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Zoznam skratiek 

2D  -  dvojrozmerný 

3D  -  trojrozmerný 

3DSS  -  trojrozmerné skenovanie povrchu tela  

µm  -  mikrometer 

BPA  -  analýza krvných obrazcov (Bloodstain pattern analysis) 

cm  -  centimeter   

CR  -  počítačová skiagrafia 

CT   -  počítačová tomografia  

CTA  -  CT angiografia  

DNA  -  deoxyribonukleová kyselina 

DR  -  digitálna skiagrafia 

HIV  -  vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti  

KEU PZ -  Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru 

MDCT  -  multidetektorové CT (tiež multislice CT - MSCT) 

MMI  -  multimodálne zobrazovanie 

MPMCTA -  viacfázová postmortálna CT angiografia 

MRI   -  magnetická rezonancia (Magnetic resonance imaging) 

MRS   -  magnetická rezonančná spektroskopia (Magnetic resonance spectroscopy) 

nm  -  nanometer 

PMI  -  postmortem interval 

PMCT  -  postmortálna počítačová tomografia 

PMCTA -  postmortálna počítačová tomografická angiografia 

PMMR -  postmortálna magnetická rezonancia 

PMMRA -  postmortálna MR angiografia  

PZ  -  policajný zbor 

RTG  -  röntgen 

UDZS   -  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

UK   -  Univerzita Komenského 

USG  -  ultrasonografia 
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ÚVOD 

Súdne lekárstvo je samostatný odbor v systéme medicínskych vied, ktorého náplň, úlohy 

aj ciele sú definované v koncepcii odboru súdne lekárstvo. Medzi základné a kľúčové úlohy 

odboru patrí skúmanie príčiny smrti pri všetkých násilných, náhlych a neočakávaných úmrtiach 

a zisťovanie a posudzovanie účinkov násilia na ľudský organizmus.  

Bazálnou vyšetrovacou metódou v odbore súdne lekárstvo je pitva. Pitva je dôkladné 

vyšetrenie mŕtveho ľudského tela za účelom zistenia príčiny, spôsobu a mechanizmu smrti 

a posúdenia chorobných aj násilných zmien na ľudskom tele. Pitva je špecializovaný ucelený 

medicínsky diagnostický výkon, považovaný aj v súčasnej vyspelej technickej dobe za zlatý 

štandard medzi diagnostickými metódami v medicíne. Na dosiahnutie čo najväčšieho možného 

kvanta znalostí o mŕtvom ľudskom tele sú makroskopické nálezy vyšetrené pri pitve dopĺňané 

potrebnými pomocnými vyšetreniami, ktoré zvyšujú kvalitu výsledkov a záverov pitvy. Pitva 

v súčinnosti s realizáciou všetkých požadovaných doplňujúcich vyšetrení potom umožňuje 

napĺňať podstatné úlohy a ciele odboru súdne lekárstvo. 

Doplňujúce vyšetrenia aplikované v súdnom lekárstve na Slovensku sa rozdeľujú na 

laboratórne vyšetrenia a zobrazovacie vyšetrenia. Laboratórne vyšetrenia sú buď štandardné, 

ktoré sú zvyčajne súčasťou každej pitvy, a špeciálne, ktorú sú indikované len vo vybraných 

špecifických prípadoch úmrtí.  

Okrem laboratórnych vyšetrení, ktoré sa využívajú v súdnom lekárstve už dlhodobo, našli 

v tomto odbore významné uplatnenie aj rádiologické zobrazovanie vyšetrenia, ktoré sa bežne 

používajú v iných medicínskych odboroch. Na začiatku to bola konvenčná rádiológia, avšak  

od 90. rokov 20. storočia sa na súdnolekárskych pracoviskách v zahraničí, predovšetkým na 

ústavoch súdneho lekárstva, začali pozvoľna využívať aj moderné trojrozmerné zobrazovacie 

rádiologické techniky, najskôr počítačová tomografia a  následne aj magnetická rezonancia. 

Výsledkom uvedeného procesu bol vznik virtopsie alebo tzv. „virtuálnej pitvy“, ktorá sa stala 
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postupne v mnohých zahraničných krajinách Európy aj sveta už bežným štandardom vyšetrenia 

mŕtveho ľudského tela v súdnom lekárstve.  

Popri laboratórnych a zobrazovacích pomocných doplňujúcich vyšetreniach existuje ešte 

skupina ďalších - špeciálnych vyšetrovacích metód, ktoré sú úzko prepojené s odborom súdne 

lekárstvo. Patrí k nim forenzná antropológia, vyšetrovanie krvných stôp a krvných obrazcov, 

forenzná entomológia a analýza DNA.  

Predkladaná vysokoškolská učebnica podáva stručný prehľad zobrazovacích vyšetrení 

používaných v súdnolekárskej praxi na Slovensku aj v zahraničí. Zároveň poskytuje základné 

poznatky o špeciálnych vyšetrovacích metódach, s ktorými sa stretávajú súdni lekári vo svojej 

každodennej praxi. Primárnym cieľom tejto učebnice je doplniť chýbajúce odborné informácie 

v študijnej literatúre pre medicínsky odbor súdne lekárstvo. Je určená najmä pre pregraduálnu 

výučbu študentom lekárskych fakúlt, užitočnou pomôckou však môže byť aj pre postgraduálne 

štúdium či každodennú prax v súdnom lekárstve.    
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1 ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA V SÚDNOM LEKÁRSTVE  

Súdne lekárstvo, podobne ako ostatné medicínske vedy a odbory, permanentne rozširuje 

svoje znalosti, a to najmä v závislosti od toho, ako sa zvyšuje úroveň poznania vedy a medicíny. 

V dnešnej dobe je samozrejmosťou, že konvenčná autopsia je doplnená ďalšími potrebnými 

pomocnými vyšetreniami, realizovanými najčastejšie po pitve, no v niektorých špecifických 

prípadoch ešte pred samotnou pitvou. Medzi takéto vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú zvyčajne 

pred pitvou, patria rádiologické zobrazovacie vyšetrenia.   

 

1.1 Rádiologické zobrazovacie metódy  

Rádiológia je základný medicínsky odbor, ktorý vykonáva diagnostiku používaním 

prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Cieľom tohto odboru je zabezpečiť včasnú 

diagnostiku a jej vysokú odbornú úroveň pomocou využitia zobrazovacích metód. Základným 

prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia činnosť. Diagnostické obrazy 

sa získavajú rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií: ionizujúceho žiarenia (röntgenové 

žiarenie), neionizujúceho žiarenia (termografia), mechanickej energie (ultrazvuk), energie 

magnetických polí (magnetická rezonancia), meraním impedancie tkaniva (transcan) alebo 

iných druhov zobrazovacích metód.  

Za „otca“ rádiológie sa považuje Wilhelm Conrad Röntgen, nemecký fyzik, ktorý večer 

8. novembra 1895 objavil nový typ lúčov, ktoré dokázali preniknúť ľudským telom. Keďže 

nevedel o aké lúče ide, pracovne ich nazval „lúče X“. Uvedený dátum je považovaný za dátum 

vzniku nového medicínskeho odboru - rádiológie. Zhruba mesiac po svojom objave zhotovil 

Röntgen prvú röntgenovú snímku na svete - obraz ruky svojej manželky s kovovým prsteňom. 

W.C. Röntgen vo svojej prvej publikácii z 28. decembra 1895 (O novom druhu lúčov X) a vo 

svojej prednáške 23. januára 1896 na schôdzi Nemeckej vedeckej spoločnosti, kde predstavil 

röntgenovú snímku svojej ruky aj ruky jeho ženy a počas ktorej zhotovil röntgenovú snímku 



 
8 

ruky profesora anatómie R.A. Köllikera, dal podnet k medicínskemu využitiu novo objavených 

lúčov. Na tejto schôdzi bol prijatý návrh profesora Köllikera pomenovať „lúče X“ po svojom 

objaviteľovi röntgenovými, a tento jav nazvať röntgenovým žiarením. Dňa 10.12.1901 bola 

W.C. Röntgenoví udelená vôbec prvá Nobelova cena za fyziku. Röntgen svoj objav „lúčov X“ 

nikdy nepatentoval, čo umožnilo jeho veľmi rýchly rozvoj, rozšírenie a praktické využitie. 

Röntgenové lúče sa tak stali majetkom celého vedeckého sveta. Nebola to však fyzika, ale 

hlavne medicína, kde našlo röntgenové žiarenie významné uplatnenie. V krátkom čase začali 

vznikať prvé rádio-diagnostické prístroje, ktoré sa postupne rýchlo technicky zdokonaľovali. 

Rozvoj moderných zobrazovacích rádiologických metód umožnil pokroky vo všetkých 

odboroch medicíny, obzvlášť traumatológie, chirurgie, ortopédie, neurochirurgie, neurológie, 

urológie, vnútorného lekárstva, onkológie, ako aj ďalších. Rádiológia predstavuje v mnohých 

prípadoch dôležitú súčasť diagnostického procesu, má významné miesto v stanovení štádia 

ochorenia, pri výbere vhodnej liečby, ako aj sledovaní jej účinnosti. Bez možnosti rýchleho a 

presného určenia chorobného stavu a podrobného zobrazenia jednotlivých anatomických 

štruktúr si v súčasnej dobe nie je možné predstaviť mnohé medicínske odbory. Neustály progres 

v odbore rádiológia však prináša so sebou aj určité negatívne stránky. Čoraz viac klinických 

lekárov sa totiž spolieha na moderné zobrazovacie vyšetrovacie metódy a do istej miery 

zanedbáva podstatu diagnostiky ochorenia - dôkladnú anamnézu a fyzikálne vyšetrenie. 

Rádiologické zobrazovacie metódy našli dôležité uplatnenie aj v súdnom lekárstve. Už 

niekoľko mesiacov po Röntgenovom objave lúčov-X  bola röntgenová snímka prvýkrát použitá 

na forenzné účely k zobrazeniu fragmentu strely v dolnej končatine obete. Röntgenová snímka 

bola predložená pri súdnom pojednávaní ako dôkaz pokusu o vraždu a bola akceptovaná súdom 

ako dôkazový materiál. V ďalšom období poskytovali rádiologické technológie vierohodné 

dôkazy pre rôzne súdne pojednávania a ovplyvňovali viaceré súdne rozhodnutia.  

Nepretržitý technický rozvoj rádiologických zobrazovacích metód a počítačovej techniky 

znamenal progres aj v rádiológii. V druhej polovici dvadsiateho storočia doplnil konvenčné 
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röntgenové vyšetrenie ultrazvuk, neskôr počítačová tomografia a magnetická rezonancia. Tieto 

moderné rádiologické techniky, ktoré posunuli možnosti zobrazovania ľudského tela smerom 

k detailnému znázorneniu jednotlivých telesných tkanív a orgánov, sa v deväťdesiatych rokoch 

20. storočia začali postupne využívať aj v súdnom lekárstve, v prvom rade na ústavoch súdneho 

lekárstva v zahraničí.  Zo začiatku to bola počítačová tomografia, neskôr magnetická rezonancia 

a CT angiografia. Aplikácia týchto zobrazovacích metód v súdnom lekárstve sa v zahraničí 

stala postupom času dôležitou súčasťou vyšetrenia mŕtveho ľudského tela. Tieto zobrazovacie 

rádiologické techniky našli významné uplatnenie tiež aj v klinickom súdnom lekárstve, najmä 

pri vyšetreniach a dokumentácii poranení živých osôb a pri identifikácii osôb.    

Rádiologické zobrazovacie metódy patria medzi pomocné vyšetrenia v súdnolekárskej 

praxi. Vo vybraných prípadoch bez nich nie je možné vykonať niektoré špecifické úkony 

a s istotou a vylúčením všetkých možných pochybností stanoviť závery. Aj keď sa môže 

v súčasnom období zdať, že klasické röntgenové vyšetrenie je pozvoľna eliminované novšími 

modernými zobrazovacími metódami, konvenčná rádiológia naďalej zostáva základnou, ľahko 

prístupnou, technicky a finančne nenáročnou, na Slovensku doposiaľ žiaľ jedinou dostupnou 

rádiologickou zobrazovacou technikou v súdnom lekárstve. Na druhej strane treba podotknúť, 

že ani využitie širokého spektra moderných zobrazovacích rádiologických metód nemôže byť 

náhradou za precízne vykonanú vonkajšiu prehliadku a pitvu mŕtveho ľudského tela.   

 Na pracoviskách súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

(ÚDZS) na Slovensku, na ktorých sa vykonávajú všetky pitvy, je v súčasnosti (v čase písania 

tejto učebnice) z rádiologických zobrazovacích metód k dispozícii iba klasické röntgenové 

vyšetrenie. Súdnolekárske pracovisko ÚDZS v Bratislave má k dispozícii pevný röntgenový 

prístroj (obr. 1) a aj pojazdný röntgenový prístroj s nepriamou digitalizáciou a pohyblivým,    

tzv. zdvíhacím C-ramenom (obr. 2). Rovnaký mobilný röntgenový prístroj má k dispozícii aj 

pracovisko súdneho lekárstva ÚDZS v Nitre, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach.  
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Obrázok 1. Stacionárny RTG prístroj na SLP ÚDZS       Obrázok 2. Pojazdný RTG prístroj s nepriamou digita- 

                    Bratislava [Zdroj: autor].                                                    lizáciou a C-ramenom (Intermedical S.r.l.;  

                                                                                                                BASIC 100-30) [Zdroj: autor].                                                      

  

 

1.2 Röntgenové vyšetrenie 

Röntgenové vyšetrenie je základná neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, 

v súdnom lekárstve dodnes najrozšírenejšia, na pracoviskách súdneho lekárstva na Slovensku 

zatiaľ jediná dostupná. Röntgenové žiarenie je prenikavé elektromagnetické žiarenie o veľmi 

krátkych vlnových dĺžkach a vysokých frekvenciách. Šíri sa priamočiaro, prechádza hmotou aj 

vákuom, jeho intenzita klesá so štvorcom vzdialenosti od zdroja. Má ionizačné účinky, môže 

byť nebezpečné pre živý organizmus, vo väčších dávkach môže spôsobiť aj trvalé poškodenie 

buniek a tkanív. Pri bežnom diagnostickom vyšetrení však živý ľudský organizmus významne 

nezaťažuje. Na druhej strane sa využíva aj pri liečbe (rádioterapia). Zdrojom röntgenového 

žiarenia pre röntgenové zobrazenie je špeciálna vákuová elektrónka - tzv. röntgenová lampa 

(röntgenka). Prenikavé röntgenové žiarenie vznikajúce v röntgenovej lampe prechádza cez 

vyšetrovaný objekt - tkanivá ľudského tela, pričom časť žiarenia sa v závislosti od hrúbky a 

hustoty tkanív absorbuje, zvyšná časť žiarenia prechádza tkanivami a je zobrazená fotograficky, 

najnovšie pomocou elektronických detektorov. Pri expozícii röntgenového žiarenia vzniká 
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röntgenový obraz vyšetrovaných telesných tkanív, odrážajúci ich veľkosť, tvar a anatomické 

usporiadanie v ľudskom organizme, vrátane prípadných chorobných a/alebo úrazových zmien. 

Telesné tkanivá pohlcujú röntgenové žiarenie rôznou mierou. Mäkké tkanivá majú menšiu 

hustotu a nižšiu absorpciu röntgenového žiarenia, týmito tkanivami prechádza viac žiarenia, 

výsledkom čoho je jasnejší obraz (na filme alebo na monitore sa to prejaví ako tmavé miesta). 

Naopak ľudské kosti sú hustejšie, absorbujú viac röntgenového žiarenia, výsledkom čoho je 

menej intenzívny obraz (na filme alebo na monitore sa to prejaví ako svetlé miesta). Práve na 

tejto rozdielnej absorpcii röntgenového žiarenia v rôznych tkanivách ľudského organizmu a ich 

fyziologických a/alebo patologických stavoch je založené diagnostické využitie RTG žiarenia. 

Predpokladom správneho určenia diagnózy je kvalitne vyhotovená ostrá röntgenová snímka - 

skiagram. Rozlišovacia schopnosť röntgenového zobrazenia sa pohybuje okolo 0,5 - 2 mm.  

Klasické röntgenové zobrazenie bolo jedinou zobrazovacou metódou počas prvých 50. 

rokov rádiológie. V jeho prípade ide o dvojrozmernú projekciu telesných tkanív do určitej 

roviny. Ľudské telo je však zložitá trojrozmerná sústava veľkého počtu rôzne usporiadaných 

tkanív, orgánov, kostí, telesných dutín a tekutín. Pri röntgenovom vyšetrení sa tieto jednotlivé 

štruktúry ľudského tela môžu vzájomne zatieňovať a prekrývať, čo môže byť príčinou ich 

chybného zobrazenia a tým aj chybného rozpoznania chorobných a/alebo úrazových zmien. 

