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1.  Zdravotní pitva a soudní pitva jako důvod pro prolomení 
povinnosti mlčenlivosti ve zdravotnictví, důsledky 
neprovedení těchto úkonů pro další postup orgánů činných 
v trestním řízení – vyžádaná přednáška 
JUDr. Miroslav Růţička, Ph.D., Brno 

  
2.  Přístup k pitvě – vyžádaná přednáška 

Prof. MUDr. Oldřich Fryc, Ţeneva, Švýcarsko 
  
3.  Fentanyl jako novodobý trend zneužívání opiátů 

v Moravskoslezském kraji – vyžádaná přednáška 
Jahoda L., PČR SKPV NPC Expozitura Ostrava 

 
 Souhrn: 

Charakteristika této látky z trestně-právního hlediska i z 

hlediska jejího legálního využití, nelegální výroba a dovoz 

na naše území, nebezpečí pro uživatele z řad toxikomanů a 

s tím související úmrtí, prezentace realizace FENT 

zaměřená proti distributorům fentanylu v MS kraji. 

 
4.  Dentální antropologie při identifikaci 
 Račanská M., Vargová L., Horáčková L. 

Odd. lékařské antropologie, Anatomický ústav, LF MU Brno 

 

 Souhrn: 

Při identifikaci kostrových nálezů neznámého původu je 

běžnou praxí i hodnocení stavu chrupu. Vzhledem k tomu, 

že zuby jsou mnohdy lépe a častěji zachovány než jiné 

kosterní pozůstatky, je jejich použití pro identifikaci 

přínosné jak pro historickou antropologii, tak i pro forenzní 

praxi. Příspěvek podává přehled běžně používaných 
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dentálních identifikačních metod od určení věku, pohlaví 

až po stanovení etnické příslušnosti. Je brán zřetel též na 

dentální markery s ohledem na diagnostiku různých 

patologických změn chrupu. Konkrétní nález lebky z hradu 

Šostýna je pak praktickou ukázkou identifikace na základě 

poznatků dentální antropologie. Jsou nastíněny nové 

možnosti dentální antropologie pro získání dalších 

informací usnadňujících a zpřesňujících identifikaci. 

 

5.  Přijeď se ke mně nechat zabít. 

 Pleskot J., Hejna P., Zátopková L. 
Ústav soudního lékařství LF FN Hradec Králové 

 
 

 

 

 

 

Souhrn:  

Demonstrujeme případ sebevraždy 22letého muže 

bodnutím nože do srdce. Zajímavé bylo rozuzlení motivace 

činu, se kterým Vás v našem sdělení seznámíme. 

 
6 .  

 
Vražda v režimu zdravotní pitvy? 

 Toupalík P., Baláţ P., Bartoš P 
Oddělení soudního lékařství Pardubické krajské nemocnice 

 
 Souhrn:  

80-letá žena byla nalezena ve svém bytě v tratolišti krve. 

Dle prohlížejícího lékaře se jednalo o náhodný pád 

s poraněním obličeje a aspirací krve a byla nařízena 

zdravotní pitva. Dle pitevního nálezu zjištěny známky 
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dušení, krevní podlitina na přední straně horní části 

hrudníku přecházející na levou stranu krku, krevní výrony 

ve sliznici ústní předsíně, krevní výron ve svalstvu přední 

stěny hrudní, krevní výrony ve sliznici hrtanu a v okolí 

hrtanu, zlomenina obou horních rohů chrupavky štítné, 

dvojitá zlomenina hrudní kosti, zlomenina I. a II. žebra 

oboustranně při hrudní kosti, pohmoždění horního laloku 

pravé a levé plíce. 

Byla přerušena zdravotní pitva a informována Policie ČR, 

která po dvoudenním váhání nařídila pitvu soudní. 

Na případu autoři demonstrují následné těžkosti, kdy 

nedostatečné ohledání místa činu a opožděné nařízení 

soudní pitvy způsobily řadu komplikací v důkazním řízení.  

 

7 .  Deti a domáce spotřebiče 
Farkašová Iannaccone S.1, Farkaš D.2, Grochová Z 2,  Furioso C. 3, 

Sabot A. 3, Pedroni F.3, Moreschi C.
3 

1Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice, Slovensko, 
2Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, 
Košice, Slovensko, 3Istituto di medicine legale Universitá degli 
Studi, Udine, Taliansko 
 

 Souhrn:  

Autori prezentujú dva prípady, kde domáci spotrebič – 

chladnička a sušička prádla – boli v príčinnej súvislosti 

s poškodením zdravia detí.  
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V prvom prípade išlo o 9-ročného rómskeho chlapca, ktorý 

bol nájdený mŕtvy v skrčenej polohe v starej nefunkčnej 

chladničke v prístavbe domu v rómskej osade. 

