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Úvod 

Daktyloskopie jakožto nauka o obrazcích papilárních linií je v současné době 

jednou z nejčastěji využívaných kriminalistických metod sloužící k identifikaci osob. Díky 

ní byly v minulosti, ale i současnosti vyřešeny mnohé, jinými metodami neobjasnitelné 

zločiny. Důležitost daktyloskopie nespočívá pouze v řešení kriminálních případů. Pole její 

působnosti je velmi široké. Problematika daktyloskopie je v současné době velmi 

aktuální. Obzvláště nyní, kdy se odebírání otisků prstů jak jedincům, tak i různým 

skupinám osob stalo běžnou záležitostí.  

Cílem mé práce je seznámit čtenáře s historií daktyloskopie, s tím jak vznikala, 

jak významné osobnosti postupovaly v jejích začátcích a snažily se tuto metodu prosadit 

v běžnou kriminalistickou praxi. Dalšími cíli je objasnit zákonitosti nauky, jednotlivé 

postupy a možnosti využití jednotlivých metod při identifikaci osob, připomenout 

zajímavé případy z praxe, které díky otiskům prstů byly objasněny, a v neposlední řadě 

poukázat na možnosti využití daktyloskopie v budoucnosti, její perspektivu v 

kriminalistice, ale i v jiných běžných oblastech lidského života. 

Při psaní textu budu používat především metody analýzy, komparace a syntézy 

textů či metodu explanace. Současně bude proveden i vlastní řízený experiment, kterým 

budu demonstrovat daktyloskopování člověka na své vlastní osobě.  

Práce bude členěna na 3 samostatné kapitoly. První část bude věnována historii 

daktyloskopie, která sahá až do doby několika stovek let před naším letopočtem. Díky 

tomu můžeme mluvit o stvrzování smluv pomocí otisku prstu, či dokonce o čtení z ruky, 

které určitým způsobem lze také považovat za předchůdce nauky. Přes dalekou historii 

se přeneseme do nedávné minulosti, kdy se daktyloskopie díky řadě vědců, ale i opravdu 

zapáleným nadšencům vyvinula do podoby, ve které ji známe dnes. 

Druhá část bude reflektovat současný stav daktyloskopie. Lidé po celém světě s 

každou činností, s každým dotykem po sobě zanechávají stopy. Je téměř nemožné při 

každodenních úkonech otisky nezanechávat. Proto bude v této části podrobně 

analyzován současný způsob daktyloskopování osob, jednotlivé metody a postupy, které 
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kriminalističtí technici při své práci využívají. Nebudou opomenuty ani jednotlivé 

zákonitosti, ze kterých daktyloskopie vychází. Současně bude tato část doplněna 

vlastním obrazovým materiálem, který jsem pořídila při daktyloskopování vlastní osoby.  

Ve třetí části bude soustředěna pozornost na budoucnost nauky. Díky 

nejnovějším poznatkům vědy a techniky se rýsují nové možnosti využití daktyloskopie, 

které jsou v této práci reflektovány. Nejedná se pouze o oblast odhalování pachatelů 

trestných činů, ale také o oblasti běžného života a oblasti moderních technologií, kdy 

díky výzkumům vědců a odborníků z celého světa jsou hranice daktyloskopie posouvány 

zcela novým směrem.  

Jasně stanovená pravidla, na kterých po desetiletí pracovalo velké množství 

významných světových osobností, dlouhá historie a mnoho zajímavých případů, které se 

v praxi díky daktyloskopii udály, respektive spíše mnoho případů, které díky této 

metodě, která odolává neustálým technologickým inovacím, bylo objasněno. Toto, ale i 

mnohé další je důvodem, proč jsem si za téma mé práce zvolila právě daktyloskopii a její 

historii, současnost a budoucnost.  
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1 Historie 

Daktyloskopie jako moderní kriminalistická metoda vzniká na počátku 20. století. 

Avšak její základ a principy můžeme najít již v dobách před naším letopočtem. Na 

daktyloskopii v jejích začátcích nelze nazírat přímo vědecky, nelze ji ani považovat za 

vědu, přesto existují dochované materiály a předměty, které dokazují využívání otisků 

prstů v různých oblastech života. Vědecké základy, které známe dnes, vznikají až v 

19. století.  

Dějiny daktyloskopie lze rozdělit na 3 etapy. 1. etapa – dějiny nejstarší přibližně 

do roku 1850, 2. etapa – dějiny daktyloskopie mezi lety 1850-1914 (do počátku 

1. světové války) a 3. etapa – moderní daktyloskopie (od první světové války až do 

dneška). 

1.1 První zmínky 

Vracíme-li se do minulosti, abychom přiblížili historii daktyloskopie, musíme 

rozlišovat mezi dvěma přístupy. Mezi tím, zda se jedná o historii „vědy“, která zkoumá 

otisky prstů a na jejichž základě identifikuje jednotlivé osoby, anebo zda se zabýváme 

tím, že jednotlivé národy si uvědomovaly rozličnosti tvarů „rýh“ na jednotlivých 

konečcích prstů a toho v různých odvětvích využívaly. 

Existenci zvláštních tvarů a rýhování na prstech a dlaních si lidé uvědomovali již 

řadu století před naším letopočtem. „Čáry na prstech, rukou znali již staří Indové, Číňané, 

Japonci, Asyřané a různé další východní asijské národy.“1 

V kraji Micmac-Indiana v Severní Americe, jižně od Labradoru, byly v roce 1913 

nalezeny na kameni ryté výkresy zobrazující lidskou ruku. Že se jedná o lidskou ruku, bylo 

na první pohled rozeznatelné, třebaže obraz rytý do kamene jednoduchým způsobem 

není podrobnostmi bohatý.2 „Na palci je znázorněna spirála, na ukazováku oblouky, na 

prostředníku elipsy, na prsteníku kruhy a na malíku jakýsi přechodný tvar z oblouků, jde 

                                                      
1STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 7. 
2tamtéž, s. 8  
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tedy v podstatě o obrazce podnes užívané v daktyloskopii jako základ desetiprsté 

klasifikace.“3 Jedná se tzv. petroglyfy, tedy obrazce ryté do kamene. Ve zmíněné oblasti 

jich bylo nalezeno veliké množství a můžeme je tak považovat za první projevy znalosti 

daktyloskopie. Autor „obrázků“ tak postřehl a zaznamenal jemné obrazce papilárních 

linií na špičkách prstů, na dlaních i chodidlech a znázornil primitivním způsobem do 

kamene to, co evropští znalci anatomie nepostřehli do posledních století.4 

Tyto historické nálezy byly popsány Garrickem Mallerym roku 1893 v knize 

„Pictures Writing of the American Indians“. Neexistuje důkaz o tom, že by si indiáni 

z kmene Micmac byli vědomi individuálnosti a významnosti papilárních linií. Proto tyto 

zmínky při vykládání historie daktyloskopie spíše vynecháváme. 

Stejně tak bychom mohli hovořit i o Babyloňanech či Asyřanech, kteří v obdobné 

době byli velmi kulturně vyspělí. Znalost daktyloskopie můžeme doložit z hliněných 

střepů tabulek, které byly nalezeny v oblasti, kde se nacházela nejstarší knihovna světa5. 

Na tabulkách se vedle jména nacházely jakési pečetě se znaménky srpovitého tvaru. Co 

srpovitá pečeť představovala, se podařilo objasnit až po rozluštění klínového písma. 

„Na tabulkách se objevovalo obdobné klínové písmo ve znění „supur . . . kima 

kunukkishu“. Toto časté ukončení zápisu klínovým písmem je asi – „otisk nehtu prstu X. X. 

místo pečetě“.“6 

Samotný tvar a velikost nehtu nemůže mít dostatek identifikačních znaků. Vědci 

během svých zkoumáních přišli na to, že při otiskování nehtu (tzv. supur) byla otisknuta 

i část jemných papilárních linií na špičce prstu. Takovýto otisk již obsahoval identifikační 

znaky osoby a mohl tak sloužit jako pečetidlo.  

                                                      
3NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1958, s. 465. 
4tamtéž 
5Aššurbanipalova knihovna v asyrské Ninive. Tato knihovna byla založena v 9. stol. př. n. l.  
6NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1958, s. 466. 
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Existenci otisků prstů lze najít i v Číně v období před Kristem, kde byly v hlíně 

nalezeny staré čínské pečeti s faximilem7. Jedná se o asi 2,5 cm velkou pečeť z tvrdé hlíny 

se zřetelně a hluboce vytlačenými papilárními liniemi.  

Asi 300 let před novým letopočtem vznikl v Číně tzv. „Hua-chi“ neboli otisk prstu, 

který vznikl z kreslení zvaného „Chi-hua“. Jedná se o způsob kreslení a malování pomocí 

konečků prstů, čímž byly jednotlivé obrazy nahodile poznamenány otisky papilárních linií 

umělců.  

Prvním čínským autorem „Hua-chi“ o otiscích prstů jako prostředcích k zjišťování 

totožnosti byl Kio Kung-yen. Lze jej považovat za nejstaršího autora na světě, který psal 

o daktyloskopii jako o zjišťovacím prostředku. Svou prací potvrdil spoluobčanům roku 

650 n. l., že otisky prstů sledují stejný účel jako tzv. rozdvojování smlouvy. Tedy smlouvy, 

kdy si smlouvající strany ponechaly po jedné části z rozdvojené smlouvy. Listiny s otisky 

prstů jsou z té doby dochovány.8 

V Japonsku, pokud muž neuměl psát, použil otisk svého prstu ke stvrzení vůle 

v případě rozvodu se svou ženou. Tuto metodu si Japonci vypůjčili od Číňanů, kdy starý 

čínský zákoník nařizoval připojení otisků prstů na dokument, na kterém jsou písemnou 

formou zaznamenány důvody rozvodu.  

Toto můžeme považovat jako důkaz toho, že od 7. století nejen Číňané, ale také 

jiné národy integrovaly otisky prstů do praxe a byly si vědomi rozdílností jednotlivých 

otisků prstů a jejich unikátností.  

Doklady (ač nepřesné) o detailních znalostech lidského těla používaných 

k legitimaci máme i ze 7. století z Indie. Používání otisků prstů k ověřování, stvrzování 

listin jako prastarý zvyk lze najít i u Tibeťanů. Ale i jiné národy považovaly individuální a 

zvláštní znaky na rukou za významné. Můžeme tak hovořit o oblasti Malajska, Persie či u 

Maurů, Arabů v Tunisu či Turků. Ve starém carském Rusku nahrazovali analfabeti svůj 

                                                      
7Faximil (nebo faksimile) je velice přesné napodobení originálu, většinou starých tisků nebo 
rukopisů 
8NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1958, s. 466. 
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podpis otiskem prstu a do první světové války se používal termín „přiložit ruku místo 

podpisu“. 

Co se poznání rozdílnosti papilárních linií týče, byla Evropa za jinými částmi světa 

opožděná. Významnost a rozdílnost čar na ruce se do Evropy dostává se stěhováním 

národů, kdy se Evropa dozvídá o existenci rukověštění neboli cheiromantei9 , které 

pochází z Číny a Indie. Zpočátku nebylo čtení z rukou v Evropě moc oblíbené a rozšířené. 

Později s větší oblíbeností této činnosti dochází dokonce ke stíhání za čarodějnictví. 

Osobám, které jej provozovaly, hrozil trest smrti. Spisy, které se této disciplíny týkaly, 

byly páleny na hranicích.   

Středověk v Evropě nebyl poznamenán identifikací osob na základě otisků prstů 

a jiných částí těla. Je nutné poznamenat, že Slovanské národy žijící na Balkáně znaly tzv. 

„prstoznak“. Otisk prstu zhotovený inkoustem nahrazoval podpis místo křížků. O tomto 

existují zachovalé dokumenty ze Sedmihradska. 

1.2 Vědecký přístup 

Dříve, než bylo možné daktyloskopii využít v praktickém životě, k identifikaci 

osob, bylo nutné správně rozpoznat povrch lidského těla. Pochopit unikátnost a 

jedinečnost každé osoby. 

„První vědecké pozorování papilár, o kterém se dochovaly zápisy, uskutečnil 

v roce 1684 anglický lékař, doktor Nathaniel Grew.“10 Profesor anatomie na boloňské 

univerzitě Marcallo Malpighi roku 1685 pravděpodobně jako první použil tehdy nového 

přístroje – mikroskopu ke zkoumání povrchu ruky. Ve svých pojednáních se zabýval 

určitými vyvýšenými hřebeny na povrchu dlaní, popisoval jejich různé tvary. Díky 

zkoumání si povšiml, že tyto se čáry na konečcích prstů stáčejí do smyček a spirál.11  Dále 

                                                      
9Cheiromanteia je hádání či věštění z ruky podle uspořádání dlaňových rýh a papilárních linií o 
osudu člověka, o jeho minulosti a budoucnosti.   
10INESE, B. Vědci proti zločinu: svět moderní forenzní vědy. Praha: Naše vojsko 2010, s. 28 
11STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 9. 
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se tímto zajímavým zjištěním více nezabýval a papilární linie a jejich unikátnost na 

povrchu těla zůstaly ještě dalších téměř 150 let vědeckou pozorností opomíjeny.  

1.2.1 Jan Evangelista Purkyně (1787 – 1869) 

Jan Evangelista Purkyně (obr. 1)12 

se narodil 18. prosince 1787 

v Libochovicích u Litoměřic. 13  Vystudoval 

filosofii a lékařství na Karlově univerzitě. 

Po ukončení studií odešel do polské 

Vratislavi, roku 1823 se stal profesorem 

fyziologie. Současně ve Vratislavi 

vybudoval roku 1839 Fyziologický ústav. Se 

svou ženou měl čtyři děti. 

Zpět do Čech se vrátil až na konci 

první poloviny 19. století, kdy roku 1850 na 

Karlově Univerzitě založil vzorný fyziologický ústav. V Čechách organizoval rozsáhlou 

národně- buditelskou činnost.14 Byl členem Londýnské královské společnosti, vídeňské a 

pařížské akademie věd či poslancem zemského sněmu. Před koncem života byl oceněn 

za své zásluhy a povýšen císařem do stavu rytířského.  

Jako zajímavost z Purkyňova života lze uvést, že ve 40. letech sestavil 

kinesiskop15. J. E. Purkyně byl velmi „renesanční“ všestranný člověk. Významné jsou 

především jeho objevy v biologii, za zmínku stojí i jeho národně-buditelské činnosti. 

Současně stál u zrodu animovaného filmu.  

                                                      
12Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B, 
zobrazeno 6. 2. 2017 
13STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 10 
14tamtéž 
15Kinesiskop je přístroj umožňují předvést krátkou jednoduchou animaci obrázků 

Obr. 1 Jan Evangelista Purkyně 
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Publikoval velké množství prací především z oboru fyziologie. Světově známým 

se stal především díky své buněčné teorii z roku 1839. 

Pro kriminalistiku má největší přínos jeho habilitační práce z roku 1823 s názvem 

„Comentatio de examine physiologico organi visus et systematis cuntanei“. Jako 

prvnímu se mu podařilo popsat základní vzory papilárních linií na posledních článcích 

prstů a klasifikovat je.16 J. E. Purkyně rozlišoval devět základních vzorů. Zároveň je vysoce 

oceňován i v zahraniční kriminalistické literatuře. Bývá při výčtu zdrojů, z nichž 

daktyloskopie vychází, vždy citován.17 Ve svých dílech se na práci Purkyněho odvolává 

například Juan Vucetich nebo i další zakladatelé kriminalistické daktyloskopie.  

Nejen základní klasifikace papilárních linií na konečcích prstů je z hlediska 

daktyloskopie významnou. Můžeme zmínit i to, že si jako první povšiml papilárních linií 

na končetinách opic a na jejich ocase, z čehož vyvodil souvislost mezi hmatem a 

papilárními liniemi. Přínos J. E. Purkyně v daktyloskopii je nesporný, nicméně v jeho práci 

nejsou patrné žádné kriminalistické prvky. Zabýval se čistě biologickou stránkou a 

nikterak se nevyslovil k jedinečnosti papilárních linií u každé jednotlivé osoby.   

„Za rok po vydání Purkyňovy práce o papilárních 

liniích (nebyly to ve skutečnosti otisky, nýbrž kresby), se 

objevil první doklad o existenci otisku prstu v Evropě.“18 

„Jeden americký občan vlastnil kopii titulní strany 

anglické knihy, na které vlastník napsal datum – 1. leden 

1824. Pod datem je otisk prstu s poznámkou: „Thomas 

Bewick his mark“(obr. 2)19.“20 

                                                      
16tamtéž 
17STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 67. 
18NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1958, s. 473. 
19Převzato z: LEE, Henry C. a R. E. GAENSSLEN. Advances in fingerprint technology. 2nd ed. Boca 
Raton, Fla.: CRC Press, c2001. s. 21 
20tamtéž 

Obr. 2 první doklad o uvědomění si 
jedinečnosti otisku prstu v Evropě  
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1.2.2 Sir William James Herschel (1833-1917) 

Sir William J. Herschel (obr. 3) 21 

pracoval u anglické civilní správy v indické 

Kalkatě mezi lety 1853-1875. Jako první přišel 

s nápadem využívat otisky prstů 

k identifikačním účelům. Se svými pokusy 

začal roku 1858 v indickém distriktu Hooghly, 

kde byl policejním úředníkem.22 

Za zajímavé lze považovat fakt, že 

údajně zcela sám přišel na myšlenku použití 

charakteristických obrazců papilárních linií 

k identifikaci osob. Mnoho odborníků této 

oblasti o tomto pochybuje, bez ohledu na 

veškeré pochyby se Herschel zapsal do historie jako jeden z prvních průkopníků 

daktyloskopie. 

Siru Herschelovi vděčíme za uvedení policejních daktyloskopických pokusů 

v život. „Každý Ind, který měl z nějakých důvodů nárok na důchod, byl daktyloskopován 

a otisk byl úředně zaregistrován. Při každé výplatě důchodu potvrdil příjemce otiskem 

prstu výplatu, čímž byla současně zjištěna jeho identita.“ 23  Takovýmto způsobem 

Herschel shromáždil velké množství materiálu, který sloužil k poznání, že se obrazce na 

koncích prstů po celý život nemění. 