Táto interferencia a prekrývanie zobrazovaných štruktúr závisí na uhle projekcie. Zvyčajne je 

však možné nájsť taký uhol projekcie, pod ktorým je určitá časť ľudského tela zobrazená 

najlepšie, bez rušenia okolitých štruktúr. Z hľadiska prevedenia a spracovania röntgenového 

obrazu sa konvenčná röntgenová diagnostika delí na dve skupiny - skiagrafiu a skiaskopiu.  

Skiagrafia alebo jednoduché RTG snímkovanie je rádiologická zobrazovacia metóda, 

ktorej podstatou je fotografia časti ľudského tela zhotovená pomocou röntgenového žiarenia. 

Vzniknutý röntgenový fotografický obraz predstavuje negatívne zobrazenie hustoty telesných 

tkanív. Skiagrafia má v porovnaní so skiaskopiou (t. j. dynamickým sledovaním röntgenového 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Skiaskopia
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obrazu) výhodu v detailnejšom zobrazení, jej nevýhodou je nemožnosť sledovať dynamické 

deje. Najmodernejšou formou skiagrafie je digitálna skiagrafia (skratka „DR“), ktorá pripomína 

veľký digitálny fotoaparát, pri ktorej citlivý senzor v prístroji prevádza energiu röntgenového 

žiarenia do digitálnej formy. Prechodom medzi klasickou skiagrafiou na film a digitálnou 

skiagrafiou je tzv. počítačová skiagrafia (skratka „CR“). Digitalizácia skracuje čas potrebný na 

vyšetrenie, najväčšou výhodou je vyššia kvalita a možnosť počítačového spracovania obrazu. 

Snímka tak môže byť takmer okamžite odoslaná počítačovou sieťou kamkoľvek na svete.  

Skiaskopia je rádiologická vyšetrovacia metóda, pri ktorej je možné pomocou RTG 

žiarenia sledovať dvojrozmerný röntgenový obraz trojrozmerného objektu v reálnom čase. 

Zjednodušene ide o istú formu kamery, ktorá na zobrazenie nevyužíva viditeľné svetlo, ale 

röntgenové žiarenie. Jej význam s nástupom endoskopických metód, počítačovej tomografie  

a magnetickej rezonancie klesol. 

Röntgenovým vyšetrením sa v ľudskom organizme veľmi dobre zobrazujú tvrdé tkanivá, 

cudzie röntgen kontrastné predmety či telesá, ale aj vzduch (napr. vzduch v hrudnej dutine alebo 

v tráviacom trakte), pretože majú najlepší kontrast. Mäkké tkanivá (svaly, cievy, nervy, tukové 

tkanivo) nedokáže röntgenové vyšetrenie zobraziť v diagnosticky významnej kvalite, preto sa 

na ich zobrazenie preferujú iné metódy rádiologickej zobrazovacej diagnostiky.   

 Diagnostické využitie RTG vyšetrenia v súdnom lekárstve: röntgenovým vyšetrením 

mŕtveho ľudského tela, ktoré nie je obmedzené žiadnou radiačnou záťažou ani pohybmi 

vyšetrovaného objektu, sa veľmi dobre zobrazujú najmä tvrdé tkanivá, röntgen kontrastné 

cudzie predmety a vzduch. Z týchto dôvodov sa röntgenové vyšetrenie využíva na pracoviskách 

súdneho lekárstva na Slovensku najmä na zistenie alebo vylúčenie prítomnosti röntgen 

kontrastných predmetov v mŕtvom tele, pri diagnostike úrazových a niektorých chorobných 

zmien, pri identifikačných úkonoch, poprípade aj ďalších nálezoch, ktorými možno doplniť 

reťazec dôkazov pri vyšetrovaní príčiny a mechanizmu smrti.  
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 Výstupy röntgenového vyšetrenia - RTG snímky sú objektívnym, nespochybniteľným a 

zálohovateľným dôkazovým materiálom, s dobrou obrazovou výpovednou hodnotou, ktorá je 

porovnateľná s fotografickou dokumentáciou. Zároveň sú aj zdrojom dôležitých zistení, ktoré 

vlastnou pitvou nemusia byť vždy dobre demonštrovateľné (napr. zobrazenie nálezov, ktoré sú 

pri pitve ľudskému oku „neprístupné“). Klasické röntgenové vyšetrenie preto zostáva jedným 

z ťažiskových prístrojových zobrazovacích vyšetrení aplikovaných v súdnolekárskej praxi. 

Výsledný obraz je dvojrozmerný, röntgenová snímka poskytuje iba 2D obraz. Spoľahlivou 

cestou získania trojrozmerného obrazu je zhotovenie röntgenových snímok v dvoch na seba 

kolmých projekciách. Medzi výhody klasického röntgenového vyšetrenia patrí jednoduché 

použitie, rýchla analýza, ukladanie dát, nízka cena, vizualizácia kostry alebo cudzích röntgen 

kontrastných predmetov. Medzi nevýhody röntgenového vyšetrenia patrí potreba ochrany 

vyšetrujúceho pred žiarením, absencia 3D rekonštrukcie, prekrývajúce sa obrazy, obmedzená 

aplikácia pri mäkkých tkanivách, závislosť kvality obrazu od použitého röntgenového prístroja. 

K indikáciám použitia röntgenového vyšetrenia v súdnom lekárstve na Slovensku patrí:   

➢ dôkaz röntgen kontrastných predmetov v tele: medzi najčastejšie indikácie RTG 

vyšetrenia v súdnom lekárstve patria strelné poranenia. V týchto prípadoch je röntgenové 

vyšetrenie samozrejmou, resp. nevyhnutnou súčasťou pitvy. Primárnou motiváciou a cieľom 

vyšetrenia je dôkaz alebo vylúčenie prítomnosti strely či jej časti, prípadne viacerých striel 

v ľudskom tele a z toho vyplývajúca základná predikcia pitevného nálezu a pitevnej taktiky. 

Röntgenové vyšetrenie má byť vykonané aj v tých prípadoch úmrtí, kedy prítomnosť strely nie 

je možné jednoznačne vylúčiť, eventuálne prítomnosť strely je potrebné predpokladať (napr. 

pri neskorých posmrtných zmenách tela charakteru hniloby, mumifikácie alebo zmydlovatenia, 

výraznom tepelnom poškodení tela, telách a kostrových nálezoch exhumovaných z ilegálneho 

hrobu). Natívne röntgenové vyšetrenie sa odporúča pri všetkých formách strelného poranenia, 

teda nie len pri zástreloch, ale aj v prípade priestrelov, pretože môže odhaliť niektoré dôležité 
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skutočnosti - napr. priebeh lomných línií na kostiach či separáciu plášťa strely, ktorý zostal 

zachytený v tele (plášť strely nesie významné balistické markanty). Röntgenové vyšetrenie je 

potrebné vykonať ešte pred pitvou, v stave v akom bolo mŕtve telo privezené na pitvu, vrátane 

šatstva, v ktorom môže byť skrytá strela alebo jej fragmenty. Zistené röntgenologické nálezy 

(napr. znalosť miesta strely v organizme) sú veľmi dôležité, zvlášť pri zástreloch do oblasti 

chrbticového kanála, lebečnej spodiny, panvy alebo hlbokého kostrového svalstva, pretože 

umožňujú zvoliť najoptimálnejšiu pitevnú stratégiu vrátane zaistenia strely a tým elimináciu 

hľadania strely pri pitve „naslepo“. Za účelom zistenia čo najpresnejšej topografickej lokality 

strely či viacerých striel alebo ich fragmentov v tele sa röntgenové vyšetrenie realizuje v dvoch 

základných, na seba kolmých projekciách - predo-zadnej a bočnej (obrázok č. 3 a č. 4), ktoré je 

možné v prípade potreby doplniť aj o šikmú projekciu.  

  

       

Obrázok 3, 4. Röntgenová snímka hlavy v predo-zadnej (vľavo) a v bočnej (vpravo) projekcii pri priestrele 

hlavy jednotnou strelou. Na oboch snímkach je v zadnej časti temennej oblasti lebky mierne vľavo zobrazené 

drobné deformované „zatienenie“ - úlomok (fragment) strely. Na röntgenovej snímke v bočnej projekcii vidieť 

lievikovité rozširovanie strelného defektu temennej kosti v smere pohybu strely - smerom von z lebečnej dutiny  - 

tzv. „beveling“ (označené červenými šípkami) [Zdroj: autor]. 

 

  

Úlomok strely 
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 Na základe röntgenového vyšetrenia je možné zistiť nasledovné skutočnosti: prítomnosť 

strely alebo jej častí v tele, lokalizáciu a celkový počet striel, typ strely (jednotná, hromadná), 

prítomnosť tzv. sekundárnych projektilov (fragmentov strely či jej plášťa, kostných a zubných 

úlomkov, röntgen kontrastných úlomkov prekážky v dráhe strely - napr. časti gombíka, mince, 

zipsu zaneseného strelou do tela), smer aj uhol streľby, poranenie kostí. V niektorých prípadoch 

možno röntgenovým vyšetrením dokázať prítomnosť strely v anatomickej oblasti tela výrazne 

vzdialenej od miesta vstrelu na povrchu tela a predpokladaného priebehu strelného kanála - 

konkrétne pri odrazení strely od kosti (tzv. rikochet), embolizácii strely cievnym riečiskom 

alebo „zapadnutí“ strely do dýchacích či tráviacich ciest. Pri hromadnej strele môže röntgenové 

vyšetrenie zobraziť prípadný rozptyl brokov, na základe čoho sa dá orientačne odhadnúť 

vzdialenosť streľby. Pri vysokorýchlostnej strele môže röntgenové vyšetrenie znázorniť 

prítomnosť početných fragmentov strely (obraz tzv. olovenej búrky - „lead storm“). Niektoré 

strely majú pomerne charakteristický vzhľad, podľa ktorého ich možno v prípade, ak nie sú 

veľmi poškodené alebo deformované, s vysokou pravdepodobnosťou identifikovať aj na 

röntgenových snímkach. V určitých prípadoch je možné na základe pomeru dĺžka / priemer 

strely podľa RTG snímky usudzovať aj na kaliber strely, treba však počítať s disperziou 

röntgenových lúčov v čase expozície. Na základe röntgenových snímok sa dá vyjadriť aj 

k rozmerom strely, porovnaním obrazu použitého konkrétneho röntgen kontrastného predmetu 

známej veľkosti s tieňom strely zobrazenej na RTG snímke. Na röntgenovej snímke je možné 

v niektorých prípadoch identifikovať aj typické lievikovité rozširovanie strelného defektu 

plochej kosti v smere pohybu (dráhy) strely - tzv. „beveling“ a tým určiť priebeh strelného 

kanála (obrázok č. 4). Röntgenová diagnostika je nevyhnutá aj v prípadoch strelných poranení 

dlhých kostí končatín pri posudzovaní distribúcie kostných úlomkov, ktoré sa pri zásahu dlhej 

kosti šíria v smere pohybu strely, čo môže byť z forenzného hľadiska taktiež dôležitý dôkaz 

určenia priebehu strelného kanála a smeru streľby (znázornené na obrázku č. 5).  
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 Röntgenové vyšetrenie má význam aj v prípade kostrového nálezu z ilegálneho hrobu, 

pretože strela môže byť zachytená v zemitých hmotách na povrchu kostí. Nevykonanie RTG 

vyšetrenia pri strelnom poranení možno považovať za odborné „odklonenie“ od štandardného 

postupu či dokonca odborné pochybenie. Röntgenové vyšetrenie pri strelnom poranení má 

zásadný význam nielen v prípade mŕtveho tela, ale aj u prežívajúcej osoby (v tele môže byť ako 

náhodný nález nájdená „opuzdrená“ strela). Pri poranení výbuchom je možné RTG vyšetrením 

identifikovať v tele črepiny výbušného systému (ložiskové guličky, skrutky, matky a pod.) 

alebo rôzne časti výbuchom poškodených kovových telies (fragmenty roztrhnutých plynových 

kontajnerov, expanzných nádob a pod.). Podobne je možné röntgenové zobrazenie využiť pri 

posudzovaní poranení, ktoré vznikli zasiahnutím tela pomaly či rýchlo letiacim predmetom 

alebo jeho úlomkami - napríklad kovové sponky, klince či nity vystrelené z nastreľovacích 

expanzných prístrojov, kovové zuby vylomené z kotúča cirkulárnej píly, rôzne kovové úlomky 

uvoľnené pri práci s karbobrúskou a pododobne. Pomocou röntgenového vyšetrenia sa dajú 

v tele živej alebo mŕtvej osoby zobraziť aj rozličné röntgen kontrastné predmety vložené do 

rôznych telesných otvorov (najčastejšie do ústnej dutiny) za účelom sebapoškodenia, či už 

Obrázok 5. Röntgenová snímka ľavého predlaktia   

zhotovená v šikmej projekcii pri priestrele predlaktia 

jednotnou strelou, z väčšej vzdialenosti. Charakter 

zlomeniny kostí predlaktia a predovšetkým distribúcia 

kostných úlomkov ukazujú smer pohybu (dráhy) strely, 

ktorý je znázornený šípkou [Zdroj: autor]. 
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demonštratívneho alebo úmyselného, ďalej v rámci sexuálnej úchylky alebo psychiatrického 

ochorenia (napr. prehĺtanie mincí, žiletiek, klincov a pod.). Vyššie opísané predmety nie sú 

jedinými röntgen kontrastnými zraňujúcimi predmetmi, ktoré je možné detegovať röntgenovým 

vyšetrením. Takýmito môžu byť aj úlomky bodného či bodno-rezného nástroja (nôž, nožnice, 

ihla, drôt, hrot šípu, kus plechu a pod.)  

➢ potvrdenie alebo vylúčenie úrazových zmien: pri poraneniach s predpokladaným 

porušením integrity kostného tkaniva (zlomeniny), najmä pri dopravných úrazoch a pádoch 

z výšky. Röntgenové vyšetrenie je indikované najmä z dôvodu diagnostiky zlomenín kostí 

v tých anatomických oblastiach ľudského tela, ktoré sú veľmi ťažko prístupné pri pitve - 

predovšetkým zlomeniny niektorých kostí tváre, panvy, nohy alebo chrbtice, najmä krčnej. 

Zlomeniny môžu vzniknúť mechanizmom priamym (kosť sa láme v mieste pôsobenia násilia) 

alebo nepriamym (násilie síce pôsobí na kosť, ale prenosom sily v jej dlhej osi vznikne 

zlomenina na inom mieste, ako je miesto pôsobenia násilia, poprípade môže dôjsť k vzniku 

zlomeniny inej kosti než tej, na ktorú pôsobilo násilie). Typickým príkladom nepriamych 

zlomenín je zlomenina krčka ramennej kosti pri páde na lakeť či ruku vystretej hornej končatiny 

alebo zlomenina jamky bedrového kĺbu či tela stehnovej kosti pri náraze kolena vodiča alebo 

predného spolujazdca osobného vozidla do palubnej dosky. Ďalšou možnosťou využitia RTG 

vyšetrenia sú niektoré typy dopravných úrazov s cieľom objasniť charakter a typ zlomenín 

a smer dislokácie kostných úlomkov. Príkladom je tzv. „nárazníková“ zlomenina diafýzy kostí 

predkolenia u chodcov zrazených osobným autom. Pri čelno-bočnom strete osobného auta a 

chodca dochádza často k vzniku zlomeniny diafýzy kostí predkolenia, s typickým klinovitým 

vylomením kostného úlomku  (tzv. Messererova zlomenina). To môže poskytnúť informácie 

o smere pôsobenia násilia, teda smere nárazu vozidla do tela chodca. Na forenzné posúdenie je 

však dôležité mať na pamäti, že existujú výnimky z pravidla, podľa ktorého úroveň klinovitého 

výlomku presne zodpovedá miestu nárazu vozidla do tela a orientácia tohto výlomku presne 
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určuje smer nárazu vozidla do tela. Treba zvážiť možnosť „falošných“ a najmä „obrátených“ 

výlomkov (ide o tzv. reverzný klinovitý úlomok), ktoré vznikajú nepriamym mechanizmom, 

kompresiou dlhých kostí v ich pozdĺžnom smere, a to buď v dôsledku nárazu vozidla, ale aj 

pádu tela chodca na vozovku v ďalej fáze úrazového deja. Z uvedeného dôvodu musí súdno-

znalecké skúmanie vždy zohľadňovať výsledky vyšetrovania a úrazové zmeny ako celok, pitva 

musí zahŕňať dôkladné vyšetrenie šatstva, kože, podkožných mäkkých tkanív a aj skeletu.  

