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9-Tesař, Knight, 
Lexikon 

 

Aberace: (lat. aberrare – odchylovat se) 
odchylka od normálního stavu či směru). 

Afágie: (řec. a- – předpona označující 
zápor, fagein – jíst) úplná nemožnost 
polykání, například při chorobách jícnu, 
krku, ale též při onemocněních svalové a 
nervové soustavy. 

Agravace: (lat. aggravare – zveličovat) 
vědomé zveličování příznaků choroby 
pacientem. 

Akcelerace: zrychlení. 

Anafylaxe: závažná alergická reakce 
s rychlým začátkem, která může způsobit 
smrt. 

Asfyxofilie:  viz Kočvarismus. 

A-sloupek: ve vozidle rámuje přední sklo. 

Bezoár: (pers. padsahr – chránící proti 
jedu) nahromaděný nestravitelný materiál 
v žaludku, taktéž zvaný „žaludeční 
kámen“, viz Pica syndrom. 

Binge drinking:  (angl. binge – hýřit, drink 
– pít) užívání alkoholu nárazově 
(příležitostně), ale ve velkých dávkách. 

B-sloupek: ve vozidle se nachází mezi 
předním a zadním oknem. 

Býčí srdce: výrazně zbytnělé srdce, 
obvykle nad 1000 g, je extrémním nálezem 
u chronického srdečního selhání. Viz také 
Cor bilaterale, cor hypertonicum, cor 
pulmonale.  

Cor bilaterale: oboustranné zvětšení 
srdce. 

Cor hypertonicum: zvětšení srdce, zvláště 
jeho levé komory.  

Cor pulmonale: zvětšení srdce, zvláště 
jeho pravé komory. 

C-sloupek: ve vozidle se nachází za 
zadními dveřmi. 

Decelerace: zpomalení. 

Diastáza lebečních švů: rozestup či 
rozvolnění lebečních švů. 

Disimulace: (lat. dissimulare – zatajovat) 
vědomé zamlčování či zlehčování příznaků 
choroby pacientem. 

Dráha elektrického proudu: cesta mezi 
vstupem a výstupem elektrického proudu. 
Proud prochází tělem cestou nejmenšího 
odporu, především periferními nervy a 
cévami (I. díl, str. 203). 

Dysfágie: (řec. dys- – předpona označující 
zápor či poruchu, fagein – jíst) obtížné 
polykání, například při chorobách jícnu, 
krku, ale též při onemocněních svalové a 
nervové soustavy. 

Earth-shock wave: (angl. earth – země, 
shock – šok, otřes, wave – vlna) přenos 
výbuchu pevným tělesem (zemí), tímto 
mechanismem bylo popsáno poranění 
vojáků ležících v zákopech. 

Efekt krokodýlí k ůže: ukládání kovových 
částic na větší ploše popálené kůže při 
poranění elektrickým proudem vysokého 
napětí s obloukovým efektem (I. díl, str. 
205). 

Elektrický oblouk:  elektrický výboj 
vznikající mezi dvěma elektrodami, 
typicky při vysokém napětí. K poranění 
může dojít i bez přímého kontaktu 
s vodičem (I. díl, str. 205). 

Epikraniální aponeuróza: viz Galea 
aponeurotica. 

Epikranium (epicranium): (řec. epi – na, 
cranion – lebka) souhrnné označení pro 
měkké pokrývky lební. 
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Epikríza:  shrnutí, konečná zpráva o 
proběhlé nemoci. 

Erythema ab igne: (řec. erythema – 
červeň, zarudnutí, lat. ignis – oheň) 
skvrnité pigmentace a zarudnutí kůže při 
dlouhodobém vystavení infračervenému 
záření (typicky na dolních končetinách při 
pravidelném dlouhodobém sezení u ohně, 
může vzniknout i při práci na laptopu 
položeném na stehnech ?????? ). 

Exacerbace: (lat. exacerbare – ztrpčit) 
zhoršení či nové vzplanutí existující 
choroby. 

Fáze truchlení: popírání, hněv, smlouvání, 
deprese, smíření. Pět fází truchlení 
(smutku) popsala švýcarsko-americká 
psychiatrička Elisabeth Kübler-Ross 
(1926-2004) v knize On Death and Dying 
vydané v roce 1969. 

