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Neãas P.1, Hejna P.2

1 Ústav jazykÛ LF UK, Hradec Králové
2 Ústav soudního lékafiství LF UK a FN, Hradec Králové

SOUHRN
Autofii pfiipomínají sté v˘roãí vydání Slavíkovy monografie Soudní lékafiství pro mediky a právníky a sté dvacáté páté v˘roãí provedení
první ãeské soudní pitvy. Pfiedstavují autora V. Slavíka s poukazem na jeho kvality odborné i osobní. Referují o koncepci monografie
a zam˘‰lejí se nad aktuálností autorov˘ch v˘kladÛ a nad tradicí ãeského soudního lékafiství.
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Two anniversaries in Czech forensic medicine

SUMMARY
The authors commemorate the 100th anniversary of the publication of Slavík’s textbook Forensic Pathology for Medical and Legal Stu-
dents and the 125th anniversary of the 1st Czech forensic autopsy. They introduce professor V. Slavík and describe his personal quali-
ties and expertise. The content of the textbook is described. The topicality of Slavík’s explanations and the tradition of Czech forensic
pathology are discussed.
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Letos uplynulo 100 let od prvního vydání uãebnice Soudní lékafi-
ství pro mediky a právníky1 (1) od soudního lékafie profesora Vla-
dimíra Slavíka a 125 let od první soudní pitvy provedené na ães-
kém ústavu soudního lékafiství.2

Pokládáme za vhodné tato v˘roãí pfiipomenout a struãnû pfiiblí-
Ïit koncepci zmínûné knihy.

AUTOR

Profesor soudního lékafiství  Vladimír Slavík (1866–1933) byl
dlouholet˘m pfiednostou praÏského ústavu soudního lékafiství. Byl
Ïákem profesora soudního lékafiství Josefa Reinsberga. UÏ za stu-
dií pÛsobil na jeho praÏském ústavu jako demonstrátor, pozdûji
jako asistent. V roce 1897 byl habilitován docentem pro obor soud-
ní lékafiství (habilitaãní pfiedná‰ka pojednávala o adipocire), v ro-

ce 1903 byl jmenován mimofiádn˘m profesorem a v roce 1908 byl
ustanoven fiádn˘m profesorem pro obor soudní lékafiství. Po odcho-
du prof. Reinsberga do penze se stal pfiednostou Ústavu pro soud-
ní lékafiství, v této funkci setrval aÏ do konce Ïivota v roce 1933.

V letech 1910/11 a 1916/17 byl prof. Slavík dûkanem lékafi-
ské fakulty a v letech 1928/29 rektorem Univerzity Karlovy.

Je autorem nûkolika set pÛvodních odborn˘ch prací zab˘vajících
se rÛznou soudnûlékafiskou problematikou: vûnoval se kupfi. otravám
(monografie Soudnû lékafiská diagnostika otrav z roku 1909, O otra-
vû plynem uheln˘m z roku 1902) ãi náhl˘m úmrtím (Aetiologie ná-
hlého úmrtí a jeho soudnû lékafiská dÛleÏitost z roku 1902).

Kromû vûdecké práce a klinické praxe byla rozsáhlá jeho ãin-
nost pedagogická. Jeho pfiedná‰ky nejen pro studenty lékafiské fa-
kulty (téÏ pro právníky a rÛzné spolky) byly velmi oblíbené pro svou
názornost, struãnost a poutavost v˘kladu. Slavík nemûl rád prav-
dûpodobnosti a moÏnosti, jeho posudky byly vÏdy jasné, pfiesné
a vûdecky odÛvodnûné; jeho heslem bylo, Ïe v‰e musí b˘t doka-
zatelné, jinak to nemá pro posudek v˘znam.3 V˘mluvn˘ je citát
„bystr˘ obducent v‰ak nikdy nepfiichází v rozpaky a nenapisuje
na  úmrtí  lístek:  mors  e  causa  ignota,  jako  se  jiÏ  ãastûji  stalo“.
Prof. Slavík dbal vÏdy na to, aby se se zemfiel˘mi zacházelo s pat-
fiiãnou úctou, ostfie kritizoval nemístné poznámky.