Röntgenové vyšetrenie môže byť prínosom aj pri podozrení na barotraumu, a to zobrazením 

telesných dutín s typickým dôkazom prítomnosti vzduchu v pohrudnicových alebo v brušnej 

dutine, v osrdcovníkovom vaku, v mediastíne či v podkoží. 

➢ podozrenie na konanie inej osoby alebo týranie: röntgenové vyšetrenie je potrebné  

vykonať vo všetkých prípadoch čo i len podozrenia na aktívne násilie zo strany druhej osoby 

(napadnutie, týranie) za účelom potvrdenia alebo vylúčenia čerstvých alebo starších zlomenín. 

Čerstvé zlomeniny sa na röntgenových snímkach vyznačujú ostro vykreslenými kontúrami 

lomných línií, súčasne môže byť vidieť rozšírenie tieňa okolitých mäkkých tkanív na podklade 

traumatického edému a/alebo hematómu v okolí zlomeniny. Staršie zlomeniny naopak strácajú 

ostré obrysy, lomná línia postupne zaniká na podklade tvorby kostného svalku a následnej 

periostálnej osifikácie. Röntgenové vyšetrenie je v týchto prípadoch nevyhnutné zvlášť u detí, 

kde sa odporúča vykonať celotelové RTG snímkovanie. Typickými röntgenovými nálezmi 

u týraných detí bývajú zlomeniny plochých kostí mozgovej časti lebky, sériové zlomeniny 

rebier, šikmé a predovšetkým špirálové zlomeniny diafýz dlhých kostí končatín, odlúčenie 

epifýzy od diafýzy dlhých kostí končatín, metafyzálné lézie kostí, hojace sa zlomeniny alebo 

správne či nesprávne defektne zhojené zlomeniny kostí. V prípade pôsobenia násilia výhradne 

len na jednu anatomickú oblasť tela je možné vykonať cielené röntgenové vyšetrenie tejto 

zranenej telesnej oblasti - napr. pri podozrení pôsobenia násilia na oblasť krku (škrtenie alebo 

hrdúsenie) môže röntgenová snímka krku odhaliť zlomeniny jazylky alebo chrupiek hrtana.  
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➢ prípady identifikácie: röntgenové vyšetrenie môže významnou mierou napomôcť pri 

identifikácii mŕtvoly neznámej totožnosti a malo by byť štandardnou súčasťou pitvy mŕtvoly 

nestotožnenej osoby. Môže odhaliť dôležité identifikačné znaky, ako napr. vyhojené zlomeniny 

po prekonaných úrazoch, prítomnosť kostných defektov alebo chýb (vrodených, získaných), 

stavy po operáciách s prítomnosťou cudzích telies v tele (napr. kardiostimulátor, chirurgické 

protézy a implantáty, operačné spony, kovový fixačný materiál). Celotelové RTG vyšetrenie 

umožňuje vyjadriť sa aj k pohlaviu a veku, dokonca i k etnickej príslušnosti jedinca. Drobné 

odchýlky a variety kostry v dôsledku dlhodobej záťaže rôznych svalových skupín môžu byť 

zase ukazovateľom profesijnej či voľnočasovej aktivity. Dôležitým vyšetrením pri  identifikácii 

je aj röntgenové vyšetrenie chrupu, ktoré umožňuje odhadnúť zubný vek, porovnať zhotovené 

röntgenové snímky so stomatologickou dokumentáciou vytypovanej neznámej osoby. Cieľom 

RTG vyšetrenia chrupu je zistiť markanty, ktoré nie sú dobre viditeľné pri pitve - neošetrené 

kazy, špecifické zubné materiály alebo výplne, neprerezané zuby, prípadné zápalové zmeny. 

Röntgenové vyšetrenie možno použiť aj pri zisťovaní identity živých osôb, v súčasnej dobe sa 

však využíva vyšetrenie počítačovou tomografiou s vyhotovením 3D modelu lebky.  

                       

  

Obrázok 6 - 8. Röntgenové snímky dlhých kostí dolných končatín zhotovené pred pitvou osoby neznámej 

identity. Vľavo a v strede stav po operačnom chirurgickom ošetrení zlomeniny pravej tibie dlahovou osteo-

syntézou. Vpravo stav po operačnom chirurgickom ošetrení zlomeniny ľavého femuru trochanterickým klincom. 

Zistený RTG nález významne dopomohol a urýchlil proces identifikácie neznámej osoby [Zdroj: autor]. 
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➢ neskoré posmrtné zmeny a rozsiahle tepelné poškodenie tela: röntgenové vyšetrenie 

sa v týchto prípadoch využíva najmä na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti cudzích telies 

či predmetov v tele (najmä jednotnej a hromadnej strely), vylúčenie alebo potvrdenie zlomenín, 

ako aj možnosť napomôcť pri identifikácii v prípade pitvy neznámeho ľudského jedinca.  

➢ chorobné zmeny: prínos röntgenového vyšetrenia je nespochybniteľný aj v prípade 

dôkazu niektorých chorobných zmien. Vzhľadom na dobré výsledky zobrazovania vzduchu 

pomocou röntgenového vyšetrenia je vhodné zvážiť toto vyšetrenie pred pitvou v prípadoch 

podozrenia na vzduchovú embóliu (úmrtia v súvislosti s pôrodom, potratom, pri rezných alebo 

bodno-rezných poraneniach). K ďalším patologickým nálezom, ktoré nemusia byť pri použití 

bežnej pitevnej techniky odhalené, patrí pneumotorax, pneumo-mediastinum alebo pneumo-

peritoneum. Významný prínos RTG vyšetrenia môže byť v prípade nálezu deformít tureckého 

sedla alebo ložiskových zmien v kostiach, najmä v stavcoch chrbtice (podozrenie na nádorové 

ochorenie okolitých tkanív alebo generalizáciu zhubného nádoru s metastázami do kostí). 

Röntgenovým vyšetrením zistené zmeny hustoty (denzity) kostného tkaniva môžu nasvedčovať 

na osteoporózu. 

 

1.3 Počítačová tomografia 

Počítačová tomografia (skratka CT z angl. Computed Tomography) je rádiologická 

vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje pomocou röntgenového žiarenia zobrazenie telesných 

tkanív aj orgánov. Po svojom objavení koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia rýchlo 

ovládla rádiológiu. Je to nedeštruktívna metóda, v medicíne využívaná na štúdium vnútornej 

štruktúry tela a diagnostiku širokého spektra chorôb aj poranení. Prístroj, ktorý také zobrazenie 

umožňuje sa nazýva počítačový tomograf alebo CT prístroj.  

Základy počítačovej tomografie položil W. C. Röntgen objavením „lúčov X“, pomocou 

ktorých sa dodnes zhotovujú röntgenové snímky. Nedostatky röntgenových snímok sú v tom, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9_%C5%BEiarenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_tomograf
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že jednotlivé orgány sú zobrazené súmerne a prekrývajú sa, preto pomocou nich nie je možné 

vytvoriť reálny anatomický rez ľudským telom. Tento problém sa podarilo vyriešiť zavedením 

počítačov do lekárskej diagnostiky. Objav počítačovej tomografie býva, vzhľadom k jeho 

medicínskemu významu, porovnávaný práve s významom objavu „lúčov X“. Oprávnenosť 

tohto porovnania podporuje razantnosť aj rýchlosť, s akými počítačová tomografia prenikla do 

všetkých oblastí medicíny. 

Pre odstránenie nevýhod klasickej röntgenovej diagnostiky a pre získanie komplexného 

zobrazenia štruktúr v rôznych hĺbkach ľudského tela bola vyvinutá transmisná röntgenová 

tomografia poskytujúca trojrozmerné zobrazenie denzity tkanív v organizme. Vyšetrovaná 

oblasť je rozdelená na väčší počet tenkých vrstiev (priečnych rezov), ktoré sa každá zvlášť 

snímajú pod rôznymi uhlami, pričom v počítači sa matematicky zrekonštruuje obraz danej 

vrstvy. Postupným lineárnym posunom tela vzhľadom k systému röntgenka - detektor je možné 

vytvoriť celý rad obrazov jednotlivých priečnych rezov (vrstiev), ktoré vedľa seba utvárajú 

trojrozmerný tomografický obraz vyšetrovanej oblasti tela. Vzhľadom k výpočtovej náročnosti 

je možné toto uskutočniť len s pomocou počítača, preto sa táto metóda nazýva počítačová 

tomografia, alebo CT. Presný názov „röntgenová transmisná počítačová tomografia“ sa pre 

svoju komplikovanosť v praxi neujal. Základným princípom techniky je zber a počítačové 

spracovanie veľkého množstva údajov o hodnote absorpcie röntgenového žiarenia, s následným 

vytvorením trojrozmerného (3D) obrazu vyšetrovanej telesnej oblasti. Okrem priestorového 

zobrazenia je hlavnou prednosťou CT vyšetrenia v porovnaní s klasickým RTG zobrazením 

vyšší kontrast, možnosť počítačovej rekonštrukcie, filtrácie a úpravy obrazu, vytváranie troj-

rozmerných obrazov určitých tkanív a orgánov a rekonštrukcia rezu v iných, ako pôvodnej 

transverzálnej rovine, v ktorej bolo ľudské telo snímané.  

Modernejším typom počítačovej tomografie je tzv. špirálová (helikálna) počítačová 

tomografia, pri ktorej sa rotačne pohybuje systém röntgenka - detektory a súčasne prebieha 
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pomalý posun vyšetrovacieho stola s ľudským telom. Ide o trojrozmernú zobrazovaciu metódu, 

ktorá zbiera dáta z určitej vyšetrovanej časti tela a následne sa z týchto dát rekonštruujú rezy 

v požadovaných rovinách. Snímanie prebieha tak, že telo je plynulým pohybom vsúvané do 

otvoru CT prístroja, kde rotujú oproti sebe röntgenka a rad detektorov. Ak si tento pohyb 

znázorníme vzhľadom k ľudskému telu, výsledkom je niečo, čo sa podobá strune od pera           

(v geometrii nazývané helix - odtiaľ názov helikálne). Zaužívaný termín „špirálové CT“ nie je 

celkom presný. Okrem možností rekonštrukcií rezov v akejkoľvek rovine je veľkou výhodou 

tohto vyšetrenia rýchlosť a získanie ešte jemnejších detailov obrazov. 

Najmodernejšou formou počítačovej tomografie je tzv. multidetektorová počítačová 

tomografia - MDCT (alebo multi-slice = MSCT). V podstate ide o špirálové CT, ktoré má však 

namiesto jedného niekoľko radov (až 256) detektorov uložených vedľa seba, čo umožňuje 

súčasné snímanie viacerých transverzálnych rezov vedľa seba, resp. vyšetrenie niekoľkých 

tenkých vrstiev súčasne. Preto hovoríme o „viac-rezových“ alebo „multi-slice“ CT prístrojoch. 

Výsledkom tohto vyšetrenia  je rádovo vyššie množstvo a presnosť dát, vysoké rozlíšenie a 

rýchlosť. Tým sa otvorili nové možnosti počítačovej tomografie - CT koronarografia, virtuálna 

kolonoskopia, perfúzne štúdie a veľa ďalších. Ďalším technickým zdokonalením počítačovej 

tomografie je konštrukcia prístrojov, ktoré majú dve röntgenky, resp. dva systémy röntgenka - 

detektor, uložené kolmo na seba, ktoré môžu snímať súčasne. Zariadenie sa označuje ako DSCT 

(Dual Sours CT) alebo DECT (Dual Energy CT). V dôsledku toho je možné zdvojnásobiť 

časové rozlíšenie pri súčasnom znížení dávky žiarenia na polovicu.        

Počítačová tomografia používaná na vizualizáciu cievneho systému v organizme sa 

nazýva CT angiografia (skratka CTA alebo angio-CT). Je to minimálne invazívna metóda 

detailného vyšetrenia cievneho riečiska, keď sa aplikáciou kontrastnej látky do periférnej žily 

zobrazí tepnové a žilové riečisko požadovanej lokality tela. Používa na vyšetrovanie najmä 

mozgových, hrudných a srdcových tepien, ale aj ďalších častí cievneho systému. Nahrádza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computed_tomography
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klasické angiografické vyšetrenie. Po podaní kontrastnej látky do cievneho riečiska je CT 

prístrojom v rýchlom slede zaznamenaný prietok kontrastnej látky  vo vyšetrovanej lokalite 

tela. Indikáciou tohto vyšetrenia sú stavy podozrenia na poruchu cievneho zásobovania orgánu, 

diagnostika zúženia alebo upchatia ciev, diagnostika vaskularizácie patologických útvarov, 

diagnostika aneuryziem, ako aj hodnotenie cievnej steny. Zobrazené jemné detaily vyšetrovanej 

oblasti sú rekonštruované do trojrozmerných obrazov, najnovšie dynamických 4-rozmerných 

CT obrazov, a to najmä pri diagnostike aneuryziem mozgových tepien. 

Diagnostické využitie počítačovej tomografie: pomocou CT je možné vyšetrovať 

takmer všetky orgány v ľudskom tele - mozog, miechu, pľúca, srdce, cievy, obličky, orgány 

brušnej dutiny, niektoré orgány panvy a kosti. Počítačová tomografia je dominantná technika 

pre diagnostiku akútnych aj chronických patologických zmien v pľúcnom parenchýme, najmä 

nádorových procesov, ďalej diagnostiku pľúcnej embólie alebo aortálnej disekcie. Významnou 

oblasťou využitia CT sú traumatické stavy, predovšetkým poranenia mozgu a hlavy, ale aj 

ďalších vnútorných orgánov. Počítačová tomografia je citlivá metóda taktiež pri diagnostike 

patologických procesov v brušnej dutine a v oblasti panvy - či už nádorov, úrazových stavov 

alebo zápalových ochorení.   

Rozvoj počítačovej tomografie znamenal postupný záujem odborníkov o jej využitie aj 

v post-mortem vyšetrení - tzv. postmortálna počítačová tomografia (PMCT). PMCT je po 

klasickom röntgenovom vyšetrení druhým najčastejším zobrazovacím nástrojom v súdnom 

lekárstve, kde má podobné spektrum využitia ako röntgenové vyšetrenie. Výborné výsledky 

dosahuje pri vizualizácii strelných poranení, poranení chrbtice, detekcii plynných kolekcií  

alebo tekutín (krv). Nespornou výhodou počítačovej tomografie je jej rozlišovacia schopnosť     

(0,5 mm) a možnosť 3D rekonštrukcie. V porovnaní s pitvou sa PMCT osvedčila ako cenná 

zobrazovacia metóda na zisťovanie rádiologicky kontrastných predmetov a identifikáciu 

traumatických procesov, najmä kostných lézií, vrátane krvácaní. Na druhej strane vykazuje 
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obmedzenú vizualizáciu mäkkých tkanív, čo ju robí nevhodnou na štúdium netraumatických 

úmrtí, akými sú napríklad ischemická choroba srdca či náhla srdcová smrť, pneumónie alebo 

pľúcna embólia. K výhodám PMCT patrí rýchla analýza, možnosť 3D rekonštrukcie, detekcia 

cudzích telies, vizualizácia skeletových aj plynných ložísk a relatívne nízka cena. Medzi 

nevýhody PMCT možno zaradiť potrebu ochrany vyšetrujúcej osoby pred žiarením, obmedzené 

použitie diagnostiky v mäkkých tkanivách, nevyhnutnosť špeciálneho školenia na obsluhu 

zobrazovacej techniky a správnu interpretáciu výsledkov.  

 

           

 

 

Postmortálna počítačová tomografická angiografia (PMCTA) sa postupom času stala 

na mnohých pracoviskách súdneho lekárstva v zahraničí štandardnou zobrazovacou technikou. 

Je obzvlášť účinná na určenie zdroja krvácania v oblastiach, ktoré sú „chúlostivé“ a/alebo nie 

sú tradičnou autopsiou ľahko dostupné, akými sú predovšetkým cerebrovaskulárne krvácania, 

podozrenia na cievne poranenia alebo vyšetrenie suspektných kardiovaskulárnych patológií,  

Obrázok 9 - 11. Hore: dve snímky posmrtného CT 

vyšetrenia bez kontrastu, vykonaného na Slovensku, 

16 hodín po úmrtí  47 ročného pacienta, na CT prístroji 

so 16 radmi detektorov. V pravej srdcovej komore až 

kmeni pľúcnice zistený tubulárny útvar dĺžky cca 7 cm 

a priemeru 8-9 mm - v.s. embolus (šípky).  

Dolu: nález zistený pri pitve pacienta (pitva vykonaná 

24 hodín po úmrtí) - v pravej komore srdca a v kmeni 

pľúcnice zistené dva emboly, jeden dĺžky 8 cm a druhý 

11 cm, oba priemeru cca 0,8 cm.  

