§topy Krye §e ien tak neslrryií

Být vrahem, bál bych se dnes na místě Činu třeba jenom dýchat, hodnotí ostravský soudní lékař lgor Dvořáček
l(IiminállliIll lilnlů 5e

Z

alť to vla§tilě není přesné oztračeni.
Ncl)i, Dnes jc stěž(iDim úlko_
lem Fntrogl provádě{ ana]ÝZY
vzořkfl živý.b IJacicIllil. hovoň
lne o cr101ogickýťh a biOptických
Yyšetřcoíťh, PatologL]vé se dncs
donúnrnhě stanii o diagnostiku
nidollr!ých 1xcnlocDěDí Z odt'briných tkáfu. Na Zaliladé !ýSled_

VVtlatiii geniáiní detekliVoVé,
kteří připady řeši logickou
úVahoU V křesle, ,,ŽádnÝ
souča§ný detektiV,

0pravílOVý aili iilmoVý, 5e
bez pomOťi

n€ol]ejde

50udního lékaře, který ho
navede, jakým srněrem se

ná pátíání ubirat,"

ků jejich prrlcc vírne. zda icle
o Zhoubllý n'ldor. či nikdiv. Kro
ntč loho se na P31olo€lii provádč,ji
PilV}, osob. ktť|i Zenlielv V ne_

říká

lgor Dvořáček.

mocni.i i lékař naiídi tilkzvanou
Pa§lo8icko,anatonickoU

HAtA HAtNt
lN Prn0 dokt(rre, ploč ajakj§tc
st stll soudninr lólrařenr?
v!:lloil lol] r knlt sehrálá rtldin
llai !,il]irr, r prcslředi. ve ktcrénl
jsclil s. od lrnóho děLstri pohybo
Vrl, Mťlj tteť b}l uznalaíý pato,
tog l.]žj![o lnnlé ditčjsl,nr §ť pohybovrl v přilonlnosti ]eho piá
tc1, niislcdnó vclkých osobIosti

p.lc|ce oboíU Pltologie Pilvy

rOatonlicke.isou p.ov'tdčny na ]é
klř§kých ťrkullách e maii výukc
vý

!alologie r soudního lókiřsl\í
Z

()lonlNcť, Vělšinu

Z

nictt,isťnl

l

klerý pft)Yádi plohlidku léla ze-

nrielého. ZntíDco pitvU soudni na,
fiZuJe policqj!í orgán nebo slá[tí
7ístupce. ZdnYotní pitva je uza

liLilllu

vicnJ pitevnilil probkolen. Ve
klcrcn uvádinlť_ kloBě jinóho.
zikladrtl onerlocnélír přičirru

Lt Česká plaxcdnc§nčíná pou^
žívatptrjtm koloDer. Jstc tedy

koot)

Po]enr

SL,Udilí pilvu nařizujc ohvykle
policť]ni inspekkJí, K provcdťni
Pitvi, pr'iberc dVn soudni lékali] Zna]§c. I'oloži Znalťům oláZkv.
nu ktť.ó js(ru Znrlri Povinni Ioř
nlou Znilcckého posildku odpově,
dčl, 1'ťnQ itkon býVá časovč iiIni
io!an, Zpnvidla odcvzdáváme pi
levIi prolokol do,jedl)oho měSí.e

nís začal

se U

Bnlživrt tř s naslupef! Znhúnič
nlch kjiil)i|álek v n]ódiích, U nás

rlcilli] lIislorickó opodstahěDi.
V Alglii by] úřrd Loloilera tbf

nliilDč Založen v rcc. I l!]4 á poz
ději byl pierzat DlD.r]r ZL.nóni
\ Davlzno\lí nil brit\\Ý prí\ni s},s_
1ťIn l]kolcn litlloncil ie ploš§tio
\,:nri ok()lností únlI1i ! Přípddé. žc
jdť o sOln llii.ti]nou D§bo podezitlou. nc|í li 2níilr příčiDnsDrni.
dLršlo

od z-adáni,

li l úillíli lť Yí:zcnj. vazbě

r pod0imč, Koloner n)ůže nařidit
Pil|u nťbo Záhdiil Vvšetřoviiní.
v\ilal\i únrlIi li\ty l Pío!ádi
řiJU (ialších úkont souvise.jícich
, uil)íinl, ]\l!.i!ne alc bylj bistoliťk! |od \livcm nč]rtcflÝclr a Ia-

kouských šl,oi. kde

korcnela
ziizen nťb!l lirdice v našich
s!,ogriliclÝch Podl}únkách byla
jinr Byť st po.1crl lroroner začirr:i
po|ži\nl i u nÁs. plávDě ZátílD
nilIí ! sy5témU nijak zlkolven.
To se srnrzřejrně alc nůžev buLiřad

