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Eponymické termíny pfiedstavují v lékafiské terminologii1 praktic-
ky neohraniãenou (a zfiejmû neohraniãitelnou) skupinu oznaãení
anatomick˘ch struktur, chirurgick˘ch zákrokÛ, léãebn˘ch postupÛ,
patologick˘ch stavÛ, symptomÛ, syndromÛ,2 vy‰etfiovacích a labo-
ratorních metod, léãiv, pfiístrojÛ atd. Své jméno získávají dle obje-
vitelÛ, pacientÛ, bájn˘ch bytostí, postav z románÛ, dle geografic-
k˘ch názvÛ atd.

Podoba eponymick˘ch termínÛ není urãována pouze jazykov˘-
mi zfieteli, ale podílejí se na ní i faktory sociokulturní (prestiÏ ob-
jevitele daného jevu, moÏnosti roz‰ífiení pfiíslu‰ného eponymické-
ho termínu atd.).

Cílem tohoto sdûlení je podat pfiehled základních soudnûlékafi-
sk˘ch eponymick˘ch termínÛ, uÏívan˘ch v souãasné praxi. V˘klad
tedy nebude obsahovat eponymické termíny, které „geneticky“ vy-
cházejí z jin˘ch oborÛ (z anatomie,3 patologie, chirurgie, trauma-
tologie atd.), jakkoli jsou rovnûÏ v soudním lékafiství pouÏívány pfii
makroskopickém  i mikroskopickém  popisu  jednotliv˘ch  nálezÛ
(Achillova ‰lacha, LamblÛv v˘rÛstek, operace dle Billrotha II, Col-
lesova fraktura pfiedloktí, Hippokratova tváfi atd.).

Pozornost se vztahuje k soudnûlékafisk˘m eponymick˘m termí-
nÛm, které se pouÏívají k popisu nálezÛ vesmûs traumatického pÛ-
vodu a následnému formulování pitevních diagnóz a které jsou kvÛ-
li  obsahÛm jimi pojmenovávan˘m pfiedmûtem zájmu pfiedev‰ím
soudního lékafiství.4 Eponymické termíny jsou nedílnou souãástí v˘-
voje oboru a uÏívají se pfiímo v pitevních protokolech a ve znalec-
k˘ch posudcích. Díky tomu se s nimi mÛÏe setkávat i nelékafiská od-
borná vefiejnost (Policie âR, státní zástupci, soudci, advokáti atd.),

pro níÏ mohou tyto termíny pfiedstavovat oznaãení nesrozumitelná,
jejichÏ v˘znam nelze odvodit. Z hlediska (jazykové) motivace ma-
jí totiÏ znaãkov˘ charakter, viz zde dále.

ROZ·Í¤ENÍ EPONYMICK¯CH TERMÍNÒ

S otázkou územního roz‰ífiení a uÏívání eponymick˘ch termínÛ
se pojí i fakt, Ïe jejich uÏívání mÛÏe b˘t lokálnû podbarveno (na-
pfi. eponymick  ̆termín GrawitzÛv nádor pro karcinom ledviny (car-
cinoma clarocellulare renale) je obvykl  ̆ve Stfiední Evropû, ale v an-
glosask˘ch zemích se pfiíli‰ neuÏívá (1)). Eponymické termíny jsou
typické pro nûmecky mluvící zemû, zatímco v anglosask˘ch zemích
se jejich uÏívání tolik nevÏilo (3): jak je doloÏeno níÏe, nevyskytu-
jí se tolik v základní odborné literatufie a pfiedev‰ím v uãebnicích,
coÏ má zásadní dopad na jejich roz‰ifiování a na pfiípadné usta-
lování jejich v˘znamu.

Je vhodné zmínit, Ïe základní nûmecká5 soudnûlékafiská mono-
grafie (6) o rozsahu 3 000 stran uvádí ze sledovan˘ch termínÛ Cas-
perovo, Nystenovo a Puppeho pravidlo, KrönleinÛv v˘stfiel, Pal-
taufovy, Tardieuovy a Vi‰nûvského skvrny, Simonovu a Wydlerovu
známku. Oproti tomu reprezentativní anglická soudnûlékafiská mo-
nografie o rozsahu 662 stran (7) uvádí pouze Puppeho pravidlo
a Paltaufovy skvrny. Základní oborová monografie americká o roz-
sahu 1 325 stran (8) zmiÀuje pouze Tardieuovy skvrny. Monogra-
fie sovûtská o rozsahu 582 stran (9) uÏívá termíny Casperovo pra-
vidlo, Paltaufovy, Tardieuovy a Vi‰nûvského skvrny, Sabinského pfií-
znak. Vedle nich se v textu objevuje téÏ termín skvrny Rasskazovy-
Lukomského (viz níÏe). Základní ãeská reprezantativní uãebnice (10)
uvádí Amussatovu trhlinu, Casperovo, Nystenovo pravidlo, Pal-
taufovy, Tardieuovy a Vi‰nûvského skvrny.