[Zdroj: autor]. 
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najmä koronárnych. Medzi výhody PMCTA patrí predovšetkým vizualizácia cievnych alebo 

špecifických štruktúr, lokalizácia zdroju krvácania, možnosť 3D rekonštrukcie. K nevýhodám 

PMCTA patrí potreba ochrany vyšetrujúcej osoby pred žiarením, vysoké náklady na vybavenie, 

časová náročnosť a školenie na prípravu a výkon vyšetrenia aj interpretáciu výsledkov.  

Ďalším krokom vizualizácie cievneho systému bol vznik viacfázovej post-mortem CT 

angiografie (MPMCTA) na Ústave súdneho lekárstva v Lausanne vo Švajčiarsku, s cieľom 

zaviesť PMCTA ako rutinnú zobrazovaciu techniku pre súdne lekárstvo, so štandardizovanými 

postupmi a vybavením. MPMCTA je v súčasnej dobe najrozšírenejšou rádiologickou technikou 

postmortálnej angiografie. Ide o minimálne invazívnu techniku, ktorá umožňuje kompletné 

vyšetrenie cievneho systému hlavy, hrudníka alebo brucha pomocou prístroja tzv. Virtangio, čo 

je unikátne zariadenie vyvinuté vo Švajčiarsku, slúžiace na postmortálnu angiografiu spojenú 

s počítačovou tomografiou. 

 

1.4 Magnetická rezonancia  

Magnetická rezonancia (skratka MRI z angl. Magnetic resonance imaging) je moderná  

neinvazívna zobrazovacia rádiologická metóda. Umožňuje detailnú vizualizáciu vnútorných 

štruktúr ľudského tela a tým aj diagnostiku patologických alebo úrazových zmien v organizme.  

MRI je diagnostická metóda, ktorá sa používa v zdravotníctve od roku 1980. Pre vysokú kvalitu 

výsledného obrazu, bez použitia radiačného žiarenia, je jedinečná a v klinickej praxi čoraz viac 

populárna. Je to rýchla a neinvazívna vyšetrovacia metóda, nevyužívajúca radiačné žiarenie, čo 

patrí medzi jej hlavné výhody. Ďalšou výhodou magnetickej rezonancie, v porovnaní s inými 

rádiologickými metódami, je podrobnejšie a zreteľnejšie zobrazenie mäkkých telesných tkanív 

a orgánov (mozog, miecha, svaly, šľachy, kĺby). Pomocou MRI je možné získať rezy určitých 

oblastí tela a tie ďalej spracovávať k výslednému trojrozmernému (3D) obrazu vyšetrovaného 

orgánu alebo oblasti ľudského tela. Pri MRI je ľudské telo „vložené“ do silného homogénneho 

http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diol%C3%B3gia
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magnetického poľa, do tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa 

sníma slabý signál, ktorý vytvára telo a ktorý sa následne použije na rekonštrukciu samotného 

obrazu. Najdôležitejšou časťou prístroja používaného na zobrazovanie pomocou magnetickej 

rezonancie je samotný zdroj vonkajšieho magnetického poľa - magnet.  

Diagnostické využitie magnetickej rezonancie: magnetická rezonancia sa postupne 

stala vyšetrovacou technikou pri diagnostike mnohých ochorení, kde s úspechom dopĺňa CT 

vyšetrenie a v mnohých prípadoch ho už aj úplne nahrádza. MRI má obrovskú rozlišovaciu 

schopnosť mäkkých tkanív a vysokú schopnosť získavať informácie o štruktúre týchto tkanív. 

Zároveň poskytuje informácie nielen o morfológii tkanív a orgánov, ale aj o ich funkcii. Až na 

zopár výnimiek je najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie 

mäkkých tkanív, ako sú mozog, miecha, svaly, šľachy a kĺby. V dnešnej dobe je najcitlivejšou 

metódou najmä v zobrazovaní mozgových štruktúr. V poslednej dobe má MRI pevné miesto aj 

v diagnostike ochorení srdca, ciev a zobrazovaní orgánov brušnej dutiny aj panvy. 

V zahraničí sa magnetická rezonancia využíva v súčasnej dobe už aj pri post-mortem 

vyšetrovaní - tzv. postmortálna magnetická rezonancia (PMMR). Aj keď sa MRI široko 

používa v klinickej medicíne, rutinné rozšírenie tejto modality v súdnom lekárstve je zatiaľ 

obmedzené, hoci je to silný diagnostický nástroj pre forenznú rádiológiu. Príčinou sú najmä 

náklady a zložitosť technológie MRI. Limitujúcim faktorom je aj čas vykonania vyšetrenia, 

ktorý je potrebný na prevedenie kvalitnej PMMR. Z uvedených dôvodov sa postmortálna 

magnetická rezonancia väčšinou vykonáva v jednej anatomickej oblasti špecifického záujmu 

a nie je zatiaľ používaná ako skríningová zobrazovacia metóda (na rozdiel od PMCT). PMMR 

podlieha aj artefaktom, z ktorých sú niektoré špecifické (venostáza môže imitovať krvácanie, 

prítomnosť plynu môže meniť kvalitu obrázkov). Schopnosť magnetickej rezonancie poskytnúť 

anatomické informácie a upozorniť na nahromadenie tekutín robí z tejto techniky ideálny 

diagnostický nástroj pre široké spektrum patológií - podkožného hematómu, poranení orgánov, 
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vnútorného krvácania, nahromadenia tekutín, ischemického poškodenia srdca či edému mozgu 

alebo pľúc. Dôležitým záujmom vo výskume PMMR je aj kardiovaskulárne zobrazovanie, 

pomocou PMMR sa dá diagnostikovať aj akútny infarkt myokardu (posmrtné nálezy akútneho 

infarktu myokardu sú porovnateľné s nálezmi pri klinickej MRI) alebo hypertrofia srdcovej 

komory. Medzi indikácie posmrtného vyšetrenia magnetickou rezonanciou patria traumatické 

orgánové lézie (tupé alebo ostré poranenia), orgánové lézie spôsobené systémovými alebo 

lokálnymi ochoreniami vrátane nádorových procesov, poranenia v anatomickej oblasti krku 

(obesenie, zaškrtenie, zahrdúsenie), podozrenie na týranie detí alebo odhad kostného veku. 

K výhodám PMMR patrí vynikajúci kontrast mäkkých tkanív a z toho vyplývajúca aplikácia 

v mäkkých tkanivách, orgánoch a cievnych štruktúrach, vysoké priestorové rozlíšenie a žiadne 

vystavenie žiareniu. Medzi nevýhody PMMR patria veľmi vysoké náklady na obstaranie aj 

údržbu, časová náročnosť, komplexná manipulácia, obmedzené ukladanie dát (veľký objem 

získaných dát vyžaduje špeciálne vybavenie na ich ukladanie), potreba špeciálnych podmienok, 

3D rekonštrukcie vyžadujú špeciálne sekvencie, potreba školenia na obsluhu a interpretáciu 

obrázkov a nebezpečenstvo feromagnetických cudzích telies.  

Použitie post-mortem kontrastu pri magnetickej rezonancii, podobne ako pri PMCTA, sa 

nazýva PMMR angiografia (PMMRA). Pomocou tejto špecifickej metódy je možné získať 

vysokokvalitné snímky s vizualizáciou napr. mozgových či koronárnych artérií.  

Keďže pri magnetickej rezonancii nie je žiadne zaťaženie žiarením, môže sa použiť aj na 

forenzné účely u živých osôb. V klinickom súdnom lekárstve je navrhnuté jej použitie najmä 

v prípadoch neletálneho škrtenia či hrdúsenia na dokumentáciu tohto život ohrozujúceho násilia 

(MRI môže odhaliť intrakutánne, subkutánne alebo intramuskulárne krvácanie aj edém, opuch 

platyzmy, krvácanie v lymfatických uzlinách krku). Magnetická rezonancia je taktiež užitočná 

v prípadoch zneužívania detí alebo diagnostiky syndrómu týraného dieťaťa, kde môže odhaliť 

pericerebrálne lézie či poranenia chrbtice, a to najmä v prípadoch chýbania traumy hlavy.  
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1.5 Ultrazvuk 

Ultrazvuk je akustické mechanické vlnenie rovnakej fyzikálnej podstaty ako zvuk. Jeho 

frekvencia je nad hranicou počuteľnosti ľudského ucha. Má veľa využití - určovanie polohy 

a vzdialenosti objektov, meranie hrúbky materiálu, čistenie vzduchu a predmetov, sterilizácia 

vody a pod. Veľmi často je využívaný aj v klinickej medicíne, pri lekárskych vyšetreniach.  

Lekárska ultrasonografia (USG) je rýchla moderná zobrazovacia metóda, ktorá využíva 

fyzikálne vlastnosti ultrazvuku na vizualizáciu tkanív ľudského organizmu v reálnom čase. 

V medicíne sa veľmi často využíva ako metóda voľby prvého kontaktu pre jej dostupnosť, 

neinvazívnosť, opakovateľnosť, bezpečnosť a cenu. Táto diagnostická zobrazovacia technika 

je založená na registrácii ultrazvuku odrazeného od tkanív a orgánov tela. Ultrazvukové vlny 

(echá) prechádzajú ľudským telom a odrážajú sa od jednotlivých tkanív, resp. od rozhrania 

medzi tkanivami s rôznou hustotou, t. j. rôznou akustickou impedanciou. Tieto odrazené vlny 

sa počítačovo prevedú do formy obrazu (sonografia). Kvalita snímok získaných pomocou USG 

je vysoko závislá od zručnosti osoby vykonávajúcej vyšetrenie a habitu pacienta. Väčší a 

obéznejší pacienti môžu mať zníženú kvalitu obrazu kvôli absorpcii zvukových vĺn v podkožnej 

tukovej vrstve. To má za následok menej zvukových vĺn, ktoré prenikajú do orgánov a odrážajú 

sa späť, čo sa prejaví horšou kvalitou obrazu. Diagnostickým ultrazvukom sa dajú vyšetrovať 

prakticky všetky telesné tkanivá a orgány okrem orgánov obsahujúcich vzduch (črevo, pľúca). 

Využitie ultrazvuku je obmedzené aj pri vyšetrovaní kostí.  

Klasická sonografia umožňuje získať obraz statických telesných tkanív alebo orgánov. 

Využitím Dopplerovho javu sa dá získať informácia o rýchlosti pohybu tkanív, najmä krvi, 

srdca alebo plodu v tele matky. Z uvedeného dôvodu je USG významnou metódou vyšetrenia 

vo viacerých oblastiach medicíny - kardiológii (echokadiografia), urgentnej medicíne (široké 

použitie na rýchlu orientáciu o stave aj polohe orgánov), gastro-enterológii  (diagnostika 

orgánov v brušnej dutine), gynekológii a pôrodníctve (prehliadka a zobrazenie plodu počas 
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gravidity), neurológii (zobrazenie prietoku krvi a možných prekážok), urológii (zobrazenie 

stavu močovo-pohlavného ústrojenstva) alebo pri diagnostike ochorení a poranení kostrovo-

závesného aparátu (svaly, nervy, šľachy, povrch kostí). Okrem veľkosti zobrazuje aj jednotlivé 

telesné štruktúry a prípadné patologické zmeny. Najnovšiu technológiu ultrazvuku predstavuje 

4D zobrazenie, pri ktorej rýchlo snímané obrázky umožňujú vyšetrenie plodu aj jeho orgánov 

v reálnom čase v 3D zobrazení, ktoré bolo možné vytvoriť pomocou moderných počítačových 

technológií využívaných na spracovanie veľkého objemu dát. Špecifický spôsob zobrazenia 

pridáva k trojrozmernému ešte ďalšiu dimenziu, ktorou je čas, a tým umožňuje sledovať pohyb 

plodu a anatómiu jednotlivých orgánov v reálnom čase.  

Využitie ultrazvuku vo forenznej rádiológii a súdnom lekárstve zatiaľ nenašlo významné 

uplatnenie a zdá sa, že má veľmi obmedzené použitie. Dôvodom je predovšetkým postmortálne 

prestúpenie vnútorných tkanív aj orgánov hnilobnými plynmi, s „nafúknutím“ tráviacej rúry 

a podkožia. Ďalším limitujúcim faktorom sú ťažkosti k prístupu vnútorných orgánov a tkanív 

nachádzajúcich sa v oblasti bočnej a zadnej plochy tela (najmä pečeň, slezina, obličky, aorta), 

a to najmä v dôsledku posmrtnej stuhnutosti tela. Výrazne obmedzená je aj diagnostika ďalších 

chorobných nálezov - mierneho ascitu, cirhózy pečene, žlčníkových kameňov, chronického 

ochorenia obličiek, hypertrofie a cýst štítnej žľazy. Medzi ďalšie, falošne negatívne diagnózy 

ultrasonografického vyšetrenia mŕtveho tela patrí steatóza pečene, disekcia hrudnej aorty či 

fokálne lézie vnútorných orgánov alebo mäkkých tkanív (rany alebo infarkty). Ultrasonografiu 

je v postmortálnej diagnostike možné využiť na vizualizácii väčších podkožných hematómov, 

tekutinových kolekcií v telesných dutinách alebo pri hodnotení náplne dutých orgánov.  
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2 VIRTOPSIA 

Virtopsia (virtopsy) alebo „virtuálna pitva“ je minimálne invazívna pitva vykonaná 

pomocou moderných skenovacích a zobrazovacích technológií, ktoré poskytujú kompletný 

trojdimenzionálny pohľad na povrch aj vnútro mŕtveho ľudského tela. Je to metóda posmrtného 

vyšetrenia a digitálneho zobrazenia ľudského tela, ktorá za posledných sto rokov predstavuje 

jeden z najvýznamnejších pokrokov v súdnom lekárstve.  

Novotvar virtopsy vznikol spojením slov virtual a autopsy. Je to teda odvodený výraz 

kombinujúci „virtuálne“ a „pitvu“. Pojem „virtuálne“ v tejto súvislosti však nie je určený ako 

protiklad „fyzického“. V svojom pôvodnom zmysle je odvodený z latinského slova „virtus“ 

(cnosť), takže v uvedenom kontexte má význam alebo snahu opísať väčšiu účinnosť, možnosti 

a efektívnosť, viac objektivity. Jedným zo základných cieľov virtopsie bolo odstrániť prvok 

subjektivity implikovaný do klasickej pitvy. V tejto súvislosti kombinácia významu pojmov 

virtus a opsomei (virtopsy) vedie k prekladu "lepšie a účinnejšie vidieť“.  

Virtopsia predstavuje možnosti použitia a využitia moderných vrcholných („high-tech“) 

technických nástrojov v súdnom lekárstve. Je to metóda, ktorá kombinuje výkonnú počítačovú 

tomografiu a magnetickú rezonanciu spolu s povrchovým trojrozmerným (3D) skenovaním 

povrchu tela alebo fotogrametriou. Pomocou kombinácie týchto zobrazovacích metód je možné 

získať objavné a fascinujúce pohľady na povrch aj do vnútra mŕtveho ľudského tela. Virtopsia 

nie je nový spôsob, ako vykonávať pitvy, jej zámerom je jednak revidovať technický postup 

štandardnej pitvy a jednak využiť ju ako technický nástroj v prípadoch, keď pitva nie je možná. 

Tradičná pitva totiž vedie vždy k zničeniu trojrozmernej geometrie ľudského tela, moderná 

zobrazovacia technika preto ponúka alternatívu k tradičnej pitve. Virtopsia predstavuje metódu, 

ktorá by mala doplniť klasickú pitvu, čo umožní súdnemu lekárovi „naplánovať“ pitvu oveľa 

efektívnejšie. Virtopsia má vedecké ako aj technologické zázemie. Vedecké kvôli samotnej 

pitve a súdnemu lekárstvu, technologické kvôli technickým a digitálnym možnostiam.  
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2.1 Vývoj virtopsie 

Virtuálna pitva vznikla s túžbou využiť moderné zobrazovacie rádiologické techniky, 

používané v klinickej medicíne, v prospech súdneho lekárstva a forenznej vedy. Rádiologické 

zobrazovacie techniky sa v súdnom lekárstve používajú pri pitve už dlhšiu dobu. Už v roku 

1977 bola uskutočnená jedna z prvých forenzných aplikácií počítačovej tomografie pri opise 

strelných poranení hlavy. Išlo vôbec o prvé dokumentované CT vyšetrenie vykonané pre 

potreby súdneho lekárstva. Prvá vedecká štúdia opisujúca výsledky porovnania posmrtného CT 

vyšetrenia s konvenčnou pitvou bola vykonaná tímom lekárov z Izraela a publikovaná v roku 

1994. Táto štúdia ukázala, že jednotlivé vyšetrovacie metódy (pitva a CT vyšetrenie) použité 

samostatne neboli tak účinné a užitočné pre získanie maximálneho množstva dôkazov, ako je 

to možné ich vzájomnou kombináciou. 

