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Úvod 

Daktyloskopie je identifikační metoda umožňující zjištění totožnosti osob. Metoda je 

vychází z obrazců papilárních linií článků prstů rukou, dlaní, prstů nohou a plosek 

chodidel. Jako jeden z nejspolehlivějších způsobů identifikace nalezla daktyloskopie své 

uplatnění v různých oblastech lidské činnosti. 

 

Předkládaná práce je zaměřena především na daktyloskopii kriminalistickou. Pozornost je 

tedy věnována roli daktyloskopie při objasňování trestné činnosti. Autorka si klade za cíl 

poskytnout ucelený přehled poznatků z oboru kriminalistické daktyloskopie, a to 

s ohledem na historii i současný stav vědy a techniky. Neméně důležitou součástí práce je 

i nástin budoucího směřování tohoto odvětví.   

 

Jak napovídá název práce, je text strukturován do tří základních částí – historie, 

současnost a budoucnost. Účelem první části je poskytnout obecný úvod do problematiky 

otisků prstů. Práce sleduje vývoj daktyloskopie od samotného objevu papilárních linií 

starověkými civilizacemi. Stěžejní pasáž pak podává svědectví o etablování 

daktyloskopie jako všeobecně uznávané a respektované forenzní vědy. Autorka v této 

části vychází zejména z původních děl osobností formujících daktyloskopii, které jsou 

konfrontovány se soudobou odbornou literaturou, a to českou i zahraniční. Závěr kapitoly 

je věnován daktyloskopii na českém území.  

 

Historický úvod přechází do druhé části práce, která je zaměřena na daktyloskopii 

soudobou. Nejprve jsou rozebrány teoretické pilíře daktyloskopie, poté následují základní 

informace o praktickém fungování metody v praxi. Středem zájmu této části je pojem 

daktyloskopických stop. Dále je pozornost věnována postupům a technologiím, 

využívaným k jejich zpracování, zkoumání a vyhodnocování. 

 

Poslední část práce směřuje do budoucnosti daktyloskopie. Zhodnocení potenciálu 

disciplíny je úkolem poměrně spekulativní povahy. Lze však očekávat, že budoucnost 

oboru bude značnou měrou navazovat na současný stav. Autorka předpokládá, že vývoj 

daktyloskopie odrazí zejména problematické úseky disciplíny, jejichž řešení je 

v současnosti věnována zvýšená pozornost. Z tohoto důvodu je tato část zaměřena na 

sporné otázky daktyloskopie. Diskutovány jsou zejména odlišné gnoseologické 
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koncepce daktyloskopického zkoumání, dále pak konkrétní rozdíly uvnitř přístupů 

samotných. Práce se zabývá i situací daktyloskopie ve Spojených státech amerických. 

Nedůvěra a pochybnosti o vědeckých základech oboru, absence sjednocených metodik 

postupů a velká volnost v rozhodování expertů zde vyústily v krizi daktyloskopie. 

Závažnost situace je ilustrována i konkrétními soudními případy selhání daktyloskopie. 

Ve snaze nalézt možná řešení je pak polemizováno nad přínosy i zápory jednotlivých 

přístupů a jejich praktickými důsledky. V závěru části jsou představeny nové a vyvíjené 

technologie, které přináší velký potenciál pro budoucnost daktyloskopie. 

 

S ohledem na praktickou povahu daktyloskopie je práce doplněna obrázky a fotografiemi, 

které umožňují snazší porozumění představované problematice. 
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ČÁST I. – HISTORIE 

 

 

1. Pojem a vznik daktyloskopie 

 Pojem daktyloskopie 1.1.

Pojem daktyloskopie je odvozen od řeckých slov daktylos (prst) a skopein (viděti).
1
 

Poprvé byl termín použit dr. Francisco Latzinou v článku pro argentinský časopis La 

Nación (Národ) roku 1894.
2
 Daktyloskopie je založena na fyziologických poznatcích o 

lidské pokožce a její struktuře.
3
  Vychází z přítomnosti funkčních hmatových útvarů tzv. 

papilárních linií a jedinečného průběhu těchto linií u každého jedince.
4
 Je třeba 

podotknout, že neexistuje jednotná definice tohoto termínu. Obecně lze daktyloskopii 

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

rukou, dlaní, prstů nohou a na ploskách chodidel.
5
 Nadto je třeba zdůraznit, že papilární 

obrazce jsou téměř výlučně lidskou charakteristikou. Kromě člověka se vyskytují pouze u 

několika dalších živočichů, zejména lidoopů. Jejich papilární obrazce jsou však natolik 

odlišné, že záměna za lidské je prakticky vyloučena.
6
 

 

Obr.1 

(zleva) Zvětšené otisky ukazováku levé ruky šimpanze a ukazováku levé ruky orangutana sumaterského,
7
 

dále otisk pravého ukazováku ženy a pravého ukazováku muže. Vše publikovanáno roku 1905 v díle dr. 

Henryho Faudse, Guide to finger-print identification
8
. 

                                                 

 
1
 STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Kriminalistická daktyloskopie. Praha: Vydavatelství Policejní akademie 

ČR, 2005, s. 48. ISBN 8072511920. 
2
 CHAMPOD, Christophe, Chris, J. LENNARD, Pierre MARGOT a Milutin STOILOVIC. Fingerprints 

and Other Ridge Skin Impressions. Boca Raton: CRC Press, 2004, s. 361. ISBN 0415271754. 
3
 PORADA, Viktor. Kriminalistika. Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007, s. 85. ISBN 

9788080781705. 
4
 RAK, Roman, Václav MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a 

komerčních aplikacích. Praha: Grada, 2008, s. 169. ISBN 9788024723655. 
5
 MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 138. 

ISBN 8071798789. 
6
 Ibid. 

7
 FAULDS, Henry. Guide to finger-print identification. Hanley : Wood, Mitchell & Co, 1905, obrazová 

příloha 14. 
8
 Ibid, obrazová příloha 15. 
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O daktyloskopii je možno hovořit v užším smyslu či širším smyslu. Užší pojetí vymezuje 

daktyloskopii jako identifikační metodu osob dle kresby papilárních linií.
9
 V širším 

vnímaní je daktyloskopie charakterizována jako vyhledávání, zviditelňování a zajišťování 

daktyloskopických stop, včetně jejich hodnocení a způsobu snímání daktyloskopických 

otisků (viz kapitola 5).
10

 S ohledem na praktičnost aplikace je v praxi nejčastěji 

používáno otisků prstů, popř. dlaní. 

 Počátky daktyloskopie 1.2.

Při zkoumání zrodu daktyloskopické vědy je nutné odlišit pouhé vědomí o různorodosti 

papilárních obrazců od využití tohoto poznatku k identifikaci osob. 

 

Povrchové struktury kůže, vytvářející na lidských dlaních a vnitřní straně článků prstů 

různé tvary, přitahovaly pozornost lidí již od starověku. Staletí před naším letopočtem 

bylo rýhování známé starým Číňanům, Indům či Asyřanům.
11

 O důležitosti, kterou naši 

předkové rýhování přisuzovali, svědčí mnohé archeologické nálezy. Mezi nejvýznamnější 

patří Čínské dokumenty z dynastie T´ang (8. století n.l.), jež hovoří o symbolickém 

významu otisků prstů na stvrzeních obchodních smluv.
12

 Neméně významnými důkazy 

jsou pak dokumenty pocházející z území staré Persie konce 14. století našeho letopočtu. 

V době válečného tažení obdrželi vedoucí vojenských vozů vítězné armády jmenovací 

dekrety obsahující místo pečeti červený otisk dlaně a prstů.
13

 

 

Ačkoliv se v průběhu dějin opakovaně objevují důkazy o vědomí jedinečnosti otisků u 

každého jedince, nebylo této skutečnosti využíváno k identifikaci osob.
14

 Pro posun 

k praktickému uplatnění bylo třeba vybudování vědeckého přístupu k problematice. 

Koncem 17. století se v medicínských publikacích objevují první nahodilé vědecké 

zmínky o papilárních liniích. V roce 1788 vydal anatom J. C. A. Mayer publikaci, v níž 

tvrdil neexistenci dvou jedinců se stejným uspořádáním kožního rýhování.
15

 Skutečným, 

světově uznávaným, průkopníkem vědeckého přístupu k daktyloskopii se však stává až 

český vědec a vystudovaný lékař Jan Evangelista Purkyně.  

                                                 

 
9
 STRAUS, PORADA, Kriminalistická daktyloskopie, op. cit., s. 48-49. 

10
 Ibid. 

11
 STRAUS, PORADA, Kriminalistická daktyloskopie, op. cit., s. 7. 

12
 NĚMEC, Bohuslav. Dějiny daktyloskopie. Kriminalistický sborník č. 10. Praha, 1958, s. 465. 

13
 Ibid. 

14
 STRAUS, PORADA, Kriminalistická daktyloskopie, op. cit., s. 8. 

15
 INNES, Brian. Vědci proti zločinu. Praha: Naše vojsko, 2010, s. 30. ISBN 9788020611055. 
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 Jan Evangelista Purkyně (1787 -1869) 1.3.

Objevitel fyziologických zákonitostí daktyloskopie J. E. Purkyně se narodil dne 

18.12.1787 v Libochovicích u Litoměřic. Po studiích filosofie a lékařství na Univerzitě 

Karlově odchází do Vratislavi. V roce 1823 se stává profesorem fyziologie a zakládá zde 

první fyziologický ústav v Evropě.
16

 Později se vrací do Čech, aby v Praze roku 1850 

založil a vedl fyziologický ústav při Univerzitě Karlově. 

 

Purkyněho jméno je spojováno s řadou vědeckých prací a přírodovědných objevů. Pro 

vývoj daktyloskopie je však nejdůležitější dílo jediné, Commentatio de examine 

physiologico organi visus et systematis cuntanei (Rozprava o fyziologickém výzkumu 

orgánu zrakového a soustavy kožní). Latinsky psaný spis obsahuje habituační řeč, 

přednesenou J. E. Purkyněm dne 22.12.1823 na půdě vratislavské univerzity. Zásadní 

význam pro formování daktyloskopie spočívá v prvním podrobném popsání základních 

vzorů papilárních linií koncových článků prstů a zejména pak v jejich klasifikaci. Purkyně 

identifikoval devět základních vzorů soustav papilárních linií následovně (viz obr. 2): 

 

1. příčné záhyby (flexerae transversae) Fig. 7, 

2. střední podélný pruh (stria centralis longitudinalis) Fig. 8, 

3. šikmý pruh (stria obligua) Fig. 9, 

4. šikmý záliv (sinus obligus) Fig. 10, 

5. mandle (amygdalus) Fig. 11, 

6. spirála (spirula) Fig. 12, 

7. elipsa (elispis) Fig. 13, 

8. kruh (circulus) Fig. 14, 

9. zdvojený vrcholek (votex duplicatus) Fig. 15.
17

 

                                                 

 
16

 STRAUS, Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem. Praha: Police History, 2003, s. 11. 

ISBN 8086477185. 
17

 STRAUS, PORADA, Kriminalistická daktyloskopie, op. cit., s. 11. 
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Obr. 2 

Soustavy papilárních linií J. E. Purkyně v Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis 

cutanei, 1823, s. 59.
18

 

 

Význam J. E. Purkyně je vyzdvihován již od počátků formování daktyloskopické vědy. 

S jeho dílem jsou obeznámeni významní muži daktyloskopie, jako dr. Henry Faulds, 

Francis Galton i Juan Vuceniuch (viz níže). Dr. Henry Faulds ve svém díle Guide to 

finger-print identification z roku 1905 zdůrazňuje fakt, že Purkyně se podrobně zabýval 

papilárními liniemi v době, kdy anatomové a fyziologové jejich existenci prakticky zcela 

opomíjeli.
19

 Purkyně, jako akademicky uvažující vědec, se však nijak nevyjadřuje ani 

k otázce jedinečnosti linií ani k jejich využití k identifikaci osob. S touto myšlenkou 

přichází až sir Wiliam James Herschel.
20

 

                                                 

 
18

 RIEGER, František. Riegrův slovník naučný. Praha: I. L. Kober, 1867, s. 1115.  
19

 FAULDS, op. cit., s. 33-34. 
20

 Ibid. 
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 Sir William James Herschel (1833–1917) 1.4.

Po pěti letech služby pro Východní indickou společnost je pětadvacetiletý William 

Herschel roku 1858 jmenován správcem jedné z venkovských oblastí Bengálska v Britské 

Indii.
21

 Několik týdnů po svém nástupu se rozhoduje pro stavbu nové silnice. Za tímto 

účelem uzavírá s místním občanem Rajyadharem Konai smlouvu o dodávkách materiálu 

pro její stavbu.
22

 Vzhledem ke svému předchozímu působení si je Herschel vědom 

problémů s dodržováním smluv a jejich následným prokazováním u soudu.
23

 Smlouvu 

tedy nechává sepsat vlastnoručně obchodníkem. Místo podpisu pak požádá Rajyadhara o 

otisk jeho ruky na zadní stranu dokumentu.
24

 Pro zdůraznění závaznosti poté oba muži 

porovnávají odlišnosti jejich dlaní. Experiment je úspěšný. Plnění smlouvy je natolik 

korektní, že s uvedeným obchodníkem uzavírá i další, stejně stvrzenou, smlouvu.
25

 

 

Herscherův způsob podepisování smluv je však jako oficiální řešení problémů 

s dodržováním kontraktů odmítnut. Navzdory odmítnutí Herschel svou myšlenku rozvíjí a 

vytváří kolekci otisků prstů, jejichž odlišnosti dále studuje. Roku 1877 je jmenován 

vyšším správcem v okrese nedaleko Kalkaty. Ze své pozice odpovídá za soudnictví, 

vězeňství, ale i vyplácení vládních příspěvků. Za účelem zamezení podvodů při vyplácení 

zavádí potvrzení dávkových stvrzenek otiskem dvou prstů – ukazováku a prostředníku 

pravé ruky.
26

  Později se dokonce pokouší o povinné snímání otisků prstů všem 

odsouzeným zločincům. Je však generálním inspektorem bengálských věznic odmítnut.
27

 

Roku 1879 se sir Herschel vrací do Anglie. Zde je kontaktován Francisem Galtonem (viz 

níže), jemuž poskytne veškeré nashromážděné materiály a studie.
28

 

                                                 

 
21

 HERSCHEL, William James. The origin of finger-printing. London ; New York: H. Milford, 1916, 

předmluva. 
22

 Ibid, s. 8-9. 
23

 Ibid, s. 8. 
24

 Ibid, s. 9. 
25

 Ibid, s. 9-10. 
26

 STRAUS, PORADA, Kriminalistická daktyloskopie, op. cit., s. 12-13. 
27

 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 51-52. 
28

 Ibid, s. 54. 
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Obr. 3 

Kontrakt z roku 1858 na dodání materiálu Williamu Herschelovi, vlastnoručně sepsaný 

Rajyadharem Konaiem a doplněný otiskem dlaně na zadní straně smlouvy, publikovaný roku 1915 v díle 

sira Williama Herschela, The origin of fingerprinting.
29

 

 

Herschel usilovně deklaroval prvenství objevení potenciálu otisků prstů pro identifikaci 

osob. Zůstává však otázkou, zda jej Herschel skutečně objevil sám nebo zda se s touto 

myšlenkou seznámil prostřednictvím svého působení v Indii a dlouholetými styky 

s Číňany.
30

 Nesporným přínosem sira Williama Herschela však zůstává realizace prvních 

daktyloskopických pokusů v praxi.  Nadto jako první z evropských formovatelů 

daktyloskopie vyslovuje domněnku o celoživotní stálosti obrazců papilárních linií.
31

 

 Dr. Henry Faulds (1843–1930) 1.5.

V prosinci 1872 odjíždí skotský lékař, Henry Faulds, do Japonska, aby zde založil první 

Skotskou lékařskou misi.
32

 V tokijské nemocnici Tsukiji Faulds přednáší studentům 

medicíny fyziologii,
33

 jeho zájem však přitahuje i nedaleké archeologické naleziště. 

Zdejší keramické nálezy, nesoucí viditelné otisky prstů, podnítí dr. Fauldse k podrobnému 

                                                 

 
29

 HERSCHEL, op. cit., obrazová příloha mezi s. 8 a s. 9. 
30

 BELKIN, Rafail a Yu KORUCHOV. Fundamentals of criminalistics. Moscow: Progress Publishers, 

1987, s. 90. ISBN 9780828534628. 
31

 HOUCK, Max. Forensic fingerprints. San Diego, Cambridge: Academic Press, 2016, s. 60-61. ISBN 

9780128006726. 
32

 INNES, Brian. Vědci proti zločinu. Praha: Naše vojsko, 2010, s. 31. ISBN 9788020611055. 
33

 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 52. 
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zkoumání otisků prstů.
34

 Faulds jako první přichází se systémem sběru otisků všech 10 

prstů.
35

 Masivní kolekce takto shromážděných otisků umožňuje Fauldsovi skutečně 

detailní zkoumání. 