Z vyšetrených okolností vyplýva, že menovaný sa do 

chladničky dostal pri detskej hre na schovávačku a po 

niekoľkých hodinách bol nájdený susedom. Dvere 

chladničky boli zatvorené zaisťovacím mechanizmom, 

ktorým mohli byť otvorené len zvonku. Príčinou smrti bolo 

udusenie.  

V druhom prípade išlo o 2-ročné dievčatko pôvodom 

z Dominikánskej republiky, ktoré bolo prijaté na 

Pediatrickú kliniku Univerzitnej nemocnice v Udine 

v Taliansku s popáleninami I. až II. stupňa v sedacej oblasti 

a krvnými podliatinami na chrbte. Z vyšetrených okolností 

vyplýva, že nevlastný otec najprv ponoril plačúce dieťa pod 

studenú sprchu a potom ho vložil do sušičky prádla. 

Sušička bola spustená do činnosti asi minútu, následne ju 

menovaný zastavil, dieťa vybral a obliekol ho. Matka po 

príchode domov zistila  na tele dievčatka uvedené stopy po 

násilí, pričom druh tvrdil, že sa sušička spustila do činnosti 

sama zatvorením dvierok.  Pri technickej kontrole sušičky 

bolo zistené, že pri spustení a zastavení sušičky do činnosti 

je nutné stlačiť gombík s označením štart. 
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8.  Možnosť liečby diabetes mellitus typu 1 pomocou 
mezenchymálnych kmeňových buniek  
Farkašová Iannaccone S

1
, Kaťuchová J.

2
, Harvanová D.

3
 , Tóthová T.

3
, 

Farkaš D.
4
, Toporcer T.

2
, Hildebrand T.

2
, Fröhlichová L.

5
, Rosocha J.

3
 

1Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice, Slovensko 
2I. Chirurgická klinika UN LP, Košice, Slovensko 
3Zdruţená tkanivová banka UPJŠ LF a UNLP, Košice, Slovensko 
4Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, 
Košice, Slovensko 
5Oddelenie patológie UN LP, Košice, Slovakia 
 

 Souhrn:   

Štandardnou liečbou diabetes mellitus typu 1 je inzulínová 

terapia. Ďaľsou z možností liečby je transplantácia 

Langerhansových ostrovčekov alebo pankresu, či genová 

terapia. Najnovšie výskumy popisujú terapiu 

prostredníctvom mezenchymálnych  kmeňových buniek, 

ktoré prispievajú k regenerácii Langerhansových 

ostrovčekov. 

Autori prezentujú štúdiu vplyvu mezenchymálnych 

kmeňových buniek (MKB) injikovaných do pankreasu 

potkanov, u ktorých bol vyvolaný diabetes mellitus (DM). 

V štúdii bolo sledovaných 40 potkanov, ktoré boli 

rozdelené do 5 skupín (kontrola bez DM, kontrola s DM 

bez liečby a 3 skupiny rozdelené podľa miesta injikovania 

MKB - hlava, chvost, difúzne). DM bol vyvolaný 

streptozotocínom (STZ), 14. deň po podaní STZ boli 

jednorázovo aplikované MKB. Po 28 dňoch po podaní 
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MKB bola imunohistochemicky vyhodnotená produkcia 

inzulínu v Langerhansových ostrovčekoch (LO) pankreasu 

v jednotlivých skupinách potkanov. V kontrolnej skupine 

bez DM bolo prítomné veľké množstvo LO s výraznou  

produkciou inzulínu, v skupine s DM bez liečby bol počet 

LO evidentne menší s nevýraznou produkciou inzulínu. V 

skupinach diabetických potkanov, ktorým boli podané 

MKB do hlavy, chvostu a difuzne bol zistený váčší počet 

LO s evidentne zvýšenou produkciou inzulínu v porovnaní 

so skupinou DM bez liečby. Okrem toho bola 

monitorovaná hmotnosť a glykémia. Výsledky spoločnej 

štúdie potvrdzujú možnosť liečby DM pomocou MKB aj 

napriek tomu, že mechanizmus účinku MKB v liečbe DM I. 

typu nie je doposiaľ známy.  

Uvedená štúdia bola financovaná z projektu VEGA 

1/0309/10. 
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9.  The  best of 
1Špácayová  K.,1 Vyhnálková V., 1Grochová  Z., 2Staňková M.,      
3 Ivicsics I.  
1Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, 
Košice 
2Ústav súdneho lekárstva FN Ostrava 
3Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, 
Nitra 

 
 Souhrn:  

Autorka v práci prezentuje tri prípady toxikologicky 

najzaujímavejších prípadov úmrtí troch mladých ľudí z 

 roku 2010 : 

-intoxikáciu  i.v. aplikáciou  metamfetamínu 

-pád študentky-samovražda alebo náhoda s neočakávaným 

nálezom 

-prípad náhleho úmrtia ako možný dôsledok dlhodobej 

nevhodnej kombinácie fytofarmaka a antidepresíva 

V prezentácii autorka demonštruje možnosti analýzy s 

využitím najnovších technológií v chromatografiii. 

