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Postup lékaře při úmrtí
mimo zdravotnické zařízení
a následná součinnost s orgány Policie ČR
Dvořáček I.

Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

Souhrn
Kompetence a povinnosti lékaře na místě úmrtí mimo zdravotnická zařízení nejsou platnou legis
lativou jednoznačně definovány. Propojením logicky na sebe navazujících klíčových bodů vystihu
jících časový interval mezi úmrtím a pohřbem vzniklo schematické znázornění postupu lékaře
s možností různých alternativních cest. Vypracováním schématu byl vytvořen obecný návod k po
stupu zdravotnického personálu při úmrtí mimo zdravotnické zařízení. Schéma bylo rozděleno do
3 horizontálních etáží charakterizujících úmrtí člověka v etáži první, rozhodnutí o provedení pit
vy v etáži druhé a pohřeb v etáži třetí. Tyto 3 roviny pak byly vzájemně propojeny ve svislých
osách, které vyjadřovaly chronologickou návaznost jednotlivých kroků a rozhodnutí prohlížejí
cího lékaře. Schematickým znázorněním problematiky úmrtí mimo zdravotnické zařízení vzniklo
několik postupových linií. To vše s přihlédnutím k zdravotnickému a forenznímu aspektu úmrtí.
V rámci každé postupové linie je uvedeno shrnutí postupu prohlížejícího lékaře.
Klíčová slova: smrt - schéma postupu - pitva

Summary
Physician’s Competence and Obligations at the Place of Subject’s Death outsi
de the Health-care Facilities
The valid law does not unequivocally define a physician’s competence and obligations at the place
of a subject’s death outside the health-care facilities. The scheme creates a general instruction for
the medical personnel to be used in cases of death outside health-care facilities. It is aimed at
a better understanding of the problem, and it is supplemented with relevant legal regulations. The
scheme is divided into 3 horizontal levels, the death being placed on the first level, the decision
about autopsy on the second level, and the burial on the third level. These three levels are
interconnected vertically, in order to represent the chronological sequence of individual steps and
the respective decisions made by the examining physician. The schematic representation of the
problems of death outsidé health-care facilities resulted in several lines of action, all that with
regard to the medical and forensic aspects of the death. In every line of action, the work of the
examining physician’s is summarised.
Key words: death - general instruction - autopsy
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Konstatovat smrt člověka může pouze lékař.
Smrt může být přirozená nebo násilná a může
k ní dojít jak ve zdravotnickém zařízení, tak mi
mo něj. Z tohoto základního konstatování se od
víjí celá řada problémů praktického rázu, které
spočívají především v prohlídce těl zemřelých,
správném určení předpokládané příčiny smrti,
rozhodnutí o provedení pitvy anebo pohřbení. Při