 

Za svůj život provedl Faulds stovky experimentů, jimiž ověřoval, zda jsou otisky prstů 

jedinečné a neměnné.
36

 Se svými studenty podnikal různorodé experimenty porušování 

kůže na konečcích prstů, aby následně sledoval její obnovení v identické podobě.
37

  

 

Aby vědecky prokázal myšlenku neměnnosti otisků prstů vzhledem k lidskému růstu, 

stráví dva roky podrobným analyzováním dětských otisků. Koncept jedinečnosti otisků 

prstů poprvé kriminalisticky využije při vyšetřování vloupání do Tokijského domu v roce 

1879.
38

 Při vyšetřování obviní japonská policie člena Fauldsova personálu. Shodou 

okolností jsou na místě spáchání trestného činu nalezeny tmavé otisky prstů na bílé zdi. 

Fauldsovi bylo dovoleno sejmutí otisků prstů obviněného. Porovnáním s otisky 

nalezenými na místě činu je prokázána nevina zadrženého muže. Podobným způsobem dr. 

Faulds asistuje i u dalších případů.
39

  

 

Faulds je využitím otisků v policejních službách natolik zaujatý, že se pokusí vytvořit i 

vlastní systém klasifikace otisků prstů. Ten poté nabídne k užívání Scotland Yardu. 

Neúspěšně, Scotland Yard upřednostní metodu zvanou Antropometrie (viz kapitola 2.1).
40

 

Faulds se však myšlenky kriminalistického využívání otisků nevzdává. Roku 1880 

publikuje ve vědeckém časopise Natura (Příroda) článek o otiscích prstů zanechaných na 

místě činu a jejich využití jako důkazu v trestním řízení.
41

 Roku 1905 pak vydává 

publikaci věnující se identifikaci založené na otiscích prstů, doplněnou případy ze své 

praxe, s názvem Guide to fingerprint identification (Metodika identifikace dle otisků 

                                                 

 
34

 MCCRERY, Nigel. Silent Witnesses. London: Random House, 2013, s. 22-23. ISBN 9781847946836. 
35

 HOUCK, Forensic fingerprints, op. cit., s. 88. 
36

 Ibid, s. 82. 
37

 Ibid, s. 82. 
38

 MCCRERY, op. cit., s. 22-24. 
39

 STRAUS, Jiří. Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem. Praha: Police History, 2003, s. 52-

54. ISBN 8086477185. 
40

 HOUCK, Forensic fingerprints, op. cit., s. 88. 
41

 MCCRERY, op. cit., s. 22-23. 
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prstů).
42

 Plošné využívání této ideje se však v kriminalistické praxi objevuje až později a 

není tak se jménem dr. Henryho Fauldse spojováno. 

2. Vývoj kriminalistické daktyloskopie 

 Historie kriminalistických metod 2.1.

Konec 18. století s sebou přináší nové společenské fenomény – rozpad tradičního 

uspořádání společnosti, volnost pohybu, ale také rostoucí množství trestných činů jako 

důsledek anonymního prostředí vznikajících velkoměst. Následkem probíhajících změn je 

i požadavek na spolehlivé a systematizované metody pro identifikaci osob.
43

 Pozornost je 

věnována tělesné stavbě a jejím anomáliím, délce kostí i jedinečnostem kožní struktury. 

Je třeba zdůraznit, že postavení daktyloskopie jako jedinečné identifikační metody nebylo 

vždy samozřejmostí. V průběhu svého vývoje musela daktyloskopie svou pozici vydobýt 

ve střetech s dalšími identifikačními systémy. Jedním z nejvýznamnějších konkurentů jí 

byla antropometrie. 

 

Antropometrie 

Antropometrie, nazývaná dle svého zakladatele též jako bertillonáž, je identifikační 

metoda založená na délce kostí a předpokladu jedinečné kombinace tělesných rozměrů 

každého jedince.
44

 Do policejní praxe byla uvedena zásluhou Alphonse Bertillona v Paříži 

roku 1883.
45

 

 

Alphons Bertillon (1853-1914) začíná pracovat pro pařížskou policejní prefekturu roku 

1879 jako nižší úředník kartotéky.
46

 Syn lékaře a prezidenta Pařížské antropologické 

společnosti se již v průběhu dospívání seznamuje se širokým okruhem vědeckých 

poznatků. Jedním z nich je i tvrzení belgického statika, Lamberta Quételeta, o neexistenci 

dvou lidí, jejichž tělesné rozměry by byly identické.
47

  

 

                                                 

 
42

 FAULDS, Henry. Guide to finger-print identification. Hanley : Wood, Mitchell & Co, 1905, s. iii-v. 
43

 COLE, Simon. Suspect identities. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2002, s. 2. ISBN 

0674010027. 
44

 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 47-51.  
45

 Ibid, s. 49. 
46

 INNES, op. cit., s. 25. 
47

 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 47. 
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Ve svém díle z roku 1883 identifikuje největší soudobý policejní problém, a sice 

jednoznačnou identifikaci dopadených zločinců, slovy: „Ce n´est pas tout que de faire 

une loi contre les récidivistes; il faudra ensuite l´appliquer. Pour condamner un 

récidiviste à la région, la première condition est de reconnaître son identité.“
48

 (Proti 

recidivistům nestačí pouze přijímat zákony, je třeba jich také vynucovat. Pro odsouzení 

recidivistů k deportaci je tak primárně nutné rozpoznat jejich pravou identitu.) Pro 

výzkumné účely mu je dovoleno měřit zatčené. Vybaven kartotékou s více než 1 600 

záznamy dostává Bertillon šanci prověřit svou metodu i v praxi.
49

 Roku 1882 identifikuje 

svého prvního pachatele, recidivujícího zloděje lahví Duponta.
50

  

 

Metoda založená na měření celkem 11 tělesných rozměrů se poté rozšířila do celého 

světa.
51

 Její vliv však neměl dlouhého trvání. Nákladný trénink, potřebné vybavení a 

zejména problematičnost v nestejnorodém provádění měření různými osobami, nakonec 

vedla k hromadnému upuštění od antropometrie.
52

 V rodné Francii však přetrvávalo její 

užívání až do Bertillonovy smrti roku 1914. 

 

Počátkem 80. let 19. století začínají průkopníci kriminalistických identifikačních metod 

soustředit svou pozornost i na jedinečné kožní vzory na posledních článcích prstů. Francis 

Galton představuje fyziologické zákony, jež se stávají podkladem pro využití 

daktyloskopie v policejních službách.
53

 Za zakladatele kriminalistické daktyloskopie je 

považován argentinský policejní úředník Juan Vucetich. V Evropě se pak o její uvedení 

nejvíce zasazuje londýnský policejní prezident Edward Richard Henry.  

  Francis Galton (1822 – 1911) 2.2.

Vystudovaný lékař, cestovatel a bratranec slavnějšího Charlese Darwina, se 

k daktyloskopii dostává skrze jejího největšího soudobého soupeře, antropometrii. Jako 

člen vědecké společnosti Royal Institution je Galton rolu 1885 požádán o uskutečnění 

přednášky na téma antropometrie. V rámci uloženého úkolu se Galton rozhodne věnovat 

nejen antropometrii, ale i identifikaci osob jako takové. V Paříži se osobně setkává 

                                                 

 
48

 BERTILLON, Alphonse. L'Identité des récidivistes et la loi de relégation. Paris: Libraire de l´académie 

de médecine, 1883, s. 1. 
49

 INNES, op. cit., s. 25. 
50

 Ibid. 
51

 HOUCK, Forensic fingerprints, op. cit., s. 61, 83. 
52

 COLE, Suspect identities, op. cit., s. 148-150.  
53

 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 55-58.  
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s Bertillonem, aby jej pozoroval při práci. Po návratu do Anglie se však seznamuje 

s dílem dr. Fraudse. Přednáška, uskutečněná dne 25.5. 1888, se tak nakonec věnuje nejen 

antropometrii, ale i daktyloskopii. Otisky prstů vzbudí u Galtona skutečný zájem, 

navazuje kontakt s Williamem Herchelem a začíná s vlastním vědeckým výzkumem. Za 

tímto účelem shromáždí více než 8 000 otisků prstů a jejich vědeckému studiu se věnuje 

téměř 4 roky.
54

 Výsledky svého bádání publikuje roku 1892 v knize Finger Prints
55

 

(Otisky prstů). V publikaci předkládá důkazy o klíčových vlastnostech otisků, z nichž 

kriminalistická daktyloskopie vychází dodnes.
56

 

 

Nejdůležitější charakteristikou otisků je jedinečnost. Galton vycházel ze vzájemného 

porovnávání otisků ve sbírce a zkoumání otisků prstů pokrevních příbuzných, dvojčat 

nevyjímaje. Svou hypotézu však podloží i matematicky.
57

 Při zohlednění počtu obyvatel 

na zemi (roku 1890 cca 1,6 miliardy) vyjádřil pravděpodobnost shody náhodného otisku 

prstu k otisku zkoumanému jako 1 : 39.
58

 V případě využití všech deseti otisků prstů pak 

pravděpodobnost shody všech otisků klesá na 1: 64 000 000 000.
59

 S ohledem na počet 

obyvatel na zemi je takováto shoda prakticky vyloučena.
 
 

 

Konfrontace materiálů poskytnutých Herschlem a získaných Galtonovým vlastním 

bádáním, umožňuje Galtonovi srovnání otisků identických osob v dostatečném časovém 

odstupu. Je tak schopen deklarovat další důležitou vlastnost, a to neměnnost otisků.
60

 

 

                                                 

 
54

 HOUCK, Forensic fingerprints, op. cit., s. 82. 
55

 GALTON, Francis. Finger Prints. London; New York: Macmillan and Co., 1892. 
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 STRAUS, Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem, op. cit., s. 58. 
57

 GALTON, op. cit., s. 109-113. 
58

 STIGLER, Stephen. Galton and Identification by Fingerprints. Genetics. 1995, 140(3), 867-860. 
59

 HOUCK, Forensic fingerprints, op. cit., s. 59.  
60
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Obr. 4 

Ukázka Galtonova pozorování otisků s ohledem na lidský růst. Porovnání otisku prostředníku 2,5-letého 

chlapce s identickým otiskem o 13 let později.
61

 

 

Pro praktické využití otisků je důležité vytvořit systém, na jehož základě lze rozpoznat a 

přiřadit otisk prstu k otisku již dříve registrovanému.
62

 Galton tedy usiluje o vytvoření 

klasifikačního systému otisků.
63

 Při své práci vychází mimo jiné i z díla J. E. Purkyně. 

Část jeho Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cuntanei 

dokonce přeloží do angličtiny a uveřejní ve své knize Finger Prints (Otisky prstů).
64

 

Systém staví na malé trojúhelníkové oblasti v místě sběhu papilárních linií, jenž 

pojmenovává delta.
65

 Dle typu papilárních linií rozlišuje základní typy vzorů: oblouk, 

smyčka (vlevo či vpravo) a spirála.
66

  

 

Jeho klasifikace však postrádá univerzální systematické nástroje, umožňující jednoduchou 

identifikaci otisku s otiskem již dříve registrovaným.
67

 Na takto rozpracované třídění 

otisků navazuje londýnský policejní prezident Edward Richard Henry, jenž systém 

dopracuje pro praktické použití v policejních službách.
68

 

 

Kromě vzorů, tvořených seskupením papilárních linií, si však Galton všímá i detailnější 

charakteristiky papilárních linií samotných a jako první popisuje jejich charakteristické 
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 GALTON, op. cit., obrazová příloha č.  13. 
62
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66

 HEFFERMAN, Liz. Scientific Evidence:Fingerprints and DNA. Dublin: First Law, 2006, s. 63-64. ISBN 

1904480543. 
67

 Ibid, s. 63, 65. 
68

 Ibid, s. 65.  



18 

 

znaky, tzv. minutiae (markanty).69 Markanty jsou individuální charakteristiky průběhu 

jednotlivých linií (viz obr. 4). Zároveň deklaruje nezávislost těchto nepravidelností 

papilárních linií na typu vzoru otisku.
70

 Tento poznatek využívá při studiu vlivu 

dědičnosti na podobu otisků a umožňuje mu rozlišovat i mezi otisky blízkých příbuzných, 

včetně jednovaječných dvojčat.
71

 V rámci tvorby klasifikačního systému však stojí 

markanty na okraji Galtonova zájmu. Jejich význam bude doceněn až s příchodem 

digitálních technologií konce 20. století. 

 
Obr. 5 

(zleva) Daktyloskopické markanty dle Galtona
72

 – rozdvojení (a, b), ohraničení (c), začátek a ukončení (d, 

e), ostrůvek.
73

 

 

 Juan Vucetich (1858 – 1925) 2.3.

Juan Vucetich odchází v roce 1884 z rodného Chorvatska a usazuje se trvale v Argentině. 

Od roku 1888 začíná pracovat pro argentinskou policii.
74

 Pod vlivem rozmachu 

antropometrie je roku 1891 požádán o vybudování antropometrické kanceláře. Při této 

příležitosti se Vucetich náhodně seznamuje s dílem Francise Galtona.
75

 Jelikož policejní 

ředitelství plně podporuje antropometrii, rozhodne se Vucetich pro výzkum otisku prstu 

na své náklady
76

. Studuje práci významných evropských vědců, včetně Purkyněho. 
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Existující systémy však shledává neadekvátními pro praktické využití.
77

 V září roku 1891 

je Vucetich jmenován vedoucím Identifikačního úřadu policejního ředitelství v La Platě
78

 

a přichází s novým klasifikačním systémem, který pojmenovává icnofalangometrica.
79

 

Vucetich zařazuje otisky do čtyř tříd, jimž přiděluje následující označení: 

 

1. oblouk (Arco)   1 či A 

2. smyčka vlevo (Interna) 2 či I 

3. smyčka vpravo (Externa) 3 či E 

4. kotouč (Verticilo)  4 či V.
 80

 

 

Dle uvedeného klíče poté zaznamenává otisky do klasifikačního vzorce. Vzorec má 

zlomkové uspořádání, přičemž v čitateli je zaznamenána pravá ruka a ve jmenovateli ruka 

levá. Pro palce užívá písmen a ostatní prsty značí číslicemi.
 81

 

 

 

Obr. 6 

Přední strana identifikační karty, vyhotovené roku 1891 na Identifikačním úřadu policejního ředitelství ve 

městě La Plata. (Dnes vystavena v policejním muzeu provincie Buenos Aires.)
82
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𝐼 − 2 − 2 − 4 − 4

𝐸 − 4 − 3 − 4 − 3
 

Obr. 7 

Zápis klasifikačního vzorce otisků z identifikační karty na obr. 6. 

 

 

Vucetichovy metody je poprvé úspěšně využito k objasnění případu v roce 1892.
83

 

V malé pobřežní vesnici Necochea v provincii Buenos Aires vyšetřuje místní policie 

vraždu dvou dětí vdovy Rojas. Podezřelým je zprvu jeden z milenců matky dětí 

Velesquez. Ten však prohlašuje nevinu nejen při výslechu, ale i při následném mučení.
84

 

Policie se tak se svým podezřením obrací na vdovu Francescu Rojas. Nedaří se však 

prokázat její vinu. Týden po události objeví policejní inspektor ohledávající místo činu na 

dveřním rámu krvavý otisk prstu. Horlivý příznivce Vuceticha rám zajistí a odnese na 

služebnu. Porovnáním otisku zjišťuje shodu s otiskem pravého palce matky dětí.
85

 Pod 

vlivem skutečností se Rojas k vraždě vlastních dětí přiznává. Role otisku však zůstala 

omezena pouze na získání přiznání, u soudu jej jako důkazu použito nebylo.
86

 

 

Je třeba zdůraznit, že klasifikační systém dle Vuceticha byl většinou španělsky mluvících 

zemí světa aktivně používán ještě v 70. letech 20. století.
87

 

 Edward Richard Henry (1850–1931) 2.4.