âeské soudní lékafiství vychází z tradice klasické nûmecké lé-
kafiské ‰koly, a tudíÏ je uÏívání eponymick˘ch termínÛ v ãeském pro-
stfiedí zcela pochopitelné (11).
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JAZYKOVÁ STRÁNKA EPONYM

Systémové a eponymické termíny
Eponyma pfiedstavují z lingvistického hlediska tzv. slova znaãko-

vá, tj. slova, jejichÏ v˘znam nemÛÏe b˘t odvozen z názvu samé-
ho, nemají systémov˘ charakter („jméno samo Ïádnou informaci
nenese“ (2)). Oproti termínÛm eponymick˘m v˘znam neeponymic-
k˘ch (systémov˘ch) termínÛ odvodit lze, a to na základû standard-
ní znalosti6 klasick˘ch jazykÛ a obecn˘ch principÛ slovotvorby v lé-
kafiství: kupfi. eponymickému termínu Bechtûrevova choroba (pfií-
padnû slangovû metonymicky zkráceno na bechtûrev) odpovídá
systémov  ̆termín spondylarthritis ankylopoetica, kter˘, fieãeno s Pa-
covsk˘m, systematicky vystihuje podstatu pojmu (1). Z tohoto ná-
zvu jiÏ v˘znam odvoditeln˘ je (z komponentÛ spondylos, arthron,
-itis, ankylos, poiein). Oproti tomu v˘znam eponymického termínu
Bechtûrevova choroba je dán pouze konvenãnû, na základû kon-
sensu odborné lékafiské obce.7

Hodnocení eponymick˘ch termínÛ
Hodnocení eponymních termínÛ je nejednoznaãné. Poukazuje se

na jejich klady, ale i zápory. Jsou obory, v nichÏ jsou preferovány
(pfiedev‰ím obory klinické), naopak oficiální koncepce tvÛrcÛ ana-
tomické nomenklatury s eponymy s poukazem na jejich nejedno-
znaãnost, neustálenost atd. nepoãítají8 (12).

Nev˘hody
Mezi nev˘hody eponym b˘vá uvádûna pfiedev‰ím jejich nejed-

notnost:9 v urãit˘ch historick˘ch údobích existovaly paralelnû sy-
nonymické fiady oznaãující tutéÏ chorobu, tent˘Ï symptom atd.,
ãímÏ mohla vzniknout nedorozumûní, kdy vedle neeponymického
(systémového) termínu existovalo i více pojmenování eponymick˘ch
(kupfi. termínu Basedowova choroba, kter˘ se uÏívá ve Stfiední Ev-
ropû, odpovídá Gravesova choroba v anglosask˘ch zemích (1)).

S nejednotností souvisí otázka priority, tj. kdo dan˘ jev popsal
jako první. Mnohdy je tûÏké urãit, kdo opravdu jev pojmenoval,
a uÏívan˘ název je konvenãní a neodráÏí skuteãné jméno objevi-
tele (1). Zejména v 19. století rozmach pfiírodních vûd zapfiíãinil
masivní tvofiení eponymick˘ch termínÛ pro oznaãení nov˘ch obje-

vÛ. ObjevitelÛ bylo hodnû a pojmenovat nov˘ jev po sobû bylo
i otázkou prestiÏe (1,3,12).

V˘hody
Základní jazykovou v˘hodou eponym je jejich ekonomiãnost,10

snadná ãi jednodu‰‰í zapamatovatelnost a relativní jednoduchost,11

s níÏ usnadÀují a urychlují komunikaci mezi odborníky (termínu Ka-
posiho sarkom odpovídá sarcoma idiopathicum haemorrhagicum
multiplex), a jistá „v˘jimeãnost, v˘raznost, zlid‰tûní“ oproti stroh˘m
neeponymick˘m termínÛm.

Na druhou stranu ale stále pÛsobí akademicky, pouãenû a „za-
svûcenû“. Lépe vystupují z textu, tj. jsou nápadnûj‰í neÏ termíny ne-
eponymické, a kupfi. ve v˘uce studentÛ lékafiství se setkávají s vût-
‰ím ohlasem. V grafické rovinû nápadnost spoãívá zejména v uÏi-
tí velkého písmene a mnohdy ve v˘skytu v ãe‰tinû neobvykl˘ch gra-
fémÛ a jejich kombinací (w, th, ö, ieu), srov. pozn. 11.