Kľúčové slová: metamfetamín, ketamín, ľubovník 

bodkovaný, HPLC, GC-MS,  LC-MS IT- TOF 
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10. Nešťastná náhoda při sebevražedném pokusu 
Handlos P.1, Dvořáček I. 2, Rošková M. 3 

1 Ústav soudního lékařství FN Ostrava 
2 Ústav soudního lékařství FN Ostrava 
3 1.OOK PČR Bruntál 

  
 Souhrn:  

V naší soudně - lékařské praxi se občas setkáváme 

s raritními resp. kuriózními případy úmrtí. V květnu 

letošního roku bylo na ÚSL FNO přivezeno tělo 33letého 

muže, kdy v kolonce 22 Listu o prohlídce mrtvého bylo 

uvedeno, že se jedná „o nešťastnou náhodu při 

sebevražedném pokusu“. V prvé fázi nebyl zřejmý 

mechanismus úrazového děje. Provedenou zdravotní pitvou 

byla zjištěna vícečetná poranění dobře korespondující s 

pádem či skokem z výše. Oděv byl znečištěn sazemi a 

černou špínou.  

Následnou komunikací s PČR byly doplněny další 

informace. Jednalo se o člověka, který v alkoholové ebrietě 

v areálu dřevokombinátu ve Vrbně pod Pradědem vylezl na 

tovární komín a chtěl ukončit život skokem z výše. Po 

příjezdu složek integrovaného záchranného systému byl 

s mužem navázán verbální a poté i telefonický kontakt. 

V průběhu vyjednávání muž na záchranáře házel uvolněné 

cihly z okraje komínu. Při neopatrné akrobacii na okraji 

komínu náhle ztratil rovnováhu a spadl dovnitř.   
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Závěr pitvy: 33-letý muž, který při pádu z výše utrpěl 

zlomeniny skeletu hrudníku a pánve se zhmožděním orgánů 

dutiny hrudní a břišní, zmírá na zhmoždění a roztržení plic. 

Policie uzavřela případ jako nešťastnou náhodu při 

sebevražedném pokusu.       

 
11.  Vražda v přímém přenosu  

Macháček R., Balcarová T., Ivasková M. 
Oddělení soudního lékařství Nemocnice Sokolov, NEMOS 
SOKOLOV s.r.o. 
 

 Souhrn:  

Vražda 23leté vietnamské ženy krátkou střelnou zbraní s 

bočním průstřelem hrudníku. Po vyhodnocení nálezu na 

místě a provedení pitvy byl znalcům poskytnut záznam 

bezpečnostní kamery, který umožnil srovnání znaleckých 

závěrů  s přímou dokumentací celého trestného činu.  

 
12.  Sebevražda v přímém přenosu  

Balcarová T., Pitter L., Macháček R. 
Oddělení soudního lékařství Nemocnice Sokolov, NEMOS 
SOKOLOV s.r.o. 

 
 Souhrn: 

Sebevražda 40letého muže střelnou zbraní s následným 

ohořením v otevřeném ohništi. Při ohledání místa byl 

zajištěn amatérský záznam pořízený webovou kamerou. 
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13.  Úmrtia na kl inikách VÚSCH  
Baloghová A.1, Farkaš D.2, Farkašová Iannaccone S.1, 
Vyhnálková V.2 

1Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF, Košice, Slovensko 
2Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, 
Košice, Slovensko  
 

 Souhrn: 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 

(VÚSCH) poskytuje kompletnú ambulantnú a lôžkovú 

zdravotnú starostlivosť, vrátane dispenzárnej, konziliárnej, 

diagnostickej a liečebno-preventívnej starostlivosti pre 

pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému v 

dospelom veku. Ústav má jedinečné postavenie v 

poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti v 

rámci dvoch krajov, Košického a Prešovského, teda pre cca 

1,5 mil. obyvateľov. Každoročne dochádza k výraznému 

nárastu počtu jeho pacientov. VÚSCH má pritom prvenstvo 

v zavedení niekoľkých desiatok vyšetrovacích a liečebných 

metód vrátane komplikovaných operačných výkonov v 

rámci celej SR. Vzhľadom na vysokú náročnosť týchto 

výkonov, dochádza aj k vzniku nežiaducich príhod či 

náhodných chýb, v niektorých prípadoch končiacich 

smrťou pacienta. 