Angličan, působící v indické Kalkatě jako policejní inspektor, Edward Richard Henry se 

o daktyloskopii dozvídá při své dovolené v Evropě.
88

 Za účelem získání podrobnějších 

informací navštíví Galtona a seznamuje se s výsledky jeho výzkumu.
89

 Rozhodne se na 

práci Galtona navázat a rozpracovat jeho systém pro použití v praxi. Henryho systém je 

tak komplexní syntézou formy klasifikační s formou registrační.
90

 Základem systému je 

Galtonova tripartitní klasifikace – oblouk, smyčka a spirála. Henryho příspěvkem je pak 

přidání kategorie čtvrté, smíšené.
91

 Henry také jako první zavádí tzv. rolled print (válené 
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otisky) prstů.
92

 Jejich výhodou v porovnání s plain print (obyčejný otisk) je získání 

komplexního otisku papilárních obrazců. Rozvinuté otisky tedy usnadňují správnou 

identifikaci příslušné kategorie vzoru.
 93

 Otisk větší plochy navíc poskytuje více 

srovnávacích bodů pro jistější identifikaci správného otisku.
 94

 

Samotná klasifikace pak probíhá převedením vzorů papilárních linií všech deseti prstů na 

sérii čísel a písmen.
95

 Takto evidovaný set otisků je poté zařaditelný do jedné z celkem 

1 024 kategorií.
96

 Prostřednictvím standardizace otisků poskytuje Henryho systém rychlý 

a spolehlivý nástroj pro efektivní redukci okruhu podezřelých v rámci policejního 

vyšetřování.  

 

Indie je historicky daktyloskopii příznivě nakloněna, není proto divu, že první pokus o 

plošné zavedení daktyloskopie je realizován právě zde. Na Henryho žádost je vládou roku 

1897 jmenována komise, jejímž úkolem je porovnat efektivitu úřadující antropometrie a 

předkládané formy daktyloskopie dle Henryho.
97

 Komise rozhoduje ve prospěch 

daktyloskopie. V závěrečné zprávě ze dne 31.3.1897 identifikuje její čtyři klíčové 

výhody: 

 

1. jednoduchost práce, 

2. malé náklady na údržbu vybavení, 

3. soustředění znalců v centrálním institutu, 

4. rychlost a jistotu výsledku.
98

 

 

Pod vlivem posudku je britskou Indií antropometrie opuštěna s konečnou platností. 

Následně jsou na jejím území zřízeny čtyři daktyloskopické centrály.
99

 Konečně roku 

1899 vydává indická vláda zákon, jímž se mění článek 45 zákona o důkazech z roku 
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1872.
100

 Akt legislativně upravoval výpověď znalce v daktyloskopické oblasti a sjednotil 

tak přípustnosti otisku jako důkazu v trestním řízení na území Indie. 

 

 

Obr. 8 

Daktyloskopická karta dle Henryho – válené otisky všech deseti prstů a kontrolní, obyčejné, otisky 

prsteníku, prostředníku a ukazováku.
101
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Vítězství daktyloskopie 

Henryho systém nakonec poráží bertillonáž i na evropské půdě. Definitivním stvrzením 

vítězství se stává rok 1901, kdy Scotland Yard nahrazuje doposud preferovanou 

antropometrii Henryho daktyloskopií.
102

 

 

Prvním soudním rozhodnutím v anglické jurisdikci, stojícím výhradně na důkazu otiskem 

prstu, se stává případ z roku 1910, R v. Casleton
103

. Obžalovaný Casleton je zde uznán 

vinným na základě otisku zanechaného na svíci nalezené na místě činu.
104

 

 

O rok později jsou před otázku přípustnosti otisků prstů, jako důkazu v řízení před 

soudem, postaveny i soudy Spojených států amerických. Mezníkem se zde stává rozsudek 

Illinoiského nejvyššího soudu v případu People v. Jennings
105

. Illinoiský soud v otiscích 

identifikuje vědecký pokrok a přirovná je k fotografii, rentgenu či mikroskopu, jež byly 

ve svých počátcích také přijímány se značným skepticismem.
106

 V době rozhodování jsou 

však již plně etablovanými soudními důkazy. Přípustnost důkazu otiskem prstu je tak 

oficiálně uznána i na půdě nového kontinentu.
 107

 

 

Ve 20. letech 20. století má daktyloskopie již zavedené postavení celosvětově uznávané 

vědní disciplíny. Znalecké posudky z tohoto odvětví se tak stávají plnohodnotnými 

důkazy a toto postavení zaujímají dodnes. 

 Vývoj daktyloskopie v českých zemích 2.5.

Ani české země nezaostávaly za světovými trendy kriminalistiky. Roku 1901 dochází ke 

zřízení poznávacího úřadu pražského policejního ředitelství.
108

 Jako první je zde oficiálně 

zavedena bertillonáž. Působí však na našem území velice krátkou dobu. V únoru roku 

1903 se k antropometrickému měření provádí povinně i snímání otisků prstů.
109

 Konečně 
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roku 1908 vítězí daktyloskopie na plno i u nás.
110

 Nadále jsou tak vyhotovovány pouze 

karty daktyloskopické. Ve skutečnosti byla však daktyloskopie používána již od 90. let 

19. století a to zásluhou Františka Protiwenského.
 111

 

 

František Protiwenský 

František Protiwenský je jako mladý policejní úředník velice zaujat problematikou 

daktyloskopie.
 112

 Aby mohl otázky otisků prstů studovat podrobněji, začíná roku 1891 

snímat otisky pachatelů pro soukromé účely.
 113

 O dva roky později zakládá vlastní 

daktyloskopickou sbírku. Dle jednoho z nejvýznamnějších českých kriminalistů Jiřího 

Strause je možno tuto sbírku považovat za jednu z celosvětově nejstarších sbírek tohoto 

typu.
114

 S prosazením daktyloskopie roku 1908 poskytuje Protiwenský sbírku k oficiálním 

účelům.
115

 Studiem nabytých informací později využije k napsání knihy s názvem Nauka 

o daktyloskopii a popisování osob
116

.  

 

Josef Povondra 

Druhou významnou osobností české daktyloskopie je okresní četnický velitel 

Královských Vinohrad Josef Povondra. Roku 1907 zakládá i on daktyloskopickou sbírku 

a podílí se i na další česky psané publikaci Pokynech pro službu pátrací a 

daktyloskopickou.
117

. Do sbírky jsou od roku 1911 zasílány daktyloskopické karty ze 

všech četnických stanic.
118

 Klasifikační metoda sbírky byla syntézou metod Juana 

Vuceticha a Ewarda R. Henryho (bruselský systém).
119

 

 

Právě Povondra, tentokrát již jako štábní kapitán, je roku 1925 aktivně zapojen do 

vyšetřování případu lupiče pokladen Aloise Košťála
120

. Případ se zapsal do dějin 

daktyloskopie jako případ neúspěšného pokusu o vyvrácení jednoho z jejich základních 

principů, totiž jedinečnosti otisků. 
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V noci na 25. dubna je vyloupena pokladna v kanceláři libochovické sklárny.
121 

Odcizeno 

je celkem 33.965,43 Kč.
 
Na místě jsou zajištěny střepiny z rozbitého okna. Na jedné 

z nich je nalezen otisk prstu, který je poznávacím úřadem identifikován jako otisk levého 

ukazováku lupiče Aloise Košťála.
 
Předmětný otisk je jediným důkazem v soudním řízení. 

Proti němu však stojí svědectví Košťálovy ženy a matky, že se v době vloupání nacházel 

doma. Košťál je tak nakonec osvobozen. Státní zástupce však podává odvolání a 

druhoinstanční soud si vyžádá znalecký posudek na téma možnosti existence dvou 

shodných otisků. Posudek potvrdil Povondrův nález a možnost omylu identifikace 

Košťála vyloučil. Košťál je druhoinstančním soudem odsouzen k osmnácti měsícům 

těžkého žaláře. V době výkonu trestu v pankrácké věznici je však vyloupena další 

pokladna, Spořitelního a záložního spolku ve Smolnici. Lupiči opět vnikli oknem a na 

jednom z nalezených střepů byl opět nalezen stejný otisk prstu Aloise Košťála jako při 

první loupeži. Případ se stal záhadou a štábní kapitál Povondra začíná o daktyloskopii 

pochybovat. Nakonec ho však napadne porovnat střepy skla a zjišťuje, že úlomek 

s otiskem se od ostatních liší. Dalším vyšetřování je zjištěno, že Košťál otiskl svůj prst ve 

věznici na kousek skla. Ten byl vynesen jedním z dříve propuštěných trestanců a 

zanechán na místě činu.
 122

 Princip jedinečnosti papilárních linií byl tedy obhájen a 

daktyloskopie znovu prokázala svou spolehlivost. 

 

Kriminalistický ústav Praha 

Vznik samostatného československého státu se promítá i to policejních struktur. 

Dosavadní daktyloskopické oddělení poznávacího úřadu se tak mění na Ústřední 

daktyloskopickou stanici pro Československou republiku.
123

 Krátce po skončení 2. 

světové války pak vzniká Kriminalistický ústav.
124

 Instituce zabezpečuje rozvoj a 

zkoumání nejen na poli daktyloskopie, dále pak vede daktyloskopickou registraci. Roku 

1952 je dosavadní bruselský systém nahrazen československým dekadaktyloskopickým 

klasifikačním systémem.
125

 Nový systém registrace vzniká jako reakce na stále stoupající 

počet evidovaných karet. Dosavadní uspořádání se stávalo nepřehledným, zejména 

v oddílech kategorie papilárních obrazců smyčky vlevo a smyčky vpravo.
126

 Ve snaze o 
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zpřehlednění dochází k přidání dvou vzorů, nepravidelného vzoru smyčkového tvaru 

s deltou vpravo a nepravidelného vzoru smyčkového tvaru s deltou vlevo.
127

 

 

Monodaktyloskopické systémy 

Dekadaktyloskopické sbírky (tedy sbírky otisků všech deseti prstů) jsou vhodné zejména 

k identifikaci neznámých osob či mrtvol, u kterých má policie k dispozici otisky všech 

prstů. S narůstajícím objemem daktyloskopických karet se však snižuje přehlednost 

sbírek. Klesá tak i efektivita jejich manuální obsluhy. V této souvislosti se objevují první 

monodaktyloskopické klasifikační systémy.
128

 Otisky prstů jsou v nich systematizovány 

jednotlivě, čímž umožňují standardizované identifikování izolovaných otisků prstů 

nalezených na místech činu s otisky již dříve evidovanými.  

 

Další zlom pak přichází s rozvojem techniky koncem 80. let minulého století; ústav 

zahajuje přípravy na digitalizaci. Prvotně je kriminalistickou praxí vyvíjen systém EDOS 

(Evidence daktyloskopických otisků a stop).
129

 Roku 1994 je však odbor daktyloskopie 

Kriminalistického ústavu vybaven automatizovaným daktyloskopickým identifikačním 

systémem AFIS od americké společnosti PRINTRAK.
130
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ČÁST II. – SOUČASNOST 

 

 

3. Kriminalistika 

Pro posuzování daktyloskopie, jakožto soudobé kriminalistické metody, je třeba definovat 

kriminalistiku a vymezit v jejím rámci místo daktyloskopie. Kriminalistika je aplikovaná 

vědní disciplína zabývající se vyšetřováním a dokazováním trestných činů.
131

 Jejím cílem 

je poskytování účinných metod a nástrojů, jež umožní orgánům činným v trestním 

řízení
132

 poznávání spáchaných trestných činů a usvědčování jejich pachatelů.
133

 

 

V rámci systému kriminalistické vědy rozlišujeme tři základní části. Jedná se o 

kriminalistickou techniku, kriminalistickou taktiku a kriminalistickou metodiku.
134

 

Předkládaná práce se dále zaměřuje na odvětví kriminalistické techniky, kam je vědní 

obor daktyloskopie řazen. Kriminalistická technika představuje používání technických a 

přírodovědných metod, postupů a prostředků orgány činnými v trestních řízení
135

 za 

účelem zjištění a prokázání objektivní pravdy.
136

 Své využití tedy nachází zejména 

v procesech vyhledávání, shromažďování, zajišťování, zkoumání a hodnocení věcných 

důkazů a stop.
137

 

 Role daktyloskopie 3.1.

Na poli kriminalistické techniky je specifickým úkolem daktyloskopie identifikace osoby, 

jež zanechala otisk související s konkrétní událostí trestného činu. V ideálním případě je 

výsledkem tohoto procesu úspěšná identifikace pachatele trestného činu. V jeho rámci 

však probíhá ztotožnění širokého okruhu dalších osob (ostatních podezřelých, tzv. 

domácích osob atd.).
138

 Daktyloskopie je dále v policejní praxi využívána k identifikaci 

mrtvol neznámé totožnosti nebo osob odmítajících či nemohoucích prokázat svou 
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totožnost.
139

 V rámci identifikace dochází k porovnávání otisků zajištěných na místě činu 

zejména: 

 

1. s kontrolními otisky tzv. domácích osob, jež se na místě činu vyskytovaly bez 

podílu na trestné činnosti (podnájemník bytu, úklidový servis, příbuzný atd.), 

2. otisky podezřelých či obviněných osob, které jsou vytipovány v rámci vyšetřování 

trestné činnosti,  

3. s daktyloskopickými otisky evidovanými v daktyloskopických databázích (otisky 

prstů zajištěné policejními orgány pro potřeby trestního řízení nebo v souvislosti 

s cizineckým režimem, dále pak s daktyloskopickými otisky z míst dosud 

neobjasněných trestných činů).
140

 

 

4. Fyziologické zákony daktyloskopie 

Kriminalisticko-technickou podstatu daktyloskopie tvoří tři fyziologické zákony, 

založené na fyziologických poznatcích o vlastnostech jednoho z esenciálních lidských 

orgánů, tedy kůže.
141 

Jejich základy formuloval již v 19. století Francis Galton (viz 

kapitola 2.2). 

 

Pozornost vědního oboru je jednoznačně směřována na papilární linie posledních článků 

prstů rukou, dlaní, prstů nohou a plosek chodidel. Papilární linie jsou funkční útvary 

lidské kůže napomáhající pevnosti úchopu, související s citlivostí kůže a hmatovými 

vlastnostmi.
142

 Linie představují souvislé reliéfy vystupující do výšky 0,1–0,4 mm, 

přičemž obvyklá šířka jednotlivých reliéfů je 0,2–0,7 mm.
143

 Průběh papilárních linií je 

různorodý a v souhrnu tvoří rozmanité obrazce, jež jsou předmětem daktyloskopického 

zájmu kriminalistů.  Z anatomického hlediska je kůže (cutis) tvořena dvěma vrstvami – 

pokožkou (epidermis) a škárou (dermis).
144

 Pod kůži samotnou se pak nachází vrstva 

podkožního vaziva (tea subcutanea).
145

 Každá papilární linie je pokryta jednou řadou 

                                                 

 
139

 Ibid. 
140

 Ibid, s. 40. 
141

 Ibid, s. 37-39. 
142

 SAFERSTEIN, Richard. Forensic Science. Boston: Pearson, 2013, s. 165-166. ISBN 9870131391871. 
143

 STRAUS, Kriminalistická technika, op. cit., s. 38.  
144

 DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009, s. 508-509. ISBN 9788024732404. 
145

 Ibid. 



29 

 

pórů, jež slouží jako vývody potu na povrch pokožky, kde se pot hromadí. Následně je 

přenášen dotykem prstu na povrch objektu a vytváří zde tzv. latentní, tedy oku 

neviditelné, otisky (viz kapitola 5.2).
146

 

 

Obr. 9 

Průřez strukturou kůže se zobrazením papilárních linií: (1) pokožka, (2) škára, (a) rohová vrstva, (b) 

zárodeční vrstva, (c) póry, (d) vývody potních žláz, (e) potní žlázy, (f) cévy, (g) podkožní tuk, (h) svalstvo.
147

 

 

Morfogeneze papilárních linií začíná již v prvních týdnech gravidity, hlavní vývoj pak 

nastává mezi 11. a 20. týdnem stáří plodu.
148

 Výsledný vzor papilárních linií je ovlivněn 

kombinací mnoha faktorů. Vlivem zde disponuje dědičnost, epigenetické faktory (faktory 

ovlivňující konečný projev genu jako výživa, pozice plodu, prostředí apod.) a další 

faktory ovlivňující prenatální období vývoje plodu.
149

 

 

Obr. 10 

 (zleva) Vývoj papilárních linií plodu – formování papilárních linií na ukazováku plodu předpokládaného 

stáří 11. týdnů a ustálení konečného vzoru papilárních linií na ukazováku plodu předpokládaného stáří 14. 

týdnů.
150
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 První fyziologický zákon daktyloskopie – Zákon o relativní 4.1.

neměnnosti obrazců papilárních linií 

Z výše uvedeného vyplývá, že papilární linie vznikají již v průběhu děložního vývoje. Při 

narození jsou již papilární obrazce plně utvořeny a jejich podoba přetrvává po celý život. 

