžně nazývá AFIS, 

což je zkratka z původního názvu Automated Fingerprint Identification System. Přechod 

z manuálně vedených evidencí lze datovat do sedmdesátých let dvacátého století. Výpočetní 

technika prošla dlouhým vývojem, a proto lze mluvit o třech generacích (viz příloha č. 15, obr. 

3). Do první generace lze zařadit sálové počítače, které sloužily pouze pro aplikace AFIS. Druhá 

generace je charakterizována minimalizací a ve třetí generaci se již využívá prostředků, které 

jsou používané v každodenním životě, příkladem může být skener, digitální kamera nebo 

digitální fotoaparát. AFIS je soustava, jejíž jádro je tvořeno třemi hlavní servery. První server 

obhospodařuje daktyloskopické vzorce, druhý zpracovává a ukládá obrazce a třetí je uzpůsoben 

pro bezpečné zajištění propojení s ostatními zařízeními, i vzdálenými. Aplikace AFIS je 

zkonstruována tak, že do evidence se vejde až deset miliónů záznamů. Systém AFIS byl 

vytvořen, aby plnil jednu základní funkci. Tato funkce zahrnuje vkládání, klasifikování, 

kódování, porovnávání a ukládání otisků prstů. Celý systém je vytvořen tak, aby vzájemnou 

návazností jednotlivých procesů při zpracování nově vkládaných stop a otisků prstů byl vyloučen 

stav, kdy by nově vkládané stopy a nově vkládané otisky prstů nebyly vzájemně porovnány.
50

 

Závěrem lze říci, že kvalita otisků na daktyloskopických kartách je přímo úměrná výslednosti 

daktyloskopie.            

7.3.2 Daktyloskopické registrační systémy v tuzemsku 

 Myšlenka počítačové daktyloskopie se u nás vytvořila na počátku osmdesátých let 

dvacátého století, kdy skupinka specialistů (jeden daktyloskop a dva programátoři) se pokusila o 

automatické klasifikování otisků a stop. Tato skupinka pracovala potajmu a někde zde lze hledat 

zárodky tuzemského systému EDOS (Evidence Daktyloskopických Otisků a Stop). Tento systém 

byl v poslední fázi zkušebního provozu. Bohužel roku 1991 byla činnost EDOSu zastavena. V 

průběhu roku 1992 byla ustanovena komise, jež měla za úkol doporučit automatizovaný 

registrační systém, který bude nejvhodnější pro stanovené požadavky. Ještě je vhodné dodat, že 

algoritmus a následný software, který vyvinuli čeští odborníci, byl na tak vysoké úrovní, že i 

profesionálové, jako vedoucí projekční kanceláře firmy Morpho nebo ředitel firmy Fingermatrix, 
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uznali jeho hodnotu, o čemž svědčí jejich zájem jej využít a dále rozvíjet. Roku 1993 se komise 

seznámila s nabízenými systémy. Hlavními dvěma favority byly systémy Morpho (Francie) a 

Printrak (Spojené státy americké). Nakonec nejlépe vyhovoval americký systém. Dne 17. února 

1994 došlo k uzavření smlouvy mezi Ministerstvem vnitra České republiky a americkou firmou 

Printrak. Před samotnou instalací systému AFIS 2000 (obchodní označení) bylo zapotřebí 

převést neboli konvertovat daktyloskopické karty do digitální podoby. Karty byly letecky 

zasílány do USA, kde byly pořízeny obrazové záznamy. Ještě předtím, než byly karty odeslány, 

tak Kriminalistický ústav Praha vytvořil záznamy alfanumerické. Po navrácení karet se sjednotil 

obrazový a alfanumerický záznam, a poté mohlo dojít k instalaci systému.  

Systém AFIS 2000 je používán na odděleních kriminalistických technik a expertiz 

(OKTE) správ krajů Policie České republiky, kde příslušné OKTE vypracovává odborné 

vyjádření, jenž je následně použito v trestním řízení. Toto odborné vyjádření obsahuje výsledek 

zkoumání, tedy zda je stopa upotřebitelná. A pokud ano, tak jestli je zde shoda či neshoda 

zkoumaného otisku s otiskem z databáze. 

Za účelem kontroly ilegálního pobytu cizinců na českém území a k realizaci azylové 

politiky vznikla aplikace, která je schopna automaticky identifikovat osobu na základě otisků 

dvou prstů (palců) bez účasti znalce v oboru daktyloskopie. Tato aplikace je systém AFIS 2000, 

který je alternativně nastaven tak, že jako odezvu vrátí pouze informaci „shoda“ či „neshoda“ 

(tzv. Rapid Respond System). V případě shody se uživateli objeví na monitoru popisné údaje 

osoby shodných otisků prstů. 

Na závěr je vhodné zmínit, že všechny identifikační systémy jsou v poslední době 

zlepšovány. Tato zlepšení jsou postavena na jednotném základním principu, a to na biometrii. I 

AFIS 2000 byl vylepšen a v současné době se přechází na systém AFIS BIS, který dokáže 

zautomatizovat stávající procesy a zároveň dokáže podpořit vzájemnou funkceschopnost s 

dalšími externími systémy. Tento systém přináší velké výhody, protože jednak může pracovat a 

vyhodnocovat vložené údaje i bez účasti člověka, tak i zpracuje celé otisky dlaní, které 

v současnosti tvoří okolo 30 procent nalezených otisků z míst činů. 