Herschel se pokusil zavést identifikaci osob pomocí otisků prstů v celé Indii, a to 

prostřednictvím generálního inspektora věznic v Bengálsku, který však jeho návrh 

nepřijal. Sir Herschel po tomto nezdaru, osláblý tropickými nemoci a náročným životem 

v Indii, v úctyhodných 84 letech umírá. 

                                                      
21Převzato z: https://cs.wikipedia.org/wiki/William_James_Herschel, zobrazeno 7. 2. 2017 
22NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 11. Praha, 1958, s. 510. 
23STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 13. 

Obr. 3 William James Herschel 
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1.2.3 Dr. Henry Faulds (1843 – 1930) 

Zanedlouho poté, co se v Bengálsku setkal 

návrh Angličana Herschela s neúspěchem, 

povšiml si obrazců papilárních linií jiný Angličan, 

Henry Faulds (obr. 4) 24 . Faulds ve své době 

působil v Japonsku, kde přednášel v tokijské 

nemocnici fyziologii. Zcela nezávisle na 

Herschelovi se Faulds setkal s otisky prstů v roce 

1879, a to na zbytcích prehistorických hliněných 

nádob. „V Japonsku kromě toho existoval zvyk 

opatřovat domovní dveře červenými nebo bílými 

otisky ruky a otisků prstů se používalo i na 

dokladech.“25 

Ve svých pracích se zabýval otisky prstů osob různých národností. Zajímavou je i 

studie o otiscích prstů opic.  

Výsledky zkoumání publikoval v roce 1880. Tehdy upozornil na vědecké využití 

otisků prstů jako důkazu při spáchání trestného činu. Ve svých pracích doporučuje 

sejmout otisky každému zločinci po odsouzení za těžký zločin a uložit je do sbírky. „Bude-

li týž zločinec později zatčen pro nový zločin a udá falešné jméno, bude možné srovnáním 

jeho čerstvých otisků s původními, uloženými ve sbírce, zjistit jeho pravé jméno.“26  

V 90. letech 19. století vznikl spor mezi Fauldsem a Herschelem o prvenství v této 

oblasti. V současnosti je spor zcela banálním. Obě významné osobnosti přišly se svými 

pokusy a nápady nezávisle na sobě a ani jedné z nich se nepodařilo uvést daktyloskopii 

v praxi. 

                                                      
24Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Faulds, zobrazeno 7. 2. 2017 
25STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 68 
26tamtéž 

Obr. 4 dr. Henry Faulds 
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ZAJÍMAVOST Z HISTORIE: 

V roce 1878 doktor Henry Faulds čistě náhodou zjistil, že zásoby lékařského alkoholu 

v jeho nemocnici se velmi rychle vyčerpávají. Bylo zřejmé, že alkohol někdo krade nebo pije. 

Poté nalezl odměrku, kterou někdo používal jako pohár na pití alkoholu. Na skleněné odměrce 

zůstaly otisky vlhkých prstů. Otisky porovnal se svojí daktyloskopickou sbírkou a rychle odhalil 

viníka, kterým byl jeden z jeho studentů.27 

1.2.4 Sir Francis Galton (1822 – 1911) 

Na oba výše zmíněné kriminalisty 

navazoval další Angličan, Francis Galton (obr. 5)28. 

Vystudoval medicínu, avšak lékařské praxi se 

nevěnoval. Byl finančně nezávislý. Věnoval se 

převážně svým koníčkům a zálibám. Velmi 

cestoval, navštívil mnoho zemí světa a při svém 

pobytu v Africe nasbíral u domorodců velké 

množství materiálu ke studiu antropologie.29 Pod 

vlivem svého bratrance Charlese Darwina se 

zabýval otázkami dědičnosti. V roce 1884 se v 

Londýně konala mezinárodní výstava o zdraví. 

Zde si každý návštěvník mohl nechat změřit 

některé tělesné a duševní vlastnosti. Z provedených měření získal Galton podklady pro 

svůj výzkum.30 V roce 1885 se mu podařilo v Londýně založit laboratoř na měření, díky 

čemuž si zajistil velké množství studijního materiálu. O tři roky později byl vyzván 

Královským ústavem, aby přednášel o Bertillonově měření těla. Zadaného úkolu se 

zhostil zodpovědně. Odjel do Paříže, kde se seznámil s Bertillionem a jeho prací. Ve své 

                                                      
27INESE, B. Vědci proti zločinu: svět moderní forenzní vědy. Praha: Naše vojsko 2010, s. 28 
28Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton, zobrazeno 7. 2. 2017 
29STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 68 
30tamtéž 

Obr. 5 Francis Galton 
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přednášce se neomezil pouze na Bertillionovo antropometrické měření těla31, ale zmínil 

i jiné identifikační metody jako jsou právě otisky prstů. 

Na základě prací a materiálu nashromážděného Herschelem se Galton zaměřil na 

možnost využití otisků prstů při identifikaci osob v kriminalistice. Uvědomil si, že pokud 

má být daktyloskopie účelná, je potřeba prokázat následující:  

- neměnnost kresby papilárních linií v průběhu života,  

- zjistit, zda jsou variace vzorů papilárních linií tak četné, že bude možno bez 
velké námahy rozpoznat jedince mezi tisíci osobami,  

- objasnit, zda bude možné srovnat otisky nové s dříve zaregistrovanými. 

Výsledky své práce shrnul Galton do práce „Fingerprints“, která vyšla v roce 1892. 

V roce 1894 Anglie zavedla identifikační systém vytvořený spojením antropometrie a 

daktyloskopie. „Byly registrovány délka a šířka hlavy, levého prostředníku, levého 

předloktí, levé nohy, otisky všech deseti prstů, dále byly pořizovány fotografie a popis 

zločince včetně zvláštních znamení.“32  

„Galtonův přínos spočívá v tom, že položil základy k odůvodnění identifikační 

hodnoty daktyloskopie tím, že stanovil tři fyziologické zákony, z nichž kriminalistická 

daktyloskopie vychází dodnes.“33 Zákony uvádím v kapitole 2.3. 

1.2.5 Spor daktyloskopie s antropometrií  

Roku 1888 se Galton obrátil na Bertilliona s návrhem na zavedení daktyloskopie 

spojené s antropometrií do identifikační praxe. Bertillion s návrhem nesouhlasil. O tři 

roky později se Galton opětovně pokusil přesvědčit Bertilliona o výhodách 

daktyloskopie, avšak marně. Dle Bertilliona byla daktyloskopie moc složitá. K téže otázce 

se vyslovil i londýnský psycholog a statistik Edward Charles Spearman (známý především 

                                                      
31Antropometrie: je systém měření a pozorování lidského těla a jeho částí, ze kterého vychází 
Bertillion, kdy je osoba evidována/identifikována na základě měřené jednotlivých částí těla (tzv. 
Bertillionáž)  
32STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 70 
33STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 19 
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díky tzv. Spearmanovu koeficientu pořadové korelace), který se vyslovil, že 

k daktyloskopii je potřeba odborníků, vědců, znalců přírodních věd, nikoliv policistů.  

Až roku 1894 vzal Bertillion částečně daktyloskopii na milost. Antropometrické 

karty opatřil otiskem palce, ukazováku a prostředníku. Avšak při registraci na otisky 

nebyl brán zřetel a nebyly využívány při identifikaci. Bertillionovu identifikační metodu 

tzv. Bertillionáž převzalo poměrně velké množství států. V 90. letech 19. století byla 

daktyloskopii upozaděna právě touto identifikační metodou. 

1.2.6 Edward Richard Henry (1850 – 1931) 

Edward Richard Henry (obr. 6)34 kalkatský 

policejní inspektor, později londýnský policejní 

prezident dopracoval klasifikační systém navržený 

Galtonem. Osobně navštívil Galtona a podrobně 

se seznámil s výsledky jeho práce. Poté odjel zpět 

do Indie, kde promýšlel celý systém a uvažoval, jak 

jej převést do praxe.  

Vedl jak antropometrické údaje zločinců, 

tak i otisky všech jejich deseti prstů. Předpokládal, 

že když se osvědčí daktyloskopická registrace, 

bude antropometrie časem odstraněna. „V roce 

1897 se jeho sbírka rozrostla na 200 000 karet.“ 35  Díky takto velkému množství 

zkoumaných osob se ukázaly nedostatky antropometrie.  

Henry navrhl indické vládě, aby posoudila, která ze dvou identifikačních metod 

v té době užívaných (antropometrie, nebo daktyloskopie) je lepší. Vláda jmenovala 

nezávislou komisi, aby rozhodla. Jednoznačně zvítězila daktyloskopie, a to pro 

jednoduchost práce, malý náklad na udržování aparátu, skutečnost, že potřebné 

                                                      
34Převzato z: http://www.akg-images.de, zobrazeno 7. 2. 2017 
35STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 69 

Obr. 6 Edward Richard Henry  
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znalecké práce budou soustředěny v centrálním institutu, rychlost, s jakou se jednotlivý 

případ vyřídí, a jistotu výsledku. Přínos nálezu komise se projevil potlačením 

antropometrie a zavedením daktyloskopie v celé britské Indii. 

Veškeré poznatky daktyloskopického klasifikačního systému uveřejnil Henry ve 

svém základním díle „Clasification and uses of finger prints“.  

Pozitivní výsledky na sebe po zavedení daktyloskopie, jako jediného 

identifikačního systému v britské Indii, nenechaly dlouho čekat. Díky tomu byl Henry 

pozván do Londýna, aby zavedl daktyloskopii i v Anglii, kde v červnu 1901 byla 

definitivně zavedena daktyloskopie jako identifikační prostředek.36  

„Shrneme-li celé dílo a přínos Henryho, můžeme jej označit za jednoho ze dvou 

zakladatelů kriminalistické daktyloskopie.“37 

ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD OBJASNĚNÝ DÍKY DAKTYLOSKOPII: 

V roce 1898 byl na hranici státu Bhútán v posteli nalezen správce čajové plantáže 

s prořízlým hrdlem. Byly mu odcizeny písemnosti společně se 100 rupiemi. Podezřelými byli 

především zaměstnanci, ale rovněž příbuzní ženy, se kterou měl intimní poměr. Rovněž bylo 

zjištěno, že zavražděný měl nepřátelský vztah se svým sluhou, kterého nechal uvěznit. 

Shodou náhod byl na místě vraždy nalezen kalendář se svazkem světlemodrého papíru, 

na jehož jednom listě byly nalezeny skvrny po nečistotě. Po prozkoumání lupou bylo zjištěno, že 

se jedná o otisky prstů. Otisk prstu byl porovnán v centrální registratuře v Kalkatě, kde bylo 

zjištěno, že nalezený otisk je shodný s otiskem palce Kangali Charana, bývalého sluhy 

zavražděného, který byl před měsícem propuštěn z věznice.  

Kangali Charan byl zatčen a eskortován do Kalkaty, kde mu byly sejmuty otisky a znovu 

porovnány s otiskem nalezeném na místě vraždy. Musel se zodpovídat z krádeže a vraždy. Byl 

                                                      
36STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 22 
37tamtéž 
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uznán vinným, že odcizil věci zavražděného. Otázku viny pro vraždu porotci neuznali, jelikož 

údajně čin nikdo neviděl.38 

1.2.7 Jan Vucetich (1858 – 1925) 

Jan Vucetich (obr. 7)39 ve stejné době, jako 

prováděl výzkumy sir Galton v Anglii, prováděl 

výzkumy v Jižní Americe. 

Vucetich se narodil v Chorvatsku, avšak 

roku 1884 se přestěhoval do argentinské La Platy, 

kde pracoval ve službách argentinské policie. 

Ačkoliv měl pouze základní vzdělání, byl výborný 

v matematice. Dostal za úkol od policejního 

ředitele v La Platě, aby vybudoval 

antropometrickou kancelář. Jednoho dne se mu 

do rukou dostal článek Galtona o otiscích prstů a 

tato metoda ho uchvátila. 

Začal se problematikou zabývat. Zcela nezávisle na Galtonovi na základě svých 

bádání stanovil čtyři základní klasifikační typy. Vytvořil klasifikační systém, v němž 

označoval palce písmeny A, B, C, D a prsty číslicemi 1, 2, 3, 4. Vzorec pro všech deset 

prstů vypadal asi takto: D-1-3-2-4/A-3-1-1-4. Tento klasifikační systém poskytoval stejně 

tak jako Galtonův 1 048 570 možností.40 

V červenci 1892 byly zavražděny dvě malé děti v argentinském pobřežním 

městečku Nocochea. Případ se dostal na stůl policejnímu řediteli s týdenním zpožděním. 

Vdova, matka dětí obvinila z vraždy svého souseda. Při ohledání místa policie nalezla 

zaschlý krvavý otisk prstu. Policejní inspektor z La Platy, příznivce Vuceticha, vyřízl otisk 

z dřevěného rámu dveří a porovnal jej s otiskem sejmutým matce dětí. Na základě 

                                                      
38NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 11. Praha, 1958, s. 522 
39Převzato z: https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Vucetich, zobrazeno 7. 2. 2017 
40STRAUS, J. Kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 4. 
Praha, 1999, s. 70 

Obr. 7 Jan Vucetich  
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porovnání byla zjištěna totožnost. Žena se na základě svých otisků k vraždě přiznala. 

Jedná se o první případ v historii, kdy byl vrah usvědčen a poté odsouzen na základě 

otisku prstu.41  

Díky tomuto případu a následné identifikaci neznámé mrtvoly muže, bývalého 

trestance a odhalení muže, který surově zavraždil obchodníka z La Platy, dospěl 

k názoru, že přišel vhodný čas na vydání jeho prvního díla. Roku 1893 publikoval 

„Všeobecný návod k užití metody antropometrické a metody otisků prstů“. Avšak na 

místo pochopení a obdivu dostal od nadřízených zákaz zabývat se otisky prstů. Nařízení 

neuposlechl a dále prováděl výzkumy a publikoval.  

Štěstí se na něj usmálo, když byl do čela laplatské policie jmenován jeho velký 

přívrženec. Dovolil Vucetichovi pokračovat ve snímání otisků prstů, čímž začala 

daktyloskopie převažovat nad antropometrií. 

Vucetich jako první začal používat pojem daktyloskopie. Zároveň formuloval dvě 

stěžejní zásady daktyloskopie:  

„A. Každý člověk má jiné papilární linie,  

B. papilární obrazce se od narození do smrti nemění.“42 

Postupně zdokonaloval své studie a jeho klasifikační systém byla přijat 

v amerických i evropských státech. 

1.2.8 Zavedení daktyloskopie v Evropě 

Na konci 19. století bylo pod vedením anglického ministra vnitra při New 

Scotland Yardu zřízena centrála pro otisku prstů. Z počátku byli daktyloskopováni jen 

odsouzení na minimálně jeden měsíc odnětí osoby. S rozšířením daktyloskopie mezi 

úředníky, policisty se zvýšilo i množství daktyloskopovaných osob.  

                                                      
41STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 26 
42tamtéž, s. 27 
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Daktyloskopování prováděli především dozorci věznic. Jen výjimečně směly otisk 

zhotovit policejní úřady. Pokud se daktyloskopovaná osoba odmítla podrobit, nemohli 

použít donucující prostředky a nebylo jak získat otisk. Osoba pak byla odeslána do 

trestnice. Jestliže končil případ osvobozením, daktyloskopická karta osvobozeného se 

zničila.  

Růst daktyloskopie měl v Anglii vysoké tempo. Roku 1910 činilo množství 

daktyloskopických karet již přes 150 tisíc.  

Krátce po oficiálním zavedení daktyloskopie v Londýně roku 1901 se začala 

otázkou daktyloskopování zabývat policie ve Vídni a Budapešti. Krátce na to roku 1903 i 

policie v Drážďanech. Můžeme tak zmínit významné evropské kriminalisty, kteří 

napomohli daktyloskopii k rychlému nástupu – Dr. Franz Pekary a dr. Bela Gábor 

z Budapešti, Camillo Windt z Vídně a Paul Köttig z Drážďan. Nesmíme opomenout ani 

významného pražského policejního úředníka Franze Protiwenského. 

Postupně byla v prvních letech 20. století ve většině evropských zemí 

daktyloskopie uznána jako identifikační metoda. Byly zřizovány daktyloskopické 

ústředny a registry. Díky tomu byla antropometrie poražena a definitivně zvítězila 

daktyloskopie. Bertillion se do konce svého života nedokázal smířit s upouštěním od 

používání antropometrie. Plného zadostiučinění se Fauldsovi a Galtonovi dostává až po 

smrti Bertilliona. 

Ve 20. letech 20. století se daktyloskopický znalecký posudek stává 

plnohodnotným důkazem. 

Na závěr části věnované světové historii daktyloskopie by bylo vhodné 

odpovědět na otázku, kdo byl zakladatelem kriminalistické daktyloskopie. Z výše 

zmíněných jmen a popisu jejich práce nám vycházejí dvě osoby – Jan Vucetich a Edward 

Richard Henry. Oba dva přišli na své výsledky nezávisle na sobě, a proto prvenství patří 

oběma mužům. 
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1.2.9 Kriminalistická daktyloskopie v českých zemích 

Před 1. světovou válkou se u nás kriminalistická daktyloskopie vyvíjela především 

pod vlivem zahraničí. Čeští kriminalisté inspirováni poznatky významných 

daktyloskopických osobností rozvíjeli tuto nauku na českém území. Co se týče 

kriminalistické techniky, tedy především identifikace osob a věcí, české země 

nezůstávaly pozadu. „Na pražském policejním ředitelství byla antropometrie zavedena 

v roce 1900.“43 

28. 5. 1900 se František Protiwenský a další dva jeho kolegové ve Vídni zúčastnili 

antropometrického kurzu. Po jejich návratu bylo v září roku 1900 uskutečněno první 

antropometrické měření na našem území44 . Měření podle Bertilliona nemělo u nás 

dlouhého trvání. Poslední záznam pochází z 6. září 1908. Od 9. září 1908 byly 

vyhotovovány pouze daktyloskopické karty. 9. září 1908 můžeme považovat za den, kdy 

byla oficiálně daktyloskopie uznána a používána jako jediný identifikační prostředek na 

našem území.  