P¤ÍKLADY NEJBùÎNùJ·ÍCH EPONYMICK¯CH TERMÍNÒ
V SOUDNÍM LÉKA¤STVÍ

Vymezení sledovan˘ch názvÛ
V soudním lékafiství jsou eponymické termíny rovnûÏ hojnû uÏí-

vány, zdaleka ne pouze ve vytãené podoblasti, která bezprostfied-
nû souvisí s pitevními nálezy. Eponymické termíny se vyskytují v zá-
kladních monografiích (10) i dílãích publikacích k oznaãení labo-
ratorních metod (metoda Lattesova, Laupyho, Strassmannova-Zi-
emkeova, Therkelsenova), zkou‰ek (zkou‰ka Bertrandova, Takaya-
mova, Uhlenhutova), faktorÛ, klasifikaãních kritérií, laboratorních
pfiístrojÛ ãi k oznaãení obecn˘ch fyzikálních a chemick˘ch pravi-
del, která se uplatÀují v soudnûlékafisk˘ch laboratofiích.12

Uveden  ̆reprezentativní pfiehled13 se soustfieìuje pfieváÏnû na epo-
nymické oznaãení pitevních nálezÛ, event. pravidel, která jsou nut-
ná k popisu nálezu.

Amussatova trhlina (Amussat’s breach, Amussat Zeichen)
Amussatova trhlina (ruptura transversa/obliqua intimae arteri-

ae carotidis, obr. 1) je charakteristická diagnostická známka pro
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1 Eponyma se objevují ve v‰ech oborech (1) – Univerzita Karlova, watt, zemûtfiesení dle Richterovy ‰kály, rickettsie, Thalesova kruÏnice. V této studii se za-
b˘váme pouze názvy, v nichÏ zÛstalo zfietelnû zachováno vlastní jméno (oproti apelativizovan˘m názvÛm typu borelióza, salmonelóza).
2 DoleÏal uvádí, Ïe eponymick˘ch názvÛ pouze syndromÛ, symptomÛ a chorob je pfies ãtyfii tisíce (2).
3 K anatomick˘m eponymÛm srov. pozn. 8 a 9.
4 Konstatováno pfii vûdomí, Ïe nûkteré probírané eponymické termíny se mohou ojedinûle objevit i v klinickém lékafiství (Amussatova trhlina, Lichtenbergo-
vy figury atd.).
5 Obdobnû se pfiistupuje k eponymick˘m termínÛm v nûmecké pfiíruãce Vademecum Gerichtsmedizin (4). Z reprezentantÛ publikací v jin˘ch nûmecky mlu-
vících zemích lze jmenovat Forensische Medizin für Studium und Praxis (5), kde se rovnûÏ eponymické termíny uÏívají hojnû.
6 DoleÏal uvádí, Ïe obecná oblíbenost eponym je patrná zejména u odborníkÛ bez klasického vzdûlání (2), ktefií nemají moÏnost vidût v˘hody neeponymic-
k˘ch termínÛ.
7 V souãasnosti se, pokud jde o nové termíny, právû mluví o t˘movém konsensu odborné lékafiské obce (ohlednû etiologie, patogeneze, diagnostiky, léãby,
ale téÏ terminologie) a o snaze nepojmenovávat jevy po pfiípadn˘ch objevitelích – konkurentech (3). S tím souvisí i vysvûtlení, proã se ustálily termíny AIDS
a HIV, vzniklé v debatû (vedle sporÛ o prvenství mezi t˘my profesorÛ L. Montagniera a R. Galla), a nikoli termíny eponymické (1).
8 Jde o koncepci prosazovanou od konce 19. století, kdy byla v oficiální anatomické nomenklatufie stanovena jednotná pravidla pro podobu názvÛ, která
eponymické termíny redukovala ve prospûch systémov˘ch. Vzniká zde ale nebezpeãí mnoh˘ch nedorozumûní: pokud jsou studenti vychováváni v duchu té-
to oficiální koncepce, mohou se dostat do komunikaãních obtíÏí pfii pfiíchodu do klinick˘ch oborÛ, kde jsou anatomická eponyma uÏívána hojnû (1,12),
srov. kliniky uÏívan˘ eponymick˘ synonymní anatomick˘ název ligamentum Weitbrechti nebo Wrisbergi nebo Roberti pro ligamentum meniscofemorale po-
sterius. Páã pfiímo uvádí v˘stiÏné spojení neoficiální klinická anatomická terminologie (12).
9 Pro anatomickou nomenklaturu viz „I kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe eponyma ‰etfií ãas a místo pfii komunikaci díky své krátkosti a v˘raznosti, jsou naopak ãasto
zdrojem rozporÛ kvÛli jejich nepfiesnému v˘kladu“ (13).
10 Nûkdy je v‰ak eponymick˘ termín del‰í neÏ jeho systematick˘ protûj‰ek (nemoc Handova-Schüllerova-Christianova vs. histiocytóza) a uvedená v˘hoda se
ztrácí. TaktéÏ mÛÏe z jazykovû ekonomick˘ch dÛvodÛ docházet k vypou‰tûní jmen objevitelÛ (na základû domluvy tak vznikl termín Crohnova choroba –
ileitis regionalis – místo pfiesnûj‰ího Crohnova-Ginzburgova-Oppenheimerova choroba dle jmen lékafiÛ, ktefií ji roku 1932 popsali (1).
11 Adaptace eponymick˘ch termínÛ do ãe‰tiny je ale komplikovaná (1). Kupfi. není zfiejmé, zda jde o pojmenování podle osoby muÏské ãi Ïenské, potíÏe
s v˘slovností zahraniãních jmen, obtíÏná morfologická adaptace jména do ãeského systému atd.
12 Samostatnou kapitolou jsou eponymické termíny pfiímo v soudnûlékafiské toxikologii.
13 Jde o v˘ãet nejfrekventovanûj‰ích jevÛ, není cílem této studie obsáhnout je v celé plnosti.