prohlídce těla zemřelého musí lékař ve zdravot
nickém zařízení, ale především mimo něj, po
hlížet na úmrtí ze dvou základních aspektů.
Z aspektu zdravotního a z aspektu forenzního.
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Při prohlídce zemřelého násilnou smrtí způsobe
nou druhou osobou lze totiž špatným postupem
a rozhodnutím způsobit závažné škody s nedozír
nými následky.
V současné době postoupily kriminalistické
metodiky výrazně kupředu. Z místa ohledání se
zajišťují stopy na úrovni DNA. Zdravotníci bývají
nezřídka a oprávněně kritizováni za neprofesio
nální chování při prohlídce těla zemřelého. Je te
dy zapotřebí informovat i zdravotníky, jak mají
na místě trestného činu postupovat. K dnešnímu
dni lze konstatovat, že postup lékaře při úmrtí
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stanovuje letitá vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb.
o postupu při úmrtí a o pohřebnictví ve znění po
zdějších úprav. Uvedená vyhláška pak v mnoha
aspektech neodpovídá potřebám současné praxe.
Dostaví-li se k zemřelému prohlížející lékař,
většinou nemá důvod předpokládat, že smrt na
stala protiprávním jednáním jiné osoby. Při kaž
dém úmrtí však musí postupovat opatrně a podle
určitého schématu, aby některá poranění, resp.
změny na těle nepřehlédl a nepodcenil. Při úmrtí
mimo zdravotnická zařízení se stává nutností,
aby byl postup při prohlídce mrtvého systematic
ký. Ne každé, na první pohled přirozené úmrtí je
přirozeným úmrtím. Může jít o zakrytou sebe
vraždu, o vraždu, která je pachatelem zinscenována jako sebevražda, může jít o vraždu dítěte
vydávanou za nešťastnou náhodu, může jít o vra
žednou intoxikaci prezentovanou jako pracovní
úraz a celou řadu dalších možností. U zmiňova
ných případů pak musí na místě trestného činu
kriminalisté zajistit stopy, které bývají často jedi
nými a rozhodnými důkazy proti pachateli. Stopy
musí být zajištěny jasně stanovenými postupy
a současně musí být jejich zajištění policií náleži
tě zadokumentováno. Neznalostí kriminalistických postupů a metodik mohou lékaři na místě
úmrtí, tj. na místě trestného činu, poškodit anebo
znehodnotit řadu kriminalisticky důležitých stop.
Stejně dobře mohou svou činností na místě stopy
druhotně změnit, anebo vytvořit stopy falešné.
Někdy bývá lékařem vytažen z těla zemřelého
vražedný nástroj, zvednuta nábojnice, provedeno
rozvolnění úvazů, přemístěno tělo apod. Každá
takováto činnost či manipulace se stopami v oko
lí zemřelého je nepřípustná. Zadokumentování
polohy nábojnice, charakteru úvazů či poloha
bodného nástroje je z kriminalistického pohledu
prioritní záležitostí, stejně jako zajištění pacho
vých a trasologických stop včetně mikrostop.
Cílem sdělení je schematicky znázornit postupy
při úmrtí mimo zdravotnické zařízení a vymezit
součinnost lékaře se specialisty Policie ČR.
Propojením logicky na sebe navazujících klíčo-