Zajímavé je, že František Protiwenský, ještě jako mladý policejní úředník sám na 

své náklady od roku 1903 začal zakládat daktyloskopickou sbírku. Některé pachatele 

dokonce daktyloskopoval již v roce 1891. Sbírka Františka Protiwenského je považována 

za jednu z nejstarších sbírek vůbec. 

Roku 1907 založil daktyloskopickou sbírku četnický rytmistr Josef Povondra u 

četnictva v Praze na Vinohradech. Od roku 1911 byly do této sbírky jednotlivými 

četnickými stanicemi zasílány daktyloskopické karty. Roku 1922 byla sbírka založená 

Josefem Povondrou sloučena se sbírkou pražského policejního ředitelství. Spolupráce 

mezi četnictvem a policií neměla dlouhého trvání. Roku 1928 bylo zřízeno Ústřední 

četnické pátrací oddělení, které obhospodařovalo speciální daktyloskopickou registraci 

cikánů a osob, takzvaně po cikánsku žijících. 

                                                      
43STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 30 
44STRAUS, Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem: (do roku 1939). Praha: 
Police History, 2003. s. 13 
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„Nezávisle na Ústředním četnickém pátracím oddělení stálo zde „Zjišťovací 

oddělení policejního ředitelství v Praze“, kam byly zasílány daktyloskopické karty 

daktyloskopovaných osob od všech četnických a policejních útvarů, včetně útvarů 

komunální policie.“45  

Roku 1929 byla zřízena Všeobecná kriminalistická ústředna, kam byly zasílány 

daktyloskopické karty téměř z celého světa. Ústředna sloužila k ověření totožnosti osob 

daktyloskopovaných v cizině. 

Za okupace měly orgány německé policie snahu převzít a překlasifikovat 

daktyloskopické karty dle berlínského vzoru. Čeští kriminalisté zvýšili množství karet o 

100 000, čímž odradili německou policii a registrace byla ponechána v původním stavu. 

Dalšími významnými českými osobnostmi v oboru daktyloskopie byli Karel 

Klečka, vídeňský komisař, který překládal významné daktyloskopické knihy do češtiny, 

Oldřich Pinkas, který spolu s Josefem Povondrou vydal „Pokyny pro službu pátrací a 

daktyloskopickou“, ač kniha určená pro služební účely, stala se významným dílem 

obsahující základní poznatky z oblasti kriminalistické techniky a taktiky v českém jazyce. 

Dále bych zmínila Petra Chybu, který v Košicích publikoval práci s názvem „Moderní 

pomůcky kriminalistiky“ a je dokladem úspěšné aplikace daktyloskopie i na Slovensku. 

Významným dílem se stala encyklopedická publikace „Systém kriminalistického 

vzdělání“ od Josefa Šejnohy, Otty Fanty a Ladislava Moravce.  V neposlední řadě je nutné 

zmínit dílo Václava Noska z roku 1947 „Daktyloskopie, cheiroskopie a pedoskopie“, která 

se stala na dlouhá léta základní učebnicí daktyloskopických disciplín.46 

 

 

 

                                                      
45NĚMEC, B. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 12. Praha, 1958, s. 563 
46STRAUS, J., PORADA V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 33 
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ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD Z HISTORIE – PRVNÍ ODHALENÝ PODVRH V DĚJINÁCH ČS. DAKTYLOSKOPIE 

Dne 18. října 1926 byla vyloupena pokladna spořitelního a záložního spolku ve Smolenci 

v okrese Louny a bylo z ní odcizeno 24.639,- Kč.47 Pachatelé vnikli do objektu tím, že vyřízli kus 

skla a otevřeli okenní závěr. Na místě byly nalezeny úlomky skla. Na dvou úlomcích byly objeveny 

otisky prstů. 

Štábní kapitán Povondra prohlásil, že se jedná o otisk Aloise Košťála, neboť mu tento 

otisk byl znám z jiného případu. Četníci se ihned vydali pachatele zatknout do jeho bytu na 

Kladně. Tam je čekalo překvapení, když jim manželka podezřelého sdělila, že manžel se nachází 

v trestnici na Pankráci, kde si odpykává trest za vyloupení pokladny v Libochovicích. 

Důvěryhodnost daktyloskopie se tehdy otřásla v základech, když vedení Pankrácké věznice 

vyloučilo možnost, že by ji Alois Košťál mohl opustit. 

Avšak dalším vyšetřováním bylo zjištěno, že Košťál byl v trestnici pověřen funkcí lampáře 

a měl tak přístup do různých částí trestnice, kde se stýkal s ostatními trestanci. Na kousky skla 

z rozbité lampy otiskl svůj levý ukazovák, který zapříčinil jeho uvěznění, a předal je spolu s typem 

na vyloupení pokladny ve Smolenci dříve propuštěnému trestanci, aby je podstrčil na místě činu. 

Uvedeným činem sledoval vyvrácení jednoho ze základních východisek daktyloskopie o 

jedinečnosti a neopakovatelnosti papilárních linií. Chtěl dokázat, že on a současně i jeho žena a 

matka byli nevinně odsouzeni za dříve spáchanou loupež.48 

  

                                                      
47DLOUHÝ, Michal. Století četnické kriminalistiky: historie kriminalistiky u četnictva na území 
České republiky. Cheb: Svět křídel, 2014. s. 216 
48Tamtéž s. 217, 218 
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2 Současnost 

2.1 Pojem, předmět, objekt a význam daktyloskopie 

Název daktyloskopie pochází z řečtiny. Daktylos znamená – prst a skopein 

znamená viděti. Existuje celá řada definicí, ale všechny znějí téměř totožně. Například 

Slovník kriminalistických pojmů a osobností uvádí, že se jedná o „nauku o obrazcích 

papilárních linií na vnitřní straně článků prstů, na dlaních, na prstech nohou a 

chodidlech“.49 

Za významnou skutečnost lze považovat to, že obrazce papilárních linií nejsou 

vytvořeny na jiných částech povrchu lidského těla. Nenalezneme je u jiných živých tvorů 

krom lidoopů, u kterých není těžké rozpoznat jejich původ. Stopa s obrazci papilárních 

linií je vždy lidského původu.  

Na daktyloskopii lze nahlížet jak v užším, tak širším smyslu. V užším smyslu se 

jedná o metodu k identifikaci osob podle zvláštnosti kresby papilárních linií. V širším 

smyslu se pak jedná o způsoby snímání daktyloskopických otisků, vyhledávání, 

zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop a jejich hodnocení. 

Předmět daktyloskopie zahrnuje především studium vzniku a zániku 

daktyloskopických stop, techniky jejich vyhledávání, zviditelňování a zajišťování. Dále 

také techniky snímání daktyloskopických otisků, metodiky daktyloskopické identifikace, 

systémy třídění daktyloskopických stop do sbírek za účelem jejich využívání a vytěžování, 

technické a taktické hodnoty daktyloskopických stop.50 

Máme-li vymezený předmět, můžeme pak říci, že „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 

                                                      
49STRAUS, J., VAVERA, F. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 
s. 45 
50STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 49 
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nohou a chodidlech z hlediska zákonnosti jejich vzniku, vyhledávání, zajišťování a 

zkoumání s cílem identifikovat osobu, která otisk vytvořila.“51 

Za objekty daktyloskopie považujeme daktyloskopické stopy a daktyloskopické 

srovnávací materiály. 52  Podstata stop je exaktně zjištěná skutečnost formulovaná 

v obecné filosofické teorii vzájemného působení, která říká: „Působí-li na sebe současně 

dva nebo více objektů, dochází ke vzájemnému předávání informací o jednotlivých 

objektech navzájem.“ 53  Za kriminalistickou stopu je považována každá změna 

v materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka. Podmínkou je příčinná nebo alespoň 

místní nebo časová souvislost s vyšetřovanou událostí. Kriminalistická stopa obsahuje 

kriminalistickou nebo trestněprávně relevantní informaci a je zjistitelná a zajistitelná a 

informace z ní využitelná pomocí přístupných kriminalistických, přírodovědných a 

technických metod, prostředků a postupů. 54  Takovéto stopy pak můžeme dělit na 

materiální a paměťové. Daktyloskopické stopy jsou vždy stopami materiálními. 

„Pod pojmem daktyloskopické stopy se rozumí všechny otisky a vtisky prstů, dlaní 

a bosých nohou, které odrážejí informaci povrchové struktury papilárních linií 

odrážejících příslušné části lidského těla a byly způsobeny činností mající příčinný, místní, 

časový a jiný vztah k objasňované události.“55 

Pod pojmem daktyloskopické srovnávací materiály se rozumí jednak otisky 

obrazců papilárních linií konkrétních osob zařazených do daktyloskopických evidencí, 

jednak osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti, dále tzv. osob domácích 

(například se jedná o osoby společně žijící v jednom bytě), ale i otisky sejmuté osobám, 

                                                      
51tamtéž 
52MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2., přeprac. a dopl. vyd. V 
Praze: C.H. Beck, 2004. Beckovy mezioborové učebnice. s.139 
53PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 104 
54 STRAUS, Jiří. Kriminalistika, kriminalistická technika: (pro kvalifikační kurz kriminalistických 
expertů). Vyd. 2., upr. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. s. 12 
55STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 49 
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které nemohou nebo nechtějí prokázat svou totožnost, a neznámým mrtvým lidských 

tělům. 

Daktyloskopie byla vytvořena za účelem identifikace konkrétní osoby, která 

zkoumanou stopu související s kriminalisticky relevantní událostí vytvořila. Význam 

daktyloskopie pak můžeme spatřovat právě v identifikaci konkrétní osoby. 

2.2 Kůže a papilární linie 

Abychom pochopili a správně popsali to, jak je možné na základě otisku prstu 

identifikovat osobu, musíme znát skladbu a činnost kůže, její význam a funkci. 

Struktura kůže (obr. 8)56 je tvořena dvěma hlavními vrstvami - pokožkou neboli 

epidermis a škárou neboli corium. „Mezivrstvou“ kterou lze nalézt mezi pokožkou a 

škárou je tzv. vrstva Stratum Malpighii57. Hranice mezi vrstvami není rovná a tvoří ji 

hřebínkovité výběžky 

(tzv. papily) a brázdy, do nichž 

přesně zapadají epiteliální lišty 

a čepy pokožky. Čím větší a 

jemnější pohyblivost vyžaduje 

určité místo kůže, tím vyšší 

jsou papily. 58  Tvar papil je 

velice rozmanitý. Může být 

konický, polokulovitý, 

pyramidový, hruškovitý, či ve středu rozčísnutý. Tato variabilita papil zajišťuje 

diferenciaci hmatových lišt. Spojíme-li variabilitu papil a papilového podkladu vznikne 

nám nekonečné množství kombinací kožního reliéfu a skutečnost, že nemohou být na 

světě dva lidé, kteří by měli stejné papilární otisky. Papilární linie tak vytváří složité a 

                                                      
56 Převzato z: http://www.mvcr.cz/webpm/clanek/dermatologicke-faktory-ovlivnujici-snimani-
otisku-prstu.aspx, zobrazeno 11. 2. 2017 
57 Marcello Malpighi: italský lékař, který v roce 1664 jako první zpracoval vědeckou práci o 
obrazcích papilárních linií 
58CHYŠKA, j. Význam a funkce kůže z hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 8. Praha, 
1979, s. 502 

        Obr. 8 Struktura kůže  



24 
 

jedinečné obrazce, jejichž účel není zcela znám. Jistá je jejich souvislost s citlivostí 

pokožky a jejími hmatovými vlastnostmi.  

Výška a šířka lišt je podmíněna především různou tloušťkou pokožky. Čím je 

epidermis tlustší, tím je hrubší její zřasení, lišty jsou větší a méně početné. Je-li však 

epidermis tenká, jsou lišty užší, jemnější a vyskytují se na stejné ploše ve větším počtu.59 

U mužů jsou lišty pravidelně mohutnější než u žen, což souvisí jak s tělesnou stavbou 

obou pohlaví, tak s jemnější pokožkou žen. Výše zmíněné nemusí být pravidlem i u mužů 

lze nalézt jemně zřasený papilární reliéf. Obdobné je to i u dětí, jejichž kožní papily se 

vyvíjejí již v embryonálním životě, přibližně od třetího měsíce existence plodu. Reliéf 

dětské kůže je jemný a prohlubuje se s věkem, avšak papilární linie zůstávají neměnné.  

Pro daktyloskopii jsou rovněž významné potní žlázy. Potní žlázy se nacházejí na 

celém těle. Nejvíce jsou roztroušeny na dlaních a ploskách nohou. Jejich hlavním 

významem je tělesná teplotní regulace. Současně mají významný vliv na vykreslení 

daktyloskopické stopy. 

Stejně tak, jak jsou neměnné papilární linie, je během života neměnný počet i 

velikost potních pórů. Touto myšlenkou se roku 1916 začal zabývat francouzský badatel 

dr. Locard a objevil tak novou identifikační metodu, kterou dnes nazýváme poroskopie60.  

Dr. Josef Kanákal svůj článek „Proč se nevyužívá poroskopie k identifikačním účelům“ 

publikovaný roku 1971 v Kriminalistickém sborníku č. 9 končí konstatováním: „Jistě jde 

o objev na tehdejší dobu senzační, avšak upotřebitelnost dnešního způsobu 

daktyloskopické identifikace stop, otisků prstů i dlaní, podle mého mínění, poroskopie 

nikdy nedosáhne. To je také jeden z hlavních důvodů, proč není v kriminalistické praxi 

využívána.“61 Toto pojetí v České republice zůstává dodnes. V zahraničí tomu tak všude 

                                                      
59MALÁ, L. Histologie a fysiologie kůže s hlediska daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 2. 
Praha, 1958, s. 70 
60Poroskopie je identifikační metoda zjištění osoby a její totožnosti na základě otisku pórů na 
lidských prstech 
61OKLEVSKI, S. Poroskopie jako metoda identifikace osob. Kriminalistický sborník č. 5. Praha, 
2010, s. 52 
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není. V současné době můžeme nalézt státy, kde se poroskopie (běžně) využívá 

v kriminalistické praxi. 

Kromě potních žláz nalezneme v kůži i jiné důležité orgány. Jedná se především 

o nervy, nervová zakončení. Ty způsobují rudnutí/zbělení kůže nebo nás informují o 

různých pocitech. 

2.3 Daktyloskopické zákony 

Využitelnost obrazců papilárních linií k identifikaci osob bylo nutné exaktním 

způsobem prokázat individuálnost, neměnnost a neodstranitelnost obrazců papilárních 

linií. Na základě toho Francis Galton formuloval tři základní daktyloskopické zákony, 

které výše zmíněné potvrzují. 

2.3.1 Zákon o neměnnosti obrazců papilárních linií 

Obrazce papilárních linií jsou relativně neměnné v průběhu lidského života.62 

Člověk se od narození do konce života mění – roste, přichází do styku různými látkami, 

materiály, dochází k různým zraněním. Tím se pokožka stále vyvíjí, a tedy i obrazce 

papilárních linií, které se sice mění ve vzhledu obrazu, avšak skladba, sled, návaznost, 

vzdálenost mezi jednotlivými markanty zůstává stejná.  

Reliéf otisku prstu se začíná vyvíjet již od třetího měsíce existence plodu, vývoj 

se ukončuje šestým měsícem gravidity. Proto jsou po narození obrazce velmi dobře 

patrné a zůstávají tak i po určitou dobu po smrti. 

2.3.2 Zákon o neodstranitelnosti papilárních linií 

„Papilární linie jsou neodstranitelné, pokud není odstraněna nebo zničena 

zárodečná vrstva kůže.“63  Odstranit papilární linie spálením, zbroušením, seříznutím 

pokožky není tedy možné. V takovém případě se papilární linie vždy obnoví. Vědci 

v průběhu historie se pokoušeli tento zákon vyvrátit nebo chcete-li potvrdit. Sami na 

sobě prováděli různé experimenty, kdy si obrušovali, popalovali pokožku a opětovně 

                                                      
62STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 54 
63tamtéž 
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(když se pokožka obnovovala) sbírali otisky a sledovali změny. Významné jsou především 

pokusy Locarda a Wikovského. 

V případě práce či činnosti v agresivním prostředí se vždy po ukončení činnosti 

porušující lidskou kůži papilární linie vždy obnoví. V případě velkého poškození a zásahu 

do zárodečné vrstvy kůže se objevují jizvy. V takovémto případě vzniká nový 

charakteristický soubor znaků platných pro konkrétní otisk. Aby byl otisk zcela změněn, 

muselo by dojít k  odstranění zárodečné vrstvy. Jednalo by se o tak zásadní zásah do 

kůže, který by byl patrný po celý život. 

V souvislosti s tímto zákonem by bylo vhodné zmínit možná onemocnění, která 

mají vliv právě na vzhled a existenci obrazců na částech těla pokrytých papilárními 

liniemi. U osob trpících leprou či zvláštní mozkomíšní nemocí jsou zaznamenány změny 

papilárních linií. Pro daktyloskopii jsou významná některá onemocnění, která postihují 

dlaně a distální články prstů. 64  Jedná se o celou řadu různých, především kožních 

onemocnění, jako je například ekzém, zánětlivá čí plísňovitá kožní onemocnění, 

autoimunitní onemocnění, jako je například lupus, genetická onemocnění způsobující 

trvalá poškození částí těla, sekundární syfilis a další více či méně závažná onemocnění.  

Tyto nemoci mají významný vliv na snímání otisků prstů. Pokud se jedná o 

přechodná onemocnění, může po jejich vyléčení dojít k opětovnému obnovení 

papilárních linií (pokud není poškozena zárodečná vrstva kůže). Některá onemocnění 

způsobí sekundární změny kůže tak, že je vytvořen nový charakteristický otisk.  

                                                      
64DRAHANSKÝ‚ M. et al.‚ 2010. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů. 
Kriminalistika [online], č. 3 [cit. 2017-02-13]. 
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V neposlední řadě existuje i velmi vzácné genetické onemocnění Adermatoglyfie 

(obr. 9)65 neboli absence rýh na bříškách prstů.66 Kromě hladkých prstů je pro osoby 

trpící touto nemocí (genetickou mutací) typické to, že se potí mnohem méně než zdraví 

jedinci. Zaznamenána byla ještě další 2 onemocnění, která způsobují to, že se osoba 

narodí bez otisků prstů 

– Naegeliho syndrom a 

Dermatopathia 

pigmentosa reticularis. 