Tato neměnnost je však relativní, neboť i ony podléhají přirozeným procesům.
151

 

V průběhu růstu dochází ke zvětšování jejich absolutní velikosti a se stárnutím kůže 

podléhají i ony tvorbě vrásek. Sled, skladba a návaznost papilárních linií však zůstává 

identickou.
152

 Nemění se ani relativní vzdálenost mezi jednotlivými markanty.
153

 

Existence papilárních linií navíc přetrvává i určitou dobu po smrti člověka, což umožňuje 

daktyloskopickou identifikaci osob zemřelých.
154

 

 

 Druhý fyziologický zákon daktyloskopie – Zákon o relativní 4.2.

neodstranitelnosti papilárních linií 

Z důvodu stálosti vzorů papilárních linií se mnoho zločinců pokusilo v průběhu historie 

tyto papilární linie narušit či dokonce zcela odstranit. Běžnými metodami bylo popálení, 

leptání kyselinami, seříznutí povrchových vrstev kůže či její sedření.
155

 Pokud však 

nebyla zasažena zárodečná vrstva kůže, papilární linie jsou vždy schopny obnovy do 

původního vzhledu.
156

 K narušení vzoru dochází teprve v případě, že poranění zasahuje 

do hloubky 1-2 mm pod povrch lidské kůže. Na hranici pokožky a škáry se zde nacházejí 

tzv. škárové papily, jejichž narušením vzniká trvalá jizva.
157

 

I přes částečné poškození je však stále možné ztotožnění otisku skrz nezasažené části 

papilárních obrazců. Nadto se trvalé zjizvení stává novou jedinečnou charakteristikou 

usnadňující případnou budoucí identifikaci otisku.
158
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Obr. 11 

(zleva) Úspěšné ztotožnění otisku pravého ukazováku zločince Johna Dillingera před a po zjizvení 

způsobené cíleným naleptáním kyselinou (1934).
159

 

 

 

 

Obr. 12 

Promítnutí jizvy do otisku prstu.
160

 

 

 Třetí fyziologický zákon daktyloskopie – Zákon o 4.3.

individuálnosti papilárních linií 161 

Akceptace otisků prstů jako důkazu v soudním řízení je od počátku založena na 

základním předpokladu neexistence dvou osob se shodnými otisky.
162

 V průběhu dějin se 
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uskutečnilo mnoho pokusů o matematické vyjádření pravděpodobnosti výskytu 

identických otisků. Kromě Francise Galtona patří mezi významný výpočet Victora 

Balthazarda z Itálie. Roku 1911 vyjádřil pravděpodobnost zcela identického otisku jako 

1 : 10
60

.
163

 

 

Je třeba zdůraznit, že jedinečnost otisků prstů nespočívá na variabilitě obrazců tvořených 

seskupením papilárních linií. Ačkoliv jsou tyto obrazce různorodé, jejich základní vzory 

se napříč lidskou populací hojně opakují. Bez této charakteristiky by ostatně nebylo 

možné otisky třídit a systematicky uspořádat.
164

 

 

Skutečným pramenem jedinečnosti jsou již zmiňované individuální charakteristiky 

jednotlivých papilárních linií, markanty. Právě množství možných jejich vzájemných 

kombinací na jednom článku prstu je zárukou jedinečnosti individuálního otisku. I 

v případě, že by každý článek obsahoval pouhých 20 markantů, by existovalo 64 miliard 

možných kombinací, tedy 64 miliard jedinečných otisků.
165

 Existence dvou identických 

otisků tedy není zcela nemožná, je pouze vysoce nepravděpodobná, a to i vzhledem 

k celkovému počtu lidí na zemi. 

 

Presumpce jedinečnosti otisků je zpětně prokazována i samotnou praxí. Za dobu 

používání daktyloskopie nebyl prokázán žádný případ existence identických otisků. 

V rámci automatických počítačových databází eviduje FBI téměř 50 milionů 

daktyloskopických záznamů, přesto však do dnešního dne neevidovala dva identické 

otisky, jež by pocházely od dvou odlišných osob.
166

 

 

5. Daktyloskopické stopy 

Základní kriminalistickou kategorií je stopa, neboť poskytuje obraz o průběhu události, 

pachatelově konání a použitých prostředcích.
167

 Událost trestného činu působí na okolní 

materiální prostředí, na probíhající jevy a procesy, a naopak události okolního prostředí se 
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odrážejí v průběhu trestného činu.
168

 Rozlišujeme stopy paměťové (odraz či vjem události 

ve vědomí jednotlivce)
169

 a stopy materiální. Odvětví kriminalistické techniky pracuje se 

stopami materiálními.
170

 

 Vznik daktyloskopických stop 5.1.

Stopa, jakožto ústřední pojem kriminalistické vědy, již byla představena (viz kapitola 

3.1). Následující text se zaměřuje na stopy daktyloskopické, tedy stopy relevantní pro 

daktyloskopické využití (dále také pouze jako „stopy“). 

 

Principem vzniku daktyloskopických stop je interakce dvou objektů, vznikají totiž 

bezprostředním působením lidské dlaně, prstů či chodidel na předmět.
171

 Stopa však 

nemusí být zanechána vždy. Je nutné, aby měl dotýkaný předmět vlastnosti umožňující 

mu stopu přijmout a uchovat (tvrdost či naopak tvárnost materiálu, povrchová struktura 

objektu apod.).
172

 

 

Jsou-li vhodné vlastnosti přítomny, dojde k odrazu vnější struktury papilárních linií kůže 

na předmět (tzv. nosič stopy) a vzniká daktyloskopická stopa.
 173

 Charakteristickou 

vlastností daktyloskopických stop je změna v zobrazení stopy oproti originálu. Vždy se 

jedná o zrcadlově obrácené promítnutí vzoru papilárních linií na předmět (pravá strana 

článku prstu je na levé straně otisku a naopak).
174

 Pokud se jedná o stopy vtiskem, 

dochází i k prostorovému obrácení reliéfu (na originálu vyvýšené papilární linie jsou 

v otisku prohlubněmi a naopak).
175

 

 Klasifikace daktyloskopických stop 5.2.

Daktyloskopická stopa může vzniknout několika odlišnými způsoby. Podle mechanismu 

vzniku dále rozlišuje: 
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Objemové stopy (3D) 

Objemové daktyloskopické stopy vznikající na objektu, který je schopen plastické 

deformace (vosk, čokoláda, plastelína, tmel).
176

 Pro uchování takovéto stopy nesmí 

teplota překročit bod tání látky.
 177

 

 

Plošné stopy (2D) 

Plošné stopy vznikají přenosem látky z povrchu (odvrstvené stopy) či na povrch nosiče 

stopy (navrstvené stopy), dle povahy přenášené látky může být tato stopa viditelnou či 

nikoliv (tzv. latentní stopy). 

 

1. Odvrstvené daktyloskopické stopy vznikají porušením povrchové struktury nosiče 

stopy.
178

 Mechanismus vzniku spočívá v ulpění látky na vrcholcích papilárních 

linií a jejich přenesení pryč z povrchu nosiče. Tyto látky mohou mít samy lepivé 

vlastnosti (barvivo, krev) či mohou na vrcholcích linií ulpět vlivem mírně adhezní 

povahy potu (prach, saze).
 179

 

2. Navrstvené stopy naopak vznikají přenesením látky nacházející se na papilárních 

liniích na předmět.
180

 

3. Viditelné stopy jsou pozorovatelné prostým okem a vznikají přenesením na kůži 

dříve ulpěné látky (barva, krev, inkoust). 

4. Stopy, jež nelze spatřit prostým okem, jsou pak označovány jako latentní 

(neprojevující se vnějšími příznaky, skryté)
181

. Latentní stopy jsou 

tvořeny převážně potem vylučovaným skrz póry nacházející se na hřbetech 

papilárních linií. Pot však může být často kontaminován látkami z okolního 

prostředí či dalšími kožními sekrety.
182
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Na povrch pokožky ústí tři typy žláz – mazové žlázy, apokrinní potní žlázy a endokrinní 

potní žlázy.
183

 Žlázy se nachází na odlišných místech pokožky lidského těla, vylučují 

sekret rozdílné povahy a chemického složení a jejich produkce je reakcí na odlišné 

podněty (ochrana kůže, emoční napěti, termoregulace). Mazové žlázy produkují kožní 

maz (tzv. sebum) a jsou zodpovědné za promašťování chlupů a okolní pokožky.
184

 Povrch 

dlaní, článků prstů i plosek chodidel je pokryt vývody endokrinních potních žláz, zatímco 

apokrinní potní žlázy ústí zejména v podpaží, anální a genitální oblasti.
185

 

 

Z důvodu uvedeného uspořádání žláz je endokrinní sekret v latentním otisku přítomen 

vždy. Běžnou součástí jsou i pozůstatky kožního mazu (přenesené dotykem z vlasů či 

tváře apod.),
186

 zatímco přítomnost látek poukazujících na sekret apokrinních žláz je spíše 

výjimečnou. Chemické složení latentního otisku tak může být významné z hlediska 

některých kategorií trestných činů, zejména sexuální povahy.
187

 

 

Dle chemického složení lze také odlišit otisky prstů dospělých a dětí. Zásluhou odlišného 

složení potu přenesou děti dotykem na povrchem pouze cca 5 % množství látek, jež by na 

identickém povrchu zanechal dospělý jedinec.
188

  

 

Chemické složení otisku hraje také důležitou roli s ohledem na trvanlivost stopy. Obecně 

platí, že s množstvím času klesá čitelnost stopy.
189

 Mimo něj má významný vliv i teplota, 

vlhkost, stáří stopy v době zajištění, působení mikroorganismů, sluneční svit, a důležité 

jsou také vlastnosti předmětu nosiče stopy.
190

 Nejdéle se daktyloskopické stopy uchovají 

na skle, naopak nejnižší trvanlivost je vykazována na plastické hmotě.
191

 Dle dostupných 

pramenů byla jako nejstarší zviditelněna latentní stopa stará 42 let.
192
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 Vyhledávání a vyvolávání daktyloskopických stop 5.3.

Hlavní zásadou procesu vyhledávání je vyhledávat všechny daktyloskopické stopy.
193

 

Základní vyhledávací metodou je vyhledávání stop prostým okem.
194

  Z povahy věci lze 

tímto způsobem vyhledat pouze stopy běžně viditelné. Nejčastějším zdrojem důkazu 

otiskem prstu jsou však daktyloskopické stopy latentní.
195

 Aby bylo možné tyto stopy 

využít při vyšetřování trestného činu, je nejprve nutné je pomocí techniky lokalizovat a 

poté zviditelnit. Právě lokalizace latentních otisků je jednou z nejnáročnějších částí 

procesu daktyloskopické expertizy.
196

 

 

Využití světla 

Za účelem lokalizace je využívání metod různého osvětlení, například nasvěcování ze 

šikmého úhlu. 

 

Od 80. let 20. století je v USA využíván systém RUVIS (Reflective Ulraviolet Imaging 

System), umožňující zviditelňování otisků ultrafialovým zářením.
197

 Systém se skládá ze 

dvou základních komponentů - zařízení cylindrického tvaru s UV filtrem (tzv. intensifier) 

a zdroje krátkovlnného UV záření (UV lampa).
198

 Vyhledávání stop probíhá pozorováním 

nasvíceného prostředí skrz intensifier. Obvykle je obraz také přenášen prostřednictvím 

připojené kamery na monitor, který umožňuje podrobnější analýzu detailů.
199

 

 

Použití RUVISu je nedestruktivní technikou, nedochází k žádnému ovlivnění otisku a je 

tedy možné následné využití dalších technik zviditelňování otisků. Jeho použití je však 

limitováno pouze na neabsorpční povrchy.
 200
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Obr. 13 

(zleva) Latentní otisk na magnetu, zviditelněný použitím zařízení RUVIS
201

 a praktická ukázka vyhledávání 

latentních otisků v terénu za použití zařízení RUVIS a UV lampy
202

. 

 

 

Po úspěšném vyhledání daktyloskopické stopy je nutné její zviditelnění.
203

 

Kriminalistická technika nabízí celou řadu metod pro zviditelnění latentních otisků, 

založených na různorodých principech. V praxi jsou využívány metody fyzikální, 

chemické, fyzikálně-chemické, ale i mnohé další metody.
204

 Volba konkrétního způsobu 

pak závisí zejména na vlastnostech nosiče stopy. Otisky na pevných a neabsorpčních 

površích (sklo, zrcadlo) jsou obvykle zviditelňovány daktyloskopickým práškem či za 

pomoci tzv. Super Glue (viz níže).
205

 Naopak otisky situované na měkkých a porézních 

materiálech vyžadují použití chemikálií.
206

 Vhodnost konkrétní metody je ovlivňována i 

dalšími aspekty jako je druh stopy, její stáří a kvalita. 

 

Daktyloskopické prášky 

Daktyloskopické prášky řadíme mezi metody fyzikální, nevyužívají žádných chemikálií 

ani chemických reakcí. Tyto metody fungují na fyzikálním principu rozdílné přilnavosti 

jemně rozemletých, ve vodě nerozpustných částí pevné látky k jednotlivým složkám 

potu.
207

 Adhezní vlastnosti se s časem oslabují, proto je zviditelňování pomocí prášku 

vhodné pro relativně čerstvé stopy.
208

 K dispozici je množství prášků různorodého složení 
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i barev.
209

 Dle zvoleného prášku je k nanášení využíváno zejména štětců z vlasů či chlupů 

zvířat, skelných vláken či tzv. magnetických štětců.
210

 

 

V případě hladkých lesklých nosičů je nejčastěji používaným práškem argentorát, prášek 

stříbrnošedé barvy, vyráběný rozemletím hliníku.
211

 Mezi další využívané prášky patří 

grafit, vyrobený z jemně mleté tuhy či karborafín, vyráběný rozemletím živočišného 

uhlí.
212

  

 

Pokud se zviditelňovaná stopa nachází na papírovém či koženém povrchu, dochází často 

k negativnímu jevu ulpívání klasických forem prášku na povrchové struktuře materiálu.
213

 

Z tohoto důvodu je využíván magneticky citlivý prášek vyráběný z jemně rozemletých 

železných pilin.
214

 K nanášení feromagnetického prášku se využívá magnetického štětce. 

Absence štětin a nanášení pilin bez přímého kontaktu s povrchem nosiče navíc zabraňuje 

tzv. vykartáčování (rozmazání až setření stopy při nevhodné intenzitě nanášení prášku 

klasickým štětcem).
215

 

 

 

Obr. 14 

(zleva) Feromagnetický prášek, připravený k nanesení na magnetickém štětci a uvolnění magnetického 

prášku vytažením vrchní části aplikátoru, bez nutnosti přímého dotyku s povrchem nosiče
216
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Používanou kategorií jsou i prášky fluorescenční. Po osvícení vhodným světlem 

(například UV lampou) fluoreskují, což umožňuje jasnou viditelnost otisku i v případě 

povrchů, které intenzivně odrážejí světlo či v případě, kdy by jinak barva povrchu nosiče 

působila na zobrazení otisku rušivě.
217

 

 

 

Obr. 15 

Stopa zviditelněná na vícebarevném povrchu nosiče pomocí fluorescenčního prášku.
218

 

 

Metody chemické 

Chemické metody fungují na principu chemické reakce mezi některou ze složek potu a 

chemikálie za vzniku zabarvené sloučeniny.
219

 Nejvíce využívanou chemikálií je 

ninhydrin, hojně používaným je i dusičnan stříbrný.
220

 

 

Ninhydrin reaguje s aminokyselinami, které jsou ve stopovém množství přítomny v potu, 

a to za vzniku fialovomodré sloučeniny. Je vhodný pro nosiče stop s porézními povrchy a 

aplikuje se převážně jako roztok prostřednictvím spreje.
221

 Ninhydrin se rozpouští 

zpravidla v acetonu, etylalkoholu či jiných vysoce hořlavých látkách.
222

 Zviditelnění 

otisku probíhá obvykle v řádu hodin (nejčastěji 24-48 hodin), v případě slabších otisků 

však až týdnů. Na úkor kvality a s rizikem možného vznícení, s ohledem na hořlavost 

ninhydrinového roztoku, je možné reakci urychlit zahřátím na teplotu 80-100 °C.
223
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Obr. 16 

Ninhydrinem zviditelněné latentní otisky na šeku.
224

 

 

Fyzikálně-chemické metody 

Tato kategorie metod kombinuje principy chemické a fyzikální. Její podstatou je ulpívání 

chemických sloučenin v místech otisků.
225

 Nejstarší z těchto metod je metoda jodových 

par.
226

 Jód se obvykle nachází v pevném skupenství, v případě zahřátí se mění na plyn, a 

to bez průchodu kapalnou fází (tzv. sublimace).
227

 A právě této vlastnosti je 

v daktyloskopické praxi využíváno. Jódem zviditelněné otisky mají žlutohnědou barvu, 

jsou velmi nestálé a podléhají rychlému zániku.
228

 Je proto třeba jejich okamžité zajištění 

vyfotografováním či alternativním zafixováním 1 % roztokem škrobu rozpuštěného ve 

vodě.
229

 Tímto ošetřením změní otisky zbarvení na modré a jejich trvanlivost je 

prodloužena na několik týdnů, potažmo i měsíců.
230

 

 

Mezi fyzikálně-chemické metody řadíme i napařování kyanoakrylátu, metodu známou 

také pod komerčním názvem Super Glue.
231 

Estery kyanoakrylátu jsou hlavní složkou tzv. 

vteřinových lepidel.
232

 Páry těchto esterů ulpívají na latentních otiscích a zanecháním 

bílého povlaku je zviditelňují.233 Tato metoda funguje nejlépe v kombinaci s povrchy 

z plastických hmot, aplikována však může být na dřevo či další materiály.
234

 Velmi 
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efektivní se ukázalo její užití v menších uzavřených prostorech, jakými jsou například 

interiéry automobilů.
235

 

 

Obr. 17 

Zviditelňování latentních otisků na neporézním metalickém povrchu metodou napařování kyanoakrylátu.
236

 

 

Radioizotopové metody 

Tyto metody jsou využívány spíše ve speciálních případech a dobře zviditelňují otisky 

přítomné na plastických hmotách.
237

 

 

Autoelektronografie je metoda využívající olověný prášek.
238

  Funguje na odlišné 

přilnavosti tohoto prášku k látkám obsažených v potu a okolnímu povrchu nosiče. 