Lil Běžnč d,lcs lidé spojují vaši
prolesi 5 yyšctřováním írmrtí,
nl(.r,] §e zirbý\,áte takó třcba

lgoíDvořáČ€k;PřimedaižicVlaŽdlapomíláme|adětobĚtiadaLšípozů9taléJnabolPf,kleíoujimtoVšozpůsobu]e

sililli, A pokud lrěl dédičil}i7li

Uad. hk i to. Zda.ic projťho mLl|
nu l]n)žna na:lrkii ple!.tce }" po
době gcDdických \yšelieni, Šířc
Mši pilsobllosli je proto mnohcm
širší.ncž by si] lřťba v leleviznich
serjiIcch mohlo zdát,

lt Lidé, kteřídělaiísoildní léka,
řc, asi musí inít trochu híoší
kůži. Setkat jste se bčhenr své
mnohaleté přale s připady, jež
sc ránt pod tu hroší kťrži vryly?
,]de

o píoíisionnlilu. nechci

iíkr1 Z!yk, Alc Pieslo. , Setkal
jsen sL, 5 Případy, ktcré §e i přes
Ano. v přlpidč. kd} nlj soD.lní
onu [bnlvllnou proíesní ochranu
lékni doslatečnoU eíUdici. nťlž. člo!ěkr .nročně dotknou. Jc alc
ťtraZ}...

\,!!nrpo!rt U soudu i v Loli soudnihcj Znel.c, Posuzujťnlc poilnění
!Zniklá pň rL]z[ých bosPodskÝch
r\l!:kich a šarrátkach. doprá!

ni.h

IlťLJo

praeovnich úrsZ!,ch

c po.iobnó-

lt Co při s!é práci §oudDílro

lé"

kaře děl:ite nejčastiji?
slrudn; lékeil ii](i převílžnipro5lťDratiku nd]t]ých Limti. Jde přele!šjnr o ná]rIá úilúinlilno ZdraVoUlická Zil'jzcni -,v terénil" To
aDa]nesá úmíliLloň]r. y pt]jci. na
ll]ci. \ doProvllich ploíiedcich,.,

rcdY t9 úmrtí.ktelí

na§tžiVaji

rxlno areíl DC]n]G:nice. náh]e ane
siluacL.

rčekivlně. vělšinou v
(cii

§ť

č1o!čkcili zcc]azdravý,

Iikó ieširne pfub]enaijk0

ijá_

,iln}ch únrúi.což ,jsou tako!i't,
lt.ra nasfupují 2jir]ých

DeŽ

pÍim

tnÝch příčin,Napříkh] ťrrMy.

nloxiklca, unlfznutj. ořavy a]ko_
ú]cm 3 f nepos]edni řadě Sgbe
,lažrly, Dnc,sje obor soudníbcr lé_
iařstvi medii]ně P|ezento\ an prá_
,,č přes ná5ilnó únnlí. ale illys]ím

]i. že to ile\),ýihuje tu prnVoú

)odsltfu ntiplné naši pláce, Prlv_
lr le tLrko}á, že často ýyšetŘIje_
]leníhlai uníí. a to iU ve]mimla_
lý.h lidí, N,lUsinle !}s!ětlit. jaký
rn] b!I nlachaDiS]]lUs nístupU

LlV

chai&tcr
Rozdíl mezi pilvoU Zdrrvolní

soudDí j!, v i(r]t. že o Frovedeni
zdravomí pilv! íozhodule lékuř,

oslovo\al ,.stťÝcu'' tJž ! pafiácli
leFch j§en] t!k !édól, žc §e cl)ci
\Ljl sl)UdlliDl léLait]I 'Io jsen]
k l)cilrllltilrU úžasu m|ohých U!e.tl i U Pi]jinli.ih() iizení ne lékař\LoU