Prof. Slavík byl vnímán jako ãlovûk laskav˘, zajímající se o Ïi-
voty sv˘ch podfiízen˘ch na ústavu, pomáhal jim a radoval se spo-
lu s nimi z jejich úspûchÛ. Kromû toho byl znám jako podporova-

KAPITOLY Z HISTORIE

1 Pln˘ název knihy je Soudní lékafiství pro mediky a právníky, vzhledem k trestnímu i obãanskému fiízení s v˘nosy rÛzn˘ch soudních instancí s praktick˘mi
pfiípady a pokyny sestavil MUDr. Vladimír Slavík, c.k. fiádn˘ professor soudního lékafiství na ãeském vysokém uãení Karlo-Ferdinandovû v Praze. Knihu vy-
dalo nakladatelství Bursík & Kohout v Praze v roce 1912.
2 První soudní pitva na ãeském soudním lékafiství probûhla 3. listopadu 1887, kdy „po znaãn˘ch obtíÏích“ (1) bylo dodáno tûlo zemfielého k pitvû; do té
doby probíhaly soudní pitvy na ústavu nûmeckém; zdravotní pitvy na ãeském soudním lékafiství se zaãaly provádût roku 1884 (2,3).
3 Tato zásada prof. Slavíka je uÏiteãn˘m mottem pro klinickou i znaleckou ãinnost v soudním lékafiství do dne‰ních dob.
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tel nemajetn˘ch studentÛ, chud˘ch lidí a kupfi. v˘raznû finanãnû pfii-
spíval na opravy kostelÛ (2–8). 

KNIHA SOUDNÍ LÉKA¤STVÍ PRO MEDIKY A PRÁVNÍKY

Kniha o rozsahu 377 stran (vy‰la celkem tfiikrát), autorem v úvo-
du oznaãená jako kníÏeãka, je koncipována jako prozatímní uãeb-
nice soudního lékafiství, která má b˘t nahrazena dal‰ím vydáním
rozsáhlé uãebnice Reinsbergovy. Autor ji vyhotovil na vyÏádání
lékafiÛ a právníkÛ, aby mûli k dispozici praktickou pfiíruãku bez
teoretick˘ch pojednání, zejména bez pfiesahÛ k v˘kladÛm jin˘ch
oborÛ. Pfii uspofiádání knihy autor vycházel ze tfiídûní témat ve „vel-
k˘ch knihách o soudním lékafiství“.  

Autor v dedikaci studentÛm lékafiství a práv komentuje neodpoví-
dající postavení soudního lékafiství: „…neboÈ soudní medicinû se ne-
dostává dosud takového ocenûní, jakého pln˘m právem zasluhuje“.

V první ãásti knihy oznaãené jako âást v‰eobecná, rozdûlující
se do ‰esti kapitol, autor popisuje právní a finanãní aspekty obo-
ru, vãetnû rozboru, co lékafii má nebo nemá b˘t v návaznosti na
platné zákony proplaceno (kupfi. kdy má lékafi právo na úhradu ru-
kavic a dezinfekce, úhrada 6 korun za lékafiovu pfiítomnost pfii po-
pravách atd.). Dále se rozebírají témata lékafi jako znalec, soudní
líãení, druhy pitev a jejich nafiizování vy‰etfiovacími orgány, nechy-
bí ani podrobn˘ popis pitevního postupu (srov. popisy uvádûné
v pracích Kopeãného (9) ãi ·iklov˘ch (10)).

Druhá ãást nazvaná âást zvlá‰tní, rozdûlující se do devíti kapi-
tol, pfiedstavuje jiÏ jednotlivá soudnûlékafiská témata. Nûkterá z nich
ve víceménû nezmûnûné podobû tvofií jádro oboru doposud (a tûÏ-
ko kdy tvofiit pfiestanou), jiná rámec oboru jiÏ opustila (pfiípadnû
v souãasnosti nezaujímají tak v˘znamné postavení). Do druhé sku-
piny patfií bezesporu problematika impotence a hermafroditismu,
obecnû pak fiada dal‰ích klinick˘ch témat, která v dne‰ní dobû ná-
leÏejí spí‰e do odbornosti soudních znalcÛ z jin˘ch odvûtví, ze-
jména psychiatrie, sexuologie, gynekologie a porodnictví.