Kromě onemocnění 

mohou mít i léky vliv na 

destrukci papilárních 

linií. Konkrétně s jedná 

o lék Xeloda, který se používá při léčbě rakoviny.  

2.3.3 Zákon o individuálnosti obrazců papilárních linií 

„Na světě nejsou dva lidští jedinci, kteří by měli shodné obrazce papilárních 

linií.“67 Díky velkému množství markantů je existence shodného obrazu papilárních linií 

vyloučena. Příkladem může být nález 20 markantů na jednom článku prstu. V takovém 

případě existuje 64 miliard možných variací obrazců. Takováto pravděpodobnost vlastně 

vyjadřuje, že na Zemi dosud nežilo tolik lidí, aby byl výskyt stejného obraze papilárních 

linií možný.  

Zajímavostí může být to, že ani moderní analýza DNA není v současné době 

schopna odlišit jednovaječná dvojčata, zatímco daktyloskopie ano. Otisky takovýchto 

dvojčat mohou být velmi podobné, nikdy však úplně stejné. 

                                                      
65Převzato z: https://handfacts.wordpress.com/2011/09/20/born-without-fingerprints-
adermatoglyphia-is-caused-by-a-gene/, zobrazeno 13. 2. 2017 
66 NOUSBECK‚ J. et al.‚ 2011. A Mutation in a Skin-Specific Isoform of SMARCAD1 Causes 
Autosomal-Dominant Adermatoglyphia. American Journal of Human Genetics [online]. 12. 8. 
2011, č 89/2, s. 302-07 [cit. 2017-02-13]. 
67STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 56 

Obr. 9 – a) normální jedinec,  b,c) 2 různé osoby postižené adermatoglifií  
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2.4 Daktyloskopické stopy  

Daktyloskopickým stopám jsem se částečně věnovala v části 2.1 - Pojem, 

předmět, objekt a význam daktyloskopie. Daktyloskopické stopy jsou spolu se 

srovnávacími materiály objektem daktyloskopie.  

„Daktyloskopické stopy vznikají dotykem vnitřních částí prstů, dlaní nebo chodidel 

s pevným nebo tvárným předmětem.“ 68  Část těla pokrytá papilárními liniemi, která 

vytváří konkrétní stopu, se nazývá odrážejícím objektem. Předmět, na kterém stopa 

vznikla, se nazývá objekt odrážející. Zvláštností daktyloskopických stop je jejich zrcadlové 

zobrazení. Pravá strana originálu je zobrazena na levé straně stopy a naopak. 

Daktyloskopické stopy můžeme rozdělovat pomocí dvou kritérií. 

1) Podle viditelnosti: 

a) Viditelné – takováto stopa je viditelná pouhým okem. Nejčastěji se jedná 

o stopy v tvárných materiálech, jako je např. čerstvý sklenářský tmel, 

stopy v prachu či určitým způsobem zbarvené (např. otisk krvavé dlaně).  

b) Latentní - jedná se o stopy, které nejsou rozpoznatelném pouhým okem. 

Nejčastěji jsou tvořeny potem, ale také to může být mastnota či například 

kosmetické přípravky. 

2) Podle způsobu vzniku: 

a) Plastické (neboli 3D stopy) - takováto stopa vzniká, pokud odrážející 

objekt (objekt, který stopu přijímá) má určité deformační vlastnosti. 

Jedná se například o vosk, plastelínu či sýr. 

b) Navrstvené - vznikají přenesením látky na povrchu částí těla pokrytých 

papilárními liniemi na odrážející objekt (nosič stopy). Látkou může být 

například krev, pot, prach či barva (cokoliv, co ulpělo na papilárních 

                                                      
68Tamtéž, s. 68 
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liniích). Navrstvené stopy dělíme podle toho, zda jsou prostým okem 

viditelné, či nikoliv. Neviditelné stopy nazýváme latentními, které jsou 

nejčastěji tvořeny potem. 

c) Odvrstvené - vznikají, pokud se na papilární linie přenese látka (například 

prach, ve vodě rozpustná lepidla na poštovních známkách, čerstvé 

nátěrové hmoty) z odrážejícího se objektu, čímž se naruší povrch nosiče 

stopy, na kterém vznikne stopa. 

Jiný způsob dělení rozlišuje stopy dle upotřebitelnosti. Jedná se o kriminalisticko-

technický aspekt, kde kritériem dělení je počet identifikačních znaků obsažených ve 

stopě. Stopy pak dělíme na: upotřebitelné, částečně upotřebitelné, neupotřebitelné. 

Tomuto dělení bude věnována některá z následujících kapitol. 

2.4.1 Stálost daktyloskopických stop 

Obecně známou skutečností je fakt, že kvalitnější daktyloskopické stopy s vyšší 

informační hodnotou vznikají na hladkých, pevných a nenasáklých materiálech. 

Daktyloskopické stopy se nejlépe snímají ze skla, keramiky, hladkých kovů, hladkého 

dřeva, některých plastů, papírů či předmětů opatřených nátěry.69 

Trvanlivost stop závisí na celé řadě faktorů. Jedním z nejvýznamnějších je okolní 

prostředí. Nelze však uvést konkrétní podmínky, které způsobí zánik daktyloskopické 

stopy. Z minulosti je známa celá řada případů, kdy byly sejmuty stopy z objektů 

ponořených do vody či stopy na papíře staré více jak 30 let.70 

Vlivy, které působí na stálost daktyloskopických stop, můžeme zobecnit tak, že 

čím delší doba uplynula od vytvoření stopy, tím jsou stopy po jejich sejmutí méně čitelné. 

V případě vlhkého počasí se rozplývají a za teplého, slunného počasí naopak vysychají. 

Zajímavé je, že na základě vědeckých pokusů bylo zjištěno, že stopy, jež zanechá osoba, 

                                                      
69Tamtéž, s. 72 
70 Tamtéž, s. 72 
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která je silným vylučovatelem, tedy stopy potně-tukové, mají mnohem větší trvanlivost 

než stopy, které vytvořila osoba, která má pokožku spíše sušší, tedy stopy potní.71  

Problém stálosti daktyloskopických stop byl středem zájmu mnoha odborníků. 

Stálost byla podrobena nejednomu zkoumání a experimentu. Díky tomu ji dnes můžeme 

shrnout do několika bodů:72 

1) Vzájemná závislost mezi trvanlivostí stop papilárních linií a chemickým 

složením potně-tukové substance, druhem podkladu a prostředím. 

2) Doba zachování potně-tukových stop je asi pětinásobně větší než doba 

zachování stop pouze potních. 

3) Významný vliv má stupeň hladkosti a savosti podkladu. Vhodnější jsou hladké 

a nesavé povrchy. 

4) Na trvanlivost stop mají vliv veškeré faktory, které na ni působí. Ať už se jedná 

o teplotu, vlhkost, sluneční záření, srážky či prašnost. Potní stopy nacházející 

se v uzavřených prostorech jsou přibližně 16x stálejší, než stopy stejného 

charakteru nacházející se v otevřeném prostoru a proměnlivých podmínkách. 

5) Od okamžiku vzniku stopy dochází k jejímu stárnutí. Vysoká teplota (přes 

30°C), nízká vlhkost vzduchu, srážky, světlo a prašnost urychlují proces 

stárnutí. Procesem stárnutí dochází k viditelným změnám na 

daktyloskopických stopách. 

6) Při zkoumání stáří stopy je nutné se zaměřit i na podmínky vzniku a prostředí, 

ve kterém se stopa nachází. 

2.4.2 Vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop 

Při vyhledávání můžeme daktyloskopické stopy rozlišit na viditelné a neviditelné 

(neboli latentní). Tento způsob rozlišení je významný z důvodu výběru způsobu 

vyhledání daktyloskopické stopy. Vyhledávání viditelných daktyloskopických stop 

                                                      
71RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 187 
72STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 79, 80 
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nečinní zpravidla žádné obtíže. Vyžaduje (pouze) pečlivou práci kriminalistického 

technika.73 

„Cílem zajišťování daktyloskopických stop je pozastavit proces jejich stárnutí a 

tím zamezit ztrátě kontinuity kresby papilárních linií a trvale tak uchovat jejich kresbu 

pro provedení kriminalistické daktyloskopické expertizy.“74 

Postupem vývoje daktyloskopické vědy byla do praxe zavedena celá řada metod, 

postupů a prostředků, které slouží k vyhledávání, zajišťování a fixaci stop. Dle charakteru 

stopy, konkrétních podmínek a možností v souladu s nejnovějšími prostředky 

kriminalista vybírá, metodu, kterou bude nejvhodnější použít. Pří ohledávání místa, 

předmětů a vyhledávání a zajišťování stop si počíná tak, aby nedocházelo ke zničení či 

znehodnocení stop a nevznikaly stopy nové. 

Pro zvýraznění kresby viditelných stop nebo zviditelnění latentních stop se 

využívá fyzikálních a chemických vlastností substance tvořící stopu (krev, prach, 

mastnota, potně-tuková substance). Způsoby zviditelnění pak můžeme rozlišit na tři 

základní skupiny.   

A Fyzikální metody 

Fyzikální metody se vyznačují nezávislostí reakce či nezávislou vazbou mezi 

složkami substance a vyvolávacím prostředkem. Zviditelňující prostředky pak ulpívají na 

stopě vlivem vzájemné přilnavosti mezi substancí a prostředkem.75 

Při užití fyzikálních metod se využívají optické vlastnosti daktyloskopické stopy, 

tedy rozličných vlastností v pohlcování světla, lomu a odrazu stopy a nosiče. Nejčastěji 

užívaný světelný zdroj je přirozené denní světlo. V některých případech se užívá umělé 

světlo, které lépe stopu zviditelní (může se jednat jak o plošný, či bodový zdroj). Stopa 

se nasvítí rovnoměrně tak, aby došlo k co největšímu kontrastu mezi otiskem a plochou. 

                                                      
73PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 293 
74STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 132 
75Tamtéž 
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Následně se takto zviditelněný kontrast fixuje fotograficky. 76   Ke zvýšení kontrastu 

používají kriminalisté filtry, které (především) potlačují barvu podkladu.  

Zvláštní postup při fotografování je nutný dodržet v případě fotografování 

mastných stop, respektive stop na mastném povrchu. Takovouto stopu je nutné nasvítit 

kolmo k povrchu nosiče tak, aby byl odstraněn lesk pozadí. V běžných případech se stopa 

nasvítí přímo. Aby bylo možné nasvícenou stopu fotografovat, využijí se skleněné 

destičky tak, že paprsky světla dopadající na plochu se stopou se odrazí kolmo od 

objektivu. 

Latentní daktyloskopické stopy je nutné nejprve zviditelnit. Zviditelňování je 

založené na poznatku, že odparek potu, který tvoří vlastní stopu, má lepkavý charakter. 

Na odparku proto ulpívají jemné práškovité hmoty, které vlastní obrazec papilárních linií 

zviditelňují. Kriminalisté a techničtí odborníci tak stanovili práškové hmoty (obr. 11)77, 

které dostatečně zviditelňují kresbu papilárních linií a minimálně, nebo vůbec neulpívají 

na povrchu nosiče. Současná kriminalistická praxe využívá celou řadu ve vodě 

nerozpustných jemných prášků.  

Zviditelňování latentních daktyloskopických stop se provádí zpravidla nanesením 

daktyloskopického prášku pomocí jemného štětečku na prověřované místo. Prášek se 

nanáší jemnými tahy prováděnými jedním směrem tak, aby nedošlo k poškození obrazců 

papilárních linií. Stopu je také možné zviditelnit pomocí sprejů či rozprašovačů, čímž 

                                                      
76Tamtéž, s. 134 
77Převzato z: http://elasbrno.cz/daktyloskopicke-prasky-zakladni-a41, zobrazeno 17. 2. 2017 

Obr. 11 Základní daktyloskopické prášky, různá barevnost prášku umožňuje vybrat kriminalistovi barvu tak, aby 
byl zajištěn kontrast s pozadím. 
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zmenšíme riziko poškození daktyloskopické stopy. Takto zviditelněné stopy se následně 

fotografují a zajišťují na daktyloskopickou folii. 

Jak bylo výše zmíněno, existuje velké množství daktyloskopických prášků. 

Typickými představiteli jsou argentorát (jemně mletý kovový hliník), železo, mosazné a 

bronzové prášky, grafit, tkanol a další. Kriminalista vybírá takový prášek, aby byl zajištěn 

kontrast mezi vyvolanou plochou a podkladem (obr. 12)78.  

 

Prášky můžeme dělit podle různých kritérií. 

1) Hrubost prášku:  

a. Jemnozrnné prášky – jednotlivá zrna mají nižší hmotnost, efektivní 

jsou při zviditelňování starších latentních daktyloskopických stop. 

b. Hrubozrnné prášky – zrna mají vyšší hmotnost a používají se při 

zviditelňování relativně čerstvých nebo mastných latentních stop. 

2) Kovové x nekovové prášky: kovové prášky můžeme dále rozlišit na 

magnetické a nemagnetické. Využívají se pak jejich fyzikální vlastnosti. 

3) Počet složek, ze kterých se skládají 

a. Jednosložkové – jsou vyráběny z jednoho materiálu, který se často 

barví tak, aby bylo dosaženo vhodného kontrastu. 

                                                      
78Vlastní fotoarchiv diplomantky 

Obr. 12 Daktyloskopické stopy odebrané ze skleněné lahve dvěma odlišnými způsoby za 
pomoci odlišných druhů prášků a barvy voskové folie, aby byl zajištěn kontrast. 
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b. Dvousložkové – jedná se především o fluorescenční a duální prášky. 

Používají se na nosičích, kde se střídá světlá a tmavá barva. Duální 

prášky se na světlých nosičích jeví jako tmavošedé a na tmavých 

nosičích jako světlešedé. Fluorescenční prášky jsou vhodné ke 

zviditelňování starších stop z důvodu vysokého kontrastu vůči pozadí. 

Vícesložkové prášky se podobají dvousložkovým, jen je do nich navíc 

přidáván jód. Jód se během doby působení vypařuje, čímž způsobí 

vykreslení celého otisku 

4) Tekuté zviditelňující prostředky: slouží ke zviditelňování otisků pod vodou. 

Předmět, na kterém se nachází otisk, se ponoří do vody (postříká se), voda se 

nechá po určitou dobu působit a následně se oplachuje destilovanou vodou. 

5) Nanášení sazí na povrch nosiče získaného hořením vhodné látky: nejčastěji 

se využívají saze hořícího kafru. Na lžičce se zapálí vhodná látka a saze, které 

vznikají, se směřují na povrch nosiče. 

B Fyzikálně-chemické metody 

1) Metoda jodových par – v současnosti málo užívaná metoda. Páry se nechají 

působit na místo, kde se předpokládá výskyt latentních stop. Pokud se na 

nosiči stopa objeví, z důvodu rychlé sublimace par je nutné rychle stopu 

fotograficky zajistit. Poté je vhodné aplikovat fixační roztok na bázi 

benzoflavonu.79 

2) Fyzikální vývojka – využití fyzikální vývojky je především u stop na porézních 

materiálech. Aplikuje se především na suchý či mokrý papír, surové dřevo 

nebo umělé hedvábí. Předmět s předpokládaným výskytem 

daktyloskopických stop se ponoří do misky s množstvím vývojky a mírně se 

s ním pohybuje. Stopy se začnou zviditelňovat asi po deseti minutách. Po 

zviditelnění chemickou látku omyjeme vodou a stopy zajišťujeme až po 

úplném oschnutí. Postup je možné opakovat. 

                                                      
79Tamtéž, s. 139 
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3) Kyanoakrylátové páry – tato metoda slouží ke zviditelňování stop 

vyskytujících se především na 

materiálech z umělé hmoty. Výhodné 

je užití na zbraních, střelivu či 

galvanizovaných foliích. Metoda byla 

patentována roku 1980 a o dva roky 

později zveřejněna. Kyanoarylátové 

páry naprosto dokonale vyvolávají 

latentní daktyloskopické stopy (obr. 

13)80  prakticky na všech materiálech. 

Kyanoakrylát je látka běžně prodávaná 

jako vteřinové lepidlo. Touto metodou 

vyvolaný otisk je bílý, pevný a vcelku stálý. 81  Dokonalejší způsob využití 

kyanoakrylátových par využívá prostředek označovaný jako kyanová hůlka. 

Z hořáčku hůlky se uvolňují páry, kterými lze dýmovat různé předměty ať už 

v interiéru či exteriéru.  

4) Genciánová violeť – jedná se o barvivo, které se využívá u vazeb s mazovými 

složkami v potně-tukové substanci. Aplikuje se máčením lepicí pásky do 

roztoku nebo nanášením pomocí pipety. Takto zviditelněná stopa má 

purpurovou barvu. 

5) Súdánská čerň – používá se na lepivých površích. Na povrchu se nechá 

působit přibližně deset sekund a následně se asi dvě až tři minuty oplachuje. 

6) Amido čerň – používá se na barvení krevních stop. Po aplikaci se omývá ve 

dvou rozličných roztocích. 

7) Coomassiova modř – má obdobné vlastnosti a aplikaci jako amido čerň. Před 

použitím se doporučuje aplikace kyanoakrylátových par. 

                                                      
80Převzato z: HOLUBEC, J. Zviditelňování latentních daktyloskopických stop pomocí 
kyanoakrylátu. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1988, s. 462 
81PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 295 

 

Obr. 13 stopa vyvolaná kyanoarylátem na sáčku 
z polyuretanu 
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C Chemické metody 

Chemické metody se využívají ke zviditelňování latentních daktyloskopických 

stop, které jsou zanechány na porézních materiálech či na surovém dřevu. 

Ke zviditelňování se užívají různé chemické látky jako je dusičnan stříbrný, 

ninhydrin (užívaný ke zviditelňování velmi starých stop) či fluorescenční prostředek DFO. 