Fish-tail: (angl. fish – ryba, tail – ocas) viz 
vlaštovčí ocas. 

G: jednotka tíhového zrychlení, odpovídá 
m/s2. 

Geofágie: (řec. ge, gaia – země, fagein – 
jíst) chorobné nutkání k pojídání hlíny, 
zeminy. 

Growing fracture:  (angl. rostoucí 
zlomenina) vzácná komplikace zlomeniny 
klenby lební v dětském věku s trhlinou 
tvrdé pleny mozkové a zhmožděním 
mozku. Tlakem rostoucího mozku dochází 
k výhřezu (herniaci) a rozestupu lebečních 
kostí v místě nezhojené zlomeniny. 
Označuje se též jako leptomeningeální 
cysta. 

Herniace: výhřez. 

Hold-on efekt: (angl. hold-on – držet se 
něčeho) křečovité sevření předmětu, který 
je zdrojem elektrického proudu. Je 
vyvoláno křečí flexorů (ohýbačů) prstů, 

která neumožňuje se předmětu pustit, 
dochází tak k prodloužení kontaktu 
s vodičem a zvýšení rizika vzniku 
smrtelného poranění (I. díl, str. 204). 

Hydrodynamický efekt: přenos tlaku 
kapalinou. 

Hypertrofická jizva:  jizva s chorobně 
zmnoženým vazivem, vystupující nad 
okolní kůži. 

Hypertrofie:  zbytnění. 

Cholesterolóza žlučníku:  nahromadění 
cholesterolu ve sliznici žlučníku, pro 
typický vzhled se zrníčky cholesterolu se 
nazývá též jahodový žlučník. 

Indentace lebeční kosti: viz Ping pong 
fracture. 

Jahodový žlučník: viz. cholesterolóza 
žlučníku. 

Keloidní jizva:  jizva s chorobně 
zmnoženým vazivem, vystupující nad 
okolní kůži a zároveň do okolí původní 
rány.  

Kinetóza: (řec. kinein – pohybovat) 
nevolnost při cestování v dopravních 
prostředcích. 

Kočvarismus: (auto)erotická úchylka, 
spočívající v navození sexuálního vzrušení 
při asfyxii, může vést až k náhodnému 
úmrtí. Též asfyxofilie. Název odkazuje na 
první známou oběť této praktiky – 
hudebníka Františka Kočvaru (1730 až 
1750 Praha – 1791 Londýn). 

Kombinovaná sebevražda: kombinace 
více smrtících mechanismů sebevrahem. U 
primární kombinované sebevraždy jsou 
smrtící mechanismy zvoleny předem, u 
sekundární je druhý (či další) mechanismus 
využit potom, co předchozí selže. 
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Koprofágie: (řec. kopros – stolice, výkal, 
fagein – jíst) chorobné nutkání k pojídání 
výkalů. 

Krokové napětí:  nejčastější mechanismus 
poranění bleskem. Při úderu blesku do 
země spojuje kráčející osoba svými 
dolními končetinami místa s rozdílným 
napětím a tělem prochází elektrický proud 
(I. díl, str. 206). 

Kwashiorkor:  (slovo původem z Afriky, 
pravděpodobně „červené nebo odložené 
dítě“) podvýživa s převažujícím 
nedostatkem bílkovin při jinak 
dostačujícím energetickém příjmu. 

Langerovy linie: viz. Štěpitelnost kůže. 

Leptomeningeální cysta: viz Growing 
fracture. 

Lipomatotis: lipomatóza. Zmnožení tuku 
ve tkání, zvláště v mezibuněčných 
prostorech. 

Lipomatózní atrofie: tuková degenerace. 

Malabsorpce: (lat. malus – špatný,  
absorptio – vstřebávání) porucha 
vstřebávání látek z trávicího traktu. 

Malnutrice:  (lat. malus – špatný, nutritio – 
živit, krmit) obecné označení pro stav, kdy 
příjem živin je nevyhovující. 

Marasmus: (řec. maraino – ničit) celková 
sešlost v důsledku nedostatečného 
energetického příjmu. 

Meconium: (řec. mekon – mák) střevní 
obsah novorozence, též smolka. 