Schéma 1
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vých bodů vystihujících časový interval mezi úmrtím a pohřbem vzniklo schematické znázorně
ní postupu lékaře s možností různých alternativ
ních cest. Tím byl vytvořen obecný návod k po
stupu zdravotnického personálu při úmrtí mimo
zdravotnické zařízení (schéma 1).
Schéma je v horizontální úrovni zařazeno do 3
etáží, které časově chronologicky začínají v první
etáži úmrtím člověka (smrt), v druhé etáži roz
hodnutím o provedení pitvy (pitva) a následně ve
třetí etáži pohřbem zemřelého (pohřeb). Mezi tě
mito třemi etážemi jsou pak ve svislé ose vzájem
né závislosti a návaznosti, které se na obou mar
ginálních okrajích dostávají k podstatě tohoto sdě
lení. Po prohlídce těla rozhodne lékař, o jakou
smrt se z jeho pohledu jedná. Jde li o smrt přiro
zenou, rozhodne o provedení pitvy, u případů s jas
nou příčinou smrti rozhodne o pohřbení. Zmírá-li
osoba za podezřelých okolností a nebojsou na těle
či v okolí nalezeny podezřelé skutečnosti, přivolá
lékař Policii ČR. Vždy však rozhodne o provedení
zdravotní pitvy, nenařídí li PČR pitvu soudní.
U násilné smrti pak obvykle lékař nařídí provede
ní pitvy zdravotní, pokud již na místě nerozhodne
policejní orgán o provedení pitvy soudní.
Vyvstanou-li při provádění zdravotní pitvy takové
skutečnosti, na podkladě kterých se lze domnívat,
že smrt byla způsobena protiprávním jednáním
druhé osoby, je pitva přerušena a bývá nařízena
pitva soudní. Po pohřbení těla zůstává v případě
zjištění nových podezřelých okolností kolem smrti
poslední možnost, a to exhumace.
Smrt přirozená je smrt nenásilná z vnitřních
- chorobných příčin. Lékař je při výjezdu k mrtvé
osobě oprávněn myslet na smrt přirozenou, získáli důvěryhodné informace o celkovém zdravotním
stavu zemřelé osoby a o charakteru jejích obtíží
krátce před smrtí a nezjistí-li známky násilí, ani
jiné známky svědčící pro smrt z vnějších příčin.
Dále lze předpokládat, že šlo o smrt přirozenou,
pokud není na místě nálezu nebo v jeho blízkém
okolí nic podezřelého, co by nasvědčovalo proti
právnímu jednání jiné osoby (schéma 2).
Smrt podezřelá je takové úmrtí, kdy byla oso
ba sama, či její okolí krátce před smrtí bylo zdro
jem zdravotnických či forenzních pochybností
a zevní prohlídkou nebylo možno stanovit pře
svědčivou příčinu smrti.
Jde li o smrt násilnou, způsobenou druhou
osobou, stává se z místa úmrtí místo trestného či
nu, za které nese zodpovědnost vedoucí výjezdové
skupiny SKPV (Skupina kriminální policie a vy
šetřování) a ten koordinuje spolupráci jednotli
vých specialistů. Policie provádí neodkladná
opatření, mezi která lze kromě provedení před
běžné prohlídky místa činu a zabránění škodli
vých následků uvést i ochranu stop a uzavření
místa trestného činu. Prohlížející lékař pouze
konstatuje smrt, vypíše dokumenty a může odjet.
Trvá-li však na prohlídce těla, provede ji až za
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přítomnosti specialistů Policie ČR. Chronologicky
jako první zajišťuje kriminalistický specialista
stopy trasologické. Následně jsou odebírány stopy
pachové a mikrostopy. Uvedeným postupem lze
předejít vzniku arteficiálních stop při prohlídce
těla lékařem Po odebrání pachových stop, trasologických stop a mikrostop lze manipulovat s tě
lem zemřelého a bývá přivolán soudní lékař
k provedení prohlídky zemřelého. Oděv nikdy nestříháme, stačí jej vyhrnout a narovnat zpět.
Provádění prohlídky těla zemřelého časově koor
dinuje vedoucí výjezdové skupiny PČR, který mu
sí současně s prohlídkou těla zajistit fotodo
kumentaci a videozáznam. Poté by mělo být tělo
uloženo do převozního plastového pytle pro zem
řelé. Po transportu těla je místo trestného činu již
v plné režii kriminalistických techniků a expertů.
Jsou zajišťovány stopy daktyloskopické a biolo
gické, jsou prováděny stěry krevních stop z ná
bytku, ze stěn, podlahy a klik. Zajišťují se nedo
palky cigaret, části tkání, vlasy. K chemické ana
lýze jsou dále zajišťovány obsahy lahví, zbytky te
kutin ze skleniček, lékovky a další. V neposlední
řadě jsou zajišťovány stopy věcné. Bez obrysové
znalosti kriminalistických oborů nejsou prohlíže
jící lékaři a doprovázející zdravotníci schopni po
chopit účel a smysl vyžadovaného chování na
místě trestného činu (schéma 3).
Problematika úmrtí mimo zdravotnická zaří
zení je mnohdy složitá a stejně jako problematika
násilných úmrtí vyžaduje od lékařů zvýšenou
opatrnost a vysoce profesionální přístup. Policie
ČR má postupy zpracovány vnitřními nařízeními
a vyžaduje i od lékařů, aby na místě úmrtí praco
vali velmi zodpovědně. Nezřídka je totiž práce
zdravotníků na místě úmrtí ze strany policie kri-
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Schéma 3