                                                  



smrt obû‰ením. Jde o pfiíãnou nebo ‰ikmou trhlinu vnitfiní stûny kr-
kavice; tyto trhliny jsou ãasto poãetné. U obû‰ení vznikají mecha-
nismem násilné trakce a komprese krãních tepen. Identická pora-
nûní vnitfiní stûny krkavic mohou vznikat (vedle pfiímého pÛsobení
tup˘m násilím) i mechanismem tzv. whip-lash napfi. pfii dopravních
nehodách (smykovû-‰vihov˘ mechanismus pfii rychlé sekvenci fle-
xe-extenze v oblasti krãní pátefie).

Jean Zuléma Amussat (1796–1856) – francouzsk˘ lékafi a chi-
rurg. Tyto charakteristické trhliny autor popsal v roce 1843 ve ãlán-
ku Recherches expérimentales sur les blessures des arteres et des
veines, uvefiejnûném v Résumé des trois mémoires lues a l’Acadé-
mie royale des science (Paris 1843).

Beckwithova známka (Beckwith’s sign, Beckwith Zeichen)
Beckwithova známka (ecchymoses subcapsulares partis superi-

oris posterioris thymi irrepertae/nullae, obr. 2) oznaãuje sníÏené
mnoÏství nebo úplnou absenci petechií v zadní horní ãásti brzlíku
nad prÛbûhem brachiocefalické Ïíly u SIDS. Tento fenomén je vy-
svûtlován lokální ochrannou rolí zmiÀované Ïíly pfied zmûnami nit-
rohrudního tlaku (14).

John Bruce Beckwith (1933) – americk˘ pediatr a dûtsk˘ patolog.
Je znám  ̆popisem nûkter˘ch vrozen˘ch vad vãetnû thalidomidové em-
bryopatie a je autorem první definice SIDS. V roce 1988 popsal sní-
Ïené mnoÏství petechií v zadní horní ãásti brzlíku u dûtí zmírajících
v souvislosti se SIDS ve studii Intrathoracic petechial hemorrhages:
a clue to the mechanism of death in sudden infant death syndrome?
v ãasopisu Annals of the New York Academy of Sciences.

Casperovo pravidlo (Casper’s rule; Casper Regel)
Casperovo pravidlo urãuje pomûr rychlosti hnilobného rozkladu

lidského tûla na vzduchu, ve vodû a v zemi (pfiibliÏn˘ pomûr rychlo-
stí je 8:2:1). Podstatou rozdílné rychlosti hnilobn˘ch zmûn je odli‰né
mnoÏství kyslíku, které se ve vzduchu, vodû a v zemi nachází.

Johann Ludwig Casper (1796–1864) – nûmeck˘ soudní lékafi.
V roce 1858 ve svém díle Praktisches Handbuch der gerichtlichen
Medizin, 2 Bänd (Berlin 1858) popsal zákonitosti hnilobného roz-
kladu lidského tûla. Jeho synovcem byl slavn˘ nûmeck˘ soudní lé-
kafi Carl Liman (1818–1891).

KrönleinÛv v˘stfiel (Krönlein’s shot; Krönleinschuss)
Jako KrönleinÛv v˘stfiel (evisceratio cerebri sclopetaria totalis, obr.

3) je oznaãován v˘hfiez intaktní polokoule mozku, vzácnûji obou po-
lokoulí mozku pfii zasaÏení hlavy vysokorychlostní stfielou (úsÈová rych-
lost > 600–800m/sec.) pfii stfielbû z blízkosti. PÛvodnû byl tento jev
popsán u váleãn˘ch stfieln˘ch poranûní hlavy. Fenomén je vysvûtlován
prudkou expanzí úsÈov˘ch plynÛ v dutinû lební.