 

7.3.2.3 EURODAC  

Evropská unie (EU) se snaží již od počátku efektivně vyřešit problematiku nelegální 

migrace a azylové politiky. Od okamžiku zrušení vnitřních hranic EU se tato problematika stala 
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velmi ožehavým tématem. Proto Komise EU vydala nařízení, kterým začal jednotný postup 

v řešení této problematiky. Bezpočet jednání vedl k vybudování platformy, jenž byla založena na 

principu systému AFIS. Toto řešení se nazývá EURODAC. EURODAC je elektronická databáze 

otisků prstů žadatelů o azyl a určitých kategorií cizinců, která je společná pro všechny členské 

státy), které vzniklo na základě Nařízení Rady EU.
51

 Konkrétně dne 1. ledna 2001 byl systém 

uveden do zkušebního provozu. Dublinská úmluva ze dne 15. června 1990 sjednocuje postup 

členských států při posuzování žádosti o azyl. Tento systém umožňuje zjistit za pomocí 

porovnávání otisků prstů totožnost osob, ale pouze pro účely aplikace výše zmiňované Úmluvy. 

Česká republika dne 1. května 2004 vstoupila do EU a k tomuto datu se oficiálně připojila 

k systému EURODAC. K tomuto účelu bylo zřízeno nové pracoviště, které sídlí 

v Kriminalistickém ústavu Praha. EURODAC zajišťuje přesný a rychlý způsob předávání 

informací o totožnosti osob.  

Databáze otisků prstů obsahuje tři základní kategorie, tedy jmenovitě otisky prstů, které 

byly zajištěny při nelegálním přechodu vnější hranice EU (tedy hranice EU jako celku a třetích 

zemí), dále otisky, které byly zajištěny při protiprávním pobytu na území EU a třetí kategorie 

zahrnuje otisky prstů osob, jež požádaly o azyl v jedné z členských zemích EU. Na každý okruh 

osob se vztahují jiná pravidla a postupy. Stát je povinen u každého žadatele o azyl sejmout 

otisky všech deseti prstů, avšak pouze těm, kteří překročili věkovou hranici čtrnácti let. Údaje 

jsou neodkladně poslány do centrální evidence a odtud jsou ihned zaslány výsledky zpět 

členskému státu. V centrální databázi se data uchovávají po dobu deseti let. U cizinců, kteří byli 

zadrženi při nelegálním  přechodu vnější hranice se opět snímá všech deset prstů osobám 

starších čtrnácti let. Ale doba uchování je od předešlého postupu kratší, a to na dobu čtyř let. 

Odlišností zde je, že se neprovádí porovnávání a data jsou ukládána výhradně pro potencionální 

porovnání v budoucnu. U třetího okruhu, tedy u cizinců, kteří se nelegálně nacházejí na území 

členského státu EU, stát není povinen snímat otisky prstů, avšak je oprávněn zjistit, zda nebylo 

požádáno o azyl v jiném státě. V tomto případě je tedy nutné zaslat nějaká daktyloskopická data, 

aby systém mohl provést komparaci s otisky osob, které zažádaly o azyl. Po zaslání výsledku 

jsou data i prostředky určené k přenosu údajů vymazána či jiným způsobem zničena.  
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Z výše uvedeného lze shrnout povinnosti, které musí stát dodržet. Nejdříve povinnost 

snímat otisky prstů a zasílat nashromážděná data v souladu s právními předpisy, pak je velmi 

důležité zajistit ochranu takto nashromážděných dat, a to tím, že jsou zavedena různá opatření 

jako například zamezení přístupu neoprávněným osobám, zabránění neoprávněnému vkládání, 

upravování, čtení, kopírování a odstraňování dat a v neposlední řadě je nutné zavedení takového 

opatření, aby bylo možné kdykoli zjistit, kdy, kým a jaká data byla do systému EURODAC 

nahrána.                   
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8. KAPITOLA - PRÁVNÍ ÚPRAVA DAKTYLOSKOPIE V ČESKÉ 

REPUBLICE 
Tato práce doposud popisovala obrazce papilárních linií zejména k účelu identifikace 

osoby. Tato kapitola se zaměřuje na zakotvení daktyloskopie v právní úpravě České republiky. 

Snímání otisků prstů je procesním úkonem, který provádějí orgány činné v trestním řízení. Tento 

procesní úkon bezesporu zasahuje do základních lidských práv a svobod, které jsou zaručeny 

Listinou základních práv a svobod (LZPS)
52

. Konkrétně článek 7 LZPS říká, že nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí se zaručuje a omezena může být jen v případech stanovených zákonem. 

Na to navazuje článek 4, který mimo jiné stanoví, že meze základních práv a svobod mohou být 

upraveny pouze zákonem a že omezení těchto práv nesmí být zneužito k jiným účelům, než pro 

které byla stanovena.      

Stávající právní úprava takovými zákony rozumí zejména trestní řád (TŘ)
53

 a zákon o 

Policii ČR (ZPČR).
54

 Ustanovení § 114 odstavce 3 TŘ stanoví, že je-li k důkazu třeba zjistit 

totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony 

potřebné pro takové zjištění. Na to navazuje odstavec 4 téhož paragrafu, který říká, že nelze-li 

úkon pro odpor podezřelého nebo obviněného provést a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný 

úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po 

předchozí marné výzvě tento odpor překonat. Stejně tak dle § 63 ZPČR je dle odstavce 4 

policista oprávněn získat informace ke ztotožnění předvedené osoby i snímáním 

daktyloskopických otisků, nelze-li její totožnost zjistit na základě sdělených údajů ani 

v dostupných evidencích. Následující odstavec stanoví, že nelze-li úkon podle odstavce 4 pro 

odpor osoby provést, je policista oprávněn tento odpor překonat. Je vhodné doplnit, že 

překonání odporu musí být přiměřené. Z ustanovení § 114 TŘ lze dovodit, že podrobit se zjištění 

totožnosti je povinen každý, vynutit tento úkon lze pouze u osob podezřelých nebo obviněných.   