Další činidla, která se využívají při chemickém zviditelňování daktyloskopických stop, 

jsou oxid osmičelý a oxid rutheničelý. 

D Další metody sloužící k zviditelňování daktyloskopických stop 

Jednu z novějších metod představuje využití laseru. Laserová metoda spočívá 

v ozáření předmětu argonovým laserem, při kterém dojde k luminiscenci odparku. 

„Argonový laser je citlivý kvantový zesilovač v oblasti viditelného až infračerveného 

spektra elektromagnetického záření.“82 Nevýhodou je, že laser při svém výkonu může 

poškodit daktyloskopickou stopu. Proto laserování předchází určitá chemická 

předúprava předmětu barvivy (případně jinými látkami). V zahraničí se metoda využívá 

i pro vyhledávání daktyloskopických stop na automobilech.  

Mezi nové metody, které se 

prosazují v praxi, můžeme zařadit i 

reflexivní ultrafialové zobrazování 

vyvinuté americkou firmou Sirchie. 

Metoda je založena na optickém 

zviditelňování odražených 

ultrafialových vln od otisku, který ulpěl 

na povrchu materiálu.83  Při využívání 

této metody se používá přístroj 

                                                      
82NĚMEC, B. Možnosti využitia argonového laseru v daktyloskopii. Kriminalistický sborník č. 1. 
Praha, 1983, s. 80 
83RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 177 

Obr. 14 Krimesite Scope vybavený videokamerou 
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Krimesite Scope (obr. 14)84. Mezi její výhody můžeme řadit možnost využití v libovolných 

světelných podmínkách, v uzavřených či otevřených prostorách, možnost sejmutí otisků 

z jakýchkoliv neporézních materiálů bez jejich předchozí úpravy, takže nedochází 

k reakci zkoumaného objektu a prášku či chemikálie. Podporuje metody vycházející 

z užití kyanoakrylátových par a zobrazené otisky lze ihned fotografovat.  

Latentní daktyloskopické stopy lze zviditelňovat i dalšími metodami. Můžeme tak 

uvést radioaktivní metody, které se v praxi z důvodu finanční náročnosti a náročnosti 

bezpečnostních opatření moc nepoužívají. Metody využívající rentgenové záření nebyly 

z důvodů velkého množství nevýhod zařazeny do praxe. Další možností je „plazmatické“ 

zpracování. Ač má tato metoda mnoho pozitivních výsledků, nebyla do současnosti 

zavedena do praxe.  

ZAJÍMAVÝ PŘÍPAD VYŘEŠENÝ ZA POMOCI LASERU: 

Tzv. Trifa case můžeme datovat od roku 1975. Valerian Trifa byl arcibiskupem rumunské 

ortodoxní církve v USA. Roku 1975 Ministerstvu spravedlnosti Spojených států neunikl fakt, že 

při své emigraci do USA zatajil členství v Železné gardě, rumunské pronasictické straně. Byl 

obviněn ze spolupráce s nacisty. Avšak důkazy byly sporné. Roku 1982 byla v německém archivu 

nalezena pohlednice datovaná 14. června 1942. Tato pohlednice byla domněle napsána Trifou a 

adresována šéfovi gestapa Heindrichu Himmlerovi. 85  Němci zamítli americkému úřadu FBI, 

kterému se pohlednice dostala do rukou jako důkaz, použít techniku pro zjišťování otisků prstů, 

která by mohla tento historický dokument poškodit. FBI k zajištění důkazů o kolaboraci s nacisty 

použili v té době novou metodu – laser. Na pohlednici byl nalezen otisk palce Valeriana Trify. Na 

základě tohoto důkazu byl bývalý arcibiskup vyhoštěn z USA. 

                                                      
84 Převzato z: RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve 
forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 177 
85MENZEL, E. Roland. Fingerprint detection with lasers. 2nd ed., rev. and expanded. New York: 
M. Dekker, c1999. s. 174 
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2.4.3 Zajišťování viditelných stop 

Viditelné daktyloskopické stopy se vždy zajišťují fotograficky. Původně vhodná 

viditelná stopa pro zkoumání může být jejím zajišťováním znehodnocena. Proto je 

vhodné v jednotlivých fázích zajišťování stopu fotografovat.86 

Objemové stopy se odlévají pomocí odlévací hmoty na bázi silikonu (MIKROSIL 

MIVA, LUKOPREN aj). Nalezená objemová stopa se nejprve očistí od hrubých nečistot a 

nanese se odlévací hmota k okraji stopy a mírným tlakem na podložku se vyplní hmotou 

celá stopa. Po vytvrdnutí hmoty se odlitek opatrně vyjme, čímž se získá negativ stopy. 

Na takto vzniklý odlitek stopy se nanese barva (postupuje se tak jako při snímání otisků 

živým osobám) a provede se otisknutí. 

„Stopy na mastných površích se zajišťují pomocí par jodu a stříbrné destičky.“87 

Na místo, kde se nachází daktyloskopické stopy, se nechají působit jodové páry. Po 

vybarvení stop se přiloží stříbrná destička a jemně přitlačí. Poté se destička vystaví 

prudkému světlu. 

Mastné stopy se nejčastěji zajišťují pomocí sazí získaných hořením kafru. Místo, 

kde se stopa nachází, se nechá okouřit kafrem a následně se péřovým štětečkem (vatou, 

vodou) odstraní přebytečné saze. Vzniklá stopa se může fotografovat a zajistit na bílou 

podložku. Jiný způsob zajištění představuje užití těžkých daktyloskopických prášků 

(železné piliny, magnetické prášky aj.). Po jemném nanesení prášku se stopa očistí a 

zafixuje daktyloskopickou folií.  

Krevní stopy je nutné nejdříve detekovat pomocí optických metod. Využijeme 

různé vlnové délky světla tak, aby stopa byla dobře viditelná (př. čerstvá krev – spektrum 

o vlnové délce 400 nm). Při ohledání nosiče s krevními stopami nejprve použijeme 

metodu kyanoakrylátových par. Následně můžeme použít barvivo a zafixovat. 

                                                      
86STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 152 
87Tamtéž, s. 154 
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Prašné stopy a stopy v prachu se zajišťují opatrným přiložením černé želatinové 

folie na povrch nosiče.88 Barevné stopy se zajišťují pomocí daktyloskopické folie. Stopy 

na lepkavém povrchu se zajišťují nejčastěji Súdánskou černí. 

2.4.4 Zajišťování latentních daktyloskopických stop 

U latentních stop stejně jako u stop viditelných platí, že je vhodné provést jejich 

vyfotografování, neboť hrozí, že v procesu jejich snímání dojde k jejich zničení.  

Pro zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop se používají různé druhy 

štětců. Některé druhy jsou uvedeny na následujících obrázcích (obr. 15, 16, 17, 18)89.  

 

                                                      
88Tamtéž, s. 157 
89Převzato z: http://www.elasbrno.cz/daktyloskopicke-stetce-a25, zobrazeno 17. 2. 2017 

Obr. 17 štětec ze skleněných vláken 

Obr. 18 velbloudí štětec 

Obr. 15 štětec FAS, umožňuje 
aplikaci prášku přímo přes 
vlákna štětce 

Obr. 16 uhlíkový štětec 
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2.5 Daktyloskopická identifikace 

„Základ kriminalistické identifikace tvoří učení o totožnosti, individuálnosti a 

relativní stálosti objektů identifikace.“90 Kriminalistická identifikace je proces, během 

kterého se zjišťuje, kterým objektem byla vytvořena konkrétní kriminalistická stopa. 

„Jedná se o proces ztotožňování objektů podle kriminalistických stop a jiných zobrazení, 

ve kterém se hledá souvislost osoby nebo věci s kriminalisticky relevantní událostí.“91  

Daktyloskopická identifikace je završením kriminalistické daktyloskopické 

expertizy, prostřednictvím komparace identifikujícího objektu s objektem 

identifikovaným.92 Můžeme ji označit za poznávací metodu, pomocí níž se určuje vztah 

mezi stopou a objektem, který stopu mohl vytvořit s cílem určit objekt, který stopu 

skutečně vytvořil. 

V procesu 

kriminalisticko-technické 

identifikace osob (dle 

daktyloskopických stop) je 

nutné v souladu s teorií 

identifikace porovnávat 

objekty identifikované a 

identifikující 

(daktyloskopické stopy se 

srovnávacími materiály). Pro 

samotnou identifikaci jsou 

podstatné především 

daktyloskopické markanty93. 

                                                      
90STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 87 
91STRAUS, J. a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika (pro kurz kriminalistických expertů). 
Praha: PA ČR 2004, s. 17 
92STRAUS, J., PORADA., cit. dílo, s. 90 
93Markant je jakákoliv změna v průběhu papilární linie, kterou se odlišuje od ostatních, určitý 
individuální znak s vysokou identifikační hodnotou. 

Obr. 19 přehled 
daktyloskopických 
markantů 
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Individualita papilárních linií je zajištěna právě velkým počtem markantů (obr. 19)94, 

které umožňují navzájem jednotlivé obrazce odlišit. Rozmístění markantů, kterými jsou 

například začátek a konec papilární linie, překřížení, vidlice, háček, očko, můstek, trojitá 

vidlice a další, se mezi sebou liší nejen svým geometrickým tvarem, ale i četností výskytu. 

Rozmístění markantů je v jednotlivých obrazcích papilárních linií nepravidelné a i 

konkrétní tvary markantů mohou vykazovat rozdíly.95 

Matematickým vztahem můžeme vyjádřit různou identifikační hodnotu 

jednotlivých daktyloskopických markantů. Výpočet zní: 

l = - log n 

kde: l = identifikační hodnota znaku, n = četnost výskytu znaku na ploše 1 mm2 

kůže 

Na základě tohoto výpočtu můžeme určit minimální počet znaků nutných pro 

vyslovení spolehlivého závěru o totožnosti objektu. Pro identifikaci by měl být 

rozhodující nikoliv počet nalezených shodných znaků, ale celkový součet jejich 

identifikačních hodnot. 96  Na tuto problematiku existuje v jednotlivých zemích více 

názorů. Můžeme pak mluvit o tzv. kvalitativní, respektive kvantitativní metodě nebo 

také o tzv. numerickém a holistickém přístupu.  

Numerický přístup je uplatňován ve většině zemí EU (včetně České republiky). 

Podle tohoto přístupu, aby daktyloskopická stopa mohla být použita u soudu jako důkaz, 

musí vykazovat alespoň sedm individuálních znaků ve svém obrazci. Jinak je označena 

jako neupotřebitelná, čímž se při tomto způsobu identifikace stává zcela bezcennou.97 

Ve světě byl zaznamenán i další možný způsob identifikace, a to na základě 

daktyloskopických stop a otisků. Takovýto přístup nazýváme jako holistický. Tento 

                                                      
94 Převzato z: RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve 
forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 190, 191 
95PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 297 
96Tamtéž 
97 STRAUS, J. VYBÍRAL, J. Daktyloskopická identifikace holistickým přístupem. Kriminalistický 
sborník č. 2. Praha, 2013, s. 55 
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přístup zkoumá otisk v celé jeho šíři. Nezaměřuje se jen na počty markantů, ale všímá si 

i jiných podstatných znaků jako je šíře papilárních linií, jejich průběh, charakteristika 

znaků, vzdálenost pórů od sebe a jejich tvar. Země, které začaly tento přístup 

praktikovat, musely změnit i způsob daktyloskopování. Daktyloskopické karty se 

vyhotovují ve třech až čtyřech variantách z důvodu náročnějšího zkoumání a možnosti 

dopuštění se chyb. Znalec se rozhoduje sám a závěr o vyslovení shody, či neshody je jeho 

vlastním rozhodnutím. 

Samotný proces daktyloskopické identifikace můžeme rozlišit do třech stádií. 

Prvním krokem je vyhodnocení objektů zkoumání a rozhodnutí o jejich vhodnosti 

k  daktyloskopické identifikaci.98 Znalec tak zjišťuje, zda 

tyto objekty obsahují vhodné identifikační znaky 

(markanty (obr. 20) 99 ). Kriminalisticko-technické 

zkoumání v tomto stádiu poskytuje kromě poznatků o 

technické hodnotě stopy cenné taktické informace 

vhodné k operativnímu pátrání po pachateli. Mohou tak 

objasnit podmínky, za kterých stopa vznikla, a další 

okolnosti, jež souvisejí s událostí trestného činu i 

s procesem vlastního srovnávacího zkoumání.100 

Druhý krok představuje vlastní daktyloskopické srovnávání znalcem. Úkolem 

znalce je přesně vědecky a logicky zdůvodnit hodnocení jednotlivých daktyloskopických 

identifikačních znaků jak z hlediska jejich kvality, tak kvantity. Hodnocení 

daktyloskopických identifikačních znaků se provádí souběžně u obou identifikujících 

objektů (stopy a srovnávacího materiálu). 101  Jednotlivé výsledky se porovnávají a 

vyvozují se závěry o shodnosti (rozdílnosti) ztotožňovaných materiálů. Je-li v případě 

                                                      
98STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 91 
99Převzato z: STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 
91 
100PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 297 
101Tamtéž, s. 298 

Obr. 20 daktyloskopické markanty 
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užití kvantitativní metody zjištěno deset a více shodných, shodně rozmístěných a 

orientovaných charakteristických znaků, můžeme mluvit o upotřebitelných stopách. Pak 

je možné vyslovit závěr, že stopu zanechala určitá osoba. Nutný počet markantů, na 

základě nichž je možné udělat kategorický závěr je upraven Závazným pokynem 

policejního prezidenta č. 100/2001. 

Díky těmto zjištěním můžeme daktyloskopické stopy dělit na: 

1) Upotřebitelné daktyloskopické stopy – obsahují deset a více shodných, 

shodně rozmístěných a orientovaných charakteristických znaků. 

2) Částečně upotřebitelné daktyloskopické stopy – obsahují sedm až devět 

shodných, shodně rozmístěných a orientovaných markantů. 

3) Neupotřebitelné daktyloskopické stopy – obsahují šest a méně shodných, 

shodně rozmístěných a orientovaných markantů. 

 
Ve třetím a závěrečném kroku (stádiu) znalec na základě svého předchozího 

zkoumání provádí souhrnné zhodnocení všech dílčích závěrů. Znalec rozhodne o 

shodnosti, případně rozdílnosti srovnávacích materiálů. V tomto kroku může znalec 

vyslovit čtyři druhy soudů (závěrů):102 

- Kategoricky kladný soud, tedy že stopa a srovnávací otisk byly vytvořeny 

jednou osobou. 

- Kategoricky záporný soud, stopa a srovnávací otisk byly vytvořeny dvěma 

osobami. 

- Částečně kladný soud, tedy že ve stopě a srovnávacím vzorku byly zjištěny 

odlišnosti, které musí znalec vysvětlit předtím, než se rozhodne o celkovém 

závěru daktyloskopického zkoumání. 

- Částečně záporný soud, kdy je postup obdobný jako u vyslovení částečně 

kladného soudu. 

                                                      
102 PORADA, Viktor. Kriminalistika: technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 298 
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2.6 Daktyloskopování osob 

Smyslem daktyloskopování osob 

je získání jasné kresby jednotlivých 

papilárních linií a markantů, tedy 

srovnávacích otisků tak, aby mohly být 

v procesu identifikace porovnávány 

s jednotlivými zkoumanými objekty. 

Jednotlivé otisky se pak zaznamenávají na 

daktyloskopickou kartu (obr. 21, 22, 

23) 103 . Pořizuje se válený otisk všech 

posledních článků jednotlivých prstů, 

píchané otisky palců, píchané otisky všech 

čtyř prstů pravé a levé ruky a otisk dlaní. V některých zemí (mimo ČR) se současně 

pořizuje otisk malíkové hrany dlaní a kresby papilárních linií zápěstí. Proces 

daktyloskopování je nutné uzpůsobit osobě (živá, mrtvá) a pokožce, ze které jsou otisky 

snímány. 

 

  

                                                      
103Vlastní fotoarchiv diplomantky 

Obr. 21 – daktyloskopická karta diplomantky připravená 
na zaznamenání otisků spolu s válečkem na nanášení 
tenké vrstvy daktyloskopické černě 
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Obr. 22 první strana daktyloskopické karty diplomantky. Pořizuje se válený otisk všech pěti prstů na pravé 
i levé ruce a současně tzv. píchaný otisk všech prstů. Kriminalista dbá množství daktyloskopické černě, 
kterou nanese na prsty daktyloskopovaného. Více barvy by způsobilo nečitelnost a nekvalitní kontrolní 
otisk.  
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Obr. 23 druhá strana daktyloskopické karty diplomatky, na kterou se pořizuje otisk celých dlaní.  
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2.6.1 Daktyloskopování živé osoby 

K procesu snímání srovnávacích otisků živých osob byla vypracována tuzemská 

všeobecně doporučovaná jednotná metodika. Hlavní zásadou je čistota. Čistota jak míst, 

ze kterých jsou otisky snímány (papilárního terénu), tak pomůcek k daktyloskopování 

užívaných.  

K pořizování srovnávacích otisků se nejčastěji používá daktyloskopická čerň. 

Jedná se o čerň běžně používanou při tiskařských pracích. Kriminalistický technik, který 

otisk snímá, nejprve rozetře potřebné množství barvy na zařízení PRINT-MASTER. Jedná 

se o zařízení, které umožňuje nanášení velmi slabé vrstvy barvy na papilární terén. 

Skládá se z kruhového polštáře ze speciální pryže. Jeho výhodou je především snadné 

použití u osob, které méně spolupracují či mají menší pohyblivost končetin. V praxi bývá 

tento přístroj nahrazován rovnou pevnou podložkou obvykle skleněnou či kovovou 

(obr. 24)104. Nově se využívají folie z plastové hmoty, na kterých je už čerň nanesena. 

 

                                                      
104Vlastní fotoarchiv diplomantky 

Obr. 24 - Kriminalista nanáší daktyloskopickou čerň na plastovou podložku 
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Daktyloskopovaná osoba je následně vyzvána k omytí rukou (nejlépe vlažnou 

vodou a mýdlem) a vysušení tak, aby na papilárních liniích nezůstaly krůpěje vody. Při 

pořizování váleného otisku kriminalistický technik uchopí daktyloskopovanou ruku za 

zápěstí (obr. 25) 105 a tiskem druhé ruky provede valivý pohyb, kterým se vytvoří 

požadovaný otisk. Palec se odvaluje směrem k tělu, ostatní prsty směrem od těla. 