Autor vûnuje velkou pozornost tehdy aktuální otázce (11) nele-
gálních potratÛ, kdy mnohdy docházelo ke smrti tûhotné; podrob-
nû jsou popisovány jednotlivé nezákonné postupy a abortiva (ku-
pfi. fosfor) a jejich vliv na zdraví Ïeny. Dále se probírají tyto okru-
hy: typy ran, posmrtné zmûny, vy‰etfiování krve, vlasÛ a chlupÛ,
otravy, typy du‰ení, popálení, podchlazení, zasaÏení elektrick˘m
proudem a bleskem, smrt vyhladovûním, nesprávnou léãbou, vraÏ-
da dítûte, stanovení identity, náhlá úmrtí. Mezi tûmito tématy nalé-
záme praktickou kapitolu o vlivu zranûní na pracovnû-právní po-
mûry zamûstnance (následky poranûní, urãování bolestného, ztrá-
ta v˘dûleãnosti, uzavírání úrazov˘ch pojistek), v‰e doloÏeno od-
kazy na pfiíslu‰né zákony. 

Dále nalézáme kapitolu popisující du‰evní stavy. Autor podrob-
nû popisuje zpÛsob vy‰etfiování du‰evního stavu pachatele a pfie-
Ïiv‰í obûti; zab˘vá se rodinnou zátûÏí, simulacemi, trestní zodpo-
vûdností mladistv˘ch, du‰evnû zaostal˘ch, Ïen po porodu, rozãle-
nûním psychick˘ch poruch vãetnû sexuálních deviací. V této kapi-
tole z dne‰ního pohledu Slavík vystupuje spí‰e jako soudní znalec
z odvûtví psychiatrie.4 Zajímavá je Slavíkem formulovaná kritika
pomûrÛ, Ïe nejsou dostateãnû oddûleni plnû trestnû zodpovûdní
zloãinci od psychopatick˘ch jedincÛ se sníÏenou trestní zodpovûd-
ností: „ÚstavÛ tûch dosud není a tak hned nebude, vÏdyÈ není ani
pfii v‰eobecné nemocnici, ani jinde oddûlení pro nemoci nervové
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4 Forenzní psychiatrie je dosud integrální souãástí oboru soudní lékafiství v nûkter˘ch evropsk˘ch zemích, napfi. v Nûmecku ve ·v˘carsku (12).
5 Je zajímavé srovnat, jak˘m v˘vojem pro‰la struktura zápisu pitevních nálezÛ – a jak málo se zmûnila, coÏ lze chápat jako dÛkaz, Ïe je souãasná podo-
ba vyhovující, srov. práce ·iklovy (10), Tesafiovy (13) ãi Kopeãného (9).
6 Autor se vyh˘bá pfiemífie cizích termínÛ, ãehoÏ dÛvod i sám ozfiejmuje, a uÏívá dnes ne zcela známé ãeské anatomické názvy jako cévy bfievnové, kost
kolková.

Obr. 1

a du‰evní, ale jest jedin˘ blázinec a trestnice; tam se dává v‰e, co
se tam dáti mÛÏe“ (1).

Dne‰ního ãtenáfie zaujme pozornost vûnovaná otravám: v˘klad
dobfie ozfiejmuje dostupnost jednotliv˘ch jedÛ a jejich „oblíbenost“
mezi (sebe)vrahy; zatímco v˘klad otrav alkoholem je struãn˘, ãet-
n˘m otravám fosforem (kter˘ je nûkdy uÏit jako abortivum) je vû-
nováno prostoru hodnû s poukazem, Ïe tyto otravy budou vzác-
ností, aÏ bude zakázána v˘roba fosforov˘ch sirek.

Velmi cenné jsou tabulky zachycující poãty pitvan˘ch pfiípadÛ se-
bevraÏd, vraÏd a zabití (neúmyslné ublíÏení na zdraví s následkem
smrti) vãetnû bliÏ‰í specifikace pÛsobícího smrtícího mechanismu.
Kupfi. na 1 604 sebevraÏd (1884–1910) pitvan˘ch na praÏském
soudním lékafiství pfiipadá 417 otrav (z toho bezkonkurenãnû nej-
více fosforem, a to 285), 374 zastfielení a aÏ na tfietím místû je se-
bevraÏda obû‰ením (335 pfiípadÛ). Oproti tomu vraÏdám domi-
nuje zastfielení a ubodání.