Je zapotřebí upozornit, že osobu, proti níž je úkon prováděn, je nutné vždy poučit, což 

vyplývá jak z ustanovení § 114 odstavce 5 TŘ, tak i z ustanovení § 13 ZPČR. Dále je dle § 11 

písm. c) ZPČR policista povinen postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči 

nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu 
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sledovaného úkonem. Toto ustanovení splňuje podmínky stanovené v čl. 10 LZPS
55

. 

Pro samotné trestní řízení může jako důkaz sloužit vše, co přispěje k objasnění věci, což 

bezpochyby daktyloskopické otisky jsou. V trestním řízení se pro tyto účely nejčastěji využívají 

odborná vyjádření a znalecké posudky. Dle § 105 odstavce 1 TŘ je-li nutné k objasnění věcí 

odborných znalostí, vyžádá si orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Není-li to pro 

složitost otázky dostačující, přibere se znalec. Odborná vyjádření vypracovávají odbory 

kriminalistických technik a expertiz. Na znalecké posudky jsou kladeny vyšší požadavky, což lze 

dovodit z ustanovení § 105 až 111 TŘ a z ustanovení zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.  

LZPS stanoví, že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Nelze tedy zapomínat na skutečnost, 

že daktyloskopický otisk je informace, což je osobní údaj, a proto je zapotřebí i tuto 

problematiku právně upravit. Tato oblast je upravena konkrétně v ZPČR v ustanoveních hlavy X. 

Podle § 60 odstavce 3 musí policie zpracované informace zabezpečit před neoprávněným 

přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, zneužitím nebo jiným neoprávněným 

zpracováním. Dále tento zákon upravuje poskytování a předávání informací jiným orgánům, ale i 

zpracování údajů pro jiné účely, než pro které byly zpracovány. Dozor nad dodržováním 

povinností při zpracování osobních údajů policií vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
56

  

Ještě je na místě poznamenat pár informací o aktech interních, které také upravují otázky 

týkající se daktyloskopie. Prvním je Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, který  

řeší záležitosti kriminalistické činnosti, zejména definování různých pojmů, pravidla pro 

zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop, potřebný počet markantů pro 

upotřebitelnost stop, informace o daktyloskopických sbírkách, například jejich členění a mnohé 

další záležitosti. Druhým, nikoli však posledním, je Závazný pokyn policejního prezidenta č. 

30/2005, jenž upravuje především provoz systému AFIS 2000.    

 

 

                                                 
55

 Čl. 10 LZPS: Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno.    
56

 Dle § 29 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
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ZÁVĚR 
Dosud nebyl zaznamenán jediný případ, aby dva lidé (dokonce ani dvě jinak zcela 

identická dvojčata) měli naprosto stejnou kresbu papilárních linií. Což vede k tomu, že 

daktyloskopie neupadá, ale naopak se stále rozvíjí a vznikají nová a nová zařízení, která tuto 

identifikaci stále vylepšují. Vývoj technik identifikace osob je velmi dlouhý a pokračuje i v 21. 

století. A i přesto, že lidé mohou být identifikováni na základě podoby své oční zornice, očního 

pozadí nebo na základě analýzy stavby deoxyribonukleové kyseliny (DNA), je daktyloskopie 

nejpoužívanější metoda sloužící k identifikaci osob. Tato metoda je nevyvratitelná, poměrně 

nenákladná a velice efektivní.  

Cesta k tomuto prvenství, jak se říká, byla trnitá. Mnoho nadšenců své bádání tajilo a 

financovalo z vlastních prostředků. Někteří z nich si ničili zdraví, leptali si své prsty kyselinami, 

obrušovali si je brusným papírem či pemzou. Aby zjistili, že papilární linie se zregenerují a opět 

mohou sloužit jako identifikační prostředek. V této práci je podrobně popsán historický vývoj 

daktyloskopie a toto podrobné ohlédnutí za historií je možné uzavřít tím, že tato metoda bude 

využívána do té doby, než bude nalezen jiný, účinnější, rychlejší, nenákladný a nezpochybnitelný 

způsob identifikace. Z biologické a fyziologické podstaty vyplývá, že pouhým dotekem dlaně 

nebo bosé nohy vznikne obrazec, který by se s nadsázkou mohl nazvat jako jedinečné razítko. 

Každé razítko je individuální, protože každý člověk má jedinečný souhrn vnějších znaků, které 

ho vystihují. Automatizace a převedení daktyloskopických evidencí do digitální podoby svůj cíl, 

který je uveden v úvodu této práce, splnila. Je vhodné zdůraznit, že AFIS je nepochybně velmi 

chytrý systém, ale znalecký posudek vždy vypracovává člověk. Proto lidská složka byla, je a 

bude v celém daktyloskopickém procesu nepostradatelná. 