Autori v príspevku prezentujú dve kazuistiky, v ktorých 

nežiaduca príhoda počas operačného výkonu viedla k smrti 
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pacienta. V prvom prípade išlo o 75-ročnú ženu po 

kardiochirurgickom výkone na chlopniach srdca, u ktorej 

nezistená ruptúra aorty v mieste aortotómie viedla 

k vykrvácaniu do hrudníkovej dutiny. V druhom prípade 

išlo o 63-ročnú ženu s instabilitou sterna, u ktorej počas 

plánovanej resutúry sterna došlo k perforácii pravej komory 

srdca. V oboch prípadoch boli klinické a pitevné nálezy 

diskutované na spoločných Klinicko–súdnolekárskych 

a klinicko–patologickoanat. seminároch organizovaných 

pravidelne SLaPA pracoviskom ÚDZS v Košiciach. 

 

14.   Nenařízení soudní pitvy 

Vorel F. 
Soudnělékařské oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 

 Souhrn:   

Tzv. soudní pitvu nařizují orgány činné v trestním řízení 

dle § 115 trestního řádu: Vznikne-li podezření, že smrt 

člověka byla způsobena trestným činem, musí být mrtvola 

prohlédnuta a pitvána. 

Stále častěji se setkáváme s jevem dosud nevídaným: Pitva 

není nařízena, a to ani tehdy, kdy smrt zcela zjevně 

trestným činem způsobena byla s tvrzením, že situace je 

zcela jasná. 

Nejproblematičtější je situace, kdy není provedena ani pitva 
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zdravotní. Nelze se pak např. vyrovnat s tvrzením pachatele 

- řidiče a viníka dopravní nehody, že jeho spolujezdec 

náhle zemřel před nehodou, což ho tak rozrušilo, že narazil 

do zdi, jinak než exhumací (pokud zemřelý nebyl 

zpopelněn). 

Jindy zcela neprávem spoléhají orgány činné v trestním 

řízení na provedenou zdravotní pitvu. Ta ale řeší pouze 

příčinu úmrtí a objasňuje další ze zdravotního hlediska 

závažné okolnosti a mechanismus úmrtí (§ 4 odst. 1 písm. 

b), odst. 3 vyhl. 19/88 Sb., o postupu při úmrtí). Zcela 

nesprávně si vykládají pojem "mechanizmus úmrtí", v 

tomto případě jde o etiopatogenezu, nikoli o rozbor příčiny 

vzniku úrazu. Na základě zdravotní pitvy lze např. těžko 

řešit otázku, kdo řídil. 

Soudní pitva mnohdy nebývá nařízena ani tehdy, kdy je 

podezření, že smrt byla způsobena trestným činem. Orgán 

činný v trestním řízení spoléhá na to, že pitvající lékař pitvu 

přeruší, jestliže při provádění pitvy vznikne podezření, že 

úmrtí bylo způsobeno trestným činem, a tuto skutečnost 

oznámí policii ČR dle § 6 odst. 4 citované vyhlášky. 

Takové podezření ale při pitvě vzniknout nemusí. Stále 

častější jsou i případy, kdy takové podezření vznikne a 

lékař věc oznámí policii, ale policejní orgán nechá dokončit 
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zdravotní pitvu s tím, že pokud se dalším šetřením toto 

potvrzení potvrdí, bude mít dostatek podkladů v pitevním 

protokolu zdravotní pitvy. Pak s údivem zjišťuje, že 

potřebné podklady ve zdravotní pitvě nejsou. 

Ani v těchto případech však někdy není provedena žádná 

pitva. 

V mnoha případech nenařízení soudní pitvy bývá 

posvěceno státním zástupcem. 

Závěr: Provedení zdravotní pitvy nemůže nahradit pitvu 

soudní. Nenařízení soudní pitvy v případě, že vznikne 

podezření, že smrt byla způsobena trestným činem, je v 

rozporu se zákonem. 

 

15.  Provádění pi tev v  ČR -  nová legislativa  

Vojtíšek T.1, Prudil L.2, Votava M.3 

1Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně 
2Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU 
 

 Souhrn:  

Dne 7. 9. 2011 vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu 

ČR souhlas s vládním návrhem Zákona o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (sněmovní tisk 

405, volební období od roku 2010, dostupný na 

www.psp.cz). V části sedmé návrhu zákona je upraveno 

nakládání s odejmutými částmi lidského těla, tělem 

zemřelého, postup při úmrtí a pitvy. Právě legislativní 

http://www.psp.cz/
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rámec provádění pitev je výrazně měněn oproti současnému 

stavu a po nabytí účinnosti tohoto zákona bude nutno na něj 

reagovat i v praxi soudně-lékařských pracovišť. Autoři 

příspěvku si jsou vědomi, že legislativní procedura ještě 

zdaleka není u konce, přesto však považují vzhledem ke 

stávající politické situaci v ČR přijetí zmíněného zákona za 

velmi reálné. Vzhledem k tomu, že úprava provádění pitev 

zemřelých osob je oblastí (naštěstí) bez velkého politického 

zájmu, tak i po případném neúspěchu vládní koalice při 

přijímání této normy by bylo možno podobné znění úpravy 

provádění pitev očekávat i v budoucnu.     