Rudolf Ulrich Krönlein (1847–1910) – v˘znamn˘ nûmeck˘ chi-
rurg. Evisceraci mozku po zásahu hlavy stfielou z vojenské pu‰ky
prof. Krönlein popsal v roce 1899 v práci Beitrag zur Lehre der
Schädel-Hirn-Schüsse aus unmittelbarer Nähe mittels des schwei-
zerischen Repetier-Gewehrs Model 1889.

Lichtenbergovy obrazce
(Lichtenberg’s figures, Lichtenberg Blitzfiguren)

Lichtenbergovy obrazce (zvány téÏ bleskové figury ãi kerauno-
grafické známky, obr. 4) jsou typické pro úraz bleskem nebo pro
úraz elektrick˘m proudem o velmi vysokém napûtí. Jde o specific-
kou koÏní lézi charakteru stromeãkovitû se vûtvících hnûdoãerve-
n˘ch skvrn (makul), které jsou uspofiádány v nivó kÛÏe. Jejich vznik
je vysvûtlován paral˘zou kapilár a tepelnou denaturací erytrocy-
tÛ. U pfieÏívajících osob obvykle mizí po 24 hodinách.

Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) – nûmeck˘ fyzik a vû-
dec. Specifické vûtviãkovité obrazce Lichtenberg popsal na pevn˘ch
materiálech pfii experimentech s vysok˘m napûtím v roce 1777.

NystenÛv zákon
(téÏ Nystenovo pravidlo; Nysten’s law; Nysten Regel)

Posmrtná svalová ztuhlost dle Nystenova zákona postupuje na
tûle od hlavy smûrem dolÛ (kraniokaudálnû). Nejdfiíve ztuhlost na-
stává v oblasti Ïv˘kacích svalÛ, pak následují svaly obliãejové a ‰í-
jové. Nakonec se ztuhlost vyvíjí na horních a dolních konãetinách.
Jde o tzv. descendentní typ svalové ztuhlosti, kter˘ je obvykl˘.

Pierre Hubert Nysten (1771–1818) – francouzsk˘ pediatr a fy-
ziolog. V roce 1811 vûdecky popsal fenomén posmrtné svalové
ztuhlosti v publikaci Recherches de physiologie et de chimie pat-
hologique (Paris 1811).

Paltaufovy skvrny
(signum Paltaufi; Paltauf’s spots; Paltauf Flecken)

Jako Paltaufovy skvrny (suffusiones subpleurales pulmonum, obr.
5)14 jsou oznaãovány skvrnkovité krevní v˘ronky pod poplicnicemi
obou plic u aspiraãního typu utonutí. Ve srovnání s Tardieuov˘mi
skvrnami jsou vût‰í a neostfie ohraniãené v dÛsledku hemol˘zy. V li-
teratufie jsou také oznaãovány i jako skvrny Rasskazovy-Lukom-
ského, podle autorÛ, ktefií tyto skvrny popsali 28, resp. 19 let pfied
A. Paltaufem: V. J. Lukomskij (1841–1876) popsal jev v roce 1869
ve spise O pjatnach Tardje pri zadu‰enii.

Arnold Paltauf (1860–1893) – rakousk˘ soudní lékafi. V letech
1891–1893 pÛsobil v Praze jako mimofiádn  ̆profesor nûmecké Kar-
lo-Ferdinandovy Univerzity. Skvrnkovité krevní v˘ronky popsal Ar-
nold Paltauf v publikaci Über den Tod durch Ertrinken v roce 1888.

Puppeho pravidlo (Puppe’s sign; Puppe Regel)
V pfiípadû poranûní lebky (ploché kosti) nûkolika stfielami platí

tzv. Puppeho pravidlo, (obr. 6), kdy lomné linie zpÛsobené kaÏ-
dou dal‰í stfielou zasahují pouze k lomn˘m liniím zpÛsoben˘mi stfie-
lami pfiedchozími – ty nekfiíÏí a pfies nû dále nepokraãují (pravidlo
obecnû platí i pro poranûní zpÛsobená tup˘mi pfiedmûty).

Georg  Puppe (1867–1925)  –  v˘znamn˘  nûmeck˘  sociální
a soudní lékafi. Autor pravidlo priority zlomenin popsal na lebce
v roce 1914 v práci Über die Priorität der Schädelbrüche.

Sabinského pfiíznak (Sabinsky’s sign; Sabinsky Zeichen)
Sabinského pfiíznak (splenodystrophia anaemica) jakoÏto ved-

lej‰í nález pfii mechanickém du‰ení je oznaãení pro malou a ane-
mickou slezinu (pfiedev‰ím u utonutí). Sabinskij pfii pokusech na zví-
fiatech zjistil, Ïe vypreparovaná slezina z dutiny bfii‰ní se od po-
ãátku du‰ení zmen‰uje a stává se anemickou.