Hovoří-li se o otiscích prstů, většina si vybaví pojmy jako kriminalistika, identifikace, 

bezpečnost nebo policejní práce. A právě pojem bezpečnost hraje velkou roli. V poslední době se 

daktyloskopie využívá i v jiných tzv. mimokriminalistických oblastech. Mnoho institucí využívá 

otisky prstů jako ochranu před nežádoucími osobami. Například při vstupu do budovy musí 

osoba projít přes skener, na který přiloží svůj prst a počítač vyhodnotí, zda osoba má či nemá 

povolený přístup. Otisk prstu je pro budoucnost velmi důležitý. Digitální otisk prstu jako jeden 

z biometrických prvků je dnes považován za moderní, velmi účinný prostředek. Zavádění tzv. 

biometrických prvků do identifikačních dokumentů osob je dnes velmi aktuální otázkou rovněž 
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v České republice, kde nově vydávané cestovní pasy budou obsahovat digitálně zpracovaný otisk 

prstu. 

Celá tato práce potvrzuje, že nikdo nemusí být na pochybách, že výsledky 

daktyloskopické identifikace jsou vědecky podloženy a že věrohodnost výsledků je 

nezpochybnitelná. Úplným závěrem lze shrnout, že daktyloskopie je nejspolehlivějším, 

nejuznávanějším a dosud nepřekonaným prostředkem k identifikaci osob. Na počátku zde byla 

pomyslná válka mezi antropometrií a daktyloskopií, bude zajímavé sledovat, zda v blízké 

budoucnosti nebude další pomyslný boj. Prvním reálným se nabízí boj mezi numerickým a 

holistickým přístupem.  
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Obr.4 – F.Galton      Obr.5 – E.R. Henry  Obr.6 – J. Vucetich  

 

 

 

                             
 

Obr.7 – J.E. Purkyně             Obr.8 – F. Protiwenský Obr.9 – J. Povondra 
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PŘÍLOHA Č. 2  
 

PRVNÍ ODHALENÝ PODVRH V DĚJINÁCH ČESKOSLOVENSKÉ 

DAKTYLOSKOPIE  

(MUSIL, J. Kriminalistický sborník, 1984, č. 9, s. 567-572) 

   

V této době je daktyloskopie všeobecně uznávána, avšak v počátku se české soudnictví 

zdráhalo přijetí daktyloskopického posudku jako plnohodnotného důkazu. Daktyloskopické 

sbírky již obsahovaly statisíce karet a každý vyřešený případ dokazoval nevyvratitelnost všech tří 

daktyloskopických zákonů. Mnoho a mnoho zločinců bylo na základě daktyloskopie usvědčeno. 

V jedné české hlavičce se urodila myšlenka, která by mohla otřást důkazní silou daktyloskopie. 

Tato hlavička patřila delikventovi jménem Alois Košťál. Jediná možná cesta k vyvrácení 

některého daktyloskopického zákona, bylo zpochybnění jedinečnosti a neopakovatelnosti otisku. 

Tedy bylo zapotřebí nalézt osobu, která bude mít naprosto stejný otisk prstu. Celý příběh započal 

roku 1925, kdy ve sklárně, v Libochovicích, byla vyloupena pokladna. Bohužel na místě činu 

zanechal své otisky prstů, které byly zajištěny a posléze nalezeny v monodaktyloskopické sbírce 

policejního ředitelství v Praze. Otisk z místa činu se shodoval s již zmíněným A. Košťálem. Sám 

Josef Povondra vypracoval znalecký posudek, na jehož základě byla na A. Košťála podána 

žaloba. V tomto řízení Košťálova manželka a matka odpřísáhly jeho alibi. A pod tíhou těchto 

svědectví krajský soud obžalovaného zprostil obžaloby. Avšak státní zástupce se odvolal. Soud 

druhé instance si nechal vypracovat znalecký posudek od Antropologického ústavu. Tento 

posudek potvrdil posudek Povondry a v rozsáhlém výkladu zdůvodnil, že omyl v identitě A. 

Košťála je zcela vyloučen. Následně byl obžalovaný odsouzen na dva roky žaláře a jeho 

manželka a matka byly odsouzeny za křivé svědectví.  

Roku 1926 byla neznámým pachatelem vyloupena záložna. Na místě činu byly nalezeny 

otisky prstů na střepinách skla, která pachatel rozbil při vloupání. Tyto otisky prozkoumával 

Povondra a zjistil, že tyto otisky patří A. Košťálovi. Avšak A. Košťál byl doposud ve vězení, 

tedy nemohl být na místě činu. Touto událostí byla prestiž kriminalistické nauky otřesena. 

Povondra nechtěl dopustit, aby byly základy daktyloskopie vyvráceny. Proto porovnal střepiny 

skla a zjistil, že dvě střepiny nalezené na místě činu nejsou z okenní výplně a byly na místo činu 

podvrženy. Za nějakou dobu byla celá věc vyřešena. A. Košťál otiskl svůj prst na střepiny skla 
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od lampy, které získal v žaláři a předal je spoluvězni, který byl propuštěn na svobodu dříve než 

on a po propuštění spáchal vloupání záložny. Na místě činu úmyslně zanechal střepiny od A. 