V příspěvku budou rozebrána následující témata: 

- Stručné shrnutí vývoje legislativního procesu včetně 

účasti Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie 

v připomínkovém řízení 

- Úkony na těle zemřelého 

- Postup při úmrtí včetně práv a povinností prohlížejícího 

lékaře 

- Postup při mimořádné události s hromadným neštěstím 

- Nové legální definice druhů pitev 

- Výčet povinných pitev patologicko-anatomických 

- Výčet povinných pitev zdravotních 

- Nový institut nesouhlasu s pitvou, možnosti a následky 
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jeho vyslovení ze strany oprávněných osob 

- Rozhodnutí poskytovatele provádějícího pitvu o 

provedení nebo neprovedení pitvy 

- Případy oznamovací povinnosti vůči orgánům činným 

v trestním řízení 

- Sankce za porušení právních povinností v oblasti 

provádění pitev   

- Nedostatky navrhované právní úpravy a návrhy jejich 

budoucího řešení v praxi 

 
16.  SSLaST – odborná společnost nebo totalitní politická strana? 

Matlach R.  
Soudní lékař, soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví 
soudní lékařství  
 

 Souhrn: 

Obecně platné demokratické a morální imperativy jsou v 

soukromém životě hrubě porušovány, dochází k posunu 

vnímání slušného a korektního chování; tento posun se 

obvykle projeví i v profesní oblasti. 

Předmět sdělení: Pokud jsou obecně platné demokratické 

a mravní zásady porušovány, nezáleží již na tom, jak moc. 

Mravně pokřivený jedinec má posunutý pohled na svět 

jako takový, stává se nedůvěryhodným a čím více 

takových jedinců společnost obsahuje, tím více je 

nedůvěryhodná jako celek. Pasivním přihlížením k 
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takovému jednání se de facto jedinec sám k takovému 

jednání hlásí a tento „tichý souhlas“ byl opakovaně 

předmětem diskuse o kolektivní vině. Aktivní přehlížení 

takového jednání je jednoznačně diskriminujícím vůči 

jedinci či skupině. Věda, jako taková, nemůže vycházet ze 

sympatií či antipatií ke konkrétním myšlenkám či lidem, 

ale musí sledovat objektivní pohled na jakoukoliv 

záležitost bez emocí. Emoce (často negativní) vedou buď k 

zavržení či k protežování myšlenky v závislosti na jejím 

autorovi – takové jednání je jednoznačně nekorektní a 

často vedou k prosazování sebe a svých přátel. Jedinec 

nekorektní v libovolné oblasti (soukromé, společenské, 

odborné) tedy nemůže být ani dobrým vědcem – jeho 

závěrům se totiž nedá věřit (jsou jen tak důvěryhodné jako 

je jejich autor). 

Závěr: Mravní postoje nelze dělit mezi soukromý, 

společenský a odborný (profesní). Mravně narušené 

chování a postoje jedince podlamují důvěryhodnost nejen 

jeho samotného, ale v konečném důsledku i celé 

společnosti a to v závislosti na reakci na takové chování. 

Pokud společnost sama v sobě nenajde dostatek pokory a 

dostatek jedinců náležitě na úrovni (schopných přiznat 

chybu a ochotných sjednat nápravu), nemůže ani řešit 
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spory uvnitř a tyto spory musí řešit jiná (nadřazená, vyšší) 

instance. 

 

17.  Šestnásť minút streĺby v Bratislave 
Kuruc R., Šidlo J., Šikuta J., Očko P., Mikuláš Ĺ, Bokor T.     
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Bratislava, Slovenská 
republika 
 

 Souhrn: 

Úvod:  Zločin a kriminalita majú dlhú históriu. Na 

Slovensku sa začala kriminalita rozvíjať v 90-tych rokoch 

20. storočia, predovšetkým ako organizovaná kriminalita v 

rámci „vybavovania si účtov skupín podsvetia“. Vo väčšine 

týchto prípadov, ktoré končili smrťou človeka, bol útok 

vedený proti jednej - dvom osobám; v jednom prípade bol 

zaznamenaný útok - „masaker“, v ktorom boli zavraždení 

10 členovia jedného „klanu podsvetia“. V rámci 

organizovanému zločinu na Slovensku tak v novodobej ako 

aj dávnej histórii nedošlo k prípadu, kedy by jednotlivec 

úmyselne usmrtil strelnou zbraňou viacero osôb, ako sú 

známe prípady z USA či západnej Európy.  