Píchané otisky se pořizují lehkým přitisknutím daktyloskopované části těla na 

daktyloskopickou kartu. 

Existuje i možnost tzv. čistého 

daktyloskopování. Místo daktyloskopické černě 

se využívají speciální pasty, které se nanesou na 

polštářek prstu a přitisknou na speciální papír. 

Tento způsob však není v současné době příliš 

využíván (obr. 26)106. 

  

                                                      
105Vlastní fotoarchiv diplomantky 
106taktéž 

Obr. 25 – kriminalista nanáší daktyloskopickou čerň na prst diplomantky daktyloskopované osoby 

Obr. 26 – ruce diplomantky po odebrání otisků za
použití daktyloskopické černě 
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„V praxi se kriminalisté výjimečně setkávají nejen s lidmi, kteří mají silně 

obroušené papilární linie. Někdy jsou tyto linie na téže úrovni jako papilární rýhy.“107 

V takových situacích je nutné při daktyloskopování postupovat zvláštním způsobem. 

Sejmutím otisku může vystoupit i kresba rýh. Pokud je to v dané situaci možné, je 

vhodné počkat, až se pokožka obnoví. Ve většině případů je nutné otisky sejmout ihned. 

Praxe ukázala, že množství barviva, které se používá, za normálních okolností způsobí 

při obroušených rýhách již nezřetelný obraz. Aby kriminalista dosáhl dobře zřetelných 

otisků, je vhodné použít velmi malé množství barviva. 

2.6.2 Daktyloskopování mrtvol 

Daktyloskopování slouží především ke zjišťování totožnosti daktyloskopované 

mrtvoly nebo ke ztotožnění stop zanechaných na vyšetřovaných místech. Jedná se 

obvykle o úkon neopakovatelný, proto je nutné dbát především na kvalitu sejmutí. 

Snímání otisku z mrtvé osoby bývá značně obtížnější než z živého člověka. Proto musíme 

zvolit vhodný postup přizpůsobený posmrtným změnám na těle daktyloskopovaného.  

U pokožky s nezměněnými vlastnostmi nejprve očistíme daktyloskopovanou část 

a pokusíme se odstranit posmrtnou ztuhlost. Na prst mrtvoly se nanese obdobně jako u 

živého daktyloskopická čerň. Do daktyloskopické lžíce se vloží připravená kartička určená 

na otisk prstu. Prst se vloží do daktyloskopické lžíce a jemně přitiskne. Důležité je otisk 

provést nepřerušovaným plynulým pohybem.  

Svraštělá pokožka (někdy nazývaná „kůže pradleny“) se nejčastěji vyskytuje u 

mrtvol vytažených z vody, ale i u nalezených v přírodě. Aby bylo možné získat kvalitní 

otisk, musí se pokožka nejprve vypnout. Vypnutí se docílí aplikací určité látky do konečku 

prstu pomocí injekční stříkačky. Nejčastěji se používá neředěný glycerin (někdy se užívá 

i parafín či vazelína). Následně se postupuje jako v předchozím případě, jen 

kriminalistický technik dbá na to, aby nedošlo ke zpětnému vytlačení tekutiny 

                                                      
107SKOPIŇSKI, Z. Některé způsoby daktyloskopie v atypických případech. Kriminalistický sborník 
č. 6. Praha, 1965, s. 374 
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z vypnutého prstu. Nepodařilo-li se kůži vypnout, vytvoří se odlitek pomocí silikonové 

hmoty. 

U zemřelých může dojít k oddělení pokožky. Jestliže se pokožka oddělila jen 

částečně, je nutné pokožku opatrně sejmout. Sejmutá pokožka vydrží beze změny jen 

několik hodin. Kvůli získání kvalitního otisku je vhodné provádět otisk v laboratoři. 

Samotný otisk se získává nanesením daktyloskopické černi a ovalováním na připravenou 

daktyloskopickou kartičku. Jestliže již došlo k hnilobnému procesu snímání otisků se 

provádí pouze v laboratoři. 

Ojedinělým případem je daktyloskopování mumifikované kůže. Po transportu 

pokožky do laboratoře je nutné vyrovnat kůži. Vyrovnání se provádí naložením kůže do 

maceračního roztoku. Poté se kůže omyje a osuší proudem horkého vzduchu. Následně 

je možné aplikovat daktyloskopickou čerň a kůži otisknout. V situacích, kdy stav hřbetů 

papilárních linií nedovoluje sejmout dostatečně kvalitní otisk, lze ho sejmout z vnitřní 

strany pokožky.108 

2.7 AFIS, EURODAC a další systémy zpracující otisky  

Před tím, než do kriminalistické praxe byla zavedena počítačová technika, byla 

práce kriminalistů z hlediska identifikace osob na základě otisků prstů mnohem 

složitější, než je dnes. Existovaly různé klasifikační systémy, podle nichž se jednotlivé 

otisky třídily, čímž se zvyšovala efektivnost kriminalistické daktyloskopické expertizy.  

Zvrat v oblasti nastal až zavedením počítačové techniky, která složitý proces 

porovnávání karet velmi zjednodušila.  

AFIS (Automated Fingerprint Identification System) je mezinárodně uznávaná 

zkratka. Charakterizuje počítačové systémy určené na automatizované zpracování 

otisků prstů a dlaní v rámci daktyloskopické evidence.109 

                                                      
108STRAUS, J., PORADA, V. a kol. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: PA ČR 2005, s. 127 
109BRENVASSER, L., HUSTON, R. AFIS – Nezistenie zhodnosti a možné postupy. Kriminalistický 
sborník č. 5. Praha, 2011, s. 55 
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V České republice byl v Kriminalistickém ústavu Praha a v odboru kriminalistické 

techniky a expertiz Správy hl. m. Prahy v roce 1994 uveden do provozu automatizovaný 

daktyloskopický identifikační systém AFIS 2000 (od americké firmy Printrak). „Systém 

slouží jak k identifikaci osob a neznámých mrtvol podle otisků prstů, tak i k identifikaci 

osob na základě zajištěných daktyloskopických stop.“ 110  Postupně byl systém AFIS 

rozšířen na jednotlivá krajská pracoviště OKTE111. K završení vybudování uceleného a 

propojeného systému došlo roku 1999, kdy byla nainstalována poslední stanice u OKTE 

v Českých Budějovicích. V paměti systému jsou zafixovány otisky posledních článků 

prstů na rukou osob daktyloskopovaných a evidovaných v ČR s možností neustálého 

doplňování těchto údajů až do maximálního počtu (za stávající konfigurace systému) 

800 000 daktyloskopických karet. 112   Systém navíc umožňuje evidovat až 20 000 

daktyloskopických stop z místa neobjasněných trestných činů. Pro ilustraci lze uvést, že 

doba od zadání úkolu (např. vložení daktyloskopické stopy) do odpovědi systému (např. 

nabídky několika nejpodobnějších otisků) je několik minut.113 Samotný provoz systému 

je pak upraven Závazným pokynem policejního prezidenta č. 30/2005 ze dne 14. března 

2005, kterým se upravuje provozování informačních systémů AFIS 2000, C-AFIS a 

některé podmínky provozování sbírek. V roce 2010 byl zaveden systém AFIS – BIS 

(Biometric Identification System), který umožňuje evidenci otisků dlaní.  

Databáze otisků prstů, která byla zkoncipována za jediným cílem, a to 

identifikovat žadatele o azyl, je systém EURODAC. Tento systém vznikl pro účely použití 

Dublinské úmluvy z 15. června 1990. Dublinská úmluva sjednotila postup při posuzování 

žádostí o azyl. Systém pomáhá k rychlejšímu předávání informací o totožnosti určitých 

osob za účelem nalezení státu příslušného k posouzení žádosti o azyl podané v některém 

z členských států. Česká republika se k systému EURODAC připojila k 1. květnu 2004 při 

                                                      
110HOLUBEC, J. AFIS 2000 v současné době a jeho další perspektivy. Kriminalistický sborník č. 1. 
Praha, 2000, s. 67 
111OKTE: odbor kriminalistické techniky a expertiz je specializované pracoviště specializované na 
kriminalisto-technickou a expertizní činnost. 
112RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 204 
113RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 204 
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vstupu do Evropské Unie. Právní rámec systému tvoří 2 právní předpisy, a to Nařízení 

evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení 

systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování 

nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem 

třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro 

podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání 

údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 

č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých 

informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) a 

Nařízení Rady (ES) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a 

postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní 

ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v 

některém z členských států. 

Možnost využití otisků prstů k identifikaci žadatelů o azyl byla rozpracována 

odbornými orgány EU. Proces zavedení společné evropské evidence vyvrcholil 

Nařízením Rady Evropy č. 2725/2000, na základě kterého bylo zřízeno v Lucemburku 

v roce 2001 tzv. Centrum Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného 

použití Dublinské úmluvy.114 V systému jsou evidovány tři kategorie cizinců – žadatelé o 

azyl, cizinci při nelegálním přechodu vnější hranice EU (pokud dosáhli 14 let), nejsou-li 

ihned vráceni do země původu, a cizinci nezákonně se nacházející na území členského 

státu a je možné, že o azyl v minulosti již žádali. 

Za zmínku určitě stojí i systém VIS (Vízový informační systém), který umožňuje 

výměnu vízových informací a obsahuje i biometrické údaje žadatelů, včetně otisků prstů. 

Otisky prstů odevzdávají žadatelé při podání vízových žádostí. Dalším systémem, který 

shromažďuje otisky prstů je tzv. SIS (Schengenský informační systém). Jeho hlavním 

účelem je soustřeďování informací o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných 

                                                      
114SMOTLACHA, Z. Mezinárodní spolupráce EURODAC. Kriminalistický sborník č. 4. Praha, 2002, 
s. 64 
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osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech. 

V neposlední řadě by bylo vhodné zmínit i systém, který využívá INTERPOL115. Jedná se 

o systém e-ASF, což je automatizovaný počítačový pátrací systém. Pomocí tohoto 

systému, prostřednictvím komunikační sítě (I-24/7) může každá ústředna členského 

státu získat informace z mezinárodních databází, včetně otisků prstů.  

Databáze otisků prstů mohou také velmi pomoci při různých neštěstích a 

přírodních katastrofách. Například když v jihovýchodní Asii vlna tsunami zdecimovala 

pobřeží a zemřelo velké množství osob, ukázalo se, jak složitá může být jejich 

identifikace. V takovýchto případech by mohla pomoci centrální databáze, která by 

obsahovala otisky všech osob žijících na daném území. V České republice v současné 

době takováto databáze není reálná. Hlavní překážku tvoří zákon o ochraně osobních 

údajů. Česká republika by si mohla vzít příklad z některých vyspělých států, kde je přímo 

v zákoně ukotveno právo každého občana mít v databázi DNA či otisk prstu. 

ZAJÍMAVOST - JAK SYSTÉM IAFIS POMOHL VYŘEŠIT 30 LET STAROU VRAŽDU 

V roce 1978 ve Spojených Státech byl ve svém bytě ubodán k smrti 61letý Carroll 

Bonnet. Policisté odebrali veškeré otisky (včetně latentních), které se jim na místě vraždy 

podařilo najít. O 30 let později tento případ opět začala vyšetřovat nebraská policie. Policejní 

technička Laura Casey začala vyhledávat na základě stop zajištěných po vraždě pomocí systému 

IAFIS (který se užívá v USA a v roce 1978 ještě neexistoval) potencionální vrahy. Systém za méně 

než 5 hodin vygeneroval potencionální kandidáty. Laura Casey strávila několik dní porovnáváním 

otisků, až nalezla jeden shodující se. Ten patřil Jerry Watsonovi, který byl svého času vězněn 

v illinojské věznici za loupeže. Policie případ znovu otevřela, přezkoumala veškeré důkazy, které 

měla.  Podezřelému, který byl jen před pár dny propuštěn z věznice bylo odebráno DNA, které 

se shodovalo s nalezeným na místě činu. 17. října 2011, 33 let po spáchání vraždy byl vrah 

odsouzen na doživotí. 

                                                      
115INTERPOL je největší policejní organizací na světě. Jako mezinárodní mezivládní organizace 
zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy (188 států) 
organizace. 
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Tento případ je jen ilustrací toho, jak moderní technologie pomáhají odhalovat 

pachatele trestných činů a jak dnes díky počítačovým databázím, které zpracovávají otisky prstů 

je usnadněna práce kriminalistů. Systémy tak umožňují vyřešit případy, které by před lety vůbec 

nebylo možné objasnit.  

2.8 Archivace otisků 

Pro archivaci, respektive ukládání otisků do databáze, je významný Závazný 

pokyn policejního prezidenta č. 30 ze dne 14. března 2005 upravující provozování 

systému AFIS. Podle čl. 5 je daktyloskopování prováděno podezřelým či obviněným 

z úmyslných trestných činů (včetně těch, které nejsou trestně odpovědné pro 

nedostatek věku nebo nepříčetnost). Dále osobám nalezeným, po nichž bylo vyhlášeno 

pátrání a které nemají právní způsobilost v plném rozsahu. Osobám, které odmítly nebo 

nemohou prokázat totožnost. Zvláštní případ tvoří tzv. domácí osoby116, u nich není 

daktyloskopování prováděno na daktyloskopickou kartu, nýbrž například na čistý list 

papíru. Otisky domácích osob nejsou vkládány do systému AFIS ani do daktyloskopických 

sbírek, slouží jen k porovnání a vyloučení stop a poté jsou vráceny zpět policejnímu 

orgánu. V neposlední řadě jsou daktyloskopováni cizinci, pokud tak stanoví právní 

předpisy117. 

Doba, po kterou jsou údaje v systému AFIS uchovávány, je upravena v části druhé 

výše zmíněného závazného pokynu. Stopy z míst neobjasněných trestných činů se 

uchovávají minimálně po dobu, která odpovídá promlčecí době konkrétního trestného 

činu. Pokud dojde ke ztotožnění stopy či objasnění činu jiným způsobem, je stopa ze 

systému zlikvidována. Osobní údaje osob v trestním řízení a pátrání zůstávají v systému 

AFIS (až na výjimky) do smrti osoby. Pokud bylo šetřením policie, pravomocným 

rozhodnutím státního zástupce nebo soudu zjištěno, že se skutek nestal, jsou otisky 

uchovávány 5 let od zjištění, je-li zjištěno, že skutek není trestným činem, jsou 

                                                      
116Čl. 2 písm. j) závazného pokynu policejního prezidenta č. 88/2002 k naplňování, provozování 
a využívání Národní databáze DNA. Domácí osobou se rozumí osoba, která není podezřelá ze 
spáchání trestného činu, ale má jakýkoliv jiný vztah k objasňovanému trestnému činu nebo 
mimořádné události nebo k osobě, která je podezřelá z jeho spáchání, nebo je tímto trestným 
činem či mimořádnou událostí poškozená. 
117Zákon č. 326/1999 Sb. Zákon č. 325/1999 Sb. Zákon č. 221/2003 Sb. 
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uchovávány 10 let od zjištění. V případě pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že 

nebylo prokázáno, že se skutek stal, jsou otisky uchovávány po dobu 10 let od zjištění. 

Otisky osob neznámé totožnosti jsou odstraněny, pokud je totožnost zjištěna a údaje 

nejsou potřebné pro plnění úkonů v souvislosti s trestním řízením. Otisky mrtvol 

neznámé totožnosti jsou zlikvidovány za 3 roky po jejím zjištění. Po úmrtí osoby jsou 

otisky odstraněny po 3 letech od úmrtí. U zemřelých osob, po kterých se pátrá, se údaje 

nechávají ještě dalších 20 let. Pokud byla osoba daktyloskopována před 15 rokem života, 

provádí se prověření potřebnosti zpracování údajů v roce, ve kterém dovrší 18 let. U 

těchto osob může být zpracování údajů prodlouženo na další 3 roky. Pokud osoba po 

15. roce věku nebyla daktyloskopována pro jinou trestnou činnost, musí být otisky 

v roce, v němž dovrší 21 let věku, zlikvidovány. Otisky cizinců se v systému uchovávají po 

dobu stanovenou právními předpisy. V systému EURODAC zůstávají daktyloskopické 

otisky prstů po 20 let od roku ukončení pobytu cizince na území České republiky. 
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3 Budoucnost daktyloskopie 

Tato část bude věnována predikci vývoje daktyloskopie, která více jak 100 let 

pomáhá v boji s kriminalitou. Dále tomu, jak moderní technika pomáhá a zjednodušuje 

identifikaci osob. V neposlední řadě také tomu, zda může být někdy zcela nahrazena či 

upozaděna jinou naukou či technikou a zda má v moderním světě stále své pevné 

postavení.  

3.1 Z otisku lze vyčíst mnohem více 

Podle mého názoru budoucnost daktyloskopie můžeme spatřovat především 

v tom, že samotný otisk neslouží jen k identifikaci osoby na základě porovnání otisků, ale 

je a především bude možné z něj vyčíst mnohem více informací.  

Britští vědci z University Sheffield Hallam v roce 2011 přišli s revolučním 

objevem, který umožňuje, aby kriminalisté jeden otisk prstu využily k vícero analýzám. 