Košťála. Tato událost potvrzuje neotřesitelnost identifikační hodnoty daktyloskopie, ale na 

druhou stranu je důležité zjistit, zda nalezený otisk na místě činu opravdu dokazuje přítomnost 

osoby. Proto je velmi důležitá práce kriminalistů na místě činu, zejména správné zajištění stop, 

odborné vyhodnocení v souvislosti se všemi okolnostmi případu. Tato důležitá pravidla je nutné 

dodržet i v současné praxi a je samozřejmostí, že je nutné tyto pravidla dodržovat i v budoucnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alois Košťál 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

Obr.1 – Schéma stavby kůže  

(BOROVANSKÝ, L. Soustavná anatomie člověka. Praha: Aviceum, 1976) 

 

1 – pokožka 

2 – škára 

a – rohová vrstva 

b – zárodečná vrstva 

c – póry 

d – vývody potních žláz 

e – potní žlázy 

f – cévy 

g – podkožní tuk 

h – svalstvo 

 

 

  

 

 

Obr. 2 – Detailní pohled na papilární linie 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 91) 

 

                                         
 

 

Obr. 3 – Základní vzory papilárních linií  

(Vyjmuto z autorovy daktyloskopické karty)                                          

                                                                     

 

 

        ← Oblouk 

 

 

               Smyčka vlevo  
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     ← Smyčka vpravo 

 

 

       Spirála  

 

 

Obr. 4 - Základní vzory markantů 

 

(RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 

komerčních aplikacích. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008,  s. 632 ) 

 

Pozn. Papilární linie jsou zobrazeny negativně oproti klasickému způsobu  
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Obr. 5 - Různá stádia atopického ekzému bříška prstu 

 

(DRAHANSKÝ, M., HEJMÁNKOVÁ, D., ORSÁG, F., BŘEZINOVÁ, E., Dermatologické 

faktory ovlivňující snímání otisků prstů. Kriminalistika, 2010, roč. 43, č. 3, s. 197) 

 

 

 

Obr. 6 - Různé typy ekzémů 

 

(DRAHANSKÝ, M., HEJMÁNKOVÁ, D., ORSÁG, F., BŘEZINOVÁ, E., Dermatologické 

faktory ovlivňující snímání otisků prstů. Kriminalistika, 2010, roč. 43, č. 3, s. 200) 

 

 
 

 

 

Obr. 7 - Trvale poškozené papilární linie – jizvy 

 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 56) 
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Obr. 8 

„Rukavice smrti“ 

 

(CHYŠKA, J. Význam a funkce kůže z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník, 1979, 

roč. XII, č. 8, s. 504) 
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PŘÍLOHA Č. 4  
Vznik „nových markantů“ 

(HOLUBEC, J. Změny v reliéfu papilárních linií. Kriminalistický sborník, 1982, č. 6, s. 372-

376) 

 V okresu Litoměřice začala série vloupání do restaurací a prodejen. Na místě činu u 

jednoho vloupání bylo zajištěno pět daktyloskopických stop. Vyhodnocením bylo zjištěno, že 

pouze jedna stopa, konkrétně stopa č.3 je schopna individuální identifikace. Porovnáním byla 

zjištěna shoda a byl vytypován jako možný pachatel Stanislav B. Otisk z místa činu vykazoval 

20 shodných markantů s otiskem uložený v databázi. Ale u otisku z místa činu byly nalezeny 2 

nové markanty. Po konzultaci byly Stanislavu B., opět sejmuty otisky prstů, které sloužily ke 

kontrole. Bylo zjištěno, že nově provedené otisky se shodují s otisky z místa činu. Tímto vyvstal 

problém, jak došlo ke vzniku „novým“ markantů a co bylo jeho příčinou. Odborníci zkoumaly 

otisky z roku 1964 („první“ otisky, uložené v monodaktyloskopické sbírce), druhé otisky z roku 

1978 (vyšetřované vloupání), a třetí pořízené roku 1980 (jako kontrolní otisky). První otisky mají 

hladce probíhající papilární linie. Druhé otisky již vykazovaly změnu, kdy vrchol smyčky měl 

znak rozpadu reliéfu. Tato změna je častá u lidí, kteří pracují s materiály, které mají drsnou 

strukturu. Tedy papilární linie druhých otisků byly narušeny a vzájemně nepatrně posunuty. Ale 

u třetích otisků se již papilární linie obnovily do původního stavu a není zde již patrný rozpad 

reliéfu. Vysvětlení podal samotný Stanislav B. Pracoval jako lesní dělník a při práci si vrazil do 

levého prstu třísku. A ještě uvedl, že v místě vražení třísky se již dříve poranil břitvou. 

V důsledku těchto poranění a v průběhu procesu hojení došlo k přerušení čtvrté a páté papilární 

linie, následně došlo k posunutí spodní části vnitřní smyčky a současně k posunu horní části páté 

papilární linie v místě přerušení směrem doleva. A tyto změny se jeví jako nové markanty, kdy 

čtvrtá papilární linie končící vpravo dolů a pátá papilární linie končící vpravo nahoru od středu 

vnitřní smyčky. Je nevyhnutelné uznat, že je možné, aby v průběhu života za konkrétních 

okolností vznikly nové markanty. Ale tyto nové markanty nemohou vzniknout samovolně a 

mohou vzniknout jen mechanickým poškozením zárodečné vrstvy papilárních linií a na velmi 

malém prostoru.  
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PŘÍLOHA Č. 5 
 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 105) 

 

 

 

Počet markantů požadovaných k individuální identifikaci v jednotlivých 

zemích 

 

Stát 
Minimální 

počet 
markantů 

Poznámka 

 Nizozemí 10-12 
10-11 nutný souhlas 3 expertů, 12 
vyjádření 1 experta a ověření od 
nezaujatého druhého experta 

 Portugalsko 12 Nutné ověření dalším expertem 

 Itálie 16-17 
Založeno na výpočtu Balthazarda 
(1911), požadováno soudy od roku 
1954 