tizována a tlak, který je vyvíjen na pracovníky
Policie ČR, se tak přenáší i na prohlížející lékaře.
Je nutno přiznat, že resort zdravotnictví v tomto
ohledu zaostává. Je více než žádoucí uvést v plat
nost novou vyhlášku, která se bude postupem při
úmrtí zabývat a bude lépe vyhovovat potřebám
praxe. Především úmrtí osob mimo zdravotnická
zařízení sebou nesou určité procento rizika, že bu
de i v budoucnu přehlédnuto zavinění smrti dru
hou osobou, a to bud' trestným činem nedbalostním, či protiprávním, zjevně úmyslným jednáním.
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History of Forensic Medicine - the Third Part
The Development and History
of Forensic Medical Science in Middle Europe
Hirt M.,1 Kováč P.2, Matějů E.1

1 Institute of Forensic Medicine, Medical Faculty of Masaryk University
and St. Ann’s University Hospital, Brno, Czech Republic.
2 Institute of Forensic Medicine, Comenius University,
School of Medicine, Bratislava, Slovak Republic

The history of Forensic Medicine as a branch
of General Medicine, if traced back, started
slowly and inconspicuously. The first historically
verified forensic postmortem was performed in
Bologna in 1302 and has been previously
mentioned many times. A man named Azzolino,
who had a lot of enemies, died shortly after he
had enjoyed a meal with his guests still around
him. Within a couple of hours following his death,
Azzolino’s whole corpse had turned black. The
anatomist Bartolomeo da Varignana was ordered
by a State magistrate to establish the cause of
death in this suspected case of poisoning. Such
situations however, were utterly exceptional.
The Criminal Code of Bamberg, issued in the
German town in 1507, can be taken as a
foreshadowing of future systemic and specialized
duties of a forensic doctor, because such a person
was ordered to write an expert’s account for
perusal by the Criminal Court.
The Roman-German Emperor Charles V
(1500-1558) issued his “Constitutio Criminalis
Carolina” in 1532. Among other important rules,
it also stated that the expert - medical doctor had
to be heard and examined during trials dealing
with death caused by other persons. The Caroline
Codex remained in force until 1871, when a
German Reich Criminal Codex replaced it.
In 1602, a Sicilian doctor, Fortunatus Fidelis,
issued “De relationibus medicorum” in Padua. It
was reprinted and reissued many times in
subsequent centuries. Nevertheless, it was the
surgeons, at least at the very beginning of
forensic medicine, who practiced it while trying
to solve criminalistic problems and helping in
Law Court trials, using their knowledge of
medicine. Fidelis, just like his contemporaneous
colleague Battista Condrochi from Bologna,
appealed to the authorities, asking them to
reserve forensic medicine to the academics,
because he felt they more knowledgeable. As a
result, he also revealed professional errors of
surgeons and he divulged them in his voluminous
Soudní lékařství

and systematic works. His wish was to regulate
surgeons’ activities through a more scientific
approach in medicine, knowing too well how a
lack of knowledge on their part exposed the
patients to a great peril.
Paolo Zacchias published his “Questiones
medico-legales” in 1621; the first volume of which
dealt with forensic medicine. The work discerns
this branch of medicine from Roman and Church
Law aspects. Because of his work, Zacchias is
rightly seen as the founder of forensic medicine.
Among his many discussions he said, for
example, that to live in separation from a TB-ill
wife was the right of her husband.
John Graunt (1620-1674), the owner of a
small shop in London, started to keep statistics
on causes of death and in 1661 he submitted his
results to the Royal Society. In the following year
he published a study called “Natural and
Political Observations upon Bills of Mortality”.
His work and results are very important from a
general statistics viewpoint, but forensic doctors
have to admire his categorisation of causes of
death, such as illness, fatal accidents and
involuntary death.
In the 1670s, Karoly Rayger published
several of his articles on verification of clinical
diagnoses by post mortems in “Miscellanea”,
issued by the Academia Leopoldina. Albeit these
works were connected with both the Pathological
Anatomy and Forensic Medicine, his disputation,
proposing “lung float test” belongs more to the
latter. As a matter of fact, this proof of test was
firstly performed in 1681. The lungs of a newborn
which inhails air, float on water, whilst the lungs
of a newborn who does not breathe after delivery,
are heavier and hence sink in water. On October
16th 1681 neighbours found the corpse of a
newborn child buried in the backyard of the Voigt
family. The only possible mother of the child was
15 year old Anna Voigt. She denied murdering
her baby, claiming the infant was stillborn. The
Caroline Codex requested an expert physician to
57
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Fortuna print, Praha 1994
(Der Chronik der Medizin, Dortmund 1993).

Johanes Franciscis Lów von Erlsfeld
Schott Heinz: Kronika Medicíny.
Fortuna print, Praha 1994
(Der Chronik der Medizin, Dortmund 1993).

Josef Reinsberg
http://iforum.cuni.cz/IFORUM1714.html
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Mateo Jose Bonaventura Orfila
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Leçons de médecine légale
http://www.ssmlc.asso.fr/smlc/images/orfila.jpg