Samotné zviditelnění latentního otisku pak probíhá pomocí rentgenového záření a 

fotografické desky.
239

 

 

Autoradiografie funguje na identickém principu jako autoelektronografie.
240

 Místo 

rentgenových paprsků se však nosič vystaví působení radioaktivní látky.
 

Následně 

dochází ke vzniku radioaktivních sloučenin v místě otisků papilárních linií. Konečné 

vyvolání stopy pak probíhá expozicí na fotografickou desku.
 241
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Závěrem je třeba zdůraznit, že existuje nepřeberné množství způsobů, jakými je možné 

latentní otisky zviditelnit, přičemž některé z nich byly představeny v předcházejícím 

textu. Sféra dostupných metod a postupů podléhá neustálému vývoji. Z tohoto důvodu je 

volba konkrétní metody vždy ponechána na daktyloskopickém expertovi, který na základě 

dostupných znalostí a zejména praktických zkušeností konkrétní situaci zhodnotí a zvolí 

adekvátní metodu, popřípadě jejich kombinaci.
242

 

 Zajišťování daktyloskopických stop 5.4.

Lokalizovanou a zviditelněnou stopu je nyní třeba řádně zajistit pro její další využití. 

V praxi jsou otisky zajišťovány zejména formou fotografickou, prostřednictvím 

daktyloskopické fólie, metodou tzv. in natura (zajištění stopy i s nosičem) a u stop 

plastických pak odléváním.
243 

Jestliže to vlastnosti stopy dovolují, využívá se zajištění 

kombinací více způsobů.
244 

 

Fotografování 

Pokud využitá metoda zviditelnění umožňuje fotografické zachycení stopy, je prvním 

krokem zajišťovacího procesu její vyfotografování.
245

 Focen je nejen detail otisku, ale 

jsou pořizovány i kontextové fotografie z místa nálezu.
246

 Kruciální význam má tento 

způsob u stop, jež není možné zajistit jiným z konvenčních způsobů. V případě stop 

nestálé povahy je navíc fotografie prostředkem zajištění dlouhodobého.
247

 Fotografování 

může probíhat za normálního osvětlení, UV záření (fluorescenční prášky) či za využití 

vhodných barevných filtrů.
248

 

 

Při zajišťování se využívají fotoaparáty k této práci přizpůsobené, zejména s ohledem na 

potřebu vysoce kvalitního detailního ostření a zachycení obrazu stopy v měřítku 1:1.
249

 

Zajištění prostřednictvím fotografie má však své limity. I v případě, že zvolená metoda 

zviditelnění tento způsob umožňuje, je třeba počítat s dalšími vlivy. Prvním z nich je 

lidský faktor, tedy schopnosti a zkušenosti fotografa, dalším pak kvalita samotného 
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fotoaparátu.
250

 Vždy je však nutné mít na paměti, že obraz vnímaný lidských okem je 

odlišný od výsledné podoby fotografie.
251

 Lidské oko zachycuje širší barevné i světelné 

spektrum, při pozorování objektu se navíc pohybuje, reaguje na drobné změny světla a 

neustále zaostřuje.
252

  Není tedy možné fotograficky zachytit obraz tak komplexně, jak jej 

vnímá lidské oko. 

 

Obr. 18 

Daktyloskopický fotoaparát se stativem umožňuje fixní nastavení měřítka zachycení stopy.
253

 

 

Daktyloskopická fólie 

Druhou nejvyužívanější metodou je zajištění prostřednictvím daktyloskopické fólie. Tato 

metoda je nejčastěji využívána u otisků zviditelněných pomocí daktyloskopických prášků 

či stop stvořených prachem.
254 

 Fólie jsou tvořeny vrstvou želatiny nebo jsou vyráběny 

z materiálu, který je podobný běžně užívaným lepícím páskám.
255 

 S ohledem na 

barevnou variabilitu prášků jsou obvykle dostupné v průhledné, bílé a černé verzi.
256

 

 

Stejně jako u fotografování má i u této metody velký vliv lidský faktor. Nevhodně 

zvoleným materiálem fólie či jejím posunutím po povrchu nosiče stopy může dojít ke 

znehodnocení stopy.
 
Riziko představuje i nesprávné přiložení fólie za následného vzniku 

vzduchových bublin (zejména na předmětech z plastických hmot) či přítomnost drobných 
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částic mezi stopou a přikládanou fólií.
257

 Mezi odborníky existují různé rady, jak předejít 

nežádoucím jevům a dosáhnout co nejkvalitnějšího zajištění daktyloskopické stopy. 

James Cowger ve své knize Friction Ridge Skin vyzdvihuje techniku přiložení fólie na 

střed místa nejvyšší kvality stopy, následné přitlačení v tomto bodě a postupné 

rozšiřování přilnutí fólie spirálovitým pohybem ze středu.
258

 Zdůrazňuje nutnost důkladné 

kontrola řádného přilnutí fólie před jejím sejmutím a odstranění případných vzduchových 

mezer (například za pomoci obyčejné gumy na tužce).
259

 

 

Dle Cowgera je důležité metodu přizpůsobovat různému tvaru nosičů. V případě malých 

objektů cylindrického tvaru (např. nábojnice střelných zbraní) preferuje obrácený 

mechanismus.
260

 Fólie se nepřilnavou stranou umístí na karton, příliš tvrdý povrch by 

totiž neumožnil řádné přilnutí nosiče k fólii.
261

 Radí i přidání několika vrstev papírových 

kapesníků či obdobného materiálu.
262

 Celá soustava se pak nehybně zajistí. Následně se 

nosič opatrně přenese na fólii a přiloží se v místě nejnižší kvality stopy či nejmenšího 

množství stopy a valivým pohybem po fólii se stopa zajistí.
 263

 

 
 

Obr. 19 

(zleva) Zajištění stopy zviditelněné pomocí prášku na daktyloskopickou fólii
264

 a počáteční fáze zajišťování 

stopy z nábojnice revolveru
265

. 
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In natura 

Zajištění in natura je využíváno v případě stop, jež se nachází na nosiči, který je ze své 

povahy vhodný k odebrání a přepravě.
266

 Rozhodujícím parametrem je velikost a materiál 

předmětu nosiče. V praxi je toto zajištění preferováno zejména v případě listin.
267

 

 

Odlévání 

Z povahy metody vyplývá aplikace na stopy prostorové (3D). V minulosti bylo využíváno 

zejména odlévání sádrou, modernější variantou je využití silikonových kaučuků.
268

 

Silikonová pasta se nanese na nosič a v průběhu 30-60 minut se mění v pružnou hmotu, 

jež nese tvar otisku a lze ji bezpečně oddělit od nosiče.
269

 

 Srovnávací materiál 5.5.

Kromě řádně zajištěné daktyloskopické stopy z místa činu je ke kriminalistickému 

zkoumání potřeba mít k dispozici i srovnávací materiál. Srovnávací otisky, tedy otisky 

jednoznačně známého původu, se získávají zejména dvěma způsoby – daktyloskopickou 

černí či voskovou pastou.
270

 

 

Na rovný a pevný povrch se nanese tenká vrstva černě, na kterou se přitiskne požadovaná 

část pokožky (články prstů rukou, dlaní, plosky chodidel či prstů nohou).
271

 Načerněné 

části se poté přitisknou na příznačné části daktyloskopických karet. Výjimku tvoří 

poslední články prstů, jež se otiskují valivým pohybem. Nevýhodou této metody je však 

ulpívání černě na pokožce. V praxi se proto využívá i metoda tzv. čistého 

daktyloskopování, která využívá ke snímání otisků speciální voskovou pastu.
272

 Ačkoliv 

tato metoda poskytuje daktyloskopované osobě vyšší komfort při zachování standardu 

kvality otisku klasickou metodou, plošnému rozšíření brání zejména požadavek na 

speciální materiál, na který jsou otisky snímány. Používaný papír je však velmi měkký a 
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umožňuje pouze jednostranné využití, přičemž daktyloskopické karty jsou standardně 

vyhotovovány oboustranně.
273

 

6. Zkoumání otisků 

 Daktyloskopická identifikace 6.1.

Po úspěšném zajištění daktyloskopické stopy z místa činu a kontrolních otisků (domácích 

osob, podezřelých) nastává hlavní fáze daktyloskopické expertizy – proces identifikace. 

Pojem identifikace pochází z latinského slova idem (stejný, týž, právě ten).
274

 Ztotožnění 

objektu či vyloučení totožnosti umožňuje zjistit, kterým konkrétním objektem byla 

vytvořena kriminalistická stopa.
275

 Typem kriminalistické identifikace je pak identifikace 

daktyloskopická. Ta umožňuje zjištění totožnosti osoby podle zobrazení papilárních linií 

povrchu kůže v materiálním prostředí představovanému daktyloskopickou stopou.  

V rámci kriminalistické identifikace je totožnost dána individualizovaným vztahem mezi 

dvěma či více odrazy téhož objektu.
276

 Objekt, jehož totožnost je předmětem zkoumání, je 

terminologií kriminalistické identifikace označován jako objekt ztotožňovaný.
277

 

Kriminalistická stopa je pak nazývána ztotožňujícím objektem neznámého původu a 

srovnávací materiál je ztotožňujícím objektem původu známého.
278

 Jsou-li tyto odrazy 

zcela shodné, tedy identické, lze konstatovat totožnost objektu. Totožnost je tak 

definována jako rovnost objektu sama se sebou.
279

 Z uvedeného vyplývá, že totožnost je 

vlastní pouze objektu samotnému, nikoliv jeho odrazům. Mezi kriminalistickou stopou a 

srovnávacím materiálem tak může nastat pouze vztah shody či rozdílnosti, nikdy ne 

totožnost.
280

 

 

Odbornou literaturou bývají typicky zmiňovány dvě identifikační metody otisků. První 

z nich tzv. póroskopie, je metoda využívající ke ztotožnění otisků kožní póry.
281

 

                                                 

 
273

 Podle ústního sdělení plk. Mgr. Petra Hlavína (vedoucího oddělení identifikace daktyloskopických stop, 

Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR) dne 27.6.2017. 
274

 JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013, s. 

132-134. ISBN 9788024741277. 
275

 STRAUS, Jiří a Miroslav NĚMEC. Teorie a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 45. 

ISBN 9788073802141. 
276

 Ibid, s. 46-48. 
277

 Ibid, s. 50-51. 
278

 Ibid, s. 52. 
279

 Ibid, s. 46-48. 
280

 Ibid. 
281

 STRAUS, Kriminalistická technika, op. cit., s. 54. 



47 

 

Pozornost je věnována jejich poloze, velikosti a vzdálenosti. V tuzemské praxi je však 

tato metoda využívána pouze velice okrajově.
282

 Následující text je proto věnován metodě 

druhé, založené na individuálních charakteristikách papilárních liniích – 

daktyloskopických markantech.
 

Daktyloskopická identifikace probíhá ve třech stádiích: 

1. nejprve znalec zkoumá kvalitu a vhodnost otisku pro daktyloskopické zkoumání, 

2. následuje fáze srovnávacího zkoumání, kdy znalec porovnává daktyloskopickou 

stopu z místa činu (otisk neznámého původu) se srovnávacím otiskem prstu známé 

osoby (otisk známého původu), 

3. posledním stádiem procesu je zjištění shody či rozdílnosti otisků a tomu 

odpovídající závěr znalce v otázce tzv. totožnosti otisků.
283

 

 

Hodnocení vhodnosti objektů ke zkoumání 

V této fázi se jsou vyhledávány charakteristické znaky papilárních linií.
284

 Česká odborná 

literatura typicky rozeznává následující druhy daktyloskopických markantů: začátek, 

krátká čárka, vidlice, očko, háček, můstek, zkřížení, trojitá vidlice a ukončení.
285

 Některé 

cizí země (např. USA) přiřazují různým typům markantů různou identifikační hodnotu. V 

České republice se v praxi s odlišnou identifikační hodnotou nepracuje, všechny 

markanty mají identifikační hodnotu stejnou. 

 
 

Obr. 20 

Českou odbornou literaturou typicky rozeznávané markanty.
286
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Srovnávací zkoumání 

Proces srovnávacího zkoumání spočívá v porovnávání markantů ve stopě a ve 

srovnávacím materiálu. Vyhledávány jsou vzájemně shodné skupiny charakteristických 

znaků s ohledem na jejich typ, orientaci a rozmístění.
287

 

 

Výsledky hodnocení otisků 

Poslední fází je stanovení výsledků celého zkoumání. Na základě shody či rozdílnosti je 

znalcem konstatován závěr v otázce jejich totožnosti.
288

 Proces daktyloskopické 

identifikace je založen na dialektické logice. Znalec proto završí zkoumání vyslovením 

jednoho z následujících závěrů: 

 

1. kategoricky kladný soud znamená, že stopa z místa činu a srovnávací otisk 

pocházejí od jedné osoby, 

2. kategoricky záporný soud znamená, že stopa z místa činu a srovnávací otisk 

pocházejí od dvou odlišných osob,
289

 

3. v případě stop částečně upotřebitelných (7-9 charakteristických znaků), znalec 

konstatuje, že stopu mohla či nemohla zanechat určitá skupina osob.
290

 

 

Na rozdíl od jiných expertizních oborů (např. DNA) nejsou závěry daktyloskopických 

zkoumání předkládány v kontextu pravděpodobnosti. 

 

Vlivem různých faktorů může dojít k nesrovnalostem mezi porovnávanými otisky 

pocházejícími od stejné osoby. V případě individuální identifikace však nesmí mezi 

porovnávanými otisky existovat nevysvětlitelné rozdíly. Jsou-li případné odlišnosti 

objasnitelné (například chvilkovou deformací kresby papilárních linií v průběhu vzniku 

stopy či trvalou deformaci papilárních obrazců způsobenou zejména úrazem), nejsou 

překážkou provedení individuální identifikace.
291
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Obr. 21 

Ukázka odlišnosti stopy a kontrolního otisku, způsobené poškozením zárodečné vrstvy vraženou třískou.
292

 

 

 

V minulosti bylo daktyloskopické zkoumání realizováno pouze manuálně pomocí 

daktyloskopických lup a komparátorů.
293

 Tento způsob daktyloskopické identifikace je 

řazen do kategorie tzv. identifikace objektů. V posledních desetiletích se však rozšiřuje 

také fenomén tzv. identifikace systémů, které se aplikují v oblasti počítačového 

zpracování stop. 