Vědci tuto metodu nazývají „dry-wet“ (mokro-suchá). Spočívá v tom, že se otisk nejprve 

popráší speciálním pudrem a následně postříká kapalným rozpouštědlem. Dojde ke 

vzniku drobných krystalků, které si uchovají tvar otisku a v sobě i jeho přesné chemické 

složení. Díky tomu mohou kriminalisté otisk použít různými způsoby. Mohou jej 

porovnat s databází otisků a následně jej podrobit chemickým analýzám.118 

Chemická analýza otisků se provádí především prostřednictvím hmotnostní 

spektrometrie119. Ač se může zdát, že hmotnostní spektrometrie je v oblasti analytické 

chemie nováčkem, není tomu tak. Její historie sahá až do roku 1886. V oblasti chemie za 

ni bylo uděleno několik Nobelových cen. Poslední v roce 2002 za vývoj ionizujícího 

                                                      
118http://technet.idnes.cz/vedci-vylepsili-analyzu-otisku-prstu-najdou-v-nich-stopy-

drog-i-jidla-1ky-/veda.aspx?c=A110805_172521_veda_mla, zobrazeno 28. 2. 2017 
119 Hmotnostní spektrometrie je metoda používaná v analytické chemii. Mimo jiné slouží 
k objasnění chemické struktury molekul, jako jsou peptidy a jiné chemické sloučeniny. Metoda 
založená na tvorbě iontů a následné interakci iontů a elektrických/magnetických polí. Laicky 
řečeno, zkoumaný vzorek se odpaří a vzniklé páry se například proudem elektronů „změní“ na 
ionizující částice. Částice v elektrickém poli se urychlí a mají různou setrvačnost. Stačí částice jen 
donutit "zahnout". Každá částice bude mít poloměr zatáčky jinak veliký. Když je známo, kolik a 
jak hmotných částic vzorek tvořilo, lze "dopočítat" i jeho chemické složení. 
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elektrospreje a jemné laserové desorpce. Až donedávna se tato metoda v oblasti 

daktyloskopie nevyužívala.  

Díky hmotnostní spektrometrii je tak možné zjistit mnoho informací. Samotný 

otisk je tvořen tělními tekutinami a zbytky pokožky, které nám poskytují nové poznatky. 

V kůži zůstávají různé látky, kterých se osoba dotýkala (například výbušniny). Tělesné 

tekutiny tak mohou ukázat i to, co osoba jedla nebo pila.   

Již v roce 2008 byla publikována v německém časopise Angewandte Chemie 

studie o možnostech, které skrývá samotný otisk. Metoda, kterou představili němečtí 

vědci, spočívala v navázání oxidu železitého na kapičky vody, minerální látky či oleje, 

které se hromadí na konečcích prstů. Na otisk se aplikuje speciální chemická látka, a 

pokud je v otisku přítomna látka, která je testována, otisk se zbarví a začne „zářit“. Vědci 

tímto způsobem dokáží identifikovat čtyři látky – THC (marihuana), nikotin, kokain, 

metadon a jeho deriváty.120 Jelikož vědecký pokrok je nezastavitelný, stále se objevují 

nové metody a studie, které rozšiřují možnosti toho, co lze z pouhého otisku zjistit, nebo 

alespoň usnadňují jednotlivé metody a zavádějí je v praxi. 

V roce 2015 byla v časopise Analyst publikována převratná metoda. Tým vedený 

vědci z University of Surrey ve Velké Británii vyvinul nový neinvazivní test, který je 

schopen detekovat užívání kokainu u osoby pouhou analýzou jediného otisk prstu. Na 

rozdíl od již existujících metod je tento nový test schopen určit, zda osoba látku požila, 

či se jí jen dotkla. Test spočívá v odhalení stop chemických látek (methylekgoninu a 

benzoylekgoninu), které jsou vylučovány tělem po požití kokainu pomocí tzv. desorpční 

ionizace elektrosprejem (DESI). 121  Po aplikaci speciálního spreje se provede výše 

                                                      
120HAZARIKA, Pompi, Sue M. JICKELLS, Kim WOLFF a David A. RUSSELL. Imaging of Latent 

Fingerprints through the Detection of Drugs and Metabolites. Angewandte Chemie International 
Edition [online]. 2008, 47(52), 10167-10170 [cit. 2017-03-01]. DOI: 10.1002/anie.200804348. 
ISSN 14337851. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/anie.200804348 

121BAILEY, Melanie J., Robert BRADSHAW, Simona FRANCESE, et al. Rapid detection of 
cocaine, benzoylecgonine and methylecgonine in fingerprints using surface mass spectrometry. 
The Analyst [online]. 2015, 140(18), 6254-6259 [cit. 2017-03-01]. DOI: 10.1039/C5AN00112A. 
ISSN 0003-2654. Dostupné z: http://xlink.rsc.org/?DOI=C5AN00112A 
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zmíněná spektrometrie.122 Vědci v článku uvedli, že doufají, že jimi představená metoda, 

která by umožňovala rychlé odhalení požití drog, by mohla být uvedena v praxi do deseti 

let. Avšak rychlost zavedení závisí především na minimalizaci hmotnostních 

spektrometrů, které jsou pro tuto metodu nutné.123 

V posledních měsících v této oblasti 

velmi důležitou roli sehrála britská 

společnost Intelligent Fingerprinting, která 

se specializuje na vyvinutí prvního 

přenosného screeningového zařízení (obr. 

27)124, které odhaluje užívání drog snímané 

osoby. Inovativní zařízení bylo představeno 

v říjnu 2016 na mezinárodní konferenci 

(Global Addiction Conference 2016) v Benátkách. Toto zařízení využívá toho, že otisk 

prstu (respektive látky, ze kterých se otisk skládá) reflektuje to, co člověk jedl, pil, 

injekčně si aplikoval či dokonce vdechl.125 Například metabolity126 v těle kuřáka, které 

jsou produkovány jako vedlejší produkty kouření, mohou být detekovány v potu mnoho 

hodin i několik dnů poté, co byla látka požita. Stejně tak jsou rozpoznatelné i jiné 

návykové látky (i velmi malé množství).127  

Zařízení od firmy Itelligent Fingerprinting dokáže v současné době spolehlivě 

odhalit amfetaminy, THC, kokain a opiáty. Metoda, kterou zařízení využívá, detekuje 

převážně až metabolity, nikoliv samotné látky. Předpokladem správného výsledku je 

tedy požití látky (drogy), nikoliv pouhý tělesný kontakt s ní. Samotný obraz otisku prstu 

                                                      
122tamtéž 
123tamtéž 
124Převzato z: http://www.intelligentfingerprinting.com/product/, zobrazeno 1. 3. 2017 
125http://www.intelligentfingerprinting.com/technology/, zobrazeno 1. 3. 2017 
126Metabolit je produkt látkové přeměny v metabolismu. V tomto případě se jedná o 
sekundární metabolity (látky, které vznikají v těle organismů a současně nejsou zahrnuty do 
procesu růstu, vývoje, či rozmnožování). 
127http://www.intelligentfingerprinting.com/technology/, zobrazeno 1. 3. 2017 

Obr. 27 Screeningové zařízení od firmy Intelligent 
fingerprinting 
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se zobrazí v rámci screeningového testu. Zařízení tak může být použito i k identifikaci 

osob. V případě identifikace je velmi malá možnost podvodu či záměny osob.128   

Současná forma zařízení, která je schopna rozpoznat mezi čtyřmi skupinami látek 

v těle osoby, není konečná. Reakční činidla bude v budoucnu údajně možné přizpůsobit 

velkému množství látek či léků a požadavkům zákazníků. Výhodou zařízení je především 

neinvazivní snímání (drogy se obvykle detekují z krve, odebrané v lékařském zařízení), 

velikost zařízení a jeho přenosnost, jednoduchá ovladatelnost s výsledkem, který se 

zobrazí během několika minut (obr. 28)129. 

Nejen analytičtí chemici, ale i vědci či odborníci z jiných oborů se zabývají otisky. 

Příkladem mohou být antropologové, kteří před nedávnem uveřejnili studii o možnosti 

zjištění historického původu jedinců na základě otisků prstů.  

V oblasti zájmu antropologů byly otisky vždy. V září roku 2015 ve své studii vědci 

z univerzity v Severní Karolíně publikovali možnost určit rodový původ jedince na 

základě charakteristických znaků otisků. Výzkum probíhal na vzorku 243 osob – 61 

Afroameričanek, 61 Afroameričanů, 61 Američanek s evropským původem a 60 

Američanů s evropským původem.130 Jejich otisky byly zkoumány především s ohledem 

na jejich pohlaví a rodový původ. Zklamáním pro vědce byl především fakt, že mezi otisky 

mužů a žen nenalezli žádné signifikantní znaky, na základě nichž by bylo možné 

                                                      
128tamtéž 
129Převzato z: http://www.intelligentfingerprinting.com/product/, zobrazeno 1. 3. 2017 
130FOURNIER, Nichole A. a Ann H. ROSS. Sex, Ancestral, and pattern type variation of fingerprint 
minutiae: A forensic perspective on anthropological dermatoglyphics. American Journal of 
Physical Anthropology [online]. 2016, 160(4), 625-632 [cit. 2017-03-02]. DOI: 
10.1002/ajpa.22869. ISSN 00029483. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/ajpa.22869 

Obr. 28 Jednoduché použití a okamžité vyhodnocení otisku. 
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rozpoznat pohlaví jejich majitele. Významným objevem bylo především zjištění 

rozdílných znaků mezi Afroameričany a Američany evropského původu.131  

Ann H. Ross, profesorka na North Caroline  State University, vedoucí výzkumu, 

ve své práci uvedla, že výzkum je na úplném počátku, a aby bylo možné dělat závěry, je 

nutné podrobit zkoumání vícero vzorků a hodnotit jednotlivce s různým rodovým 

původem.132  

Za nejvýznamnější pokrok v oblasti daktyloskopie považuji výzkum133 Zhenpenga 

Zhou a Richarda N. Zare ze Stanfordské univerzity publikovaný na začátku roku 2017. 

Vědci využili chemického složení potu a toho, že pot (potně-tuková substance) 

každého jedince je unikátní a zároveň je ovlivněn velkým množstvím vlivů, jako je věk, 

pohlaví, dědičnost. Jak bylo výše zmíněno, pot každého je úzce spjat s jeho 

metabolismem, čehož využili i tito odborníci. Rozhodně nelze říci, že Zhou a Zare ze 

Stanfordské University by byli prvními, kteří se touto myšlenkou zabývali. Pro ilustraci 

můžeme uvést práci Halámka a týmu jeho spolupracovníků, kteří vyvinuli 

kolorimetrickou metodu134, která na základě složení potu, může pomoci odhalit pohlaví. 

Chilcott a spol. se zabýval množstvím a složením kožního mazu u jednotlivých etnik, 

pohlaví a věkových skupin, bohužel jeho výzkum nepřinesl převratné výsledky. Skjold a 

spol. objevil rozdílnosti množství tuku v krvi mezi muži a ženami.135   

Za unikátní můžeme považovat způsob a techniku, kterou tito vědci použili – 

ambientní ionizační hmotnostní spektrometrii společně s umělou inteligencí. Umělá 

inteligence, tedy počítače, které se na základě získaných informací dokáží samy učit, 

                                                      
131Tamtéž 
132https://news.ncsu.edu/2015/09/ross-fingerprints-2015/, zobrazeno 2. 3. 2017 
133Studie byla publikována v časopise Analitycal Chemistry, bohužel pro veřejnost byl online 
přístupný pouze abstrakt. Diplomantka kontaktovala Zhenpenga Zhou, vědce ze Stanford 
University, autora studie, který jí celou zveřejněnou studii zaslal.  
134Kolorimetrie je optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o 
neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci. 
135ZHOU, Zhenpeng a Richard N. ZARE. Personal Information from Latent Fingerprints Using 
Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry and Machine Learning. Analytical 
Chemistry [online]. 2017, 89(2), 1371 [cit. 2017-03-04]. DOI: 10.1021/acs.analchem.6b04498. 
ISSN 0003-2700. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.6b04498  
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nabízí ve spojení s hmotnostní spektrometrií, která je v této oblasti už pár let využívána, 

velké možnosti, respektive získání dříve nemyslitelných informací. Takovéto počítače 

samy dokáží rozlišit a označit specifické molekuly v potu, které jsou rozdílné mezi 

jednotlivci.  

Výzkum probíhal tak, že vědci vybrali rasově a věkově diferencované 

dobrovolníky, kteří si umyli a osušili ruce, které následně vložili do jednorázových 

(polyethylenových) rukavic na dobu 60 minut z důvodu urychlení pocení.  Po hodině 

„pocení“ byly dobrovolníkům sejmuty otisky. Následně vědci odebrali vzorky z potícího 

se čela 203 dobrovolníkům, aby získali vzorky tuků každého z nich. Jednotlivé vzorky 

podrobili spektrometrické zobrazovací metodě spolu za použití desorpčního 

elektrospreje pro získání obrazců otisků prstů a analýzy složení tuků. Za pomoci umělé 

inteligence byly vytvořeny speciální algoritmy a počet testovaných vzorků omezen na 

kvalitních 194. Algoritmy tak zařadily samotné vzorky mezi jednotlivá pohlaví (muži, 

ženy), etnika (americké, čínské, evropské a indické) a věk (20, 30, 40, 50, 60 a výše).136  

                                                      
136tamtéž  
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Konečný výsledek můžeme označit za více než nadějný. Přesnost zařazení byla 

89,2 % u pohlaví, 82,4 % u etnicity a 84,3 % u věkové kategorie. Navíc umělá inteligence 

dokáže bez větších potíží rozlišit mezi dvěma překrývajícími se vzorky a tyto vlastnosti u 

nich analyzovat (obr. 29)137.138  

 

Výzkum je na úplném počátku. V současné době můžeme jen odhadovat, zda 

bude trvat 10 či 30 let, až kriminalisté na základě pouhého otisku dokáží okamžitě zúžit 

množství potencionálních pachatelů, obětí či osob hledaných. Avšak, troufám si říci, že 

tato metoda je důkazem toho, že hmotnostní spektrometrie ve spojení s umělou 

inteligencí je budoucností daktyloskopie. 

                                                      
137Převzato z: ZHOU, Zhenpeng a Richard N. ZARE. Personal Information from Latent Fingerprints 
Using Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry and Machine Learning. Analytical 
Chemistry [online]. 2017, 89(2), 1371 [cit. 2017-03-04]. DOI: 10.1021/acs.analchem.6b04498. 
ISSN 0003-2700. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.6b04498 
138tamtéž  

Obr. 29  

Obrázek A zobrazuje dva 
překrývající se otisky po užití 
spektrometrie.  

Obrázek B je vyobrazení 
stejných otisků pomocí pixelů, 
které zobrazují, komu, daný 
otisk patří.  
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3.2 Mohou některé metody v budoucnu daktyloskopii nahradit? 

3.2.1 Daktyloskopie vs. DNA 

Genetická analýza významně zasáhla do vývoje kriminalistiky. Posunula její 

možnosti nebývale kupředu. Umožnila z nejrůznějších biologických materiálů 

s pravděpodobností blížící se jistotě určit jejich původce. 139  Analýza DNA 140  se 

v kriminalistice užívá jak k přímé identifikaci osob (hledání shody mezi stopami z místa 

činu a srovnávacími vzorky osob), tak k určování příbuzenských vztahů (nejčastěji při 

identifikaci neznámého mrtvého těla). DNA je možné získat z celé řady biologických 

materiálů, ať už se jedná o krev, sliny, sperma, měkké tkáně, kosti, kožní a jiné epitely, 

vlasy, chlupy,… Materiály mohou být v různých fází degradace (v různých stádiích 

rozkladu). 

Usvědčování zločinců pomocí DNA v sobě skrývá určité zvláštnosti, díky nimž 

může být zapeklitější, než by se zdálo. Nejenže dva či dokonce více lidí mohou mít 

stejnou DNA. Dokonce se může stát, že jeden a tentýž člověk má v sobě DNA dvou lidí. 

Anebo že žena počne a porodí dítě, avšak na základě testu DNA se zjistí, že není jeho 

biologickou matkou. 141, 142 

Díky DNA se do současné doby podařilo usvědčit mnoho zločinců, avšak i analýza 

DNA v sobě skrývá určité problémy. Základní potíží DNA je ta, že jednovaječná dvojčata 

mají totožnou DNA. Jednovaječná dvojčata pocházejí z jediného zárodku, který se v těle 

ženy rozdělí. Zatímco papilární linie se tvoří až po oddělení zárodku, u každého dítěte 

                                                      
139RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008. Profesionál. s. 558 
140DNA neboli deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná jako DNA, je nukleová kyselina, 
nositelka genetické informace většiny organismů. 
141https://zpravy.aktualne.cz/expertka-dna-usvedci-pachatele-nebo-jeho-
dvojce/r~i:article:621942/, zobrazeno 2. 3. 2017 
142Takováto situace může nastat, pokud v matčině děloze jeden plod „pohltí“ druhý. V některých 
případech se narodí siamská dvojčata, v jiných, se jeden plod narodí s orgány „pohlceného“ 
sourozence. Ženě, která je nositelkou pohlavních orgánů pohlcené sestry se pak může narodit 
dítě, které nemá stejnou DNA. Důvodem je právě to, že vajíčko a dítě z něj narozené pochází od 
splynuté sestry z matčina lůna. Odborně se osobě, která obsahuje buňky či tkáně jiného 
organizmu, říká chiméra. 
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odlišně. Další zvláštní (bizarní) situace může nastat, pokud pachatel dostal transfúzi krve. 

Krev od dárce (i s jeho DNA) v těle ještě nějakou dobu koluje a mohlo by se přihodit, že 

na místě činu zanechá právě krev od jeho dárce. K obdobnému případu by mohlo dojít 

v případě transplantace kostní dřeně. Bohužel tento stav je trvalý a bílé krvinky s DNA 

dárce se začnou v těle vytvářet.  

Genetická daktyloskopie v současné kriminalistice velmi vypomáhá, avšak ne 

vždy je stoprocentní. Můžeme předpokládat, že tato věda daktyloskopii nikdy nenahradí, 

naopak půjdou společně „ruku v ruce“. 

3.2.2 Nahradí „otisk mozku“ otisky prstů? 

Lidský mozek obsahuje asi osmdesát šest miliard nervových buněk, které spolu 

neustále komunikují pomocí elektrických signálů. Vzniká tak elektrické pole, jež se mění 

podle toho, na co člověk myslí. Když jedné osobě ukážete dvakrát za sebou stejný 

podnět, jako je například napsané slovo, jeho mozek reaguje pokaždé stejně. Odpovědi 

různých mozků se ovšem liší tak, že se podle nich dají poměrně jednoduše rozeznat.143 

Vědci z Binghamton University v New Yorku představili v roce 2016 převratnou 

studii, jak identifikovat člověka na základě jeho mozkové aktivity. Výzkumníci sledovali 

a nahrávali mozkovou aktivitu 50 

dobrovolníků pomocí EEG (obr. 30) 144 . 