Z. J. Sabinskij – v˘znamn˘ rusk˘ patolog a soudní lékafi. Expe-
rimentální nález na slezinû pfii du‰ení autor popsal v roce 1865
v práci Sudûbnomedicinskoje znaãenie pjatûn Tardje pri smerti ot
zadu‰enija.

Sehrtova známka (Sehrt’s sign, Sehrt Magenschleimhautrisse)
Sehrtovy mikrotrhliny Ïaludeãní sliznice (rupturae parvulae muco-

sae curvaturae ventriculi minoris) jsou povaÏovány za vedlej‰í dia-
gnostick  ̆nález u aspiraãního typu utonutí. Typicky jsou tyto trhliny ra-
diálnû uspofiádané a predilekãnû se nalézají v oblasti malého zakfii-
vení Ïaludku. Jejich vznik se vysvûtluje roztaÏením Ïaludku spolyká-
ním tekutiny (vody). Diagnostick˘ v˘znam této známky je sporn˘.15

Sehrt Ernst (nar. 1879) – nûmeck˘ lékafi. Problematikou se za-
b˘val ve ãláncích Vorgang des Ertrinkens, seine Bekämpfung und
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14 Pfiípadnû explicitnûj‰í suffusiones subpleurales loborum pulmonum omnium.
15 Nejnovûji o jevu pojednali v roce 2006 v ãasopisu Archiv für Kriminologie I. Wirth, H. Strauch a A. Schmeling ve studii Über den Sehrt´schen Magentod.
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Obr. 1. Amussatovy trhliny patrné ve vnitfiní stûnû
pravé spoleãné krkavice u pfiípadu obû‰ení (oblast
jejich v˘skytu vymezena kruÏnicí).

Obr. 7. Simonova známka v oblasti mezi-
obratlov˘ch plotének dolní  hrudní  pátefie
u obû‰ení (oblast v˘skytu graficky znázor-
nûna ‰ipkami).

Obr. 2. Beckwithova známka – absence petechií
v zadní horní ãásti brzlíku u pfiípadu SIDS (oblast
chybûní petechií vyznaãena pfieru‰ovanou ãarou).
Foto R. W. Byard, The University of Adelaide, Aust-
ralia.

Obr. 3. KrönleinÛv v˘stfiel. Eviscerace obou polo-
koulí mozku pfii sebevraÏdû v˘stfielem z absolutní
blízkosti opakovací kulovnicí (ráÏe 308 Win.).

Obr. 8. Tardieuovy skvrny pod poplicnicemi obou
plic u zardou‰ení. Predilekãní v˘skyt v mezilalo-
kov˘ch r˘hách obou plic pod poplicnicemi.

Obr.  9. Vi‰nûvského  skvrny  ve  sliznici  Ïaludku
u prochlazení.

Obr. 4. Lichtenbergovy obrazce na vnitfiní stranû
levé paÏe u smrtelného poranûní bleskem.

Obr. 5. Paltaufovy skvrny pod poplicnicí pravé plí-
ce pfii aspiraãním typu utonutí.

Obr. 6. Puppeho pravidlo. Pofiadí úrazov˘ch zmûÀ
oznaãeno ãísly. Schéma dle ·afrovy a Hejnovy mo-
nografie Stfielná poranûní (15).

                                                  



Verhütung a Zur Frage des Ertrinkungstodes und seiner Bekämp-
fung v ãasopise Münchener medizinische Wochenschrift v letech
1932 a 1933.

Simonova známka (Simon’s sign, Simon Zeichen)
Simonova známka (haemorrhagiae subligamentales parvae li-

gamenti longitudinalis anterioris, obr. 7) je oznaãení pro drobné
hemoragie pod pfiedním podéln˘m vazem v oblasti meziobratlo-
v˘ch plotének dolní hrudní a bederní pátefie. Tyto krevní v˘rony se
vyskytují charakteristicky u obû‰ení, kde jejich vznik souvisí s rost-
rokaudálním protaÏením pátefie pfii zavû‰ení krku do smyãky, ago-
nálními kfieãemi a dekortikaãní rigiditou s extenzí trupu a dolních
konãetin (16). Pro du‰ení nejsou specifické. Mohou se vyskytovat
i u násiln˘ch úmrtí, která jsou spojena s pfiím˘m nebo nepfiím˘m
hyperextenzním poranûním pátefie. U pfiirozen˘ch úmrtí se Simo-
nova známka vyskytuje vzácnû.