 

 

 

Obr. 22 

Daktyloskopický komparátor.
294
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7. Identifikační systémy 

Identifikace systémů je experimentálně-výpočtový přístup k řešení problému, kterým je 

stanovení konkrétních, nepřímo určitelných veličin.
295

 Samotný proces systémové 

identifikace je pak realizován v několika fázích. Základem je transformace stopy a 

srovnávacího materiálu na systém identifikačních znaků a vzájemných vazeb mezi 

nimi.
296

 Následné zkoumání je pak zaměřeno na vztah mezi identifikačními znaky 

v systému stopy a v systému srovnávacího materiálu. V jeho rámci se modelují systémy a 

zkoumá se shoda konkrétních objektů se systémy takto vytvořenými.
297

 

 

V oblasti daktyloskopie se jedná o počítačové systémy s kmenovým názvem AFIS – 

Automated Fingerprints Identification Systém (Automatický identifikační systém otisků 

prstů) či APIS – Automated Palmprint Identification System (Automatický identifikační 

systém otisků dlaní), popřípadě jejich kombinací.
298

 V současné době existuje množství 

komerčně vyráběných identifikačních systémů, zejména od společností MorphoTrak 

(USA)
299

, PAPILLON (Rusko)
300

 či 3M COGENT (USA)
301

. 

 

Ani při využití výpočetní techniky však není proces daktyloskopické identifikace plně 

automatizován. Zkoumání zajištěné stopy z místa činu s kontrolními otisky provádí 

znalec stále manuálně s využitím daktyloskopického komparátoru. Počítačové programy 

následně umožňují zejména rychlé porovnání stopy z místa činu s otisky pachatelů 

evidovanými v daktyloskopických registracích a stopami z nevyřešených případů. Zde 

AFIS (/APIS) automaticky vyhledá shodné znaky stopy a srovnávacího materiálu, jejich 

výstupem je však pouze výběr nejpravděpodobnějších objektů identifikace a jejich 
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seřazení dle míry shody.
302

 Konečné porovnání v rámci individuální identifikace pak vždy 

náleží znalci, jenž celý proces dovrší. Hlavní úkol těchto programů tedy spočívá ve funkci 

eliminační. 

 

V České republice je používán automatizovaný systém americké společnosti 

Morphotrak.
303

 Základní funkce systému představují vložení, klasifikaci, kódování, 

porovnávání a uložení digitalizovaných záznamů otisků prstů (daktyloskopických karet) 

nebo daktyloskopických stop.
304

 Otisky jsou do systému vkládány buď naskenováním 

daktyloskopických karet nebo přímým snímáním z pokožky osoby (tzv. live-scanning).
305

  

 

 

 

Obr. 23
306

 

Náhled systému AFIS 2013 (zleva): porovnání digitalizované stopy z místa činu a otisku z databáze se 

zaznačením shodných identifikačních znaků (markantů); ve spodní části náhledy navrhovaných otisků, 

seřazené dle míry shody se zkoumaným otiskem. 
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Klasifikace, kódování a porovnávání jednotlivých otisků systémem probíhá automaticky. 

Výsledkem je hodnota, která se nazývá mírou shody prověřovaných otisků s otisky již 

uloženými v databázi. Tato hodnota závisí na počtu vzájemně si odpovídajících markantů 

a slouží k vytvoření seznamu pravděpodobných kandidátů shody. 

 

V roce 2010 byl v tuzemské praxi zaveden zdokonalený identifikační systém AFIS BIS 

(také od společnosti Morphotrak). Oproti předchozí verzi systém pracuje nejen s otisky 

prstů, ale i s otisky dlaní.
307

 

 

Od roku 2004 je Česká republika napojena také na systém EURODAC, jenž umožňuje 

rychlou komunikaci mezi státy Evropské unie a společnou identifikaci běženců a osob 

migrujících bez dokladů totožnosti.
308
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ČÁST III. – BUDOUCNOST 

 

 

8. Problémy daktyloskopie 

Predikovat směřování jakékoliv disciplíny je vždy nelehkým úkolem. Lze však 

předpokládat, že se v budoucnosti do značné míry odrazí stav současný, zejména pak 

problematické úseky disciplíny, kterým je v rámci snahy nalézt řešení soudobě věnována 

zvýšená pozornost. Právě problematická místa se tak stávají hnacím motorem dalšího 

vývoje. Následující kapitola je proto věnována odlišnostem a rozporům uvnitř 

daktyloskopie, jejich důsledkům a možným řešením. 

 Počet markantů 8.1.

Důležitým faktorem ovlivňujícím výsledek daktyloskopického zkoumání je požadavek na 

počet markantů, potřebných k individuální identifikaci člověka. Již od počátků 

kriminalistické daktyloskopie se však názory na shodný počet markantů liší napříč 

jednotlivými jurisdikcemi. 

 

V České republice je k individuální identifikaci otisku vyžadováno deset a více shodných, 

shodně rozmístěných a orientovaných charakteristických znaků. Tento požadavek je 

stanoven závazným pokynem policejního prezidenta č. 100/2001
309

. Ačkoliv tedy neplyne 

ze zákona a není tak pro soudy závazným, je s ohledem na vědeckou podstatu 

daktyloskopie soudní praxí plně respektován. Dle výše uvedeného pokynu se stopa 

vykazující alespoň deset markantů označuje jako stopa upotřebitelná. V případě, že stopa 

vykazuje sedm až devět shodných daktyloskopických markantů, jedná se o stopu částečně 

upotřebitelnou. Stopy vykazující šest a méně shodných markantů jsou pak nazývány 

stopami neupotřebitelnými.
 310

 

 

Částečně upotřebitelné a neupotřebitelné stopy sice není možné využít pro individuální 

identifikaci, jejich označení však nedoceňuje význam, jenž obě kategorie pro 
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kriminalistickou praxi mají. I v případě, že konkrétní otisk je sám o sobě k identifikaci 

nedostačující, je možné jej využít k identifikaci ve skupině otisků více prstů. Otisky 

vhodné pro identifikaci tímto způsobem však musí být vzniklé jedním dotykem, každý 

jeden z nich musí obsahovat alespoň 5 charakteristických znaků a v celkovém součtu 

musí charakteristické znaky dosáhnout minimálně počtu požadovaného pro identifikaci 

individuální, tedy alespoň deseti shodných, shodně rozmístěných a orientovaných 

markantů.
311

 Dále leží význam částečně upotřebitelných a neupotřebitelných stop v 

oblasti kriminalisticko-taktické. S jejich pomocí je totiž možné vyloučit osoby z okruhu 

podezřelých osob.
312

 

 

Stát 
Počet 

markantů 
Poznámka 

Itálie 16-17  

Německo 12  

Irsko 

12 

(od 2011 

méně)
313

 

Ustálenou praxí je v případě méně než 12 markantů 

předložit ke konzultaci DPP (státní zástupce).
314

 

Česká republika 10  

Španělsko 10  

Jihoafrická republika 7  

Velká Británie - 
Od roku 2001 plně záleží na vyjádření experta, 

předtím požadavek na 16 shodných markantů. 

Austrálie - Plně záleží na vyjádření experta. 

USA  - Plně záleží na vyjádření experta. 

 
Obr. 24 

Ukázka požadavků na minimální počet shodných markantů požadovaných k individuální identifikaci, 

použitelné jako důkaz v soudním řízení, napříč jurisdikcemi.
315, 316 
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Numerický (kvantitativní) přístup 

Státy, jež mají individuální identifikaci založenou na požadavku minimálního počtu 

markantů, aplikují tzv. přístup numerický.  

 

Angloamerická odborná literatura předkládá numerickou koncepci ve vysoce puristickém 

pojetí – čistě kvantitativním přístupu dogmatického počítání markantů.
317, 318

 Z tohoto 

pohledu je také numerická koncepce podrobována silné kritice a označována za nízký a 

nedostatečný standard daktyloskopické identifikace.
319

  

 

V kontrastu k uvedenému zdůrazňuje tuzemská literatura širší perspektivu této metody. 

Pozornost je soustředěna nejen na počet markantů, ale i na průběh papilárních linií, jejich 

počet a hustotu.
320

 Znalec však vždy musí identifikovat minimální požadovaný počet 

markantů, aby stopa mohla být použita jako důkaz v soudním řízení. 

 

Nenumerický (holistický) přístup 

Existují však i státy, které podmínku minimálního počtu markantů vůbec nemají a 

hodnocení zcela závisí na individuálním posouzení experta. Volnost expertizního 

hodnocení vedla k rozšíření gnoseologicky odlišného přístupu k daktyloskopické 

identifikaci, přístupu holistickému. Tato koncepce nalezla uplatnění zejména v Severní 

Americe, Austrálii a severských zemích Evropy. 

 

Holistický přístup k daktyloskopické identifikaci je založen na přesvědčení, že 

daktyloskopickou identifikaci nelze považovat za exaktní vědu. Zjednodušeně lze říci, že 

holistický přístup je zaměřen na veškeré prvky otisků a hodnotí jejich celkový obraz.
321

 

Všímá si šíře papilárních linií, jejich průběhu, charakteristických znaků, ale i vzájemné 

vzdálenosti a tvaru pórů a jejich hran.
322

 Tento přístup nevyžaduje pro použitelnost otisku 

jako důkazu před soudem dosažení určitého počtu shodných markantů. Závěry učiněné 
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v rámci holistického přístupu experta jsou založeny na pozorování, pokusech, měření 

konkrétní stopy, a především na samotných zkušenostech experta.  

 

Upuštění od požadavku na minimální počet shodných markantů je od roku 1973 

podporováno i International Association for Identification (Mezinárodní sdružení pro 

identifikaci).  Sdružení klade důraz především na vědomosti a zkušenosti expertů a jejich 

profesionalitu.
323

 Stanovisko bylo podpořeno i výsledkem britské studie z roku 1989. 

Studie provedená Evettem a Wiliamsem
324

 byla založena na více než 140 tisících případů 

identifikace při zapojení 130 expertů z Evropy i zámoří. Srovnáním různých přístupů bylo 

zjištěno, že požadavek na vyšší počet markantů automaticky neimplikuje vyšší standard 

kvality daktyloskopické identifikace. V Německu je požadavek minimálně 12 shodných 

markantů, přičemž v době provedení studie bylo ve Velké Británii požadováno 16 

markantů. Němečtí experti přitom vykázali výrazně nižší počet mylných závěrů 

daktyloskopické identifikace než jejich britští kolegové.
 325

 Zajímavým je jistě i fakt, že 

Velká Británie od 11. června 2001 od požadavku na minimální počet markantů zcela 

upustila.
326

 

 

Holistický přístup s sebou však nese také množství nedostatků. Prvním problémem jsou 

deformace papilárních linií, vzniklých při vzniku otisku. Dle intenzity přítlaku dochází 

k rozšiřování papilárních linií a odlišnému vykreslování jejich hran.
327

 Dalším sporným 

místem je provádění identifikace dle pórů, a to zejména z důvodu jejich změn a zániku 

v průběhu života.
328

 Kvalita otisku zanechaného na místě činu navíc není vždy dostačující 

ke zviditelnění pórů. Nadto v současné době neexistuje sbírka daktyloskopických otisků, 

jež by plošně evidovala právě kožní póry.
329
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ACE–V 

Cizojazyčnou literaturou bývá vyzdvihován postup daktyloskopické identifikace 

označovaný pojmem ACE. Koncept byl představen roku 1959 Roy Huberem z Royal 

Canadian Mounted Police (Královská kanadská jízdní policie).
330

 Původně byl určen pro 

všechny forenzní experty porovnávající a identifikující osoby a věci. Postupně se aplikace 

zúžila pouze na identifikace objektů. V současné době je postup využíván experty 

různých oborů (např. trasologie), výhradně ve sféře daktyloskopie je však natolik 

respektován, že našel své místo v odborných publikacích i při výcviku a testování 

expertů.
331

 

 

Termín je akronymem názvů jednotlivých fází procesu: Analyze (analýza), Compare 

(srovnání), Evaluate (vyhodnocení). V posledním desetiletí je však odbornou obcí 

preferován zdokonalený postup ACE–V, jehož nezbytnou součástí je i fáze čtvrtá – Verify 

(verifikace, ověření).
332

 Verifikace představuje ověření dosažených závěrů druhým 

znalcem, přičemž preferována je forma „blind verification“ (slepá verifikace), kdy 

prověřujícímu znalci nejsou známy závěry znalce prvního. 

 

ACE–V neobsahuje konkrétní technické požadavky provádění daktyloskopické expertizy. 

Jeho hlavním úkolem je spíše poskytovat základní a odbornou obcí široce respektovanou 

osnovu postupu. Zjednodušeně by se dalo říci, že je určitou snahou o minimální 

unifikující platformu v oblasti daktyloskopie. Ani tak ale nelze říci, že by byl postup 

ACE–V všeobecně aplikován. Jeho využití je rozšířeno zejména v angloamerických 

zemích světa. 

 

V souladu s výše uvedeným není v české kriminalistické praxi postup ACE–V aplikován. 

Kriminalistický ústav v Praze postupuje dle standardního operačního postupu SOB–DAI, 

jenž je akreditován Českým institutem pro akreditaci
333

.
334

 V porovnání s procesem 

ACE–V absentuje fáze verifikace dosaženého závěru druhým expertem. 
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 Krize daktyloskopie v USA 8.2.

 

Jak bylo ukázáno v první části práce, daktyloskopie byla ve svých počátcích přijímána 

poměrně nedůvěřivě. Rezervovanost vůči metodě byla spojena zejména s pochybnostmi 

nad teoretickými východisky odvětví – otázky možných změn papilárních linií v průběhu 

času, jejich odstranitelnosti a nejasnosti ohledně jedinečnosti tvořených obrazců u 

každého lidského jedince.  

 

Usilovná vědecká práce a více jak století trvající praktické aplikace nakonec teoretická 

východiska daktyloskopie potvrdily. Dnes již víme, že zákony o relativní neměnnosti, 

relativní neodstranitelnosti a jedinečnosti papilárních linií (viz kapitola 3.1) skutečně platí 

a poskytují tak spolehlivý základ pro spolehlivé identifikování osob. Zdálo by se tedy, že 

přesným a důvěryhodným daktyloskopickým expertizám již nestojí v cestě žádná 

překážka. Reálná situace je však poněkud odlišná. Justiční omyly způsobené mylnými 

závěry daktyloskopických expertiz jsou velkým problémem zejména ve Spojených 

státech amerických. 

 

Stephan Cowans
335

 

V květnu 1997 je vlastní služební zbraní dvakrát vážně postřelen bostonský policejní 

důstojník. Bezprostředně po incidentu mizí útočník z místa činu, kde však zapomíná 

kšiltovku. Na útěku se zastaví v nedalekém domě. Napije se vody a pokračuje dál. 

Zanechá zde však nejen zbraň, ale také mikinu a otisk palce na použité sklenici.  

 

V rámci rekognice je zraněným policistou identifikován jako pachatel Stephan Cowans. 

Stejně tak expert z oboru daktyloskopie určí otisk ze sklenice shodný s otiskem Cowanse. 

Rodina z domu, kde se pachatel na útěku zastavil, Cowanse nepoznává. Pod tíhou 

ostatních důkazů je však Cowans shledán vinným a odsouzen k odnětí svobody.
336

  

 

Později dochází ke znovuotevření případu na základě provedené DNA analýzy z kšiltu, 

zapomenutého na místě činu, mikiny a sklenice, ze které pachatel pil. Na všech třech 
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objektech je identifikován biologický materiál stejné osoby. Není jim však Cowans. 

Následně je nařízeno přezkoumání otisku a je zjištěno, že ani ten nepatří Cowansovi. 

S ohledem na skutečnost, že předmětný otisk spolu s očitým svědectvím zraněného 

policisty a jedné další osoby byly jedinými podklady pro jeho odsouzení, je Cowans 

23. ledna 2004 propuštěn. Ve vězení strávil téměř sedm let.
337

 

 

Brandon Mayfield
338

 

Dne 11. března 2004 dochází na vlakovém nádraží Atocha v Madridu k 

masovému teroristickému útoku. Výbuch nastražených bomb má za následek ztrátu 191 

lidských životů a dalších 2000 zraněných. Madrid boombing, jak začal být případ 

nazýván, spustí rozsáhlé vyšetřování. V jeho rámci objevuje španělská národní policie 

(Spanish National Policy) ukradenou dodávku s plastovou taškou obsahující detonátor. 