 Německo 8-12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Švýcarsko 8-12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Belgie 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Francie 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Izrael  12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 ČR 10 Tzv. upotřebitelná stopa 

 Rusko 7   

 Slovensko 10 Tzv. upotřebitelná stopa 

 Slovinsko 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Španělsko 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Turecko 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

 Státy Jižní 
Ameriky 12 Založeno na výpočtu Lockarda (1912) 

Anglie, Kanada, 
Nový Zéland, 

Norsko, Austrálie 
/ Záleží na vyjádření experta 
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PŘÍLOHA Č. 6 
 

Daktyloskopické prášky 

 

(http://www.elasbrno.cz)  

 

Obr. 1 – Daktyloskopické fluorescenční prášky 

 

 
 

 

Obr.2 – Daktyloskopické prášky (šedý, černý, červený a bílý) 

 

 
 

 

Obr. 3 - Daktyloskopický prášek ve spreji 

 

 
 

http://www.elasbrno.cz/
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PŘÍLOHA Č. 7 
 

Daktyloskopické štětce 

 

(http://www.elasbrno.cz)  

 

          Obr. 1 - Základní štětce      Obr. 2  - Magnetický štětec 

 

    
 

 Obr. 3 - Péřový štětec          Obr. 4 - Uhlíkový štětec           Obr. 5 - Skleněné vlákno 

 

                
 

Obr. 6 - Velbloudí štětec 

 

 

http://www.elasbrno.cz/
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PŘÍLOHA Č. 8 
 

(TUREČEK, J. Zviditelňování otisků prstů nanášením kovů ve vakuu. Kriminalistika, 1997, roč. 

XXX, č.3, s. 214-221) 

 

 Metoda nanášení kovů ve vakuu byla vyvinuta, aby bylo technicky možné zviditelnění 

latentních otisků prstů na polyetylenu. Tato technika je založena na principu vytvoření tenké 

vrstvy kovu na povrchu substrátu. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při vytvoření 

několikavrstevného filmu. První vrstva je vytvořena vypařováním zlata nebo stříbra, kdy kov se 

absorbuje do otisku prstu. Následně je nanášena druhá vrstva kovu. Během tohoto nanášení 

vznikají krystalizační zárodky na prvně vytvořené vrstvě, a tím dochází ke zviditelnění otisku 

prstu. Metoda je prováděna ve vakuu, proto je zapotřebí pracovat v ochranných prostředcích a při 

dodržení přísných bezpečnostních pravidel. Samotná vlastní aparatura je tvořena z pracovní 

komory a víka. Do komory se přichytí substrát (příkladem může být polyetylenový sáček) za 

pomocí držáků. Do tzv. vypařovací lodičky se vloží malé množství kovu a komora se víkem 

uzavře. Poté je kov tepelně vypařen za pomoci elektrického proudu. Čas procesu není předem 

stanoven, záleží na osobě, která zařízení obsluhuje. Po vyfotografování zviditelněného otisku 

prstu je možné nanesené vrstvy odstranit, a to omytím zředěnou kyselinou octovou. Roku 1992 

provedli policisté v kanadském státu Ontario experiment, jehož cílem bylo porovnání metody 

nanášení kovů (MNK) ve vakuu a metody kyanoakrylátových par (KP) s následnou fluorescencí. 

Výsledky jasně ukázaly, že ve všech případech metoda  MNK měla lepší výsledky. Celkově 

v průměru o 17%.  

 Závěrem je vhodné shrnout výhody a nevýhody této metody. Vhodné je využít tuto 

techniku na hladké, neporézní povrchy, dále na hladké kožené povrchy, fotografie či sklo. Další 

výhoda je rychlost, nízké provozní náklady a možnost použití na starší otisky prstů. Naopak 

neefektivní používání této metody je na hrubé látky nebo velmi znečištěné povrchy. Avšak 

největší nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady.  
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PŘÍLOHA Č. 9 
 

Daktyloskopické fólie 

 

 (http://www.elasbrno.cz)  

 

Obr. 1 - Základní fólie (bílá a černá) 

 

 
 

Obr. 2 - Želatinová fólie 

 

 
 

Obr. 3 - Polyetylénová fólie 

 

 

http://www.elasbrno.cz/
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PŘÍLOHA Č. 10     
 

Graf návaznosti jednotlivých metod na papírovém nosiči 

 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 178) 
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PŘÍLOHA Č. 11 
 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 202, 204) 

 

Obr. 1 

Zviditelněné daktyloskopické stopy na mrtvole pomocí daktyloskopického prášku 

 

 

 

Obr. 2 

Odlévání daktyloskopické stopy na mrtvole pomocí pasty SILMARK 
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PŘÍLOHA Č. 12 
 

Tabulka – doporučovaná sekvence metod na různých površích 

 

(http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/jan2001/pu.pdf)  

 

 