Zatímco jejich mozky byly „skenovány“, 

účastníci si prohlíželi sérii 500 obrázků 

(např. plátek pizzy či herečku Annu 

Hathaway). Samotné mozky pracovaly a 

předávaly unikátní odpovědi. Studie 

ukázala, že mozky účastníků reagovaly 

odlišně na každý obrázek. Na základě 

                                                      
143http://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/otisk-mozku-umi-cloveka-identifikovat-jako-
otisk-prstu_345092.html, zobrazeno 4. 3. 2017 
144Převzato z: http://www.huffingtonpost.com/entry/brain-waves-fingerprint-
identification_us_57166fe0e4b0018f9cbb42a9, zobrazeno 4. 3. 2017 

Obr. 30 – skenování mozku pomocí EEG 
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mozkové aktivity byl nakonec počítač schopný každého účastníka identifikovat se 

stoprocentní úspěšností.145  

Mozkové stopy sebou přináší i některé výhody oproti otiskům prstů. Například 

otisk prstu může být poměrně jednoduše ukraden. Zatímco mozek, který mozkové stopy 

zanechává, není možné odříznout jako článek prstu. Zajímavé je i to, že mozková stopa 

může být resetována či odstraněna pokaždé, když se člověk podívá na nový obrázek. 

K obdobnému výsledku, tedy možnosti identifikovat osoby na základě stop 

mozku, dospěli i vědci z Carnegie Mellon University v témže roce. Test byl prováděn na 

699 osobách, kterým byl prostřednictvím difuzní magnetické rezonance „skenován“ 

mozek. Na základě propočtů pak zjistili, že každý člověk má unikátní mozková nervová 

spojení, jedinečná, stejně tak jako otisky prstů. Dokonce bylo zjištěno, že dvojčata mají 

nervová spojení stejná jen z 12%. Následnými testy (17 000 opakování) byly osoby 

identifikovány téměř se 100% přesností. Mimo jiné zjistili, že do struktury mozku se 

zachycují zkušenosti a zážitky jedince jako je chudoba či nemoc.146  

Podle mého názoru tato technologie nikdy daktyloskopii ani částečně nenahradí. 

Může být velmi dobře použitelná v komerční sféře, kupříkladu v oblasti vysoce 

utajovaných informací. 

                                                      
145http://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/otisk-mozku-umi-cloveka-identifikovat-jako-
otisk-prstu_345092.html, zobrazeno 4. 3. 2017 
146https://www.engadget.com/2016/11/16/humans-have-unique-brain-fingerprints-scientists-
confirm/. Zobrazeno 4. 3. 2017 
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3.2.3 Skenování žil, oka a další metody konkurující daktyloskopii 

Metoda snímání struktury žil by v budoucnosti mohla velmi dobře sloužit 

k ověřování totožnosti osob 

(obr. 31) 147 . Technologie údajně 

dokáže identifikovat osoby s velmi 

vysokou spolehlivostí, neboť 

skenování struktury žil je daleko 

přesnější než autorizace osob pomocí 

snímání otisků prstů. Tato metoda 

identifikace je pro člověka i pocitově 

příjemnější, než skenování oka nebo obličeje. Technologie využívá tzv. reflexní metody 

snímání krevního řečiště v dlani. 148  Ta je založena na skenování dlaně osoby, kdy 

odkysličený hemoglobin proudící v krvi žilami absorbuje infračervené světlo o vlnové 

délce 760 nm a vytváří tak na pořízených snímcích jedinečnou stopu.149  

Další metodou identifikace osob je skenování očí, respektive oční duhovky. 

Výhody metody spočívají především v unikátnosti oční duhovky, stability a umístění (je 

velmi dobře chráněná). Barva duhovky je do určité míry podmíněna dědičností, avšak liší 

se u každého jedince (včetně dvojčat). Skenování duhovky není v oblasti identifikace 

žádným nováčkem, například ve Spojených arabských emirátech jej užívají úřady již od 

roku 2001. 

Další metody tzv. biometrické identifikace150 jsou vedle identifikace na základě 

otisku prstu, analýzy DNA či dvou výše zmíněných, identifikace podle hlasu, skenování 

celého obličeje, tvaru ucha, způsobu chůze či podle srdečního rytmu.  

                                                      
147Převzato z: http://www.integoo.cz/produkty-v2/palmsecure.html, zobrazeno 5. 3. 2017 
148http://www.integoo.cz/produkty-v2/palmsecure.html, zobrazeno 5. 3. 2017 
149http://www.integoo.cz/produkty-v2/palmsecure.html, zobrazeno 5. 3. 2017 
150 Biometrie je automatická metoda autentizace založená na rozpoznávání jedinečných 
biologických charakteristik osob. Metoda vychází z principu, že některé biologické 
charakteristiky jsou pro každého živého člověka jedinečné a neměnitelné. 

Obr. 31 – zařízení PalmSecure, které umožňuje snímání žil v 
dlani  
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Tyto metody slouží především ke zjednodušení, ulehčení a určitým způsobem i 

zabezpečení běžného života lidí. Částečně daktyloskopii konkurují, ale pouze co do 

identifikace osob. Například pokud je nalezena osoba neznámé identity, mohou se využít 

i tyto metody. Avšak dle mého názoru, žádná z biometrických metod do větší míry 

daktyloskopii jako identifikační metodu v budoucnosti neohrozí.  

ZAJÍMAVOST ZE SVĚTA VĚDY – MOŽNOST IDENTIFIKACE PACHATELE PÁCHAJÍCÍHO SEXUÁLNÍ 

TRESTNOU ČINNOST.  

Silvana Tridico v roce 2014 publikoval studii, která se týkala jedinečnosti bakterií, které 

žijí v pubickém ochlupení každého člověka. Bakterie by mohly sloužit k identifikaci sexuálních 

násilníků stejně tak jako otisky prstů. Vědci analyzovali DNA profil jednotlivých bakterií a zjistili, 

že každý člověk má v pubickém ochlupení unikátní bakteriální prostředí. Dále zjistili, že dvojice, 

která společně provozovala pohlavní styk, měla po dobu 18 hodin poté velmi podobný 

bakteriální profil. V případě znásilnění, by tak mohlo být porovnáno bakteriální prostředí oběti 

znásilnění a potencionálního pachatele, a pokud by se shodovalo, mohl by být pachatel 

odhalen.151 

3.3 Stáří otisků odhaleno 

V roce 2015 vědci z Národního institutu standardů a technologií v USA 

publikovali studii, ve které představili revoluční novinku v oblasti daktyloskopie. Podařilo 

se jim za pomoci hmotnostní spektrometrie zjistit stáří latentních otisků. Při určování 

stáří využívají chemického složení otisku. Například kyselina palmitová, která je 

obsažena v tucích, má snahu posunovat se směrem od jednotlivých papilárních linií. Její 

pohyb má konstantní rychlost. Díky tomu mohou odborníci „pouhým pohledem“ na 

přemístěnou 

kyselinu určit stáří 

otisku. Vědci ve 

studii uvedli, že 

stáří otisku, které 

                                                      
151http://www.newser.com/story/200081/how-rapists-who-wear-condoms-could-be-
caught.html, zobrazeno 6. 3. 2017 

Obr. 32 – patrný rozdíl ve stáří jednotlivých otisků 
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jsou v současné době přesně schopni určit, je u maximálně čtyři dny staré stopy. 

Momentálně se snaží přesnost určení rozšířit na 10 dní. Edward Sisco, jeden z autorů 

studie uvedl, že jejich metoda má příznivou budoucnost a předpokládá, že se vědcům 

v budoucnosti podaří určit stáří i mnohem staršího otisku. Již dnes vidí zásadní rozdíly 

mezi otiskem starým jeden den, jeden týden, jeden měsíc, tři měsíce či dokonce půl roku 

(obr. 32)152.  

3.4 Všeobecná daktyloskopická evidence 

Do této doby jsem se v části věnované budoucnosti převážně věnovala 

potencionálním pokrokům díky vědě a moderním technologiím. Budoucnost 

daktyloskopie můžeme ovšem shledávat i v oblasti vytvoření univerzální evidence 

otisků, ve které bude evidována každá osoba od narození do smrti. Jednalo by se o 

všeobecnou databázi, ve které by byly evidovány všechny osoby – občané jednotlivých 

států.  

Smyslem databáze by byla především ochrana občanů a případná pomoc při 

určování identity osob neznámých, zemřelých (například při živelných katastrofách).  

Svět se v současné době nachází ve válce s terorismem. Jednou z největší zbraní 

teroristů je jejich anonymita. Při vstupu do „cílových“ zemí využívají falešných dokladů, 

jmen či identit. Otisky pachatelů však vyšetřovatelé nacházejí všude na místech, kde byl 

teroristický útok spáchán. Dále i na předmětech, které k útoky byly využity. Může se 

jednat o zbraně či bomby, na nichž ulpěly otisky osob, které je vyráběly a vůbec se do 

země útoku nedostaly. Pokud by existovala centrální evidence, která by po nalezení 

otisku a zadání do systému během pár minut odhalila osoby, které se na teroristickém 

útoku podílely, jednalo by se o veliký úspěch v boji s terorismem. Západní státy, které 

jsou v současné době nejčastějším cílem, by tímto získaly obrovskou výhodu. 

                                                      
152Převzato z: MURAMOTO, Shin a Edward SISCO. Strategies for Potential Age Dating of 
Fingerprints through the Diffusion of Sebum Molecules on a Nonporous Surface Analyzed 
Using Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry. Analytical Chemistry [online]. 2015, 
87(16), 8035-8038 [cit. 2017-03-07]. DOI: 10.1021/acs.analchem.5b02018. ISSN 0003-2700. 
Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.5b02018 
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Problematiku terorismu nelze takovýmto způsobem zjednodušovat a tvrdit, že 

terorismus ve světě porazí biometrické evidence. Avšak, dovoluji si říci, že taková 

evidence otisků by mohla vést k rychlejšímu odhalení pachatelů teroristických útoků a 

tím i k rychlejšímu ukončení „války s terorem“.  

V současné době je představa databáze v takovéto formě nereálná a naráží na 

mnoho překážek, jako je právní úprava ochrany osobních údajů v jednotlivých zemí, ale 

i technické možnosti. Stačí zmínit českou právní úpravu ochrany osobních údajů. Zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ve svém 

§9 písm. i) stanoví, že citlivé údaje, kam spadá i otisk prstu, je možné zpracovávat jen 

jestliže: „se jedná o zpracování podle zvláštních zákonů153 při předcházení, vyhledávání, 

odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách.“ 154  Toto 

ustanovení upravuje právo kriminalistů otisky prstů zpracovávat, uchovávat v databázi 

a dále je využívat v souvislosti s trestnou činností. Samozřejmě nesmíme opomenout 

úpravu obsaženou v Listině základních práv a svobod. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod, ve čl. 10 odst. 

3 garantuje všem právo na ochranu před „neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“155. 

Z výše zmíněného je patrné, že zavedení všeobecné evidence by předcházelo 

mnoho legislativních změn, troufám si říci ve všech zemích světa. Předpokladem funkční 

databáze je spolupráce jednotlivých států navzájem. Problémem by bylo i technické 

propojení a náročnost provozu. Současný svět na něco podobného připraven není, ale 

třeba jednou? 

 

  

                                                      
153Zákon č. 273/2008 o Policii ČR 
154§9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  
155Čl. 10 odst. 3 ústavního zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina 
základních práv a svobod 
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Závěr 

Za každým objevem či novou metodou musí být pro věc zapálený člověk. Jinak 

tomu nebylo ani u daktyloskopie. Na počátku stálo několik výjimečných mužů, kteří svůj 

život zasvětili vědě. Zasvětili ho přesvědčení, že zkoumat obrazce papilárních linií má 

svůj smysl a budoucnost. Zasvětili život snaze zavedení daktyloskopie do praxe, jež nám 

už více než 100 let pomáhá odhalovat pachatele trestných činů. Ať se jedná o biologa 

Jana Evangelistu Purkyně, sira W. J. Herschela, dr. H. Fauldse, sira F. Galtona, či E. R. 

Henryho, který je spolu s J. Vucetichem považován za otce daktyloskopie. Všem těmto, 

ale i mnoha dalším vědcům, odborníkům, kriminalistům náleží naše poděkování za jejich 

práci, která slouží už několika generacím.  

Daktyloskopie neměla vždy tak úplně pevné postavení. Byla vystavena nejedné 

pochybnosti, a to převážně v samotných počátcích. Nakonec její zákonitosti odolaly 

všem pokusům o jejich vyvrácení. Ač se v současné době může zdát, že je lehce 

upozaděna moderní technikou a metodami, není tomu tak. Přirozený vývoj nezanechal 

bez povšimnutí ani tuto nauku. Navíc pachatelé jsou mnohem vynalézavější a při páchaní 

trestné činnosti nezanechávají žádné otisky. Proto je nutné využít i jiné metody, jako je 

například analýza DNA. Na druhé straně stojí moderní věda, která otisky, které by dříve 

nebylo vůbec možné zajistit nebo si jich povšimnout a využít k identifikaci, dává 

kriminalistům mnohem více možností. Můžeme zmínit využití otisků, které byly 

zanechány na již vystřelené nábojnici, různé speciální chemické látky nebo přístroje, 

které zajistí otisky osob během pár sekund.  

Český spisovatel Julius Zeyer jednou řekl: „Budoucnost bude taková, jakou si ji 

sami uděláme.“ V současné době ve světě probíhá velké množství výzkumů, které se 

věnují novým možnostem v oblasti daktyloskopie. Předpovídat budoucnost je vždy 

složité, ale co se týče daktyloskopie, můžeme říci, že v současné době nehrozí její zánik. 

Naopak se zdá, že má slibnou budoucnost.  
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Bez ohledu na výzkumy a studie v mé práci zmíněné musíme mít na paměti, že 

„vynález pozdější zničí vynález předchozí a vytlačí jej z lidské obliby“ (Lucretius Carus 

Titus). Stejně tak se může stát i s daktyloskopií. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představit jednu z nejstarších kriminalistických 

metod daktyloskopii. Metodu, která slouží především k identifikaci osob na základě 

obrazců papilárních linií, které jsou unikátní pro každého jedince. Práce je členěna na tři 

samostatné kapitoly odpovídající názvu – historie, současnost, budoucnost. Zároveň 

jsou do textu vkládány zajímavosti z oblasti daktyloskopie a obrázky, které samotný text 

dokreslují. 

První kapitola zachycuje vývoj historie od dob nejstarších až do doby, kdy byla 

daktyloskopie uznána jako identifikační metoda. Při výkladu je kladen důraz na 

jednotlivé významné světové osobnosti, které stály u zrodu nauky. Zanedbány 

nezůstávají ani úplné počátky a první zmínky o obrazcích papilárních linií. 

Neopomenutelnou kapitolou je současně i zavedení daktyloskopie v Českých zemích a 

významní čeští kriminalisté. 

Nejrozsáhlejší část je věnována současné daktyloskopii, takové jakou ji známe 

dnes. Druhá část líčí jednotlivé základní principy a zákony, na kterých je věda postavena. 

Popisuje anatomické a fyziologické vlastnosti kůže tak, aby bylo možné lépe pochopit 

vznik a vlastnosti daktyloskopických stop, kterým je v práci věnována zvláštní pozornost. 

Především způsobu vzniku, stálosti a způsobům a metodám, které kriminalisté používají 

k jejich zajišťování. Diferencuje mezi jednotlivými způsoby a možnostmi, které soudobá 

daktyloskopie nabízí. Jelikož podstatou daktyloskopie je identifikace osob, způsoby 

identifikace osob a daktyloskopování lidí nebyly opomenuty ani zde. Práce rozlišuje mezi 

daktyloskopováním živých a mrtvých osob, současně neopomíná ani zvláštní situace, 

kterým kriminalističtí technici musí čelit. Poslední kapitola současnosti je zaměřena na 

počítačové databáze otisků a jejich archivaci. 

Třetí část se týká predikce budoucnosti daktyloskopie. Orientuje se převážně na 

nové studie a objevy, které v posledních několika letech byly publikovány. Zároveň 

zmiňuje i rozličné biometrické metody, které v současné době daktyloskopii parciálně 

konkurují. Smyslem je předpovědět směr, kterým se v době budoucí daktyloskopie vydá.   
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Abstract 

The purpose of this paper is to introduce one of the oldest forensic methods – 

fingerprinting. This method is especially used to identify people based on the friction 

ridge that are so unique to each individual. The paper is divided into the three distinctive 

chapters corresponding with the title of the thesis – past, present, future. The text is 

illustrated by pictures and concurrently filled up by several curiosities from the world of 

science.   

The first chapter describes the development of history from earliest times until 

the time when the dactyloscopy was accepted as an identification forensic method. The 

emphasis is given to the important world personalities that gave a birth to the doctrine.  

In this chapter we can found the beginnings of the method and first mentions of the 

friction ridges. The introduction of fingerprinting in the Czech lands and significant Czech 

criminologists are important parts of the thesis.    

The extensive part is devoted to current dactyloscopy (such as we know it today). 

The second part gives an account of the various basic principles and laws on which the 

science is built up. This part describes briefly the anatomy and physiology of friction 

ridge skin as it enables to fully comprehend the way in which fingerprints are created. 

Special attention is focused on the formation, properties, stability of fingerprints and 

ways and techniques that detectives use on the crime scene. This chapter differentiates 

between different ways and possibilities that the contemporary dactyloscopy offers. The 

purpose of the fingerprinting is the identification of people.  Thus ways of identifying 

people have not been omitted here. The thesis distinguishes between the identification 

by using fingerprints of living people and dead people. At the same time does not forget 

special situations to which the forensic technicians must face. The last part of the second 

chapter is focused on computer database and archiving methods. 

The third part deals with the prediction of the dactyloscopy future. It focuses 

mainly on new studies and discoveries which have been published recently. 

Simultaneously it mentions various biometric methods which currently compete with 

fingerprinting. The purpose is to predict the future direction of dactyloscopy. 
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