Myšlienka virtuálnej pitvy začala vo Švajčiarsku v polovici 90-tych rokov 20. storočia na 

Ústave súdneho lekárstva Univerzity v Berne, kde začal projekt Virtopsy®. Išlo o výskumný 

projekt s hypotézou, že neinvazívne zobrazovanie mŕtveho ľudského tela využitím moderných 

zobrazovacích metód môže predvídať pitevné nálezy a poskytnúť dodatočné informácie, ktoré 

nie sú bežne viditeľné pri klasickej autopsii. Cieľom projektu bolo doplniť alebo čiastočne až 

nahradiť tradičné pitvy pomocou využitia moderných zobrazovacích metód, zlepšiť vedeckú 

hodnotu pitvy, zvýšiť význam a kvalitu pitvy, odstrániť prvok subjektivity ktorý obsahuje 

klasická pitva a zlepšiť objektivitu záverov pitvy v súdnom lekárstve. 

Medzi najčastejšie používané techniky virtopsie patrí posmrtná počítačová tomografia 

(PMCT), posmrtná magnetická rezonancia (PMMR), posmrtná počítačová tomografická angio-

grafia (PMCTA) a trojrozmerné skenovanie povrchu tela (3DSS) alebo fotogrametria. Každá   

z týchto metód má špecifické výhody, ale aj obmedzenia, indikácie na použitie každej z nich sú 

odlišné. Zatiaľ čo PMCT poskytuje rýchly prehľad o vnútri mŕtveho tela a zobrazuje skelet aj 

cudzie kontrastné telesá, PMMR umožňuje vyšetrenie mäkkých tkanív a parenchýmových 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bern
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orgánov. PMCTA je zase metóda voľby na prezeranie cievneho systému a detekciu zdrojov 

krvácania. Žiadna z týchto rádiologických metód však neumožňuje detailný digitálny pohľad 

na povrch ľudského tela, čo robí z 3DSS najlepšiu voľbu na tento účel. V prípadoch, ak nie sú 

k dispozícii 3D skenery, alternatívou použitia je fotogrametria. Kombinovaný prístup k troj-

rozmernému posmrtnému vyšetreniu ľudského tela použitím viacerých techník je prospešnejší 

ako použitie iba samostatnej techniky. Tento prístup je známy ako multi-modálne zobrazovanie 

(MMI). Práve zlúčenie údajov z opísaných techník je kľúčovým prvkom Virtopsy projektu. To 

je možné dosiahnuť pomocou samostatnej sofistikovanej jednotky nazývanej Virtobot®, ktorá 

spája všetky opísané technológie do riadeného procesu. Ide o robotický systém, ktorý v spojení 

so zobrazovacími jednotkami umožňuje automatickú dokumentáciu s vysokým rozlíšením, ako 

aj CT riadené plnoautomatické posmrtné odbery vzoriek tkanív na histologické, toxikologické 

či bakteriologické vyšetrenie.  

Ďalšími modernými možnosťami Virtopsy projektu je napríklad riešenie vplyvu difúzie 

pri posmrtnom MRI vyšetrení orgánov, vývoj biomechanických modelov pri úrazoch, MRI 

spektroskopia (MRS - Magnetic resonance spectroscopy) s možnosťou odhadu určenia času 

smrti, použitie MicroCT alebo MicroMRI. 

Priebeh kompletnej virtopsie pozostáva väčšinou z nasledovných krokov:   

➢ prvým krokom je pripraviť mŕtve telo na posmrtné zobrazovanie. Tento krok je 

zabezpečený pomocou Virtobota, ktorý kladie značky na rovnaké miesta povrchu tela, čo 

umožňuje docieliť štandardizované a presné výsledky;  

➢ nasleduje 3D optické skenovanie povrchu tela pomocou prístroja (stereoskopická 

kamera s rozlíšením 0,02 mm) na ramene Virtobota. 3D povrchová digitalizácia je optická 

meracia metóda, ktorá sa bežne používa na 3D dokumentáciu a meranie v technike, kde je 

požadovaná veľmi vysoká presnosť. Tento krok slúži predovšetkým na presnú dokumentáciu 

zranení povrchu tela a dokumentáciu predmetov forenzného záujmu; 
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➢ v ďalšej fáze je mŕtve telo presunuté do počítačového tomografu. Posmrtné CT 

skenovanie (PMCT) prináša veľmi dobré výsledky pre zobrazenie kostí a ich poškodenia, 

cudzích kontrastných predmetov, patologického nálezu plynu (napr. pri vzduchovej embólii, 

hyperbarickej traume), rovnako aj pri hrubom poškodení tkanív;  

➢ ďalším krokom je vyšetrenie magnetickou rezonanciou (PMMR), ktoré sa využíva 

najmä na diagnostiku poranení mäkkých tkanív a orgánov, ale aj diagnostiku neúrazových 

chorobných zmien. Okrem toho je magnetická rezonancia veľmi vhodná aj na skúmanie a 

dokumentáciu nálezov v krčnej oblasti, napr. obetí dusenia (hrdúsenie, škrtenie);  

➢ ďalej sa podľa potreby vykonáva posmrtné CT angiografické vyšetrenie (PMCTA) 

s použitím kontrastnej látky. Týmto spôsobom je možné zobraziť cievny systém, čo umožňuje 

diagnostiku cievnych malformácií, krvácaní a skúmanie takých telesných štruktúr, ktoré nie sú 

klasickou pitvou bežne viditeľné alebo sú pitvou „zničené“;  

➢ v poslednom kroku sa pomocou Virtobota vykoná posmrtný odber tkanív. Virtobot 

pomocou tenkej ihly, za kontroly 3D kamery a  CT skenera, minimálne invazívne odoberie 

tkanivá a vzorky pre histologické, toxikologické alebo iné vyšetrenia. 

Výsledkom opísaného procesu je komplexný trojrozmerný počítačový (digitálny) model 

mŕtveho ľudského tela, ktorý je v ďalšom kroku analyzovaný za účelom zistenia chorobných 

zmien a/alebo aj poranení, s cieľom diagnostikovať príčinu smrti.  

 

   

Obrázok 12. Virtobot na 3D skenovanie povrchu tela,    Obrázok 13. 3D virtuálny pitevný stôl  Viz TouchTM  

PMCT a posmrtný odber tkanív na ďalšie vyšetrenia.       Pro [Zdroj: https://virtualautopsyuk.com]. 

[Zdroj: https://virtopsy.com/about-virtopsy/]. 

https://virtualautopsyuk.com/
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2.2 Využitie virtopsie v súdnom lekárstve 

Pitvy majú dôležité miesto v našej spoločnosti. Rovnako ako v mnohých iných oblastiach 

vedy a medicíny, aj posmrtné vyšetrenie ľudského tela nebolo a ešte ani stále nie je 100 %-ne 

dokonalé. Vzhľadom k tomu, ako sa postupom času rozširujú vedomosti a zručnosti vedcov aj 

lekárov, tak isto sa rozširujú a zdokonaľujú aj techniky a prostriedky používané v oblastiach 

týkajúcich sa ich práce. Takou je prirodzene aj oblasť pitiev.  

Jedným z najdôležitejších krokov pri pitve je dostatočná dokumentácia a dôsledný opis 

všetkých pitvou zistených nálezov a dôkazov. Moderné zobrazovacie metódy umožňujú posun 

dokumentácie z pitvy na novú, digitálnu úroveň. Pitevné postupy boli vynájdené pred mnohými 

desiatkami až stovkami rokov a dodnes sú takmer rovnaké, používajú sa „vekovo“ staré pitevné 

techniky. Tradičná pitva je navyše aj časovo náročný proces. Naproti tomu v iných oblastiach 

medicíny a súdneho lekárstva (imunohistochémia, toxikológia, analýza DNA) bol v posledných 

desaťročiach zaznamenaný rýchly rozvoj, s využitím nových moderných technológií. Virtopsia 

predstavuje možnosť využitia nových technológií pri pitve. Použitie moderných zobrazovacích 

techník, ktoré poskytujú komplexný trojrozmerný pohľad na povrch aj vnútro ľudského tela 

umožňuje presne a veľmi podrobne zdokumentovať všetky dôležité informácie o mŕtvom tele. 

Získané údaje môžu byť následne uložené digitálne, neobmedzene archivované a bez straty 

kvality konzultované s inými odborníkmi aj desiatky rokov po pitve. 

Virtopsia môže slúžiť na triedene a základné rozhodnutie, či má byť pitva vykonaná alebo 

nie. Konvenčná pitva a s ňou spojená invazívnosť vedie v konečnom dôsledku  k strate dôkazov 

aj štrukturálnej integrity tkanív a orgánov ľudského tela. CT snímky získané pri virtopsii 

poskytujú informácie o všeobecnej patológii organizmu a môžu generovať podrobné informácie 

o zraneniach. MRI snímky sa používajú so zameraním na konkrétne oblasti tela a poskytujú 

informácie o mäkkých tkanivách a vnútorných orgánoch. Využitím MR spektroskopie, ktorá 

meria koncentráciu metabolitov v tkanivách, najmä v mozgu, vznikajúcich počas rozkladu tela 
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po smrti sa otvorili nové možnosti určovania približného času smrti. V prípadoch úmrtí, kedy 

je použitá zbraň, 3D skenovanie podrobne zdokumentuje povrch tela. Pomocou počítačového 

programu sa dá potom porovnať virtuálny model poranenia s 3D obrazom simulácie vytvorenej 

pomocou podobného typu zbrane. Následne je možné všetky informácie z povrchu aj vnútra 

tela spojiť do jedného súboru dát na počítači, čoho výsledkom sú komplexné trojrozmerné 

informácie. Ak je potrebné, môžu byť dáta odoslané pomocou disku alebo e-mailom na iné 

pracovisko súdneho lekárstva so žiadosťou o odborné stanovisko. Zástancovia virtopsie tvrdia, 

že táto metóda spĺňa dlho zavedené požiadavky, aby forenzné lekárske nálezy poskytovali 

„pravdivú a úplnú predstavu o vyšetrovanom objekte".   

Tak ako všetky lekárske a diagnostické úkony, aj virtopsia má svoje výhody, obmedzenia 

aj nevýhody. Môže dokonca spôsobiť škody tým, že po vykonaní virtopsie budú znehodnotené 

či dokonca znemožnené určité diagnostické možnosti. Jedným z príkladov je postmortálna CT 

angiografia, po vykonaní ktorej zostávajú v cievach zvyšky kontrastnej látky, takže výkon 

toxikologickej analýzy a mikrobiologického vyšetrenia v tomto prípade stráca zmysel. 

 

K výhodám virtopsie patrí:   

➢ kompletné nedeštruktívne „nekrvavé“ získanie podrobných nálezov z povrchu aj vnútra 

mŕtveho ľudského tela od „hlavy až po päty“;  

➢ trojrozmerný obraz umožňujúci ľahkú virtuálnu manipuláciu - rôzne časti tela môžu byť 

prezerané a skúmané zo všetkých uhlov, po jednotlivých anatomických vrstvách; 

➢ štandardizovaný postup získavania dát s vysokou presnosťou; neobmedzená a objektívna 

archivácia dát, ktoré sú digitálne uložené, prakticky nezničiteľné, prístupné kedykoľvek 

a kdekoľvek čo umožňuje aj opakované vyšetrenie tela;  

➢ trojrozmerná ilustrácia a skutočná veľkosť dokumentácie na reálnych dátach umožňuje 

ľahšiu komunikáciu medzi odbornými a súdnymi znalcami; trojrozmerná dokumentácia 

umožňuje presnú forenznú rekonštrukciu;  
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➢ 3D výstupy sú ľahko použiteľné v súdnom konaní, čo obmedzuje vystavenie fotografií 

z pitvy a zároveň sa poskytnú informácie, ktoré 2D fotografia nedokáže poskytnúť;  

➢ získavanie podrobných nálezov z tých častí tela, ktoré sú ťažko prístupné pri klasickej 

pitve (atlanto-okcipitálne spojenie, krčná chrbtica, skelet tváre); diagnostika „skrytých“ 

zlomenín a krvácaní, ktoré sú pri klasickej pitve ťažko dostupné;     

➢ využitie pri hodnotení tupých poranení - CT v kombinácii s MRI majú väčšiu výpovednú 

hodnotu pri viacerých poraneniach telesných tkanív ako klasická pitva;  

➢ využitie pri hodnotení dopravných nehôd - aplikáciou 3D dokumentácie (vizualizácie 

poranení, najmä zlomenín) a geometrických metód v rekonštrukcii a analýze dopravných 

nehôd;    

➢ využitie pri hromadných smrteľných nešťastiach, napr. aj použitím mobilného CT;  

➢ využitie pri identifikácii neznámych mŕtvol - 3D obraz chrupu je oveľa výhodnejší ako 

2D alternatíva; 

➢ využitie pri hodnotení strelných poranení - identifikácia striel a ich úlomkov v tele, 

vizualizácia strelného kanála, odhad vzdialenosti streľby;  

➢ využitie pri popáleninách a rozsiahlych tepelných poškodeniach tela; 

➢ využitie v diagnostike utopenia - možnosť identifikovať vodu v prinosových dutinách, 

možnosť merať objem vody v pľúcach a objem pľúc; 

➢ využitie pri diagnostike podchladenia - pomocou MRI možno odhaliť krvácanie do 

svalstva chrbta, čo bola doposiaľ neznáma známka úmrtia v dôsledku podchladenia; to 

môže slúžiť ako nový diagnostický znak smrti pri podchladení. MRI tiež umožňuje 

detekciu krvácania v bedrových svaloch (musculus iliopsoas);  

➢ vizualizácia cievneho systému vybraných oblastí tela (PMCTA), identifikácia vnútorných 

krvácaní, cievnych malformácií, poškodenia ciev;  

➢ diagnostika patologického nálezu vzduchu v tele (vzduchová embólia, barotrauma); 
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➢ časovo menej náročný proces v porovnaní s tradičnou pitvou (PMCT vyšetrenie celého 

tela vyžaduje cca 10 - 15 minút, MRI nie viac ako 30 minút). Úplné vyšetrenie od začiatku 

skenovania až po štúdium získaných obrázkov je možné za cca 2,5 hodiny;  

➢ využitie virtopsie pri plánovaní tradičnej pitvy; 

➢ minimalizované riziko infekcie (tuberkulóza, hepatitída, HIV) alebo toxického vplyvu;  

➢ využitie v prípadoch odmietnutia klasickej pitvy zo strany príbuzných; 

➢ využitie v klinickom súdnom lekárstve na dokumentáciu poranení, najmä pri podozrení 

v prípade fyzických útokov, týrania, násilných trestných činov s dokumentáciou zranení 

(nálezy na vnútorných tkanivách krku pri dusení obete, identifikácia starých zlomenín       

a „skrytých“ podliatin pri týraní, nálezy uviaznutých striel v tele a podobne); 

➢ využitie vo vzdelávaní a pri výučbe (aj všeobecnej anatómie) v inštitúciách, kde nie je 

dostupný biologický materiál. 

 

K obmedzeniam a nevýhodám virtopsie patrí: 

➢ časovo obmedzená možnosť vykonania z dôvodu prítomnosti artefaktov a tvorby plynu 

počas posmrtného rozkladu tela; 

➢ nedokáže diagnostikovať všetky chorobné zmeny, najmä zlyhanie srdca, pľúcny edém, 

väčšinu pneumónií, ischemickú chorobu srdca - t. j. zmeny, ktoré sú pomerne časté pri 

náhlej alebo neočakávanej smrti;  

➢ podľa  doterajších výsledkov a skúseností možno pomocou virtopsie detegovať približne 

75 % príčin všetkých úmrtí; 

➢ nedokáže diagnostikovať niektoré „malé“, ale zásadné nálezy (poranenia); tento problém 

môže byť zdokonaľovaním rádiologickej techniky postupne eliminovaný;   

➢ nedokáže a nie je schopná rozlišovať všetky patologické stavy; 

➢ nedokáže určiť typ ani druh nádorového ložiska;  

➢ má obmedzené odlíšenie vitálnych a posmrtne vzniknutých rán; 
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➢ má obmedzené možnosti rozoznať farebné charakteristiky tkanív a orgánov; 

➢ má obmedzené grafické tkanivové rozlíšenie;  

➢ nedokáže zistiť čuchové vnemy tak ako pri klasickej pitve; zápach či vôňa môžu byť 

v niektorých prípadoch dôležitou diagnostikou pomôckou pri vyšetrovaní príčiny smrti;  

➢ poskytuje nedostatočné výsledky pri diagnostike infekcií a otráv; 

➢ má vysoké vstupné investičné náklady vrátane vybavenia a školenia personálu, taktiež  

dodatočné vysoké náklady spojené s údržbou zobrazovacích zariadení; 

➢ nie je ešte dostatočná databáza komparatívnych štúdií virtopsie a tradičných pitiev. V 

súčasnosti dostupné vedecké publikácie o virtuálnej pitve sú založené na ešte malom 

množstve skúmaných prípadov, štúdie sú nedostatočné a nepretržite je potrebný ďalší 

vývoj a testovanie, ako aj riadna štandardizácia experimentálnych protokolov. 