Pořadí v 
sekvenci 

Lepící páska  
nelepivá 
strana 

Fotografie 
strana s 
fotografií 

Porézní 
povrch 

Neporézní 
povrch 

Krevní stopy 
na porézních 

površích 

1 
vizuální 

zkoumání 
vizuální 

zkoumání 
vizuální 

zkoumání 
vizuální 

zkoumání 
vizuální 

zkoumání 

2 

fluorescenční 
zkoumání, 

použití laseru 
nebo 

forenzního 
zdroje světla 

fluorescenční 
zkoumání, 

použití laseru 
nebo 

forenzního 
zdroje světla 

fluorescenční 
zkoumání, 

použití laseru 
nebo 

forenzního 
zdroje světla 

fluorescenční 
zkoumání, 

použití laseru 
nebo 

forenzního 
zdroje světla 

fluorescenční 
zkoumání, 

použití laseru 
nebo forenzního 

zdroje světla 

3 Kyanoakrylát 
použití 

jodových par 
použití 

jodových par 
kyanoakrylát DFO 

4 
laser nebo 

alternativního 
zdroje světla 

kyanoakrylát DFO laser 
laser nebo 

alternativního 
zdroje světla 

5 
dusičnan 
stříbrný 

laser nebo 
alternativního 
zdroje světla 

laser nebo 
alternativního 
zdroje světla 

použití barviv 
ke zvýraznění 
kyanoakrylátu 

Inhydrin 

6 
použití barviv 
ke zvýraznění 
kyanoakrylátu 

použití barviv 
ke zvýraznění 
kyanoakrylátu 

ninhydrin 
laser nebo 

alternativního 
zdroje světla 

diaminobenzidin 
nebo amidová 

čerň 

7 
laser nebo 

alternativního 
zdroje světla 

laser nebo 
alternativního 
zdroje světla 

fyzikální 
vývojka 

použití barviv 
ke zvýraznění 
kyanoakrylátu 

Fyzikální 
vývojka 

8 
napařování 

kovů ve 
vakuu 

napařování 
kovů ve 
vakuu   

napařování 
kovů ve 
vakuu 

  

9 Prášky prášky   prášky   

 

 

 

http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/jan2001/pu.pdf
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PŘÍLOHA Č. 13 
Obr. 1a – Autorova daktyloskopická karta (líc)  
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Obr. 1b – Autorova daktyloskopická karty (rub) 
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Obr. 2 – Technika odvalování   

 

          
 

Obr. 3 – Technika tzv. píchaných otisků prstů 

 

 

Obr. 4  

Souprava pro daktyloskopii: 

 
1 ks daktyloskopická lžíce 

1 ks napínák na prsty 

2 ks pinzeta 

1 ks skalpel (držák + čepele) 

1 ks nůžky rovné 

1 ks nůžky zahnuté 

1 ks sekusept pulver (dezinfekční prostředek) 

 

1 ks skleněná destička na rozetření černě 

1 ks daktyloskopický váleček 

1 tuba daktyloskopické černě 

5+5 ks pozadí černé a bílé 

 

1 ks daktyloskopický stolek 

1 ks daktyloskopická páska transparentní  

2 ks plastová láhev s uzávěrem 250 ml 

1 ks plastová krabička 500 ml 

50 ks rukavice pro 1 použití 

1 balíček čistících polštářků 

 

daktyloskopické štětce 

- 1 ks veverka 

- 1 ks marabu 

- 1 ks skleněné vlákno 

daktyloskopické prášky 

- argentum 50 cc 

- aurum 50 cc 

- niger 50 cc 

 

1 ks magnetický aplikátor 

1 ks baterka Maglite MM – AA 

psací potřeby 

1 ks lupa s osvětlením (zvětšení 5x) 

 



85 

 

Příloha č. 14 
 

Daktyloskopický komparátor 

 

(http://www.elasbrno.cz) 

 

 

         

 

 

 

Daktyloskopický komparátor slouží k porovnávání daktyloskopických stop sejmutých na 

místě činu se stopami uloženými na daktyloskopických kartách v kriminalistické evidenci. Svým 

tvarem je komparátor uzpůsoben vkládání stop od nejmenších fotokopií až po stopy umístěné na 

libovolném místě na daktyloskopické kartě formátu A4. 
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PŘÍLOHA Č. 15 
 

Snímání přímo do digitální podoby 

 

(STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. 1. vydání. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2005, s. 231, 236) 

 

Obr. 1 - Snímání dlaně           Obr. 2 - Snímání palce 

                          
                                                       

Obr.3  

Generace vývoje systému AFIS 
 

(RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 

komerčních aplikacích. 1.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 646) 
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SHRNUTÍ 
 

Pojem a podstata daktyloskopie 

 

 Cílem této diplomové práce je poskytnutí komplexního pohledu na problematiku  

daktyloskopie. Zejména čtenáře seznámit s daktyloskopií a s instituty, které s touto metodou 

souvisejí. Aby byla tato práce přehledná, je systematicky strukturována do několika kapitol. Pro 

lepší a snadnější pochopení a představu jednotlivých institutů je diplomová práce doplněna o 

přílohy, jak obrazové, tak i textové. 

 Úvod obsahuje základní informace o daktyloskopii a nástin toho, co bude diplomová 

práce obsahovat. 

 První kapitola pojednává o předmětu, pojmu a významu daktyloskopie. 

 Druhá kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola se týká historického 

vývoje kriminalistické daktyloskopie ve světě, kde jsou nejprve popisovány počátky vědomosti o 

otiscích prstů, a následně jsou podrobně popsány osobnosti a jejich vliv na vývoj daktyloskopie. 

Jako příklad významných osobností lze uvést Williama Jamese Herschela, Henryho Fauldse 

nebo Juana Vuceticha. Podkapitola druhá je zaměřena na vývoj daktyloskopie na území českých 

zemích a zejména je zde dán prostor pro Jana Evangelistu Purkyněho, jenž je označován jako 

průkopník v oblasti papilárních linií, protože právě on byl první, kdo papilární linie popsal a 

klasifikoval.  