J. L. Casper
Schott Heinz: Kronika Mediciny.
Fortuna print, Praha 1994
(Der Chronik der Medizin, Dortmund 1993).

Eduard von Hofmann
Schott Heinz: Kronika Mediciny.
Fortuna print, Praha 1994
(Der Chronik der Medizin, Dortmund 1993).
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be involved in such a case. Municipal physician of
Zeitz (Sachsen-Anhalt, Germany), Johannes
Schreyer, was asked to investigate the corpse.
Schreyer performed the lung float test with a
negative result. He had confirmed Anna Voigt’s
innocence by a test in use even nowadays.
Johanes Franciscus Löw von Erlsfeld born in
Plana near Marienbad (now Mariánské Lázne in
Czech Republic), was one of the first academics
who dedicated his systematic interest to the
problematics of forensic science. He obtained his
Medicine (1672) and Philosophy degrees in
Prague but continued his Law studies in Rome
and also graduated there. Later on in his life, he
was nominated as a Professor of CharlesFerdinand University, Medical Faculty in Prague
and elected nine times as Dean of the Faculty and
four times as Chancellor of the University. He
was also a principal member of the panel of
experts, who deliberated on the relics of St. Jo
hannes Nepomucensis in 1715 before his cano
nization. For Forensic Medicine history, his
“Theatrum medico-iuridicum” is of utmost impor
tance as this was the first publication of its kind
originating in Middle Europe. It was published in
Nürnberg shortly after Dr. Low’s demise in 1725
and contained contemporary religious ideas,
superstitions and beliefs in visions and miracles,
which the author tried to define and explain. But
criminal problems were also dealt with, namely
psychotic disorders, deliberate poisonings, simu
lation of diseases and, in the closing chapters, the
ethics and medical doctors’ responsibility for
their errors and possibilities of starting criminal
proceedings against them. Dr. Löw is buried in
Prague, in St. Maria Victoriosa Church in Malá
Strana.
Lectures on Sanitary Police and Forensic
Medicine started at the Prague Medical Faculty
in 1785, at first read by extraordinary Professors.
German textbooks were used - the same as those
in German Universities. The Department of
Forensic Medicine and Sanitary Police was
established much later in 1807.
The first ordinary Professor of Forensic
Medicine and Sanitary Police at Prague Medical
School was Joseph Berndt (1808 to 1813). In
Prague he wrote his textbook. Its first volume
“Systematisches Handbuch der gerichlichen
Arzneikunde” (which was on Forensic Medicine)
was published in Prague and the remaining two
volumes, dealing with the Sanitary Police were
published later in Vienna.
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In 1821, Mateo José Bonaventura Orfila
issued in Paris his lectures {Leçons de médecine
légale). This publication truly reflects the forensic
medicine development of that period but is also
enriched by many toxicological problems and
their explanations, added by Orfila.
J. L. Casper published his “Praktisches
Handbuch der gerichlichen Medizin” in Berlin in
1857. He is now accepted as a founder of Berlin
School of forensic medicine and his handbook was
widely used by forensic doctors throughout the of
Europe in the second half of the 19th Century.
Casper incorporated into it all new discoveries
from the forensic medicine area and also Pathol
ogical Anatomy and regular use of microscopy as
well as methods of chemical analyses and
reactions.
Eduard Ritter von Hofmann, born on January
27th 1837 in Prague as a son of physician gra
duated at Prague Charles University in 1861. In
the very same year, he started his work in the
Department of Forensic Medicine in Prague as an
assistant of professor Popel. After Popel’s demise
in 1864, he supplied lectures in forensic medicine
in Czech language until 1869. On September 14th
1869 von Hofmann was named a professor of
forensic medicine in Innsbruck. Six years and
two days later (1875) he was nominated for a
vacated position of Professor of forensic medicine
at the Vienna University. Vienna forensic
medicine school then started with him and soon
it acquired more importance over those in Berlin.
He meticulously described microscopic examina
tions and experimental methods. His “Lehrbuch
der gerichtlichen Medizin” was a modern text
book, re-printed eight times and translated into
French, Italian, Russian and Spanish. Even in
recent forensic medicine textbooks, we can feel its
influence.
Professor von Machka, a founder of Prague
forensic medicine school, published “Handbuch
der gerichtlichen Medizin” in 1881. This was a
collective work of 24 contributing co-authors in
four volumes.
Prof. Josef Reinsberg (1844-1930) issued the
first forensic medicine textbook written in Czech
language in 1883.
Prof. MUDr. Miroslav HIRT, CSc.
Ústav soudního lékařství
Tvrdého 2a
602 00 BRNO
tel.: 420 543 426 511
fax: 420 543 426 519
E-mail: hirt@med.mimi.cz

Soudní lékařství