Axel Simon (1931) – nûmeck˘ soudní lékafi. Krevní v˘rony v ob-
lasti meziobratlov˘ch plotének popsal v roce 1968 v pÛvodní prá-
ci Vitale Reaktionen im Bereich der Lendenwirbelsäule beim Erhän-
gen, vydané ve sborníku Wissenchaftliche Zeitschrift der Martin-
Luther-Universitat Halle-Wittenberg. BlíÏe k osobnosti prof. Simo-
na ãlánek z pera U. Romanowského (17).

Svû‰nikovova známka (Sveshnikov’s sign, Sveschnikov Zeichen)
Svû‰nikovova známka (liquor sinuum paranasalium) je vedlej‰í

diagnostick˘ nález u aspiraãního typu utonutí. Oznaãuje pfiítom-
nost volné tekutiny ve vedlej‰ích nosních dutinách (nejãastûji v obou
maxilárních a klínové). V âeské republice se diagnostickému v˘-
znamu této známky systematicky vûnovalo soudnûlékafiské praco-
vi‰tû v Hradci Králové (18).

Svû‰nikov16 Vjaãeslav Alexandroviã (1918-1988) – rusk  ̆soud-
ní lékafi. SvÛj nález popsal roku 1965 ve ãlánku Über ein neues Ze-
ichen zur Diagnostik des Ertrinkens, publikovaném ve sborníku Be-
richte der 2. erweiterten Konferenz des Gerichtsmediziner des nörd-
lichen Kaukasus.

Tardieuovy skvrny
(Tardieu’s spots or ecchymoses; Tardieu Flecken)

Jako Tardieuovy skvrny (ecchymoses subpleurales pulmonum,
obr. 8) jsou oznaãovány teãkovité krevní v˘ronky pod poplicni-
cemi a pohrudnicí u mechanického du‰ení. Je nutné zdÛraznit,

Ïe tyto drobné petechie lze nalézt i pod epikardem (ecchymo-
ses subepicardiales) a pod pouzdrem brzlíku (ecchymoses sub-
capsulares thymi; obecnû pod serózními blanami). Tyto ekchy-
mózy nejsou v˘luãnû patognomické pro mechanické formy du-
‰ení, ale jsou typickou souãástí tzv. viscerálního syndromu mûst-
nání. V anglosaské soudnûlékafiské literatufie jsou velmi ãasto Tar-
dieuovy skvrny nesprávnû ztotoÏÀovány s vibices na kÛÏi (19).
Také syndrom t˘raného a zanedbávaného dítûte (CAN; battered
child syndrom) b˘vá v literatufie oznaãován jako (Ambroise) Tar-
dieu syndrom.

Synonymem pro t˘Ï jev je název Bayardovy skvrny (Henri-Lou-
is Bayard, 1812-1852, francouzsk˘ soudní lékafi. Teãkovité krevní
v˘ronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u du‰ení popsal u du‰ení
dfiíve neÏ Ambroise Tardieu).

Auguste Ambroise Tardieu (1818–1879) – v˘znamn˘ fran-
couzsk˘ patolog a soudní lékafi. Teãkovité krevní v˘ronky pod po-
plicnicemi a pohrudnicí u du‰ení Tardieu systematicky popsal v ro-
ce 1859.

Vi‰nûvského skvrny
(signum Visnevski; Wischnewski spots; Wischnewski Flecke)

Vi‰nûvského skvrny (haemorrhagiae punctatae mucosae ventri-
culi, obr. 9) jsou teãkovité hemoragie a eroze ve sliznici Ïaludku
a dvanáctníku charakteristické pro smrt prochlazením. Tyto eroze
se mohou vyskytovat i v ektopické Ïaludeãní sliznici napfi. v jícnu
nebo tenkém stfievû. Skvrny nejsou pro prochlazení zcela specific-
ké; v rámci prochlazení se vyskytují u 40–90 % pfiípadÛ (20).

Semen Matvejeviã Vi‰nûvskij 17 (1849–1922) – rusk  ̆soudní lé-
kafi. Hemoragie a eroze ve sliznici Ïaludku u smrti prochlazením
popsal v roce 1895 v periodiku Newsletter for Hygiene, Legal and
Practical Medicine. Souvislost mezi prochlazením organismu a pfií-
tomností tûchto erozí Vi‰nevskij vyvodil jiÏ v roce 1886.

Wydlerova známka (Wydler’s sign, Wydlers Zeichen)
Wydlerova známka (obr. 10) je pomocná diagnostická pitevní

známka u aspiraãního typu utonutí. Wydlerova známka znaãí pfií-
tomnost tekutého zpûnûného obsahu v Ïaludku utonuté osoby. Po
odbûru a sedimentaci Ïaludeãního obsahu se v pfiípadû pozitivní-
ho nálezu typicky tvofií tfii základní fáze – nahofie pûna, ve stfiedu
tekutina a vespod pevná sloÏka.