V˘klady v knize jsou podrobnû ilustrovány kazuistikami a 128
vyobrazeními; autor v legendách k obrázkÛm uvádí plná kfiestní
jména a iniciálu pfiíjmení obûti, popfi. pachatele, její vûk, povolá-
ní, datum nálezu, ãísla pitevního protokolu, nûkdy i rozsudek nad
pachatelem. V popiskách obrázkÛ nûkter˘ch pfiípadÛ se dokonce
objevují popisná ãísla bytÛ a domÛ, ve kter˘ch bylo tûlo zemfielé
osoby objeveno. Najdeme téÏ úryvky z dopisu na rozlouãenou.

Kniha obsahuje ukázky, jak psát pitevní nálezy, které sv˘m roz-
sahem a úrovní nadãasovû odpovídají i dne‰ním nárokÛm.5 Cha-
rakteristick˘ je dÛraz na názornost, praktiãnost a srozumitelnost6
v˘kladÛ i pro pouãeného laika – nelékafie, zejména pro právníky.
Nechybí tedy upozorÀování, na co v‰e je nutno dát pfii pitvû po-
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zor, co nepfiehlédnout, jak˘mi morfologick˘mi nálezy se nenechat
zmást atd. Dne‰ního ãtenáfie zaujme, Ïe kniha je psána celkem
osobnû a Ïe je z ní cítit autorovo silné vnitfiní zaujetí oborem.

Zajímavá jsou autorova upozornûní na nutnost pfiítomnosti tfietí
osoby pfii vy‰etfiení per vaginam a na ostraÏitost pfied vydûraãsk˘m
udáním z pederastie (dobov˘ termín pro tehdy trestnou homose-
xualitu) kvÛli vy‰etfiování prostaty per rectum.

Kniha zmiÀuje dobová zafiízení, která bûÏnû zpÛsobovala smr-
telná zranûní (napfi. v˘buch parního stroje). Je to doklad toho, Ïe
se soudní lékafiství v návaznosti na technick˘ rozvoj stále setkává
s nov˘mi modifikacemi základních typÛ zranûní, zatímco jiné typy
zmizely nebo se staly velmi vzácné (napfi. otravy fosforem, anor-
ganick˘mi kyselinami, tûÏk˘mi kovy, kriminální potraty, popravy).
Soudní lékafiství je tak disciplínou, která má svÛj nemûnn˘ základ,

ale která zároveÀ musí pruÏnû reagovat na vedlej‰í efekty v˘dobyt-
kÛ moderní civilizace (napfi. doprava, nukleární rizika, aplikace no-
v˘ch vy‰etfiovacích metod) a na identifikaci a v˘robu nov˘ch to-
xick˘ch látek.

Slavíkova monografie je dobr˘m dokladem toho, Ïe ãeské soud-
ní lékafiství má pevné základy, svébytnou tradici a Ïe je s hrdostí
naã navazovat.
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ZPRÁVA Z KONFERENCE

Bratislavskí organizátori minuloroãného mítingu odovzdali ‰tafetu do Sa-
rajeva, kde sa v dÀoch 30. mája aÏ 2. júna 2012 konal 21st International
Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia. Samotné Saraje-
vo, ako aj celá krajina Bosna a Hercegovina, boli v minulosti ÈaÏko skú‰a-
né vojnov˘mi útrapami. Ich následky a stopy sú dodnes viditeºné na kaÏ-
dom kroku, a preto nie je prekvapením, Ïe hlavná téma mítingu sa niesla
v znení „Examination – Identification – Exhumation“.