Pitvu

[,lůžc[ť obiasnil rozdíl rnezi
?dratolni a soudni pitÝou?
Dnes rozliiujc nrš§ legislali!a
cclkcnl c\tvň rlnrh1 pJtcr,, Zdralot
ní a soudní pilvy jsou Pfováděny
tra soldninl l!3kářst!i. pitY! |alologiclo,ilDdonrjci(ó ptlři do lonL
LN

důležiló. iby vžd), pře\,ážila pro_
le§ionalila [ld enloceni. tal aby
to neohmzi]o viš ploiesilí názor,
Vžd1 jsou elročnč niirŇnójší n:i,

silná únr.lídčli, Mě osob!é se
více dolýlaly ty připady. kteíé ko
resPoDdo!aly s !ěkeD v]asltich
polonrků, lVl'ilc,lj donr lnaló

děti. vnimátc silněJi knždou sn]íl
jcdince slcjnóIlo §liiři, Bohužcl to
pokračuje i § jejiclr larúStajícíln
YěkcD Tu věkovou sPojiloSI pak
vytvářejí dlobnosti. oblečeni ZeDriťlého. hrrčky nxrní§léčinu. po
ylečeDína poslcli, prostě všc, co
nrč1} nebo maij dol[a také \aše
dčtj, ]'y10 pfudměly bÝvají po napadeilí Zneóišlény klvi nebo ji

ným bioI03ickým male.ialeill

a poton. ať chcete. nebo ne. tfl
r§oclace se vail] Pío§le nepnmo
přeDesc A ptk se núžet,chy!
noul do pa§ti, A přizDáváú, jed
fioU se n]i to §l|]o

ril Co to bylo za příprll?
Šlo o isj osDljlelého ch]apťe.
ileť} b}l \elDi instabilni a malka
ho \ycho\ítelr tama, Jednoho

lána. přj odchodu chlaPce do ško_
I}, sitrlircl neZvlád]a a ubiln ho
! dětlkéln pokoji kladi}eDl. Taku
1t§r scény byla opíavdu šilenii. Šlo
odes]'tky ún. No ekdyžpa}i Ystou-