Mentální anorexie: (řec. an- předpona 
označující zápor, orexis – dychtění, žádání) 
duševní choroba spočívající v částečném či 
úplném odmítání potravy s cílem nepřibrat 
na váze. 

Mentální bulimie:  (řec. bus – býk, limos – 
hlad) duševní choroba spočívající 

v přejídání a následném úmyslném 
vyvolání zvracení či průjmu s cílem 
nepřibrat na váze. 

Metománie: (řec. methe – opití, mania – 
vášeň) chorobná touha po alkoholu. 

Muškátová játra:  charakteristický vzhled 
jater, připomínající muškátový oříšek, 
vyskytuje se při dlouhodobém městnání 
krve při selhávání pravostranných 
srdečních oddílů. 

Noxa: (lat. nocere – škodit) škodlivina, 
škodlivý činitel vyvolávající poruchu nebo 
onemocnění. 

Odpor kůže: fyzikálně je elektrický odpor 
opakem vodivosti. Na kůži závisí 
především na vlhkosti a tloušťce rohové 
vrstvy, taktéž na velikosti dotykové 
plochy, ochlupení, náplni cév, zevní 
kontaminaci, např. mastnota, kovový prach 
(I. díl, str. 203). 

Pica syndrom: (lat. pica – straka, čti 
pajka) duševní choroba spočívající 
v pojídání neobvyklých či nepoživatelných 
látek (například hlína, písek, sklo, dřevo, 
vlasy,...). V žaludku se může požitý 
materiál hromadit jako nestravitelný útvar 
– bezoár. 

Ping pong fracture: (angl. zlomenina typu 
pingpongového míčku) impresní (vpáčená) 
zlomenina klenby lební u malých dětí, u 
novorozence vzniká tlakem pánevních 
kostí matky na hlavičku či při použití 
porodnických kleští. Označuje se též jako 
indentace lebeční kosti. 

Podlebice: archaický termín pro tvrdou 
plenu mozkovou (lat. dura mater). 

Polyfágie: (řec. polys – mnohý, fagein – 
jíst) duševní choroba spočívající ve 
zvýšené chuti k jídlu, též označovaná jako 
chorobná žravost. 
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Porod v rakvi:  vypuzení mrtvého plodu 
z dělohy posmrtně vlivem hnilobných 
plynů. 

Porodní nádor: viz Caput succedaneum. 

Pracovní úraz: poškození zdraví nebo 
smrt pracovníka, které byly způsobeny 
nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 
náhlým a násilným působením vnějších 
vlivů při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s nimi. 

Prašná exploze: samovolný výbuch 
prachu při dosažení kritické koncentrace ve 
vzduchu, např. uhelný prach v dolech. 

Prokurátor:  dříve v ČR používaný termín 
pro státního zástupce. Dodnes platný na 
Slovensku. 

Prosektura: archaický termín pro 
patologicko-anatomické oddělení, kde se 
provádějí pitvy. V současné době se tímto 
názvem označují pracoviště, kde není stálý 
lékař. 

Proud stejnosměrný:  viz Stejnosměrný 
proud. 

Proud střídavý: viz Střídavý proud. 

Proudové perly: kapky roztaveného kovu 
vodiče v popálenině způsobené 
elektrickým proudem. 

Rána střižná: rána způsobená nůžkami, 
má tvar písmene V nebo trojúhelníku 
s odstřiženým lalokem. Rány způsobené 
nůžkami mohou být i bodné, či řezné. 

Rapunzelin syndrom: raritní onemocnění 
charakterizované nálezem nestravitelného 
trichobezoáru (klubko pozřených vlasů) 
v žaludku či střevě. Může se projevit 
chronickými trávicími obtížemi či bolestmi 
břicha, ale též náhlou příhodou břišní, 
která může vyústit až v úmrtí. Název 
pochází z pohádky bratří Grimmů o 

dlouhovlasé dívce Rapunzel (česky 
překládáno Locika). 

Relaps: (lat. relabi – sklouznout zpět) 
návrat příznaků choroby dočasně potlačené 
(v remisi). 

Remise: (lat. remittere – poslat zpět) 
vymizení příznaků choroby, zpravidla 
přechodné. 

Rentgenová kocovina: archaické označení 
pro akutní syndrom z ozáření. 