Na druh˘ deÀ po registrácii a „Welcome cocktail“ zaãal odborn˘ pro-
gram úvodn˘m blokom zameran˘m na hlavnú tému podujatia. Veºkou cÈou
bolo zaradenie dvoch slovensk˘ch príspevkov z Bratislavy a z Nitry, ktoré
ukázali  in˘  uhol  pohºadu  na  základnú  problematiku  a síce  exhumáciu
a identifikáciu v mierov˘ch podmienkach. Podobn˘mi príspevkami boli aj
prezentácie z Holandska, Albánska a Poºska ako evidentné protiklady pre-
zentáciám z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a Slovinska, kde i‰lo, ako
sme v posledn˘ch rokoch neustále svedkami, o identifikáciu obetí obãian-
skej vojny. Po bloku venovanom súdnolekárskej praxi a súdnolekárskej to-
xikológii nasledoval ìal‰í blok venovan˘ hlavnej téme.

Popoludní mali úãastníci podujatia moÏnosÈ detailnej‰ie sa oboznámiÈ
s nedávnou históriou mesta a nav‰tíviÈ najv˘znamnej‰ie miesto domáceho
odboja – 800 metrov dlh˘ tunel, cez ktor˘ poãas 1000 dÀovej okupácie
srbsk˘mi vojskami boli do okupovanej zóny transportované osoby, potra-
viny a vojenská pomoc. Opakovane ním pre‰li aj v˘znamní vládni ãinite-
lia a predstavitelia ‰tátu. Po prehliadke a v˘klade boli úãastníci vyvezení na
miesto vyhliadky na podstatnú ãasÈ metropoly a následne bola pripravená
veãera v historickom centre, moslimskej ãasti, kde ãevapãiãi a iné produk-
ty z mletého mäsa sa zapíjali jogurtom.

Na druh˘ deÀ paralelne s predná‰kov˘mi blokmi venovan˘mi súdnole-
kárskej problematike a hlavnej téme sa na pôde usporiadajúceho In‰titútu
konal antropologick˘ workshop, hodnoten˘ zúãastnen˘mi vysoko pozitív-

ne. Popoludní sa konalo sympózium International Committee of the Red
Cross a „Round table discussion“ za úãasti expertov z krajín b˘valej Juho-
slávie. Záver dÀa patril prezentácii posterov.

„Gala dinner“ v re‰taurácii „Aleja Ambasadora“ nie veºmi vzdialenej
od miesta konania mítingu sa vìaka programu, na ktorom sa podieºali aj
samotní úãastníci, predæÏila aÏ do skor˘ch rann˘ch hodín.

Závereãné dopoludÀaj‰ie bloky posledného dÀa patrili zasadnutiu In-
ternational Comission on Missing Persons.

V rámci odborného programu bolo prezentovan˘ch 71 príspevkov, z to-
ho 48 predná‰ok a 23 posterov. Najviac prezentácií bolo z Talianska (11),
9 bolo z Chorvátska, po 7 z Bosny a Hercegoviny a Maìarska, 5 z Al-
bánska, po 4 z Macedónska a Slovenska, po 3 z Kosova, Poºska, Slovin-
ska a Srbska, po 2 z âiernej hory, Nemecka a Veºkej Británie a po 1 z Bul-
harska, Holandska, Portugalska, Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch, ·panielska
a Turecka. V rámci sympózia Medzinárodného âerveného kríÏa odzneli 4
prezentácie z Argentíny, Kosova, Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch a Veºkej Bri-
tánie. V sekcii Medzinárodnej komisie pre nezvestné osoby bolo prezento-
van˘ch 10 príspevkov, v‰etky z Bosny a Hercegoviny.

Uvedená problematika dodnes rezonuje s rôznou intenzitou vo v‰etk˘ch
krajinách b˘valej Juhoslávie. V samotnej Bosne a Hercegovine je dodnes
nezvestn˘ch pribliÏne 1200 osôb. Na identifikáciách obetí z masov˘ch hro-
bov pracujú tímy zloÏené z expertov z rôznych krajín.  O nároãnosti tejto
práce svedãí aj skutoãnosÈ, Ïe stovky identifikácií boli expertmi z krajín
západnej Európy nesprávne vykonané.

Organizátormi 22nd International Meeting on Forensic Medicine Alpe
– Adria – Pannonia budú poºskí kolegovia v Krakowe v dÀoch 5. – 8. jú-
na 2013.

Jozef ·idlo, Bratislava
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– Adria – Pannonia

                                                  