Ferdinand Wydler – soudní lékafi. SvÛj nález popsal roku 1869
ve spisu Zur Diagnose des Ertrinkungstodes.

ZHODNOCENÍ

Specializované eponymické termíny mají své místo v oblasti ko-
munikace mezi úzk˘mi specialisty, ktefií jiÏ rutinnû zauÏívané epo-
nymické termíny pouÏívají a u nichÏ je garantována odborná eru-
dice. Lze tedy souhlasit s DoleÏalem, kter˘ uvádí, Ïe „pokud nejde
o vÏité termíny, eponyma nejsou vhodná pro prvotní informace, vy-
Ïadují totiÏ dal‰í vysvûtlení“ (2). Zde mají své místo spí‰e explicit-
nûj‰í systémové ekvivalenty, pfiípadnû explikaãní opisy (3,21). Systé-
mov  ̆charakter neeponymních termínÛ ale nelze pfieceÀovat, je nut-
no fiídit se pfievládajícím územ, coÏ se t˘ká pfiedev‰ím nejroz‰ífie-
nûj‰ích a obecnû znám˘ch eponymick˘ch termínÛ18 (DownÛv syn-
drom, Collesova fractura).

Eponymické termíny v soudním lékafiství mají své oprávnûné mís-
to, zejména ty, jejichÏ v˘znam je pevnû a jednoznaãnû zafixován,
a které jsou dlouhodobû tradovány, zachyceny v reprezentativních
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Obr. 10. Wydlerova známka u aspiraãního typu utonutí (fáze sedimentu
jsou vyznaãeny ‰ipkami).

16 Lze se setkat i s anglick˘m pfiepisem Sveshnikov nebo nûmeck˘m Sweschnikov.
17 Lze se setkat i s pfiepisem ve formû Wischnewski.
18 V˘jimeãné jsou eponymické termíny Parkinsonova a Alzheimerova choroba, které jako jediné nemají systémov˘ ekvivalent (1).

                                                  



uãebnicích a pfiípadnû téÏ v kodifikaãních pfiíruãkách (slovnících).
Je ale nutno zdÛraznit, Ïe nûkdy mÛÏe jít o termíny jazykovû ne-
vhodné a vûcnû nesprávné.

Jejich základní funkcí je zabezpeãení plynulého pfiedávání jedno-
znaãn˘ch informací mezi (pfiedev‰ím) odbornou vefiejností. Pfii jejich
uÏívání mimo úzké diskursní spoleãenství soudních lékafiÛ je tfieba mít
na zfieteli, Ïe se eponymické termíny nesmûjí stát komunikaãní bari-
érou, coÏ by mohlo mít i právní dÛsledky (napadení znaleckého po-
sudku ze strany obhajoby). Lékafi by tedy mûl mít ohled na poÏadav-
ky, které jsou kladeny na styl znaleck˘ch posudkÛ (viz základní soud-
nûlékafiské monografie), podrobnûji viz na‰i studii (21).

V˘hodou eponymních termínÛ je, Ïe (aÏ na termíny Parkinso-
nova a Alzheimerova choroba) mají systémové neeponymní pro-
tûj‰ky, coÏ v‰ak je‰tû nutnû nezaruãuje porozumûní. Jako vhodnou
alternativou se v pfiípadech, kdy není zaruãeno správné porozumû-
ní, kupfi. pfii právních jednáních, jeví uÏití explikaãního opisu (3,21),
jímÏ se dan˘ jev vyloÏí.

Je nepochybnû zajímavé, Ïe právû na pfiípadu eponym tento po-
stup navrhl jiÏ pfied sto lety soudní lékafi V. Slavík (22): Neúãeln˘
a ne kaÏdému srozumiteln˘ jest nález, v nûmÏ se fiekne Rhomberg-
MannkopfÛv symptom positivní, líp jest popsati chorobn˘ projev

a do závorky pfiipojiti vûdeck  ̆název. SlavíkÛv v˘rok se tak jeví stá-
le platn˘.

ZÁVùR

Ve studii byly pfiedstaveny eponymické termíny po jazykovûdné
stránce. Pozornost je kladena na eponymické termíny uÏívané pfie-
dev‰ím v soudním lékafiství, poukazuje se na jejich v˘hody, ale i ús-
kalí.  Charakterizovány jsou jako nedílná plnohodnotná souãást
soudnûlékafiské terminologie. Pro lep‰í orientaci v problematice je
uveden pfiehled patnácti nejdÛleÏitûj‰ích eponymních termínÛ uÏí-
van˘ch v soudním lékafiství.
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