Revers negativní: písemný nesouhlas 
pacienta se zákrokem. 

Revers pozitivní: písemný souhlas 
pacienta se zákrokem. 

Rostoucí zlomenina: viz Growing 
fracture. 

Sanktus: (lat. sanctus – svatý) 
denaturovaný líh. 

Sanktusák (santusák): piják 
denaturovaného lihu, přeneseně i osoba 
žebrající o alkohol. 

Simulace: (lat. simulare – předstírat) 
předstírání příznaků choroby pacientem. 

Siriáza: (řec. seirios – horký) viz úpal. 

Sitofobie: (řec. sitos – jídlo, fobos – 
strach) chorobný strach z jídla, odmítání 
potravy v důsledku obav například při 
schizofrenii, paranoii. 

Smolka: střevní obsah novorozence, též 
meconium. 

Statická elektřina: nahromadění 
elektrického náboje na povrchu předmětů. 
Sama o sobě poranění nezpůsobí, ale 
například při práci ve výšce může vést 
k úleku a pádu. 

Stejnosměrný proud:  zkráceně DC (direct 
current), elektrickým obvodem se 
pohybuje jedním směrem. Pro lidský 
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organismus je méně nebezpečný než proud 
střídavý, k vyvolání stejného efektu je 
třeba 3-4krát vyšší intenzity (I. díl, str. 
203). 

Střídavý proud: zkráceně AC (alternating 
current), směr pohybu elektrickým 
obvodem se v čase mění. Pro lidský 
organismus je svými účinky nebezpečnější 
než proud stejnosměrný, smrtící hranice při 
frekvenci 50 Hz je 80-100 mA (I. díl, str. 
203). 

Štěpitelnost (štěpnost) kůže: směr 
průběhu vláken v kůži. Při příčném 
protnutí rána nápadně zeje. Označuje se též 
jako Langerovy linie. 

Tail-gating:  (angl. tail – ocas, gate – 
brána) typ dopravní nehody, kdy 
motocyklista se svým strojem naráží do 
zadní části vpředu jedoucího či stojícího 
vyššího vozidla, motocykl zajíždí pod 
vozidlo a řidič motocyklu naráží hlavou do 
vozidla. 

Trichobezoár: (řec. trichos – vlas) klubko 
pozřených vlasů. Viz Rapunzelin syndrom. 

Trichofágie: (řec. trichos – vlas, fagein – 
jíst) chorobné nutkání k pojídání vlasů. 

Tuková degenerace srdce: náhrada 
funkční srdeční svaloviny tukovou tkání, 
hnědá svalovina je prostoupena žlutými 
proužky tuku, nazývá se též tygrované 
srdce. Viz také lipomatóza. 

Tygrované srdce: viz tuková degenerace 
srdce. 

Ultima ratio:  lat. poslední prostředek, 
krajní metoda. 

Urofágie: (řec. uron – moč , fagein – jíst) 
chorobné nutkání ke konzumaci moči. 

Vbod: místo, kudy předmět způsobující 
bodnou ránu vniká do těla. 

Vitium artis:  (lat. chyba v umění) 
označuje chybu v lékařské činnosti. 

Vlající hrudník:  nestabilita hrudníku při 
sériových zlomeninách žeber ve více 
liniích, při dechových pohybech dochází 
k paradoxním pohybům postižené oblasti. 

Wertherův efekt (též syndrom, 
fenomén): nápodoba sebevražedného 
jednání. Název odkazuje na knihu Utrpení 
mladého Werthera (Die Leiden des jungen 
Werthers, 1774, J. W. Goethe, 1749-1832), 
kde hlavní hrdina spáchal sebevraždu tak, 
že se pistolí střelil do hlavy. Kniha 
inspirovala mladé lidi k sebevražednému 
jednání a v Lipsku byla svého času 
dokonce zakázána. 

Zákopová noha: poškození měkkých 
tkání nohy (nohou) působením nízké 
teploty nad bodem mrazu a vlhkosti.  

Žaludeční kámen: viz Bezoár. 

Počet hesel 106 

 

Zdroje: Soudní lékařství Tesař 1968, 
Knight´s Forensic Pathology 2004, 
Lexicon Medicum Kábrt 1995 

 