4+/t

/

Pile do lohok] proslicdi a ko]enl
scbc vidíle híačky.které nlá donla

Mě o\obnč tĚšll(} hla\ ně 10. žť
na vý§]edl,i, n!ši Práfe čckala |č
váš slujDě stáfý s)n. takjL,10 něco,
kdy iadD dálšich. předcVšinr krj
co Vat§ nen.]cbá chlad|ýfi,
minali§li.kiťh §pťr]ilisiú, A 1íil
ilejvétšim bnacim nNbrenr. chc+
ll Ktťré fbrcnzni po§íupy YDe- te-li proíěsni sali\Iiliici. byla sku
dicíně.isou podlc vá§ nejdůlcži" teónosl. že dik} našiil Zl!črunl
těiší při odltalování paehatelů?
by]a dopadena spousta páchat.jil
základcn §oudniho lékařslvi násilných tres!rých L'inů,
j odhalovnnj
perí'ekl
Pirchxtelů.ie
ně provedená pilVa, PoJtUpy ltJczdíte ohledávlt nísto (iiDu.
u Pitvy se v holizo|tu Po\leclního
Znamcná to, že se rno§ Dew§pí.
sta ]e{ tólněř nelměnil}. L.aická vc_
te, protože zločiny s€ nepáchají
řejDo{ nla takovou předstrru. že jen ť prscovní době?
otevřemc trilo á uvilili n]idetne
i/-e|lléDa ! devadesIit}c]l lett-ch
jsem 5c opraÝdu pijtiš ne}yspnl
skoio ,.jiko nt Papítrl".iisnčna
psanou dcliililivoí (iiagnóZu, Ano.
I)o amneslii plijžideDtá ICPUbiiky
častojc dilgnóZa]asná, Plavdil ie
doš]o v lašclil rťlionu ]( výralné_
r]č llková. ž. ně},d) po Plovedcni
iliu níůrfu vr3-žd a Dá\ilnorlí sl._
pi§,y slo]i cclý kolekliv nad lě]eD
lo se- žc islDť v\1.1i i k. {ieilt VrržZemielóho a dáVá dotx,omid! Lrž_ dán za dcD. Nikdy iseD si |eDyS_
dou huijčkosl. která b)r poí)oll]u
]e]. že lo. co isne iako stldclti
k ob]]sDění přičiny Snnli, Na lon,
čelli Ve starých učebnicich. něb níslě pak musitr] Vyzvťdnoul kdyuyidíme navlasnli očj, Bcslia!yilikajíci pláci naši toxilobgic1ila, Způsob plovíděníicdDotIi,
ké labornu'c. vzpon)cinle Lřebr
!ých \1ažd..iejich čclnost. sc nt,
na kauzu mctrnol,.,
Píosto vyrnykaln lo]]ru, co jsmc
do ié dob} viděli,
lt co dnc§ nilEí unlět soudnílé_
MěIi jsile štčsti.a víahové
kař oproti jiným lékářťun?
smůIu. že právě v devadesátýcb
'l'alt) jednodušc docs divcrzifi
]clcah se n, §evenli Morivó se
kovaI 1nJlosti lékařů ile]Ze, l \ na
tka] sk!ělý 1ýn lidi. skutečný!,h
šen obonlje vrlnli dúležilli iDter
prolesionílů. kteDi tUngova] jako
discipliltáNí \poiuprácť, V plvni
řadě ililsiň] řicl. že každý soudní
]ékař v sob(r ilu5í nlil \e]ko!
niru autoťcllcxe r pokoly. aby
. Nalodil 5e v olomouci, kde pak
hyl schopen pňiit k. kolegovi ZJi
nébo oboru a požiidll lD o náZol
V loc€ 1980 promoval ná
ncbo PJhled na věc, A někdy
Lékařr*ó íalúltěuniveřzlty
i společně vyhodnotil Zí!tll} rnk,
Palackóho.
lbychoD se co ne.lvic přibližiJi
privdě, ]c laciné délni l}chlé zi
Zi5kal ats5tace z palolo8iaké
věry. uiž bvchot) sc puaLlili sc
anatomi€ a 50!dniho lékařstvi,
speciaiisty. l,tcři 5ť plob]cn]aticc
věnujíaelý ži!ot, Slr]o sť |áil ne,
V roce 2005.
Jťdnou. žc jsnlc si nuseli jíl pro
lrdu do úplnčji!ťlí) oboru. a lo
. 0d roku ]980 pi]sobi v osíavě,
nejeno!r Zdr!vohického,
nejdřive]ako patolog a potéjáko

Lt A co .ie podic vá§ na práci
§oúdního lékaře ntjzajínlaIější?

zaz

0

l

a

soudní lekař Ý ú§tavu §oudniho

lélařgtyi lanlni fakuitni

4?

FoToMÁFHA

^LExÁNoF5ÁílNsKÝ

tjohře seh.aná f<moce dalšich
Více trež dvacel iel, Vyšetiovile
lÉ. kťinlinaIislé. k.ilIinaIisličtí

tcchnici l expertí, slálni zá§trtl]ci
a v nePoslední řadě soudDi léLaři
- !šichDi.jslne §e učili lr pocbo
riu. na každctn novón) Připadu,
A bylo sc Z čcho r ťo učilj

li Selka|

.i§t€

se

teli tyáří v tvář?

někdy

§

pacha-

SanoZřcjnrě.

Desčclněkiii,
|Ýlnohdy to bylo zl lypirtých Si

trtací. třeba i v blízkosli nlista
činu, Províděli isnlc časb i plo,
h]iLlky Pachate]ů. Lteři b}li ješlě
potřísDění krvj, lvly juko sourlní
]ékaři isnr !ěděli, kde Dapřik]ad
klevni slopy nt pachaleli hlednt.
Když měl pachate] na sobě úistou košili. podivirli tsme se dů

khduč na !šcchnr knoíličk},
Když nLailč] při čjnu boly. díVali
s!- na phsk} ilohou Tojsou
takoVe \pecjIické tikoDy. ktcíó
5e obvykle U lókaře neprovádi.
rle \oudni iókař ie dě]í úp]Dě au
knnalicky,.,

j5fire

rl Časb se holoří

žc kri_
nlinalistům stále víec poDtáhají
stoPy DN,4., Nlohoil vás nabrao tonr,

dil?