Virtopsia je multidisciplinárna technológia, ktorá zlučuje súdne lekárstvo, patológiu, 

rádiológiu, počítačovú grafiku, biomechaniku a fyziku. Cieľom Virtopsy projektu je postupne 

nahradiť konvenčné pitvy minimálne invazívnymi modernými technológiami. Snaha úplne 

nahradiť pitvu je však „nelogická“, keďže popiera samu podstatu súdneho lekárstva - poskytnúť 

podklady a dôkazy pre riešenie konkrétnych prípadov. Ak sú týmito podkladmi také základné 

zistenia pri pitve, ako napr. Tardieuerove alebo Paltaufove škvrny, Višnevského škvrny a ďalšie 

podobné nálezy, potom snaha Virtopsy projektu zlyháva. Rovnako virtopsia tiež nie je 100 % 

citlivá a často ani zďaleka dostatočne špecifická vyšetrovacia metóda. Dospelo sa k záveru, že 

pokrok v diagnostickej technológie nezníži hodnotu pitvy. Z toho vyplýva, že sa neodporúča 

skoncovať s tradičnou pitvou. V súčasnosti sa odporúča zachovať stav, že viac ako "minimálne 

invazívnu pitvu" predstavuje virtopsia nové možnosti v súdnom lekárstve tým, že kombinuje 

znalosti súdneho lekárstva, pitvy a moderného zobrazovania. Je preto evidentné, že virtopsia sa 

stala dôležitou súčasťou súdneho lekárstva, ako ďalší moderný nástroj a doplnok k tradičnej 

pitve.  
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3 ŠPECIÁLNE VYŠETROVACIE METÓDY   

V tejto kapitole sú stručne opísané základy ďalších vyšetrovacích a diagnostických 

metód, ktoré sú významnou mierou prepojené so súdnym lekárstvom, osobitne so súdnymi 

lekármi. Práve súdni lekári sa v svojej každodennej praxi stretávajú a aktívne spolupodieľajú 

na niektorých praktických čiastkových úkonoch nižšie uvedených špecifických vyšetrení - 

forenznej antropológie, vyšetrovania krvných stôp a krvných obrazcov, forenznej entomológie 

a využitia analýzy DNA pri post-mortem vyšetrení.  

 

3.1 Forenzná antropológia 

 Antropológia je vedecká disciplína zahŕňajúca humanitné, sociálne aj prírodné vedy. 

Forenzná antropológia je v podstate aplikácia biologickej (fyzickej) antropológie, humánnej 

osteológie a prípadne aj forenznej tafonómie v právnom prostredí. Biologická antropológia 

skúma biologickú podstatu človeka, zaoberá sa vývinom jednotlivca a populácie, variabilitou 

človeka a jeho prispôsobovaniu sa rozličným životným podmienkam v rôznych dobách aj 

rôznych častiach sveta, čím získava prehľad o určitých znakoch v závislosti na pohlaví, veku 

a etnickej príslušnosti. To využíva k individuálnej identifikácii. Osteológia je náuka o kostiach 

zaoberajúca sa vývinom kostí aj zubov, ich morfológiou, štruktúrou, osifikáciou, funkciou, 

biofyzikálnymi vlastnosťami (odolnosť, tvrdosť), ako aj patológiou - chorobnými zmenami. 

Forenzná tafonómia študuje a analyzuje tafonomické vplyvy (činnosť zvierat, rastlín, rôznych 

faktorov prostredia), ktoré pôsobia na ľudský organizmus po jeho smrti, vrátane okolností 

ovplyvňujúcich rýchlosť posmrtného rozkladu mŕtveho tela, nájdeného voľne v prírode alebo 

exhumovaného z legálneho či ilegálneho hrobu.   

 V súčasnosti je náplňou forenznej antropológie predovšetkým identifikácia kostrových 

pozostatkov. Pri tejto identifikácii je dôležitou súčasťou aj súdne lekárstvo, resp. súdni lekári. 

Aj keď forenzná antropológia patrí „do rúk“ antropológa, súdny lekár by mal ovládať aspoň 
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základy biologickej antropológie a mal by byť zdatný vyhodnotiť základné identifikačné znaky 

kostrového nálezu. V praxi sa totiž môže stretnúť s takýmto prípadom napr. pri prehliadke 

kostrových zvyškov na mieste ich nálezu, kde sa od neho bude zo strany orgánov činných 

v trestnom konaní vyžadovať zodpovedanie základných informácií významne napomáhajúcich 

orgánom činným v trestnom konaní rozhodnúť o ďalšom postupe. Kostrové pozostatky zväčša 

dobre odrážajú charakteristiky potrebné pri zisťovanie rôznych údajov vedúcich k identifikácii. 

Preto sa aj v prípadoch, kde sú ešte čiastočne zachované mäkké tkanivá, telesné pozostatky 

väčšinou skeletizujú a až následne vyšetrujú. Identifikačný proces zahŕňa komplexné skúmanie 

a vyhodnotenie kostrového nálezu pomocou metód používaných vo forenznej antropológii. 

Tieto metódy sú morfologické (antroposkopické - opisujú jednotlivé časti skeletu podľa presne 

definovaných kritérií) a metrické (antropometrické - vychádzajú z definovaných rozmerov, 

tzv. antropometrických bodov na kostiach hlavy, trupu, končatín; slúžia k meraniu kostrového 

nálezu). Okrem týchto základných metód je niekedy nutné použiť aj ďalšie vyšetrenia, napr. 

sérologické, histochemické, chemické alebo genetické.  

 Pri skúmaní kostrových pozostatkov je postupne potrebné určiť nasledovné údaje: 

➢ druhová príslušnosť, t. j. či skúmaný kostrový nález je ľudského alebo zvieracieho 

pôvodu. Pri dostatočných znalostiach anatómie väčšinou nebýva problém rozoznať ľudskú kosť 

od zvieracej, najmä pri neporušených kostiach. Určité pochybnosti či dokonca zámena môžu 

nastať pri skúmaní dlhých kostí menších zvierat s detskými kosťami. V prvom kroku je preto 

potrebné zistiť, či ide o pozostatky dospelého alebo nedospelého jedinca; 

➢ počet jedincov, ktorým patria kostrové pozostatky. Môže ísť o kosti jedného, ale aj 

viacerých jedincov. V takom prípade je nutné, pokiaľ to umožňuje charakter kostrového nálezu, 

usporiadať nález do anatomickej polohy a určiť minimálny a maximálny počet jedincov; 

➢ pohlavie: na určenie pohlavia sa využívajú sekundárne pohlavné znaky. Znalosť 

pohlavia je nevyhnutá pre vyšetrenie ďalších demografických údajov, predovšetkým odhadu 
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veku v čase smrti a výšky postavy. U dospelých jedincov sú najväčšie rozdiely, vzhľadom 

k pohlavnému dimorfizmu, na panve a na lebke. Ak je k dispozícii celá panva, ktorá vykazuje 

najvýraznejšie pohlavné rozdiely, k určeniu pohlavia je najvhodnejšia, jej skúmaním sa môže 

dosiahnuť určenie pohlavia s vysokou úrovňou presnosti (približne 93 %), zatiaľ čo presnosť 

určenia pohlavia vyšetrením lebky sa udáva približne na 80 %. V prípade kostrových nálezov 

nedospelých jedincov nie je možné bežnými antropologickými metódami určiť pohlavie, 

neexistuje spoľahlivá metóda určenia pohlavia juvenilných kostrových pozostatkov, nakoľko 

sexuálne dimorfizmy sa na kostiach prejavia po puberte. Pri odhadovaní pohlavia nedospelých 

jedincov môžu napomôcť zuby, pohlavný dimorfizmus sa vyskytuje pri mliečnych aj trvalých 

zuboch. Pre určenie pohlavia nedospelých jedincov je potrebné vykonať genetickú analýzu, 

podobne ako v sporných prípadoch dospelých jedincov; 

   

 

Obrázok 14. Rozdiely medzi mužskou a ženskou panvou (šírka panvy, výška panvy, uhol lonových kostí, tvar 

panvového vstupu, tvar foramen obturatum, stupeň esovitého zakrivenia hrany bedrovej kosti). Vpravo dolu 

zobrazené 4 druhy ženskej panvy.  [Zdroj: https://www.vladozlatos.com]. 
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➢ vek v čase smrti: na základe antropologickej analýzy je možné odhadnúť tzv. 

biologický vek jedinca, ktorý odráža stav a stupeň „opotrebovania“ organizmu v závislosti na 

životných podmienkach v čase smrti. Tento vek neudáva reálny počet rokov od narodenia, ako 

je tomu v prípade chronologického (kalendárneho) veku. Určenie odhadu veku závisí od toho, 

či jedinec v čase smrti bol alebo nebol dospelý. Určenie veku nedospelých jedincov sa zvyčajne 

vykonáva prehliadkou chrupu (tzv. zubný vek) alebo skúmaním dlhých kostí a ich osifikačných 

centier (priebehu osifikácie). U dospelých jedincov sa najčastejšie na odhad biologického veku 

skúma vnútorná štruktúra hlavíc ramennej a stehnovej kosti, obliterácia lebečných švov, 

krížovo-bedrové spojenia a symfýza panvy, osifikácia chrupiek hrtana a rebier, stav chrupu. 

Významné je aj mikroskopické skúmanie zmeny počtu kostných osteónov;  

 

 

Obrázok 16. Vnútorná štruktúra hlavice ramennej a stehnovej kosti v závislosti na veku (podľa Szilvássyho 

a Kritschera, 1990) [Zdroj: Štefan, J. et al., 2012]. 

Obrázok 15. Pohlavné rozdiely 

na lebke (podľa Čiháka, 1987) 

[Zdroj: Stloukal, M., 1999]. 
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Obrázok 17. Schematické znázornenie obliterácie lebečných švov v závislosti  na veku: vľavo ektokraniálne švy, 

vpravo endokraniálne švy s príslušným vekom v rokoch [Zdroj: Bindl, R., 2009]. 

 

➢ výška postavy: udáva sa ako rozsah možných hodnôt v centimetroch. Vypočítava sa 

meraním dlhých kostí horných aj dolných končatín a následným dosadením nameraných hodnôt 

do príslušných matematických vzorcov (rovníc), ktoré boli vyvinuté v priebehu času skúmaním 

značného počtu kostier z rôznych oblastí a prostredí sveta. V súčasnej dobe je k dispozícii 

niekoľko metód, ktoré možno použiť. Pri určovaní výšky postavy je dôležité vziať do úvahy aj 

približný vek jednotlivca, pretože po 30. roku života dochádza k prirodzenému znižovaniu 

výšky osoby, každú dekádu približne o jeden centimeter; 

➢ etnická príslušnosť: na určenie pôvodu jedinca sa používa prevažne lebka, ktorá 

obsahuje najdôležitejšie špecifické markanty. V rámci identifikácie je potrebné odlíšiť tri 

najväčšie etnické skupiny: europoidnú (kaukazskú), negroidnú a mongoloidnú. Používanie 

tejto klasifikácie je však čoraz ťažšie, pretože miera medzinárodných manželstiev sa zvyšuje 

a antropologické ukazovatele sú menej definované. Etnické odlíšenie je dôležité z forenzného 

hľadiska, avšak na základe antropologickej analýzy nie vždy ľahko určiteľné;     

➢ iné markanty: medzi ďalšie markery, ktoré môžu byť zistené antropologickým 

skúmaním na kostiach a napomôcť tak identifikácii, patria zlomeniny. Vyhojené zlomeniny sú 
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zrejmé z prestavby kosti len určitý čas, približne po 7 až 10 rokoch by remodelácia kosti mala 

už znemožniť viditeľnosť prekonanej zlomeniny. Vyšetrenie zlomenín kostí môže potenciálne 

pomôcť určiť typ traumy, ktorú mohol jedinec prežiť (napr. strelná rana, tupé či ostré násilie). 

Taktiež je možné určiť, či zlomenina nastala ante-mortem (pred smrťou), peri-mortem (v čase 

smrti) alebo post-mortem (po smrti). Zlomeniny vzniknuté pred smrťou vykazujú známky  ich 

hojenia, peri-mortem a post-mortem vzniknuté zlomeniny tieto známky nevykazujú. Peri-

mortem zlomeniny vyzerajú po smrti zvyčajne čisto, so zaoblenými okrajmi a rovnakým 

sfarbením, zatiaľ čo posmrtné zlomeniny sa javia ako krehké a majú často inú farbu ako okolitá 

kosť - sú belšie, keďže boli iný čas vystavené tafonomickým procesom.  Antropologickým 

skúmaním môžu byť na kostrovom náleze zistené aj niektoré chorobné zmeny - napr. nádorové 

ochorenia kostí, zápalové ochorenia kostí a kĺbov, osteoporóza, ďalej degeneratívne ochorenia 

(spondylopatie, artropatie, osteopatie), ako aj rozličné vrodené anomálie, čo môže napomôcť 

zúžiť zoznam možných identifikácií. 

 

3.2 Vyšetrovanie krvných stôp a obrazcov 

 Problematika vyšetrovania krvných stôp a krvných obrazov, či už traumatického alebo 

chorobného pôvodu, zahŕňa interdisciplinárny prístup, predovšetkým na rozhraní kriminalistiky 

a súdneho lekárstva. Keďže do náplne súdnolekárskej sérológie patrí aj vyšetrovanie krvných 

stôp, súčasťou tejto odbornej činnosti by malo byť rozhodne aj súdne lekárstvo, resp. súdny 

lekár. Analýza krvných obrazcov (angl. Bloodstain pattern analysis - BPA) predstavuje vysoko 

špecializovanú odbornú činnosť, ktorá v širšom význame zahŕňa hodnotenie krvných stôp a ich 

interpretáciu v prostredí, v ktorom boli nájdené. Zameriava sa predovšetkým na analýzu tvaru, 

veľkosti a distribúcie krvných stôp a je jedným z dôležitých prostriedkov, ktorý slúži na určenie 

procesov a mechanizmov vzniku krvných stôp a krvných obrazcov. Oblasťou záujmu BPA sú 

vo všeobecnosti akékoľvek krvné stopy. Krvné stopy sú dôležitým materiálom v retrospektívnej 
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analýze priebehu násilného činu, ako pre potreby kriminalistiky, tak aj súdneho lekárstva. 

Charakter krvných stôp obsahuje informácie o deji, ktorý viedol k ich vzniku. Dôležité sú najmä 

informácie o spôsobe vzniku konkrétnych krvných stôp, časovej postupnosti deja na mieste 

nálezu mŕtveho tela, príp. o charaktere zraňujúceho predmetu. BPA sa vykonáva starostlivou 

obhliadkou a vyhodnotením miesta činu a/alebo veľmi dôkladnou analýzou vyhotovených 

fotografických snímok (farebné fotografie s mierkou), spoločne s detailným preskúmaním 

šatstva, zraňujúcich nástrojov, zbraní či iných predmetov považovaných za možný dôkazový 

materiál. Aplikáciou BPA je možné zistiť pôvod, typ, smer a uhol dopadu krvných stôp, 

odhadnúť vzdialenosť medzi zdrojom a dopadom krvných stôp, odhadnúť nástroj, účinkom 

ktorého došlo ku krvácajúcemu zraneniu, odhadnúť postavenie a pohyby obete aj útočníka na 

mieste činu. Táto forenzná disciplína vychádza v zahraničí z činnosti špeciálne vyškolených 

odborníkov. Súčasné postoje odbornej verejnosti na využitie BPA sú odlišné - zatiaľ čo v USA 

alebo iných západných krajinách je BPA samostatný odbor so špecializačným vzdelávaním, na 

Slovensku (ale aj v Českej republike) zaujíma odborná verejnosť k využitiu analýzy krvných 

obrazcov ako bežného „nástroja“ skúmania priebehu úrazového deja skôr rezervovaný postoj. 

V našich podmienkach prevláda konzervatívny a nepopulárny pohľad na analýzu krvných stôp 

a obrazcov, ktorý vychádza najmä z náročnosti metódy opierajúc sa o malý význam a malú 

efektivitu jej využitia v trestnom konaní, BPA je vnímaná ako pomocná, časovo mimoriadne 

náročná metóda. Analýza krvných stôp a obrazcov by však mohla byť viac než len pomocnou 

metódou, mala by byť štandardnou súčasťou postupov pri zaisťovaní a verifikácii stôp a tým 

podporovať alebo dokazovať nesprávnosť záverov vyšetrovania.  