Nález je podroben daktyloskopickému zkoumání a na plastové tašce jsou lokalizovány 

otisky prstů. Španělské orgány okamžitě zasílají otisky Interpolu. Odpověď na sebe 

nenechá dlouho čekat. Americká FBI ohlásí shodu otisků s otisky evidovanými v jejich 

systému IAFIS (Integrated Automatic Fingerprint Identification System). Jejich 

původcem má být Brandon Mayfield, 37letý oregonský advokát, jenž nedávno 

konvertoval k islámu. Dne 6.května 2004 je zatčen a umístěn, zatím pouze jako svědek, 

do samovazby.
339

 

 

V souladu s ustanovením Material Witness Statute 1984
340

 může státní zástupce vydat 

příkaz k zatčení svědka, jehož svědectví je pro případ klíčové, pokud jeho přítomnost u 

soudu prokazatelně nelze zajistit jiným způsobem. Aplikace tohoto ustanovení však bývá 

v odborné literatuře často kritizována.  Od událostí 11. září 2001 totiž bývá používáno 

k vzetí do vazby podezřelých, proti nimž (zatím) nejsou dostatečné důkazy pro jejich 

obvinění.
341

 

 

Španělští znalci z oboru daktyloskopie mají od začátku problém s provedenou identifikací 

a úřady Spojených států na ně vytrvale, avšak marně upozorňují. Úspěšné ztotožnění 
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otisků expertem FBI posléze potvrzují ještě další dva interní experti.
342

 V rámci soudního 

řízení je provedeno daktyloskopické zkoumání ještě počtvrté. Z podnětu Mayfieldova 

obhájce je soudem jmenován nezávislý expert, který však opět konstatuje shodu 

Mayfieldova otisku s otisky nalezenými na plastové tašce. Po několika týdnech španělské 

úřady informují FBI, že otisky skutečně patří podezřelému alžírského původu. Následně 

je Mayfield s oficiální omluvou ze strany FBI propuštěn.
343

 

 

Databáze FBI obsahovala v předmětné době otisky 440 milionů osob.
344

 Je tedy velice 

pravděpodobné, že takto rozsáhlá databáze bude obsahovat několik velmi podobných 

otisků. Pochybení ze strany prvního experta by tak možná mohlo být ještě považováno za 

nežádoucí omyl. Je však otázkou, jak mohli čtyři experti z oboru dojít ke stejnému, avšak 

mylnému závěru v případu, kterému byla s ohledem na počet obětí a teroristickou 

podstatu věnována obrovská mediální pozornost. Kdy jindy než za takových okolností lze 

očekávat stoprocentní nasazení znalce? A jak je možné, že španělští znalci došli ke 

správnému závěru již na začátku celého vyšetřování? 

 

Přípustnost důkazu otiskem prstu v soudním řízení 

Oficiální cestu k otevření debaty o přípustnosti otisků jako důkazu v soudním řízení před 

soudy Spojených států amerických přineslo rozhodnutí v případu United States v. Llera 

Plaza
345

 z roku 2002. Soudce Louis Pollack se v rámci odůvodnění rozhodnutí zabýval 

absencí legitimity tohoto druhu důkazů. Problém spatřoval zejména ve skutečnosti, že 

daktyloskopická identifikace nebyla za dobu své existence podrobena testování, na jehož 

základě by mohla být považována za „řádnou vědu“.  

 

Ani akademikům nezůstala situace na poli daktyloskopie lhostejná. O rok později 

publikovala J.L. Mnookin
346

 článek polemizující nad významem a spolehlivostí otisků 
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pod názvem Fingerprints: Not a Gold Standard (Otisky prstů: nikoliv zlatý standard).
347

 

Ve středu pozornosti stála zejména absence univerzálních a přesných pravidel pro 

deklaraci shody dvou otisků, nedostatek objektivity takto dosahovaných závěrů a jejich 

přílišná závislost na osobě experta. Polemizováno bylo i nad absencí rozsáhlejších studií 

testujících spolehlivost otisků, zejména s ohledem na znalci proklamovanou zero-error 

rate (nulová chybovost). Poukazováno bylo i na nedostatek vzájemného konfrontování 

závěrů daktyloskopických znalců v praxi. V porovnání s jinými expertizními obory není 

běžnou praxí, aby obžalovaný soudu předložil vlastní znalecký posudek z oboru 

daktyloskopie.
348

 

 

Na stávající situaci reagovala i National Academy of Science (Národní akademie věd). 

„The simple reality is that the interpretation of forensic evidence is not always based on 

scientific studies to determine its validity. This is a serious problem.“
349

 (Je běžnou 

realitou, že interpretace forenzních důkazů není vždy založena na vědeckých studiích, 

které rozhodnou o jejich platnosti. Tato skutečnost představuje závažný problém.) 

 Cesta vpřed 8.3.

 

Na základě veškerých uvedených informací zastává autorka této práce názor, že 

daktyloskopie je velmi specifickým odvětvím forenzní vědy, a je tedy důležité 

respektovat její jedinečnost. 

 

Daktyloskopická expertiza je stále z většinové části prováděna přímo expertem za použití 

velmi jednoduchých nástrojů. V krajním případě je zkušenější odborník schopen určení či 

vyloučení shody dvou otisků pouze za použití prosté lupy. Tato skutečnost také indikuje 

nejdůležitější okolnost pro provedení daktyloskopické expertizy, experta samotného, jeho 

schopnosti a zkušenosti. Z tohoto důvodu jsou v České republice policejní experti pro 

odvětví daktyloskopie pečlivě vybíráni i školeni. Kromě splnění obecných podmínek pro 
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přijetí do služebního poměru u Policie ČR
350

 (zejména fyzickou, zdravotní a osobní 

způsobilost) a vysokoškolského vzdělání magisterského stupně, jsou kandidáti školeni 

pod dohledem zkušeného odborníka, a to dle osobních schopností jedince po dobu 

minimálně 18 měsíců. Toto období je ukončeno znaleckými zkouškami před komisí 

Kriminalistického ústavu. Teprve po jejich úspěšném absolvování může odborník 

pracovat samostatně. Pro zachování kvality jsou jeho znalosti a dovednosti však nadále 

prověřovány, a to každých sedm let formou atestačních zkoušek.
351

 

 

Znalec je tím, kdo s konečnou platností rozhoduje, zda se v konkrétním případě jedná o 

shodu otisků. Identifikace může být tedy pouze tak dobrá jako provádějící znalec. 

Autorka se však neztotožňuje s názorem, že by tento atribut snižoval výpovědní hodnotu 

daktyloskopických důkazů či snad zcela znemožňoval jejich využití v kriminalistické 

praxi. Sám soudce Pollack od prohlášení v případu United States v. Llera Plaza odstoupil 

již několik týdnů po jeho provedení. V následujícím rozhodnutí výslovně uvedl: „I 

disagree with myself.“
352

 (Nesouhlasím se sebou.) Dále konstatoval, že i přes zjevné vady 

by znalecké posudky z oboru daktyloskopie měly být přípustnými důkazy.
353

 

 

Autorka nadto považuje za důležité interpretovat informace v kontextu ostatních 

přípustných důkazů. Znalecké posudky z oboru psychiatrie či psychologie jsou také 

vysoce závislé na odbornosti a zkušenosti experta, a přesto jsou soudy respektovány jako 

plnohodnotné důkazy. Nehledě na skutečnost, že velmi častým důkazem v soudním řízení 

je i prosté svědectví fyzické osoby, jež je ze své podstaty důkazem velmi nejistým. 

Aktuálně kladený důraz na profesní standarty výkonu kriminalistické daktyloskopie, 

vzdělávání a akreditaci znalců, jakož i pravidelnou a kontinuální kontrolu jejich práce lze 

však považovat za velmi vítaný trend.
354

  

 

V nastalé krizi není ani tak pochybováno o tom, zda otisky prstů a vše co o nich víme, 

skutečně fungují. Pozornost je směřována spíše k otázce, jak dobře daktyloskopie 
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funguje. Jedním z prověřovacích prostředků jsou „blind trials“ (slepé případy).
355

 Jejich 

podstatou je uměle zkonstruovaný případ, jenž je expertizní laboratoři zprostředkován 

policejní cestou jako skutečný případ. Tyto případy byly do praxe uvedeny v USA, a to 

právě s ohledem na probíhající krizi daktyloskopie, kde poskytují důležité informace o 

expertizní činnosti znalců. S ohledem na finanční náročnost i obtížnost utajení, je však 

takových případů v porovnáním se skutečnými kauzami naprosté minimum. Nelze je tedy 

použít k vytvoření statistiky poskytující realitě odpovídající obraz chybovosti uvnitř 

daktyloskopie. V rámci krize daktyloskopie se přitom velice často hovoří právě o absenci 

statistik chybovosti. Důležitou proměnnou, v rámci tvorby požadovaných studií a statistik 

chybných identifikací, je však možnost porovnat výsledky daktyloskopického zkoumání s 

objektivně správnou odpovědí. Touto možností však obor daktyloskopie nedisponuje. Lze 

sice argumentovat, že v případě chybného konstatování shody otisků v soudním řízení 

bude obžalovaný na tuto skutečnost poukazovat. Z povahy věci je však vysoce 

pravděpodobné využití obdobné argumentace skutečným viníkem. Dle stejného principu 

také nelze očekávat vnější korekci omylu opačného – vyvracení nesprávného negativního 

závěru daktyloskopické identifikace obžalovaným, který daný čin skutečně spáchal. 

Klíčem k odhalení chyb jsou tak zejména prověřující posudky druhého experta, v případě 

že vůbec probíhají. Existující statistiky a pokusy o vytvoření dalších jsou tak založeny 

právě na rozdílných závěrech prověřujících a původních znalců. Zjištění selhání v případě 

tzv. negativního omylu (chybného konstatování neshody) však komplikuje fakt, že na 

případě negativního závěru daktyloskopické identifikace jsou dle principu méně 

závažných důsledků kladeny i nižší požadavky na ověření dalším znalcem (za 

předpokladu, že je vůbec požadována). Detekce těchto chyb je tedy mnohem složitější, 

než v případě omylu pozitivního (chybné konstatování shody). Autorka uznává, že by 

bylo jistě prospěšným mít k dispozici více informací o míře chybovosti 

daktyloskopických expertů. Domnívá se však, že s ohledem na vysokou závislost kvality 

zkoumání na konkrétním expertovi, stejně jako velké odlišnosti v přístupech 

k daktyloskopickému zkoumání, netkví jejich hlavní hodnota v konkrétních číslech, ale ve 

vědeckém prokázání samotné existence omylů. Sílící požadavky na dostupnost tohoto 
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druhu informací jsou tak spíše reakcí na postoj daktyloskopických expertů v USA, kteří 

ve svých posudcích často deklarují již zmiňovaný „zero-error rate“.
356

 

 

Prohlašování nulové chybovosti ze strany amerických odborníků je však při nejmenším 

velice smělé tvrzení. I v případě absolutní neexistence statistik není prakticky 

realizovatelné, aby takto koncipovaná disciplína vykazovala nulovou míru omylnosti. Je 

možno namítat, že v případě nesprávně provedené identifikace se jedná spíše o selhání 

jedince než oboru samotného. S takovým tvrzením se lze ztotožnit. Je však nutné 

zdůraznit, že celek je pouze tak dobrý, jako jeho nejslabší článek. Zároveň je nutné 

připomenou, že za mylnými závěry stojí často více než jeden expert (viz Mayfield). Přesto 

jsou tato selhání marginalizována a označována americkými experty jako „one-offs“ 

(vyjímka) či „special cases“ (speciální případy).
357

 S ohledem na fatální důsledky 

takovýchto pochybení je pochopitelná zvýšená pozornost, jež se daktyloskopii nyní 

dostává. Zájem nejen odborné, ale i široké veřejnosti na redefinování tohoto postoje je dle 

autorky zcela na místě. 

 

S ohledem na současný stav daktyloskopické vědy ve světě je patrné, že státy s dobře 

zavedeným numerickým přístupem nepodléhají krizi tak snadno jako státy uplatňující 

přístup holistický. Potřebné je i zvážení kontextu používání důkazů z oboru 

daktyloskopie. Většina států, které byly v práci zmiňovány, jako jurisdikce preferující 

volnost experta, jsou státy angloamerické právní kultury (common law), tedy státy 

s porotním soudním systémem. Oproti tomu je kvantitativní přístup aplikován zejména ve 

státech evropské kontinentální právní kultury (civil law). Tato skutečnost znatelnou 

měrou ovlivňuje i daktyloskopické znalce a důkazy z oboru daktyloskopie v soudním 

řízení. Je totiž faktorem určujícím příjemce vysvětlení podaného znalcem i samotného 

znaleckého posudku. 

 

V případě posuzování informací podaných znalcem z oboru daktyloskopie soudcem, 

pracujeme s předpokladem racionálního člověka se zkušenostmi a analytickými 

vlastnostmi. V případě porotních soudních systému je však příjemcem informací „prostý 

lid“. Ačkoliv je porota v průběhu líčení odborně vedena a upozorňována na platné právo 
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soudcem, je riziko přílišného spoléhání na závěry znalce jako na absolutní důkazy 

nesrovnatelně větší. Zvláště v kontextu deklarování shody, případně neshody, otisků de 

facto se 100% jistotou.  

 

Je třeba mít na paměti, že důkaz otiskem je vždy pouze jedním z důkazů a musí být 

posuzován v souvislostech. V České republice je v souladu s ustanovením §2 odst. 6 

trestního řádu „Orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního 

přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich 

souhrnu.“ uplatňována zásada volného hodnocení důkazů. Přičemž však „Zásada 

volného hodnocení důkazů však neznamená absolutní volnost soudce. Zásada volného 

hodnocení důkazů totiž neznamená, že by soud ve svém rozhodování (v úvahách nad ním) 

měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli, nebo o které z 

provedených důkazů své skutkové závěry (zjištění) opře a které opomene.“
358

 V souladu 

s transparentností soudního rozhodování soudce také musí své rozhodnutí řádně 

odůvodnit.  

 

Je patrné, že největší rozdíl mezi numerickým a holistickým přístupem 

k daktyloskopickému zkoumání je určení pevného pravidla. Stanovení minimálního počtu 

markantů, nutného pro individuální identifikaci, tak v rámci kvantitativního přístupu 

poskytuje jasně a přesně vymezenou odpověď na základní otázku daktyloskopické 

expertizy, totiž kdy je možné konstatovat shodu dvou daktyloskopických otisků. Takto 

formulované pravidlo poskytuje důležitou oporu pro spolehlivé, koherentní a objektivní 

hodnocení daktyloskopického materiálu. Lze pouze konstatovat, že by bylo jistě pouze ku 

prospěchu věci, aby i v rámci tuzemské daktyloskopické praxe byl zaveden postup, který 

by v rámci vyhotovování daktyloskopické expertizy vyžadoval i přezkoumání názoru 

prvotního znalce znalcem dalším. S ohledem na existenci certifikovaných postupů, podle 

nichž musí v rámci daktyloskopie v ČR postupovat všichni experti daného odvětví, je 

však pravděpodobnost dosažení odlišného závěru při dodržení profesních standardů 

expertizy znatelně nižší než v případě zemí zastávající přístup holistický. 

 

Zde je však nutno poznamenat, že potřeba metodik na poli daktyloskopie není pouze 

fenoménem posledního desetiletí. Snaha o ustálení základních pravidel trvá již od 90. let 
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20. století. V roce 1995 byla v rámci FBI zřízena zvláštní skupina, zaměřená na studium 

otisků papilárních linií.
359

 Od roku 1998 fungovala skupina pod názvem SWGFAST 

(Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology). Činnost 

skupiny byla zaměřena na tvorbu standardů a metodik pro expertizní oblast 

daktyloskopie, v nichž poskytovala základní technické standardy praktikování 

daktyloskopie. Ačkoliv tyto standarty nejsou právně vymahatelné, jejich autoritu uznávají 

mnohé kriminalistické laboratoře a poskytují tak sjednocující platformu pro roztříštěnou 

oblast daktyloskopie ve Spojených státech.
360

 SWGFAST již v současné době neexistuje, 

její činnost převzala komise OSAC-FRS (Organization of Scientific Area Committees-

Friction Ridge Subcomittee), jež stále vychází z dokumentů uvedených svou 

předchůdkyni a dále její práci rozvíjí.
361

 V rámci holistické koncepce zůstávají požadavky 

pro konstatování shody v rovině obecných principů s důrazem na zkušenosti a znalosti 

experta. „Sufficiency is the examiner’s determination that adequate unique details of the 

friction skin source area are revealed in the impression.“
362

 (Shoda je závislá na 

rozhodnutí odborníka, že v otisku jsou přítomny odpovídající jedinečné detaily kůže.) 

Ačkoliv jsou z textu práce patrné snahy o zavedení pravidel a sílící požadavky na 

vytvoření metodik postupů v rámci holistické koncepce, domnívá se autorka, že takové 

požadavky na ustálené technické postupy jsou v rozporu s holistickou koncepcí tak, jak je 

dnes pojímána. Dle názoru autorky bude absence unifikovaných, přesně vymezených 

pravidel pro konstatování shody otisků v rámci holistického přístupu přetrvávajícím 

problémem, pokud nedojde k úpravám koncepce.  