Nxhlidit ulčilčn., Nlohou vý
Znanlnó porŤrc.i, S náslupcnl 8e_
netik) a DNA ua]Ýz se podaři]o

v},řešjl do té doby řadu neoi}jasnč
ných vlažd Dncs Posbupiln ana]ýza DNA lxk dlleko. že být rra

hem. bál b),!h se na uis!ě činu
l LlÝahat, Rozhodně io de n§Probi
tal. iak to dlles vídánc ! 1eje_
viznlch Seriálech. žť5i pacbalci
há

odplivnc a my okmržjté vine.

cxp.íi7ami

rx To. žc je vaše žena uznáva_
ilou patoložkou, asi neni náhoda...
O lla]hodu opíardu nešlo,
S manže]kou jsnrc sc seilIánlili
na 3ymiláZiu, ViccDénr: j ji o\ liv_
nilo nli rodillné proslitdi. žťjmé
nu osobnosl n]ého otcc, privodně

chlělt hýl očníLékařkou. a]e onj]
liakonec přiVcdl L |loblematice
cylologirkých vyšetitni. která sc
v |é době fuZvijeh. A ona na něj
nrkoDcc daln a rozhodla sejít tou_
o cesiou. My§lin1. že dosahla
svých trlel r olnollých úspčchú

Lt M)slite, žc nové čcskékíinli_
nilrrí seriály či lilmy popisují
práci soudního lókařc rcali§íic"
ky?

otcvřljně pil7náVán]. že t}to 5e,
ririty rnoc nesJcdrr;i. protože isou
Z lného poh]edu ne!ěrohodni Vč
.ohodné b}Iy filnry 7 šedesiily.h
lct. kieíó ponrčmé !ěrDě popiso!aly prí!:i soudních lekiiů, Y součrs,
nosti trru§i tvúrcj ltJilninálnich fil
mťl a sťriilův}hovět PUblilu i dč]Jt komproDiisy, A dě]ail€ ti kom_
pIonrisy, pdk sc v2jia]ruet€ .ealitě,

Lil í'řitom §e dncs tyto §criály
těší mimořádné sledovanosti,..

Nejde icn o seíiá]y, Touha ve-

ře_lDosti .,vidět krev''

jc nrimoř.id-

nč silna, A bohužei jde ruku
\ ruce s touhou o vyšši sledovn-

ilost. čteno§ti podobně, A při veš
keré tó nrasi!ni nedia]izaci vražd

Zccla zaponínÁnle na děti oběli

a dalši Pozů§t3ié, Na jcjich bolest
a vše. cojiln tab ílcdiaiizace 7pů

sobuie, Autoři by měli vždy m}s
lct Da to. že člíDk}či seriálY bu,
dou číslá s]edovai laké l]dé. kte
|ich se skutek v dúsledktI dotk]
neivicc, obecně sť] §nažín] i]á Přj_
vykiloul nové fea]ité. že dn95 no
Vináň mohoU napsa! cokoli\,. byt

prtvda I]ývá někde zcela ]iDde

ňuji u]e, že i pře§ všechny novoclo
bé 1echnolo8]cké pokroky exFni
/y DN^ nikdy nenahrxdi pilvu,

V ncdá}né minulosti jsem byl ijá
tpo]ečnii § manže]kou. dcerou
vystaven řadě nrediáiních po
m]uV a ]ži. kleíó nas]edně vyvúiti}y až vyhrané soudni spoíy, Ale
íakováje dnešní doba.

lt veřejnost vám říká patolog,

Á!torka

konlu s]ina patŤi, Za

DNA.ie obrovskÝ k.s hborrtorDi
prácc a to Vyžlduie aas, Upozo,

]e

spo]!placoýnici ledJNce