 Na Slovensku patria hlavné úlohy pri vyhľadávaní, dokumentácii, analýze a interpretácii 

krvných stôp medzi kriminalisticko-expertízne a kriminalisticko-technické činnosti. Súčasťou 

vyšetrovacieho tímu by mal byť aj súdny lekár, pretože ako jediný má odborné znalosti pre 

komplexné posúdenie, interpretáciu a konfrontáciu nálezov zistených na mieste nálezu mŕtveho 
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tela alebo na mieste činu, pri pitve a doplňujúcich laboratórnych vyšetreniach. Práve z tohto 

dôvodu by mal súdny lekár vedieť správne rozpoznať, opísať a v spolupráci s kriminalistickým 

technikom policajného zboru zdokumentovať, vyhodnotiť a interpretovať krvné stopy a obrazce 

na mieste ich nálezu, resp. nálezu mŕtveho tela, ako aj pri pitve. Na základe svojho vzdelania 

a praktických skúseností by mal súdny lekár taktiež vedieť rozpoznať rôzne cudzorodé látky či 

iné tkanivá, ktoré môžu byť súčasťou krvných stôp (napr. časti kostí, tkanív alebo orgánov). 

V prípadoch, ak sa zmenil vzhľad krvných stôp z rozličných dôvodov (v dôsledku zaschnutia 

alebo hemolýzy krvnej stopy, pri neskorých posmrtných zmenách tela), mal by vedieť určiť,   

či naozaj ide o krvné stopy. Na mieste nálezu mŕtveho tela v štádiu neskorých posmrtných 

hnilobných zmien by mal súdny lekár vedieť aspoň orientačne odlíšiť krv od hnilobnej tekutiny. 

Na druhej strane stopy nájdené na mieste mŕtveho tela v niektorých prípadoch nie je možné len 

na základe ich makroskopického vzhľadu spoľahlivo odlíšiť od iných tekutín alebo dokonca od 

farbív. V takýchto prípadoch je na odlíšenie potrebné vykonať minimálne orientačné vyšetrenie 

na mieste pomocou testov a/alebo zabezpečiť vzorku z podozrivej krvnej stopy na jej ďalšie 

laboratórne vyšetrenie či analýzu DNA. 

 Pri určovaní morfológie a mechanizmu vzniku krvných stôp a obrazcov sa vychádza zo 

základných charakteristík krvných stôp: tvaru krvnej stopy - napomáha určiť polohu zdroja 

krvnej stopy v priestore, veľkosti krvnej stopy - napomáha stanoviť veľkosť energie potrebnej 

pre vznik krvnej stopy a distribúcie krvných stôp - pomáha určiť vzdialenosť medzi zdrojom 

krvi a dopadovou plochou.  Krvné stopy sú väčšinou dobre viditeľné už voľným okom, krv je 

však ťažšie rozoznateľná na tmavých nasiakavých látkach. V rámci trestnej činnosti bývajú 

časté pokusy o odstránenie krvi z predmetov alebo šatstva, táto možnosť závisí od vlastností 

podkladového materiálu a spôsobu odstránenia krvných stôp. K vyhľadávaniu a k detekcii 

„neviditeľných“ krvných stôp sa najčastejšie používa ultrafialové svetlo vlnovej dĺžky 380 - 

400 nm alebo orientačná skúška Luminolom. Prítomnosť krvi sa následne overuje orientačnou 
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skúškou (Hemophan, Hemotest) a pozitívny výsledok špecifickou skúškou (testy založené na 

reakcii protilátok proti ľudskému proteínu nachádzajúcemu sa v membránach erytrocytov). 

 V našich podmienkach sa analýze krvných obrazcov v rámci súdneho lekárstva venuje 

domáca odborná literatúra len veľmi okrajovo. Doteraz sa na Slovensku používa terminológia 

krvných stôp vychádzajúca zo staršej českej a slovenskej odbornej literatúry, v ktorej sa krvné 

stopy a škvrny rozdeľujú podľa ich tvaru a mechanizmu vzniku nasledovne:   

 1)  krvné stopy vytvorené krvou vystúpenou z ciev - podľa tvaru sú to krvné kvapky, 

krvné striekance, krvné kaluže alebo pruhy stekajúcej krvi,  

 2) krvné stopy vznikajúce druhotne - odtlačkom rôznych krvou znečistených predmetov 

alebo povrchu časti tela, 

 3)  stopy vytvorené pri odstraňovaní alebo „zakrývaní či prekrývaní“ krvných škvŕn.   

 Toto rozdelenie nezodpovedá aktuálnemu stavu problematiky krvných stôp a obrazcov 

v zahraničí. V zahraničnej literatúre existuje zoznam odporúčanej terminológie krvných stôp 

a obrazcov. V súčasnej dobe je v platnosti nomenklatúra krvných stôp a obrazov v anglickom 

jazyku, ktorá vychádza z návrhu z roku 2017, revidovaného v roku 2019, a ktorá obsahuje 37 

termínov. Okrem opisného vysvetlenia je v ich názve zahrnutý aj  mechanizmus vzniku krvných 

stôp a obrazcov. Tu sú uvedené príklady niektorých termínov krvných stôp v anglickom jazyku, 

s navrhovaným prekladom do slovenskej terminológie vrátane opisu mechanizmu ich vzniku:  

 

➢ bloodstain – krvná stopa / škvrna: vrstva krvi na určitom povrchu; 

➢ bloodstain pattern – krvný obrazec: zoskupenie viacerých krvných stôp, ktoré svojimi 

pravidelnými alebo opakujúcimi sa tvarmi, rozmiestnením a usporiadaním poukazujú 

na mechanizmus, akým boli vytvorené; 

➢ target – cieľová (dopadová) plocha: plocha znečistená krvou; 

➢ parent stain – materská (základná) krvná stopa: krvná stopa, z ktorej vzniká jedna alebo 

viaceré satelitné krvné stopy; 
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➢ satellite stain – satelitná (druhotná) krvná stopa: menšia krvná stopa vznikajúca pri 

formovaní materskej krvnej stopy v dôsledku dopadu krvi na cieľovú plochu;  

➢ drip stain – krvná kvapka: stopa vytvorená padajúcou kvapkou krvi uvoľnenou od 

zdroja krvi v dôsledku gravitácie; 

➢ pool – kaluž krvi: stopa vznikajúca nahromadením tekutej krvi na určitom povrchu;  

➢ spatter stain – krvný striekanec: krvná stopa vzniknutá z kvapky krvi pohybujúcej sa 

vzduchom následkom účinku vonkajšej sily pôsobiacej na zdroj tekutej krvi;   

➢ flow – krvný stekanec: krvná stopa vytvorená pohybom krvi po cieľom povrchu 

v dôsledku pôsobenia gravitácie alebo pohybu cieľovej plochy; 

➢ wipe – krvný mazanec: zmenená krvná stopa vytvorená pohybom predmetu cez 

existujúcu vlhkú krvnú stopu; 

➢ swipe – krvný oter: krvná stopa vytvorená prenosom krvi zo zakrvaveného povrchu na 

iný povrch s vytvorením charakteristík svedčiacich pre pohyb medzi týmito povrchmi; 

➢ transfer stain – odtlačková krvná stopa: stopa vznikajúca kontaktom zakrvaveného 

povrchu s iným povrchom.   

 

           
Obrázok 18, 19. Tvar a veľkosť kvapky ľudskej krvi v závislosti od výšky dopadu rovnakého množstva krvi (cca 

0,05 ml objem kvapky krvi) na hladký povrch. 6in (palcov) = 0,15 metra;  1ft (stopa) = 0,30 m; 2ft = 0,61 m; 3ft 

= 0,91m; 4ft = 1,22 m; 5ft = 1,52 m; 6ft = 1,83 m; 7ft = 2,13 m;  Nad 7 stôp nedochádza k žiadnej zmene priemeru 

kvapky krvi [Zdroj: http://www.crimescene-forensics.com/BSPA.html]. 

http://www.crimescene-forensics.com/BSPA.html
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Obrázok 20. Tvar a veľkosť krvných stôp vytvorených ľudskou krvou na rôznych povrchoch (zľava doprava: 

kartón, bavlna, sklo, hladký kov, leštená topánka, koža, polystyrén, tenký papier, hrubý hladký papier, hladké 

drevo, biela dlaždica, podlaha). Kvapky krvi padali voľne pod uhlom 90° - t. j. kolmo z pevného bodu (špička 

noža) z výšky 35,5 cm na uvedené dopadové plochy [Zdroj: Dubey, M. et al., 2019]. 
 

 

 

Obrázok 21. Tvar a veľkosť krvných stôp vytvorených ľudskou krvou na hladkom povrchu. Kvapky krvi padali 

voľne z výšky 50 cm pod rôznymi uhlami dopadu (10 až 90 stupňov) [Zdroj: Peschel, O. et al., 2011]. 
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Obrázok 22, 23. Vľavo: krvný obrazec vytvorený postupným dopadom voľne padajúcich kvapiek krvi na rovnaké 

miesto (Drip Pattern) so vznikom okrúhlych aj oválnych satelitných krvných striekancov, rozložených radiálne 

okolo materskej škvrny. Okolité krvné striekance (satelity) vznikajú, keď pasívne padajúce kvapky krvi dopadajú 

na materskú škvrnu. Vpravo: schematické znázornenie kvapkania krvi do krvi s vytvorením krvnej kaluže v strede 

a okolitých krvných striekancov (tzv. satelitný rozstrek) [Zdroj: James, S.H. et al., 2005]. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 24. Krvný obrazec vyšplechnutej 

krvi (Splash Pattern) vytvorený pasívnym 

dopadom 5 ml krvi z výšky cca 91,5 cm     

na podlahové dlaždice. Krvný obrazec je 

tvorený materskou krvnou stopou (krvnou 

kalužou) s nerovnými okrajmi a výbežkami 

a početnými úzkymi, prevažne pruhovitými 

satelitnými krvnými striekancami [Zdroj: 

James, S.H. et al., 2005]. 

Obrázok 25. Krvný obrazec dopadu kvapiek 

krvi na cieľovú plochu pod ostrým uhlom. 

Elipsovitý tvar krvných kvapiek so zahrote-

ným koncom (tzv. chvostom), ktorý ukazuje 

na smer letiacich kvapiek krvi tesne pred ich 

nárazom na dopadovú plochu (znázornené 

šípkami). Širší koniec krvných kvapiek je 

otočený k zdroju kvapiek krvi - krvácania   

[Zdroj: http://aspiringtoxicologist.blogspot.com]. 

http://aspiringtoxicologist.blogspot/
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3.3 Forenzná entomológia 

 Forenzná entomológia je veda, ktorá sa venuje skúmaniu forenzne významných druhov 

hmyzu, využíva znalosti o hmyze a jeho vývojových štádiách. Predstavuje oblasť aplikovanej 

biológie založenej na znalostiach charakteristík vývoja hmyzu a degradačných procesov, ktoré 

sú v prírode prirodzenou súčasťou kolobehu života a smrti. Je jedným zo špecializovaných 

odborov kriminalistiky. Najviac sa využíva v kriminalistickej praxi, preto sa zvykne označovať 

aj ako kriminalistická entomológia, čo však nie je presný termín. Forenzná entomológia je totiž 

hraničný odbor, ktorý má blízko ku kriminalistike, biológii, ale aj k súdnemu lekárstvu. Na 

Slovensku momentálne nie sú experti na túto oblasť, odborné konzultácie sa riešia prizývaním 

externých forenzných entomológov z iných krajín, najmä z Českej republiky.  

 Odbor možno v praxi rozdeliť na tri základné kategórie: problematika potravinárskych 

škodcov, skúmanie parazitov ľudí aj zvierat (problematika myiáz - ochorenia spôsobeného 

parazitovaním lariev niektorých múch) a stanovenie doby smrti nájdených mŕtvych tiel. 

Posledná kategória entomológie, niekedy nazývaná aj „súdnolekárska“, je v praxi najčastejšia. 

Využíva znalosti entomológie pre určenie alebo upresnenie post-mortem intervalu, dokázanie 

či vylúčenie manipulácie s telom po smrti, príp. ďalších informácií dôležitých pre vyšetrovanie.  

 Metódy forenznej entomológie sa aplikujú v kriminalisticky závažných prípadoch vrážd,  

samovrážd, nehôd v prírode alebo nevysvetliteľných úmrtí, teda vždy, keď je nevyhnuté čo 

najpresnejšie určiť dobu smrti poškodenej osoby. Forenzná entomológia je typický odbor, ktorý 

odpovedá  na otázku „kedy“. Spolu so súdnym lekárstvom sa snaží prinášať informácie, kedy 

došlo k spáchaniu trestného činu, výsledkom ktorého bola smrť ľudského jedinca.  

 Forenzná entomológia vychádza z niekoľkých princípov, ktoré umožňujú jej využitie 

v praxi. Najdôležitejším z nich sú väzby medzi mŕtvymi a živými organizmami, vychádzajúce 

zo zákonitostí prirodzeného potravinového reťazca. Rôzny hmyz je priťahovaný k mŕtvemu 

telu z rôznych dôvodov (ako zdroj potravy, úkryt alebo miesto pre rozmnožovanie) a aktívne 
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sa podieľa na jeho rozklade. Druhý princíp forenznej entomológie vychádza zo skutočnosti, že 

nekrofágny hmyz a iné organizmy sa nevyskytujú na mŕtvom tele súčasne, ale kolonizujú mŕtve 

telo postupne, podľa určitých zákonitostí. Jednotlivé druhy hmyzu sa na mŕtvom tele striedajú 

v tzv. sukcesných vlnách (fázach), pričom konečným stavom tela sú kostrové zvyšky, prípadne 

s vysušenými chrupkami, šľachami alebo zvyškami vlasov či chlpov. Ako sukcesiu je možné 

teda označiť časovú postupnosť rozkladu mŕtveho tela (dekompozícia) vo vzťahu s činnosťou 

hmyzu. V našich podmienkach (mierne podnebné pásmo) sa pri voľne exponovanom tele 

spravidla rozlišuje 6. sukcesných vĺn (fáz) rozkladu mŕtveho tela - čerstvé telo, „nafúknuté“ 

telo, biochemicky aktívny rozklad tukov a proteínov, pokročilý rozklad, vysychanie zvyškov 

mäkkých tkanív a kostrové zvyšky. Celý proces sukcesie prebieha súvisle a relatívne rýchlo. 

Prechod z jednej fázy do inej je plynulý, pričom jednotlivé fázy sukcesie nie je možné navzájom 

presne časovo ohraničiť. To v praxi znamená, že na mŕtvom ľudskom tele sa spravidla súčasne 

nachádzajú zástupcovia hmyzu z viacerých sukcesných fáz. Rozhodujúcim faktorom rýchlosti 

priebehu rozkladu (dĺžky fáz) a druhového zloženia hmyzu kolonizujúceho mŕtve ľudské telo 

je ročné obdobie a klimatické podmienky na začiatku sukcesie, najmä teplota prostredia.  

 Podľa druhu hmyzu, ktorý sa nachádza na mŕtvom tele aj v jeho okolí, špecifických 

podmienok prostredia, v ktorom bolo mŕtve telo nájdené a postupu posmrtného rozkladu tela 

sa rozoznávajú mŕtvoly voľne exponované vo vonkajšom prostredí, mŕtvoly v uzatvorených 

priestoroch (napr. byt, dom, garáž, pivnica), mŕtvoly pochované či zahrabané (napr. ilegálne 

hroby, telá zabalené do rôznych obalov) a mŕtvoly vo vodnom prostredí. Pre každé z týchto 

prostredí platia iné podmienky posmrtného rozkladu tela a iné zastúpenie hmyzu na tele.  

 Z predchádzajúceho textu je nepochybné, že forenzná entomológia je nemalou mierou 

prepojená so súdnym lekárstvom. Je to práve súdny lekár, ktorý sa pri prehliadke mŕtveho tela 

na mieste nálezu, ako aj pri pitve, bežne dostáva do priameho kontaktu s entomologickými 

stopami. Aj keď zaisťovanie týchto stôp patrí nepochybne do rúk forenzného entomológa, príp. 
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kriminalistického technika PZ, od súdneho lekára sa môže očakávať spolupráca pri zaisťovaní 

entomologických stôp či už na mieste prehliadky mŕtvoly, alebo pri pitve. Preto by mal každý 

súdny lekár ovládať aspoň základy správneho postupu pri hodnotení entomologických stôp 

jednotlivých skupín a vývojových štádií hmyzu, ako aj základy spôsobu a množstva odberu 

týchto stôp na ďalšie skúmane. Entomologické stopy sa zaisťujú:  

➢ z mŕtveho ľudského tela na mieste jeho nálezu súbežne s vykonávaním prehliadky 

mŕtvoly súdnym lekárom - zaisťujú sa všetky nájdené druhy a vývojové štádiá hmyzu:  

➢ z lôžka mŕtvoly, teda z miesta pod mŕtvym telom - odoberajú sa vzorky pôdy aj 

s prípadnou vegetáciou,  

➢ zo širšieho okolia mŕtveho tela do vzdialenosti 2 až 10 m - hľadajú sa prípadné 

migrujúce larvy,  

➢ pri pitve - z povrchu tela, telesných otvorov, dutín aj zo šatstva. 