Metódy: Boli vykonané prehliadky mŕtvych tiel páchateľa 

a obetí na mieste činu a pitvy mŕtvych tiel páchateľa a obetí 

s kompletným morfologickým makroskopickým 

vyhodnotením a doplňujúcimi laboratórnymi vyšetreniami 
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(mikroskopickým histologickým, toxikologicko-

chemickým, sérohematologickým, röntgenologickým a 

vyšetrením povýstrelových splodín). Boli vyhodnotené 

strelné poranenia poškodených, ktorí prežili. Bola 

vyhodnotená časť balistických stôp - zbraní páchateľa 

a nábojníc na mieste činu.   

Výsledky: Páchateľ utrpel dve strelné poranenia - priestrel 

hrudníka a strelné poranenie hlavy. Zo siedmich obetí boli 

šiesti rodinní príslušníci, u ktorých boli zistené strelné 

poranenia hrudníka a hlavy. Siedma obeť bola vyhodnotená 

ako náhodná - utrpela strelné poranenia trupu. 

Toxikologicko-chemickým vyšetrením bolo zistené 

ovplyvnenie páchateľa alkoholom a acetónom. U šiestich 

obetí - rodinných príslušníkov bolo toxikologické 

vyšetrenie negatívne, siedma obeť bola ovplyvnená 

alkoholom. Poškodených, ktorí prežili bolo 16, pričom 

utrpeli rôzne poranenia tela. Na mieste činu bola vedľa tela 

páchateľa nájdená dlhá guľová strelná zbraň - 

samonabíjacia puška zn. CZ 858 Tactical, kal. 7,62x39 mm, 

po domácky upravená na streľbu dávkou, spolu so 

zásobníkmi a 330 nábojmi. Ďalej boli nájdené dve krátke 

guľové strelné zbrane - pištole CZ (kal. 9x19 mm Luger) so 

zásobníkmi s 87 nábojmi. Na mieste činu bolo nájdených 
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140 nábojníc vystrelených zo samonabíjacej pušky CZ 858 

Tactical - z toho 25 bolo zaistených v byte obetí a 115 na 

ulici. Polícia vystrelila na páchateľa 15-krát, 1 strela ho 

zasiahla do hrudníka. 

Záver: Dňa 30. augusta 2010 v dopoludňajších hodinách 

na sídlisku Devínska Nová Ves v Bratislave 48-ročný muž 

vystrieľal rodinu zo susedného bytu a pred bránou paneláku 

zastrelil ďalšieho člena tejto rodiny. Vonku potom zranil 

ďalších 16 ľudí, usmrtil ďalšiu obeť a nakoniec použil 

zbraň proti sebe. Týmto zmenil životy ľudí nielen v 

Bratislave. Zaujal pozornosť médií aj za hranicami 

Slovenska, nakoľko podobnej tragédii v histórii našej 

krajiny ešte nedošlo.  

Kľúčové slová: kriminalita - vražda - strelné poranenie - 

prehliadka - pitva.   
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18.  Aktuálny stav výkonu pitiev v Slovenskej republike 
Šidlo J., Kuruc R. 
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Komenského 
Univerzity a ÚDZS, Bratislava, Slovensko 
  

 Souhrn: 

Úvod: Výkon pitvy je v súčasnosti v Slovenskej republike 

jednou z metód práce troch medicínskych odborov. Podľa 

staršej klasifikácie anatomická pitva slúžila pre účely 

výučby, patologicko-anatomická pre stanovenie, resp. 

overenie diagnózy a liečebného postupu. Súdno-lekárska 

pitva slúžila predovšetkým pre určenie príčiny smrti a tzv. 

súdna pitva napomáhala pri odhaľovaní trestných činov 

proti zdraviu a proti životu a v boji s kriminalitou. 

V posledných dekádach 20. a prvej dekáde 21. storočia sme 

svedkami poklesu pitvanosti na svetovej, európskej aj 

národnej úrovni. Cieľom práce je priblížiť posledný vývoj 

a súčasný stav výkonu pitiev v Slovenskej republike. 

Pacienti a metódy: Bola vykonaná analýza vývoja 

pitvanosti, materiálnych podmienok pre výkon pitiev 

a príslušnej legislatívy za obdobie rokov 1995 až 2010 

s ohľadom na vplyv vzniku Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou. Štatistické údaje pre účely 

analýzy boli čerpané zo Štatistického úradu Slovenskej 

republiky a z Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
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starostlivosťou. 

Výsledky: Pitvanosť (podľa údajov Štatistického úradu) 

v rokoch 1995 – 2004 klesla z 18,3% na 12,5%. V rokoch 

2005 – 2010 podľa rovnakých zdrojov sa pohybovala od 

16,5% do 12,6%. Podľa údajov Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou bola pitvanosť v uvedenom 

období  od 18,1% do 13,9%. Celkový počet pitiev je 

ovplyvnený počtom tzv. patologicko-anatomických pitiev, 

ktorých počet v absolútnych číslach klesol z 3724 na 2403. 