 

S ohledem na nedostatky vytýkané daktyloskopii se autorka domnívá, že významným 

krokem v dalším vývoji daktyloskopie a překonání krize nastalé zejména v USA by bylo 

sblížení gnoseologických přístupů daktyloskopického zkoumání. Společná platforma a 

univerzální shoda na všeobecně uznávaných principech by z pohledu autorky napomohla 

objektivnosti a transparentnosti daktyloskopických expertiz a obnovení celosvětové 

důvěry v tuto vědu.  Ačkoliv by se mohl tento požadavek jevit jako obtížně 
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realizovatelný, jsou státy, které úspěšně kombinují výhody obou metod. Autorka shledává 

v tomto ohledu velice inspirativním přístup aplikovaný v Irské republice. 

 

Úvodem je nutno poznamenat, že spojení obou metod se zde vyvinulo velmi přirozeně, 

zejména s ohledem na historické a geografické atributy této země. Irsko je zemí práva 

common law, s velkou blízkostí k americké kultuře i pevně zakořeněnými tradicemi 

kontinentální Evropy.  

 

Jak bylo řečeno výše, je v rámci irské jurisdikce standardně vyžadováno 12 shodných 

markantů pro konstatování shody. Od roku 2011 je však možné využít jako důkazu 

v soudním řízení i individuální identifikaci provedenou na základě menšího počtu 

shodných markantů. Přelomovým se v této záležitosti stalo rozhodnutí DPP v. Craig 

White363, které otevřelo cestu pro použití identifikací o méně než 12 shodných 

markantech. „So-called 12 point comparison, while it had been adopted at times, as a 

practice, nevertheless was never established as a rule of law (…). No such required 

minimum existed. The Court considers the contended for standard not to exist, and has 

not been sufficiently recognised or accepted, and the germane issue for the jury is to 

consider the weight, if any, to be attached to any evidence tendered in relation to the 

number of purported matches.“364 (Ačkoliv se takzvané 12 bodové srovnávání stalo 

v průběhu času užívanou praxí, nebylo nikdy zakotveno právní normou (...). Žádné 

pravidlo na minimální počet shodných markantů nikdy neexistovalo. Soud, zvažujíce 

neexistenci závazné normy, jakož i absenci všeobecného uznání standardu, považuje 

záležitost posouzení váhy důkazu s ohledem na počet nalezených shod za otázku 

relevantní pro rozhodnutí porotou.) 

 

Rozhodnutí se již promítlo do praxe na nezanedbatelném množství případů. S vědomím 

krize probíhající v USA se však v současné době snaží příslušné orgány zavést závazná 

pravidla pro případy identifikací o méně než 12 shodných markantech. Podle interního 

pokynu Director of Public Investigation (státní zastupitelství) zohledňujícího důkazy o 
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méně než 12 shodných znacích, musí být tyto nejprve předloženy na státní zastupitelství, 

kde důkaz posoudí a rozhodnou o jeho (ne)použití v případu.
365

 

 

V praxi irského policejního expertizního ústavu Technical Bureau of Ireland (TBI) stále 

převažuje numerický přístup počítání markantů. Přesto však TBI provádí 

daktyloskopickou expertizu vždy souladu v s postupem ACE-V. Aplikují tedy na každý 

dosažený závěr daktyloskopické identifikace prověřující fázi „slepé verifikace“. 

V případě, že původní a kontrolní znalec dojdou k odlišným závěrům, je následně 

sestavena komise 3 znalců, jež celý případ posoudí a rozhodnou s konečnou platností o 

závěru daktyloskopické identifikace.
366

 Tento přístup posiluje důvěru v dosažené závěry 

identifikace a současný stav irské daktyloskopie snad nemůže být pojmu krize 

vzdálenější. 

9. Nové technologie v rámci daktyloskopie  

 

Kromě problematických otázek považuje autorka za druhý nejdůležitější prvek rozvoje 

disciplíny vývoj moderních technologií a technologických inovací. 

 

Neustálý vývoj dokonalejších technologií však může znamenat i objevení dokonalejší 

identifikační metody a odklon od daktyloskopie. Historicky již podobná situace jednou 

nastala, a to příchod DNA analýzy. I tehdy však daktyloskopie své místo obhájila a obě 

disciplíny dnes existují vedle sebe. Daktyloskopie zůstává dodnes jedinou metodou 

umožňující identifikaci jednovaječných dvojčat, neboť jsou nositeli stejné genetické 

informace.
367

 Velkou výhodou daktyloskopie je i její rychlost a finanční nenáročnost. 

V neposlední řadě je však třeba zmínit, že i zprvu zdánlivě konkurující metody mohou 

vyústit v úspěšnou spolupráci. Odebrání genetického materiálu z daktyloskopicky 

lokalizované stopy výrazně urychluje a zlevňuje také DNA analýzu. S největší 

pravděpodobností bude totiž dané místo obsahovat genetický materiál méně osob.  

                                                 

 
365

 Podle písemného sdělení Detective Sergeant John Grant (Technical Bureau of Garda Síochána, Ireland) 

dne 3.7.2017. 
366

 Podle ústního sdělení Detective Sergeant John Grant (Technical Bureau of Garda Síochána, Ireland) dne 

5.5.2017. 
367

 COMMITTEE ON DNA TECHNOLOGY IN FORENSIC SCIENCE, NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL. DNA Technology in Forensic Science. Washington D.C.: National Academies Press, 1992, s. 

29-32. ISBN 0309045878. 



69 

 

TFD – 2 

Jednou ze společností zabývající se technologickým vývojem na poli daktyloskopie je 

britská společnost foster+freeman.
368

 V poslední době uvedla na trh např. zařízení s 

názvem TFD – 2 (Thermal Fingerprint Developer). Přístroj je plně automatizovaný a 

využitelný jak pro detekci, tak i pro zviditelnění latentních otisků nacházejících se na 

papíru. TDF – 2 pracuje na principu zahřátí nosiče stopy na optimální teplotu, která spustí 

chemickou reakci mezi papírem a složkami latentního otisku při zachování nosiče bez 

sebemenšího poškození. Představuje tak rychlou, nenáročnou a nedestrukční 

technologii.
369

 

 

 

 

Obr. 25 

Přístroj TDF-2.
370
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Nanoprášky 

Nanoprášky jsou technologickou inovací klasických daktyloskopických prášků. Zatímco 

konvenční prášky jsou většinou tvořeny oblými částicemi o velikosti 1 μm, rozměry 

částic nanoprášků se pohybují v řádu nm. Velikost částic přitom znatelně ovlivňuje 

schopnost jejich přilnutí k latentním stopám. Čím menší je rozměr částice, tím snadněji 

ulpívá na látkách v otiscích obsažených. V praxi se používají zejména nanoprášky 

vyráběné ze zlata či stříbra. V porovnání s konvenčními prášky poskytují ostřejší obraz 

zviditelňovaného otisku.
371

 

 

3D sken 

V současné době probíhají také snahy o zvýšení přesnosti a spolehlivosti 

daktyloskopických zkoumání přidáním třetího rozměru, tedy výšky papilárních linií. Dnes 

dostupné technologie jsou však příliš složité pro uvedení do běžného používání. 

K zachycení 3D otisku jsou vyžadována speciální nasvícení a množství kamer, 

snímajících povrch kůže z několika úhlů současně. Na poli 3D technologií je tedy cílem 

zejména zjednodušení systému a vytvoření jednoduchého přístroje, schopného snímat 

trojrozměrný otisk rychle a spolehlivě. Pokrok zde však zatím zůstává v rovině 

výzkumů.
372

 

 

Biometrická laboratoř Vysokého učení technického (VUT) 

Ani česká věda nezaostává. Inženýři z biometrické laboratoře VUT v Brně spolupracují 

s lékaři na vývoji unikátního programu. Nejprve byla odborníky vytvořena sbírka více než 

2400 otisků s různými poraněními a nemocemi kůže.
373

 Na jejich základě by měl program 

z otisku dokázat určit, jakým kožním onemocněním pachatel trpí. Kůže postižená 

nákazou se navíc stává pro kriminalisty hůře čitelnou. Tvůrci se proto zaměřují i na 
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schopnost programu identifikovat otisk na základě pozůstatků papilárních linií. Program 

by měl být dokončen v letošním roce.
374

 

 

 

Ačkoliv některé z výše představených technologií jsou již v dnešní době uvedeny do 

praktického používání, cenová náročnost nových technologií stále představuje překážku 

jejich plošného zavedení. Další z představených metod jsou teprve na začátku svého 

vývoje. Stejně jako mnoho dalších technologií je čeká ještě dlouhá cesta, než budou 

uvedeny do praxe. Představují však pro budoucnost daktyloskopie velký potenciál.  
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Závěr 

 

Jak vyplývá z první části předkládané práce je daktyloskopie identifikační metodou 

založenou na jedinečnosti obrazců papilárních linií každého člověka. Její počátky sahají 

až do starověkých říší dávných Inků, Číňanů a Peršanů. Evropa se svým objevem kresby 

papilárních linií vyčkala až do konce 17. století. Větší pozornosti se však kožním 

strukturám dostalo až o století později. Průlomovou se stala práce českého biologa Jana 

Evangelisty Purkyně. Přes nelehké začátky si daktyloskopie nakonec získala své zastánce. 

Na jejím rozvoji a zdokonalování pracovalo mnoho uznávaných osobností jako dr. Henry 

Faulds či Francis Galton. Posledním krokem ke vzniku kriminalistické daktyloskopie bylo 

její uvedení do služeb policie, o které se nejvíce zasloužili Juan Vucetich a Edward 

Henry.  Koncem 19. století tak daktyloskopie začala pronikat do vyšetřování trestných 

činů a poměrně rychle se zde etablovala jako důvěryhodná identifikační metoda. Cesta do 

soudních síní na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 1904 daktyloskopie poprvé zazářila 

v postavení důkazu v soudním řízení. Její popularita přetrvala velkou část 20. století, ve 

Spojených státech amerických začala být dokonce označována zlatým standardem 

kriminalistických věd.  

 

Daktyloskopie, jak ji známe dnes, tak stojí na základech téměř tři století trvajícího 

vědeckého zkoumání a více než sto let aplikace v praxi. Za dobu praktického využívání 

bylo kriminalisty po celém světě vyvinuto množství technik umožňujících zviditelňování 

a zajišťování daktyloskopických stop nacházejících se na místech trestného činu, přičemž 

základní z nich byly představeny v textu práce. Ačkoliv valná část následného procesu 

daktyloskopického zkoumání je stále prováděna pomocí jednoduchých nástrojů 

samotným expertem, i zde daktyloskopie využívá moderních technologií. Role 

počítačových systémů je však omezena na eliminační funkci v procesu hledání 

v rozsáhlých daktyloskopických sbírkách. Manuální prohledání objemných sbírek by 

jinak trvalo dlouhé měsíce až roky. Závěr ohledně shody zkoumaného otisku s otiskem 

kontrolním či s otiskem ve sbírce však vždy vyslovuje znalec osobně.  

 

Koncem 20. století daktyloskopie byla důvěryhodnost daktyloskopie narušena několika 

medializovanými případy selhání, a to zejména z angloamerického světa. S příchodem 

nového století tak daktyloskopie ztrácí obdiv a začíná být podrobována kritickému 

přehodnocování. Základy daktyloskopie se otřásají zejména ve Spojených státech 
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amerických, kde někteří hovoří o krizi daktyloskopie jako forenzní vědy. Kritika je 

zaměřena zejména na absenci empirických základů a nedostatečné prověřování 

spolehlivosti metody. 

 

Podle některých odborníků bude nutné postavení a význam daktyloskopie do budoucna 

předefinovat. Jiní se domnívají, že jde o natolik unikátní metodu, že její nahrazení je 

prakticky nemožné. I přes trvající negativní pozornost je však daktyloskopie patrně 

jednou z nejlépe zavedených forenzních věd. Ačkoliv kořeny této identifikační metody 

sahají hluboko do historie, daří se jí nezaostávat za mladšími kolegyněmi. Jako 

dynamický a neustále se vyvíjející obor obhajuje svou jedinečnou pozici i v dnešní době. 

Ani v zemi, kde je kritický hlas vůči daktyloskopii nejsilnější, tedy v USA, nepřestala být 

daktyloskopie denně využívanou kriminalistickou metodou. Využívána bude i nadále, 

dokud nebude objeven jiný, účinnější a rychlejší systém identifikace osob. Stejně jako u 

všech ostatních nejen forenzních věd je vždy třeba mít na paměti limity a rizika disciplíny 

a nebrat ji jako absolutní odpověď. 
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Abstrakt 

Daktyloskoskopie – Historie, současnost a budoucnost 

 

Cílem předkládané diplomové práce je poskytnout ucelený přehled základních poznatků z 

oboru daktyloskopie. Daktyloskopie je unikátní metoda umožňující rychlou, finančně 

poměrně nenáročnou a spolehlivou identifikaci osob. Za účelem komplexního pojetí 

představované problematiky je toto specifické postavení dynamicky se vyvíjejícího oboru 

kontrastováno i s jeho rozpory a aktuálními problémy. 

 

První část práce přibližuje zrod a vývoj daktyloskopie od počátků ve starověkých říších až 

do současné podoby. Prostřednictvím děl nejvýznamnějších osobností daktyloskopie je 

podáváno svědectví o postupném formování daktyloskopie. Přes nelehké začátky si 

daktyloskopie postupně získala důvěru a postavení všeobecně respektované forenzní 

disciplíny. Pasáž věnovaná historii tak sleduje její cestu až do služeb policie a soudních 

síní. Závěr části je věnován etablování daktyloskopie v kriminalistice na českém území. 

 

Stěžejní část práce je věnována praktické stránce daktyloskopické expertizy. Za účelem 

lepšího porozumění popisované problematice je úvodem představena role daktyloskopie 

při vyšetřování trestné činnosti a objasněny jsou základní pojmy a teoretická východiska 

oboru. Dále se práce zabývá současným stavem poznání a metodami používanými při 

vyhledávání, zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop, zejména s ohledem na 

stopy latentní. Ve snaze o přiblížení činnosti znalce jsou také popsány jednotlivé fáze procesu 

daktyloskopické identifikace. Téma je zakončeno objasněním funkce výpočetní techniky 

v procesu daktyloskopické identifikace a přiblížením používaných systémů. 

 

Závěrečná část práce je polemikou o budoucnosti daktyloskopie jako forenzní disciplíny. 

Rozebrány jsou zde odlišné gnoseologické přístupy i rozdíly uvnitř nich samotných. 

Nedostatky oboru jsou demonstrovány i na konkrétních soudních kauzách. Pozornost je zde 

věnována fenoménu krize daktyloskopie, o němž je hovořeno zejména v souvislosti se 

Spojenými státy americkými. Práce se snaží identifikovat hlavní problémy daktyloskopie, 

jejich příčiny i možná řešení. Závěr je pak věnován technologickému pokroku a inovacím. 
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Abstract 

Fingerprinting – Past, Present and Future 

 

The objective of the presented diploma thesis is to provide a comprehensive overview of 

findings in fingerprints area. Fingerprinting is a unique method enabling quick, 

inexpensive and reliable personal identification. To provide a comprehensive 

understanding of the presented issue, fingerprint reputation as ever-changing and 

continuously developing method is put into contrast with its contradictions and current 

problems. 

 

The first part of the thesis describes roots and genesis of the method from its beginnings 

in ancient realms up to date. The process of shaping of the knowledge in the field of 

fingerprints into a science is presented through the works of the most prominent 

fingerprints personalities. Despite the difficult beginnings, fingerprints finally reached the 

position of trustworthy and respectful area of forensic science. Due to that; the historical 

part follows the journey of fingerprints evidence into the police investigation and court 

rooms. Final point brings an attention to the establishment of fingerprinting in Czech 

criminal investigation. 

 

The main part of the thesis is dedicated to the practical aspect of fingerprints expertise. To 

provide a deep level of understanding, particular role of fingerprints in criminal 

investigations and its theoretical founding are discussed to open the topic. Furthermore; 

current state of knowledge and methods used in detection, development and preservation of 

fingerprints, with particular aim on the latent ones are also stated. Moreover; the stages of 

fingerprints identification are described to get acquainted with experts work. Brief 

explanation of the usage of computer technologies and automated identification systems 

concludes the topic. 

 

The final part of the thesis is a polemic on the future of fingerprints as a forensic 

discipline. The existence of different conceptual approaches and even inconsistencies 

within them are presented. Adverse effects are demonstrated on specific court cases. 

Phenomenon of the fingerprint crisis in context with the situation in the United States of 
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America is also reflected. The thesis intends to identify the main problems of 

fingerprinting, analyse the causes and consider possible solutions. To conclude the topic 

technological progress and possible innovations are considered. 
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