 Dôležitý je správny spôsob, dostatočné množstvo a druh odobratých entomologických 

stôp. Medzi najčastejšie entomologické stopy, s ktorými sa stretáva súdny lekár v našich 

podmienkach v praxi, patria rôzne vývojové štádiá múch - Bzučivky obyčajnej (Calliphora 

vicina), Bzučivky zelenej (Lucilia sericata), Muchy domácej (Musca domestica) a Mäsiarky 

obyčajnej (Sarcophaga carnaria).   

 

       
      Obrázok 26. Mucha domáca - vývojové štádiá             Obrázok 27. Orientačné rozmery vývojových štádií                     

              [Zdroj: http://wiki.bugwood.org].                                 Bzučivky zelenej [Zdroj: http://www.shutterstock.com].                              

http://wiki.bugwood.org/
http://www.shutterstock.com/
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Obrázok 28. Životný cyklus muchy (z čeľade bzučivkovité) pri relatívne ustálenej teplote počasia cca 21o C. 

Z nakladených vajíčok sa o 23 hodín objavia larvy 1. štádia, z nich o 27 hodín neskôr larvy 2. stupňa a o ďalších 

22 hodín neskôr larvy 3. štádia. O 130 hodín neskôr larvy 3. štádia „odídu“ od tela (až do vzdialenosti 8 metrov) 

a zakuklia sa. S postupujúcim časom kukly tmavnú. O 143 hodín neskôr sa z kukly vyliahne dospelý jedinec. Ak 

teplota okolia stúpa, larvy budú rásť rýchlejšie a zahynú skôr; keď je teplota chladnejšia, larvy budú žiť dlhšie. 

[Zdroj: http://www.forensicentomologist.org]. 

                     

 Jednotlivé druhy a vývojové štádiá hmyzu sa zaisťujú rozdielnym spôsobom: 

 Vajíčka múch majú vzhľad bielych, žltkastých alebo až žltých pilín. Odoberajú sa 

zoškrabnutím pomocou špachtle, skalpelu, pinzety či iného vhodného nástroja, z niekoľkých 

miest na tele, v minimálnom množstve 100 ks. Približne polovica vajíčok sa usmrtí (horúcou 

vodou alebo min. 80 % etanolom) a následne vloží do etanolu (80 % a viac), zvyšné vajíčka sa 

ponechajú živé a umiestnia sa do jednej spoločnej nádoby.  

 Larvy múch sú beznohé, pohyblivé, bielej až žltkastej farby. Zaisťujú sa pomocou 

pinzety alebo plastovej lyžice, v minimálnom množstve 100 ks. Odoberajú sa z niekoľkých 

miest na tele, všetky veľkosti - vývojové štádiá (tzv. instary). Približne polovica sa usmrtí 

(horúcou vodou alebo min. 80 % etanolom) a vloží do etanolu (min. 80 %). Ostatné živé larvy 

sa umiestnia do spoločnej nádoby. Larvy s rôznymi telovými výrastkami (vizuálne odlišné od 

ostatných) sa umiestnia do samostatnej nádoby, pretože sa často živia larvami iných druhov. 

 Pupária múch (kukly) sú súdkovité útvary bledohnedej, hnedej až hnedo-čiernej farby. 

Sú tvorené pokožkou posledného larválneho stupňa, s kuklou vo vnútri. Zaisťujú sa pinzetou, 

http://www.forensicentomologist.org/
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malé aj veľké, plné (obsahujúce vyvíjajúce sa imago) aj prázdne (po vyliahnutí imaga), rôzne 

farebné odtiene. Odoberajú sa zo šatstva, z tela a na mieste prehliadky aj z okolia mŕtvoly, 

pokiaľ je to možné minimálne 50 ks. Všetky sa ponechajú živé a uložia sa do jednej nádoby. 

 Imaga múch (dospelí jedinci) lietajú, na ich zaistenie sa používa entomologická sieť. 

Odber živých múch nie je nevyhnutný, iba odporúčaný. Na usmrtenie sa používa 70-80 % 

etanol alebo výpary dietyléteru či octanu etylnatého. Ak sa na mŕtvom tele alebo na mieste 

prehliadky v jeho okolí nachádzajú mŕtve imaga (mŕtve samičky po nakladení vajíčok), tieto sa 

odoberajú pinzetou. Usmrtené alebo nájdené mŕtve imaga sa skladujú v 70-80 % etanole. Je 

potrebné pripomenúť, že muchy vyskytujúce sa v našom podnebnom pásme sú heliofilné (t. j. 

slnkomilné, svetlomilné) a teda aktívne len počas dňa, kedy aj kladú vajíčka; počas daždivého 

počasia muchy nelietajú a ani nekladú vajíčka. 

 Ostatní zástupcovia hmyzu, najmä chrobáky ale aj mravce, roztoče a ďalší, sa zaisťujú, 

usmrcujú a uchovávajú podobným spôsobom ako muchy, s určitými rozdielmi (vajíčka sa 

vzhľadom na ich malý počet alebo absenciu spravidla nezaisťujú, príp. nájdené vajíčka je 

možné odobrať a vložiť do nádoby s vajíčkami múch; larvy sa zaisťujú podobne ako larvy 

múch; kukly sa spravidla na mŕtvom tele nenachádzajú, môžu byť však súčasťou pôdy z lôžka 

pod mŕtvym telom, odobraté kukly sa nechávajú živé a uložia do samostatnej nádoby; imaga sú 

značne pohyblivé, zaisťujú sa pinzetou, usmrcujú a uchovávajú sa podobne ako imaga múch). 

Všetky usmrtené vývojové štádiá hmyzu z miesta nálezu je možné usmrtiť a skladovať v 

spoločnej nádobe. Odobraté entomologické stopy sa predkladajú na znalecké skúmanie, pokiaľ 

možno v čo najkratšom čase od zaistenia, keďže okrem neživého materiálu obsahujú aj živý 

entomologický materiál. Skúmanie entomologických stôp sa nevykonáva na pracoviskách či 

ústavoch súdneho lekárstva, ale na Kriminalistických a expertíznych ústavoch Policajného 

zboru. Pre naše podmienky sa najbližšie skúmanie entomologických stôp vykonáva v Českej 
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republike na Kriminalistickom ústave Polície Českej republiky (v Prahe alebo v Brne), kde sú 

k dispozícii forenzní entomológovia. 

 Na základe entomologického skúmania je možné stanoviť post-mortem interval (PMI) 

- obdobie medzi úmrtím a nálezom tela. V prípadoch úmrtí viac ako 72 hodín pred nájdením 

mŕtveho tela sú entomologické metódy jedny z najpresnejších pri stanovení doby (času) smrti. 

Avšak aj tu „narážajú“ na určitú nepresnosť, nakoľko entomológ neurčuje čas kedy človek 

zomrel, neskúma mŕtve ľudské telo, ale predovšetkým zaistený entomologický materiál. Môže 

stanoviť len dobu, počas ktorej hmyz kolonizoval mŕtve telo, čo môže predstavovať určitý 

problém, lebo čas úmrtia a začiatok kolonizácie tela hmyzom sa môžu, ale aj nemusia zhodovať. 

Pri krátkodobom post-mortem intervale v klimatických podmienkach Slovenskej republiky je 

možné určiť začiatok kolonizácie tela v priebehu prvých 3 až 6 týždňov expozície s presnosťou 

na jeden deň (± 1 až 2 dni), vo výnimočných prípadoch s presnosťou až na hodiny. Tak presné 

stanovenie intervalu po tak dlhú dobu neumožňuje v súčasnosti žiadna iná metóda.  

 Entomologickým skúmaním možno tiež vylúčiť alebo dokázať manipuláciu s mŕtvym 

telom, a to hlavne na väčšie vzdialenosti. Priebeh kolonizácie je totiž predvídateľný pre každý 

typ prostredia a jeho charakteristiky. Preto vybočenie z normálu spravidla indikuje vonkajší 

zásah do priebehu rozkladu, sukcesie (napr. presun mŕtveho tela, dodatočné zakrytie, zabalenie 

či zakopanie tela, vyhrabanie tela zvieratami, použitie chemikálií). Pri prehliadke miesta nálezu 

mŕtveho tela je potrebné zobrať do úvahy, a to najmä v kriminalisticky závažných prípadoch, 

aj tú skutočnosť, že hmyz môže svojim prirodzeným správaním - konzumáciou, pohybom 

a vylučovaním vytvoriť “falošné“ stopy alebo pozmeniť tvar pôvodných krvných stôp, ktoré 

môžu byť následne nesprávne interpretované a vyhodnotené. 

 Toxikologickým vyšetrením lariev a/alebo kukiel hmyzu možno dokázať prítomnosť 

cudzorodých látok (napr. lieky, drogy či jedy) v tele mŕtveho v čase jeho smrti, predovšetkým  

v tých prípadoch, keď na toxikologické vyšetrenie nie je možné pri pitve odobrať štandardný 
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biologický materiál (krv, moč, vnútorné orgány a tkanivá), čo je bežné v prípade kostrových 

nálezov, alebo toxikologická analýza biologického materiálu, ako aj interpretácia výsledkov 

tejto analýzy sú vzhľadom k vysokému stupňu posmrtného rozkladu tela veľmi obtiažne až 

nemožné. Toxikologická analýza lariev a kukiel vychádza zo skutočnosti, že v tele hmyzu sa 

rozličné cudzorodé látky viažu na chitín, ktorý tvorí súčasť kutikuly tela hmyzu a ktorý je 

v prírodnom prostredí relatívne stály, odbúrava sa až po veľmi dlhej dobe (mesiace až roky). 

Tieto entomologické stopy môžu byť analyzované rovnakým spôsobom, ako akékoľvek iné 

tkanivo či tekutina mŕtveho ľudského tela. Určitý problém je v prípade analýzy drog, keďže 

larvy hmyzu metabolizujú drogy. Ak sa teda droga toxikologickou analýzou nezistí, nemusí to 

nevyhnutne znamenať, že sa droga v čase smrti v tele nenachádzala. Z tohto dôvodu má analýza 

entomologických stôp na prítomnosť drog len obmedzenú forenznú hodnotu. 

 V neposlednom rade z lariev a aj dospelých jedincov hmyzu je možné pokúsiť sa vyšetriť 

profil DNA osoby, na ktorej mŕtvom tele sa jednotlivé štádiá hmyzu vyvíjali a živili. Úspešnosť 

tejto analýzy sa podľa dostupných literárnych údajov pohybuje rádovo okolo 50 %.              

   

 

3.4 Analýza DNA pri post-mortem diagnostike 

 Vedecký pokrok v 80-tych rokoch 20. storočia umožnil použitie analýzy DNA materiálu 

z ľudského tela na identifikáciu jednotlivca. Pred nástupom analýzy DNA sa na identifikáciu 

využívali najmä metódy sérológie založené na určovaní krvných skupín, príp. iných vlastností 

krvi. Schopnosť týchto metód bola výrazne nižšia ako pri analýze DNA, navyše identifikácia 

týmito metódami z iného biologického materiálu ako z krvi bola problematická a náročná. Toto 

obmedzenie pri DNA identifikácii odpadá, keďže deoxyribonukleová kyselina sa nachádza 

prakticky vo všetkých bunkách ľudského tela okrem červených krviniek (erytrocyty neobsahujú 

jadro ani mitochondrie), vo všetkých bunkách je rovnaká, je teda jedno, z ktorých buniek sa 

DNA extrahuje, výsledok analýzy je vždy rovnaký.  
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 DNA sa v ľudskej bunke nachádza na dvoch miestach - jadro a mitochondrie. DNA 

obsahuje genetický materiál (informácie), pričom profil a vlastnosti DNA jednotlivca sú 

jedinečné. Okrem jednovaječných dvojčiat nemôžu prakticky na svete žiť dvaja ľudskí jedinci 

s identickým DNA profilom. DNA je relatívne stabilná molekula, to ako dlho vydrží bez 

degradácie závisí od vonkajších podmienok. Vo všeobecnosti platí, že v suchom a chladnom 

prostredí vydrží DNA veľmi dlho, vo vlhkom a teplom prostredí sa pomerne rýchlo rozkladá.  

 Forenzná identifikácia pomocou DNA je užitočná v mnohých prípadoch - určovanie 

podozrivých z násilných trestných činov, riešenie otcovstva alebo materstva, identifikácia 

ľudských pozostatkov obetí hromadných katastrof alebo prípadov nezvestných osôb. Kľúčové 

pre úspešnú analýzu DNA je správny odber, uskladnenie a preprava vzoriek biologického 

materiálu do laboratória na následnú analýzu DNA. Tieto postupy zabezpečujú kriminalistickí 

technici PZ  na mieste nálezu stôp alebo nálezu mŕtveho tela, ktoré môžu byť aj miestom činu, 

prípadne v pitevni ešte pred vykonaním pitvy. Pred balením biologického materiálu by sa mal 

tento vysušiť na vzduchu a následne zabaliť do papierových vriec (plastové vrecká by sa nemali 

používať na biologické dôkazy, nakoľko by mohli degradovať samotnú DNA, taktiež môžu 

viesť k nárastu bakteriálnej kontaminácie). DNA môže byť získaná z rozličného biologického 

materiálu, ako je sperma, sliny, krv, moč, výkaly, zuby, kosti, svaly, vlasy. Okrem aktívneho 

hľadania biologického materiálu na mieste činu je potrebné skúmať a analyzovať aj predmety, 

resp. dôkazy na prítomnosť DNA, napríklad šatstvo, posteľná bielizeň, zbrane, rukavice a pod. 

Treba mať však na pamäti, že analýza DNA neidentifikuje páchateľa trestného činu, ale iba 

jedinca, ktorý zanechal na mieste činu analyzovanú biologickú stopu. 

 Analýza DNA v rámci post-mortem využitia (diagnostiky) je najčastejšie indikovaná 

pre účely identifikácie neznámej osoby (stanovuje sa profil DNA osoby a tento sa porovnáva 

buď so známym DNA profilom alebo s údajmi v databázach DNA profilov), pri vyšetrovaní 

podozrivých alebo cudzích stôp biologického materiálu nachádzajúceho sa na mŕtvom tele, na 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_matter


 
59 

šatstve či osobných veciach mŕtveho a jeho následné porovnanie s biologickým materiálom - 

stopami zaistenými na mieste nálezu mŕtveho tela alebo na mieste činu, najmä v prípadoch 

podozrenia násilnej smrti zapríčinenej konaním inej osoby, ďalej pri určovaní času vzniku 

poranení na mŕtvom tele alebo pri objasňovaní príčiny smrti (napr. diagnostika genetických 

ochorení pomocou analýzy DNA).   

 Podľa stupňa posmrtných zmien mŕtveho ľudského tela sa ako referenčný biologický 

materiál na analýzu DNA odoberá pri pitve z mŕtveho tela nasledovný biologický materiál:  

➢ v prípadoch krátkeho posmrtného intervalu ster z ústnej dutiny, vzorka plnej krvi 

a vzorka mäkkého tkaniva (najčastejšie kostrový sval);  

➢ v prípadoch neskorých posmrtných zmien tela (hniloba, adipocire, mumifikácia, 

kostrové nálezy) vzorka kostrového svalu, rebra, dva zdravé zuby, prípadne celá 

stehnová kosť, vlasy alebo nechty (podľa toho, aký materiál je prítomný).  

 Genetická analýza umožňuje individuálnu identifikáciu osoby, stanoví jej genetický 

profil. Existujú dve hlavné kategórie výsledkov DNA analýzy:  

 1)  DNA profil osoby zistený nebol (napr. z dôvodu kontaminácie vzorky, nedostatku 

biologického materiálu na analýzu alebo zistenia, že DNA nie je ľudského pôvodu), 

 2)   DNA profil osoby zistený bol. Ten však nemusí byť interpretovateľný - t. j. profil nie 

je možné vložiť do databázy DNA profilov (napr. pri zmiešaných profiloch alebo pri nízkej 

koncentrácii DNA), je možné ho však použiť pri zisťovaní zhody dvoch DNA profilov. 

V optimálnom prípade je výsledkom analýzy interpretovateľný DNA profil, ktorý sa vloží do 

databázy DNA profilov stôp zaistených z miest trestných činov, podozrivých, obvinených alebo 

právoplatne odsúdených osôb za účeľom identifikácie ľudského jedinca.  

 Forenzná analýza DNA sa na Slovensku štandardne vykonáva v DNA laboratóriách 

Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, s pobočkami ústavu 

v Slovenskej Ľupči a v Košiciach.  
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