 Třetí kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola se zabývá základy 

daktyloskopie z pohledu biologie, konkrétně stavbou kůže a jejími funkcemi, pomocí nichž se na 

určitých částech těla vytvářejí papilární linie. Druhá podkapitola pojednává o třech 

fyziologických zákonech, na kterých kriminalistická daktyloskopie „stojí“. Jmenovitě se jedná o 

zákon o individuálnosti obrazců papilárních linií, zákon o relativní neměnnosti obrazců 

papilárních linií a zákon o neodstranitelnosti obrazců papilárních linií. 

 Čtvrtá a pátá kapitola se zabývají problematikou daktyloskopických stop. Čtvrtá kapitola 

se konkrétně zabývá otázkami jejich vzniku, dělení, výskytu, upotřebitelnosti a stálosti. Pátá 

kapitola je v této práci kapitola nejobsáhlejší a je rozdělena do čtyř podkapitol, které jsou dále 

členěny. První a druhá podkapitola se zabývají vyhledáváním, zviditelňováním a zajišťováním 

viditelných i latentních daktyloskopických stop. Třetí podkapitola se týká také zviditelňování a 
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zajišťování daktyloskopických stop, avšak na kůži mrtvol. Poslední podkapitola pojednává o 

sekvenčním přístupu, jehož cílem je dosáhnout co nejefektivnějšího výsledku daktyloskopování.  

 V šesté kapitole je popsán samotný proces daktyloskopování. Nejdříve u živých osob, a 

následně u osob mrtvých.  

 Sedmá kapitola se věnuje daktyloskopické identifikaci. I tato kapitola je rozdělena na 

podkapitoly. První podkapitola se věnuje popisu základních principů, způsobů a samotného 

procesu daktyloskopické identifikace. Druhá podkapitola se zabývá procesem automatizace, a to 

snímáním a počítačovým zpracováním otisků prstů a závěrečným vyhodnocením. Třetí 

podkapitola se zaměřuje na daktyloskopické registrační systémy, jak u nás v České republice, tak 

i ve světě.   

 Osmá a zároveň poslední kapitola obsahuje základní informace o české právní úpravě 

daktyloskopie, zejména se tato kapitola zaměřuje na ustanovení Listiny základních práv a 

svobod, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 

ČR. 

  V závěru je ve stručnosti shrnuta celá práce a je zde nastíněna eventuální budoucnost 

daktyloskopie. Avšak podle praxe a mnohých názorů bude budoucnost této metody ještě velice 

dlouhá.  
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SUMMARY 
 

Concept and nature of dactyloscopy 

 

 The aim of the thesis is to provide a comprehensive view on the issue of dactyloscopy. 

Especially, to introduce readers about dactyloscopy and institutes related to this method. The 

thesis is systematically divided into several chapters. The thesis is complemented by visual and 

textual appendices for the better and easier understanding of the various institutes.  

 The introduction contains basic information about dactyloscopy and the outline of what 

the thesis will contain. 

 Chapter One deals with the subject, concept and importance of the dactyloscopy. 

Chapter Two is divided into two parts. The first subchapter concerns the historical 

development of forensic dactyloscopy in the world. First of all, there are described the 

beginnings of knowledge of fingerprints and then personalities and their influence on the 

development of the dactyloscopy. As an example of these significant personalities, William 

James Herschel, Henry Faulds or Juan Vucetich can be cited. The second subchapter is focused 

on the development of the dactyloscopy in the territory of the Czech countries. In particular, the 

place is given for Jan Evangelista Purkyně well known as a pioneer in the area of papilary ridges. 

Because it was him who as the first described and classified the papilary ridges. 

Chapter Three is divided into two sections. The first section covers the basics of the 

dactyloscopy from the biological point of view, concretely the construction of the skin and its 

functions, which creates the papilary ridges. The second section discusses the three physiological 

rules. Namely, it is the rule on individuality of patterns of the papillary ridges, the rule on the 

relative constancy of patterns of the papillary ridges and the rule on irremovability of patterns of 

the papillary ridges. 

The fourth and fifth chapter deal with the issue of dactyloscopic traces. The fourth 

chapter specifically addresses questions of their formation, classification, occurrence, usability 

and stability. The fifth one, the most comprehensive chapter in the thesis, is divided into four 

parts, which are further subdivided. The first and second part deal with finding, visibility and 

safeguarding of visible and latent dactyloscopic traces. The third part also applies to the visibility 

and safeguarding of the dactyloscopic traces but on the skin of corpses. The last part of the fifth 
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chapter discusses the progressive approach, which aims to achieve the most effective result of 

the process of dactyloscopy.   

Chapter Six describes the core of the process of the dactyloscopy. Firstly, the process on 

living human and subsequently, on corpses. 

The seventh chapter deals with dactyloscopic identification. Also this chapter is divided 

into subchapters. The first subchapter is dedicated to the description of the basic principles and 

methods of dactyloscopic identification process. The second one deals with automatization 

process, scanning and computer processing of fingerprints and final evaluation. The third 

subchapter focuses on the fingerprint registration systems in the Czech Republic and in the 

world. 

The eighth and simultaneously the final chapter contains basic information about the 

Czech legislation related to the dactyloscopy, especially this chapter focuses on the provisions of 

the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, Act No. 141/1961 Coll., the Code of Criminal 

Procedure and the Act No. 273/2008 Coll., on Police.  

In conclusion, the whole thesis is briefly summarized and outlined a possible future of 

fingerprint data. However, the future of this method will be still very long according to the 

practices and many opinions.  
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