Zvýšil sa percentuálny podiel tzv. súdnolekárskych pitiev 

zo 45,9% na 54,3%. V absolútnych číslach klesol počet 

pitiev nariadených podľa Trestného poriadku (tzv. 

súdnych), miernejší pokles bol zaznamenaný v ich 

percentuálnom zastúpení. Po prechodnom zvýšení v rokoch 

2006 – 2008 poklesol počet výkonov doplňujúcich 

laboratórnych vyšetrení. 

Záver: Napriek skutočnosti, že v Slovenskej republike 

vznikla inštitúcia riadiaca centrálne výkon pitiev, súčasný 

vývoj v tejto oblasti ukazuje, že tendencia poklesu 

pitvanosti je postupujúca a trvalá aj na území Slovenska.  

Kľúčové slová: pitva – doplňujúce laboratórne vyšetrenia - 

pitvanosť – Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou – Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
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19.  Výskyt dokonaných samovrážd v Bratislavskom a Trnavskom 
kraji 
Šidlo J., Šikuta J., Kuruc R., Očko P., Mikuláš Ĺ. 
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Komenského 
Univerzity a ÚDZS, Bratislava, Slovensko 
 

 Souhrn: 

Úvod: Samovražda je skutok, ktorý sprevádza ľudstvo od 

nepamäti. Je definovaná ako vedomé a úmyselné ukončenie 

vlastného života, ktoré často krát súvisí s náročnými 

životnými udalosťami. Rôzne aspekty samovražednosti 

skúmajú sociológovia, psychiatri, psychológovia ako aj 

súdni lekári – určenie príčiny smrti, vylúčenie zavinenia 

inou osobou.  

Pacienti a metódy: Bola vykonaná retrospektívna analýza 

5511 pitevných protokolov Ústavu súdneho lekárstva 

Lekárskej fakulty Komenského Univerzity 

a Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou v Bratislave z rokov 2005 – 

2009. Analýza bola zameraná na spôsob a miesto 

vykonania samovraždy, pohlavie, vek a sezónny výskyt. 

Výsledky: Za uvedené časové obdobie bolo zistených 631 

prípadov dokonaných samovrážd, čo tvorilo 11,5% 

všetkých pitvaných prípadov. Z celkového počtu zistených 

prípadov 85% bolo mužov. Priemerný vek bol 48 rokov, 

u mužov bol najvyšší výskyt vo vekovej skupine 50 – 59 
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rokov, u žien od 36 do 45 rokov. Najčastejším spôsobom 

u mužov bolo obesenie (61%), strelné poranenia (15%), 

skok z výšky (9%) a otravy (5%). U žien bol najčastejší 

skok z výšky (41%), nasledovalo obesenie (34%), otravy 

(9%) a strelné poranenia (1%). Najvyšší výskyt samovrážd 

bol v mesiacoch január, september a november, najnižší 

výskyt bol vo februári. Najviac samovrážd (76%) bolo 

spáchaných v domácom prostredí.   

Záver: Samovraždy sú jednou z troch najčastejších príčin 

úmrtia mladých ľudí v krajinách Európskej únie. Motívy 

samovrážd najčastejšie nie sú zistené. Predpokladajú sa 

rodinné problémy a iné vnútorné osobné konflikty. V ich 

pozadí často stoja duševné ochorenia, závislosť od alkoholu 

a iných drog a niektoré telesné ochorenia spojené so silnou 

bolesťou.  

Kľúčové slová: dokonaná samovražda – spôsob vykonania 

samovraždy – pitva – statistika 
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20.  Poprava na druhou 
 Valerián L. 1, Dvořáček I. 2, Berek A. 3, 

1Krajské ředitelství PČR SKPV MsK Ostrava,  
2Ústav urgentní medicíny a forensních oborů LF OU Ostrava, 
3Speciálna kynologická sluţba Slovakia a.s., Nýrovce, SR 
 

 Souhrn:   

Cíl: Cílem sdělení je představit odborné veřejnosti 

obzvlášť zavrţeníhodný případ brutální dvojnásobné 

vraţdy (popravy), který se stal v roce 1998.  

Materiál a metody:  Při zpracování příspěvku bylo vyuţito 

kompletního vyšetřovacího spisu včetně znaleckých 

posudků z různých oborů, závěrů kriminalistických 

expertíz, výsledků ohledání místa činu, provedené 

rekonstrukce a modelového pokusu.  

Výsledky a závěr: Krátkým historickým ohlednutím chtěli 

autoři představit velmi neklidnou dobu devadesátých let 

minulého století, ve které jsme se v praxi setkávali, do té 

doby, s nevídanými případy. Obrovským překvapením byl 

zcela nový fenomén nástupu mladé generace bezcitných a 

brutálních vrahů s velmi dobrým aţ nadstandartně 

dobrým sociálním zázemím. Oba skutky, jak zastřelení na 

zemi leţícího a vzdávajícího se policisty v uniformě, tak 

následná likvidace nepohodlného svědka - do té doby 

společníka, se svým průběhem a provedením naprosto 

vymykaly „normálu“ své doby.    
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POSTEROVÁ SEKCE 

 
1.  Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím 

původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy 
pro identifikační účely v soudním lékařství 

Joukal M.1, Frišhons J.2, Duchaňová S.2, Daňková E.2, Schneller 
K.2  
1Anatomický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity v 
Brně  
2 Ústav soudního lékařství fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
  

 Souhrn: 

Identifikace neznámých osob po rozsáhlém poranění 

obličeje je velice problematická, zvláště pokud nejsou na 

těle zemřelého patrny žádné jiné identifikační markanty. 

V těchto případech je precizní sešití měkkých tkání a 

rekonstrukce tvaru obličeje prakticky jedinou možností, jak 

dosáhnout přibližné podoby zemřelého před poraněním. 

Po odpreparování měkkých tkání hlavy a krku od kostních 

fragmentů odstraníme oboustranně m. masseter a m. 

temporalis. Takto připravené tkáně připevníme vhodným 

způsobem na polystyrenový model hlavy do jejich původní 

anatomické pozice. V další fázi provedeme sešití defektů 

měkkých tkání vhodným stehem. Na závěr celý obličej 

zformujeme, zafixujeme a kosmeticky upravíme. 

Tato metoda se po korelaci s fotografií zemřelého před 

poraněním ukázala jako vhodná pro identifikaci neznámé 

osoby. Zrekonstruovaný obličej v obrazové podobě je 
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možno prezentovat i osobám schopným dotyčnou osobu 

identifikovat. 

 
2.  HPLC-PDA: Objektivní metoda diagnostiky intoxikací 

muchomůrkou zelenou 
Merová B.1, Staňková M.1,2, Ondra P.1 

1ÚSL LF UP Olomouc 
2ÚSL FN Ostrava 
 

Souhrn: 

V České republice jsou nejzávažnější otravy houbami 

způsobené muchomůrkou zelenou (Amanita phalloides), 

včetně její bílé odrůdy (var. alba) a příbuznou 

muchomůrkou jízlivou (Amanita virosa). Muchomůrka 

zelená obsahuje tři skupiny toxinů. Jsou to amatoxiny, 

falotoxiny a falolysiny. Z hlediska otravy jsou 

nejdůležitější amatoxiny, bicyklické oktapolypeptidy, 

z nichž nejjedovatější jsou α-amanitin a β-amanitin. 

Amanitiny se v jádru eukaryotních organismů vážou 

v komplex s RNA polymerázou II, a to již při velmi 

nízkých koncentrací (10
-9

 mol.l
-1

). Inhibice enzymu vede 

k přerušení, zástavě proteosyntézy a k nekróze buňky. 

Nejvíce postiženými orgány jsou játra a ledviny. Falotoxiny 

se nevstřebávají z gastrointestinálního traktu, a proto při 

perorální otravě člověka nemají významnou roli. Nicméně 

při subkutánním či intravenózním podání mají podobné 
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účinky na buňky jako amanitiny.  

Problémem diagnostiky těchto intoxikací je absence rychlé 

a objektivní analytické metody, vhodné k průkazu a 

stanovení těchto látek z biologického materiálu (moč, krev, 

žaludeční obsah). Cílem prezentovaného příspěvku je 

nastínit možnosti vhodné analytické metody pro izolaci 

těchto látek z biologického materiálu a průkaz použitím 

systému HPLC-PDA. 

Tato práce je podporována grantovou agenturou 

ministerstva zdravotnictví ČR (IGA NS10269-3). 
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POZNÁMKY: 
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Seznam prezentujících firem 
 

 
Dialab, s.r.o.                           Náměstí osvoboditelů 1 
                                      153 00 Praha Radotín 

Olympus CS, s.r.o.  Evropská 176/16 
     160 41 Praha 6 
Roche, s.r.o.     Karlovo náměstí 17 
     120 00 Praha 2 
Shimadzu    Ocelářská 35/1354 
     190 00 Praha 9 
VITRUM Rožnov, s.r.o.      Nuselská 1419/53  
     140 00 Praha 4 
ZENA-R, s.r.o.   K Světlé 540/6 
     370 01 České Budějovice 
SARSTEDT, s.r.o.   Ve Ţlíbku 1800 
     193 00 PRAHA 9 
JK – TRADING, s.r.o.  Za opravnou 5  

155 00 Praha 5 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


