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LIST ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 
v 

VSEHRD 
ROČNÍK XIX. 

čís L O 3. 

PROSINEC 1937 

Význam Purkyňův v kriminalistice 
a daktyloskopiL 

V. polic. rada, lektor Dr. V. S o bot k a . 

Dr. Jan Evangelista Purkyně, učenec světového jména a 
mezinárodního významu, narodil se 17. prosince 1787 v Libo
chovicích u Litoměřic. Po středoškolských studiích vstoupil do 
řádu Piaristů, ale před složením řeholních slibů z řádu vystou
pil a dal se zapsati na lékařskou fakultu pražské university. Po 
dosažení doktorátu byl delší dobu asistentem Krombholzovým, 
Ilgovým a Rottenbergrovým. 

Purkyně se hlavně věnoval experimentální fysiologii a 
mikroskopické anatomii a první se zabýval daktyloskopií, ale 
vynikl stejně i v ostatních vědních oborech: zemědělství, geolo
gii, mineralogii, zoologi,i, fysice, chemii a známy jsou jeho po
krokové názory na školu a výchovu mládeže. , 

Svou mnohostrannou vědeckou činností upozornil na sebe 
básníka Goetheho, jehož vlivem se stal v roce 182~ řádným pro
fesorem fysiologie a pathologie ml universitě ve "\fratislavi. 

V témže roce přednášel latinsky na universitě o otiscích 
prst,ů, kte~é za~~dil do .9. vz~rců, vlastnoručně jl kreslil a dal 
take podnet k JIch klasIfIkacI'. . i 

Pomiňme jeho zásluhy v různých oborech takřka . všech 
věd a věnujme pOZOrIlost jeho zásluhám o kriminalistriku a hlav-
ně o daktyloskopii. I . . 

Je všeobecně známo, že každý' člověk "há na konci prstů, 
na dlaních a na nohou zvláštní papilární čáry, které poněkud 
vyčnívají nad kůži. Dotkneme-li se prst lesklého předmětl,l, 

třeba nábytku nebo sklenice, zanechává a lhladkém předmětě 
náš prst, případně celá dlaň, vlivem I zu, který se vylučuje 

. z pórů, zvláštní · obrazce. ; 
Nejjednodušší obrazce jsou: 1. olJlouk, 2. jedle, 3. ulnární 

nebo 4. radiální smyčka - podle toho, směřuje-li ke kosti ul
nární nebo radiální. Tím je vyčerpán první oddíl obrazců. 

Druhý oddíl tvoří t. , zv. závity : 5. podvojná smyčka, 6.dv.o
jitá smyčka, 7. vak ústřední, 8. ne1!rčité a 9. , nahodilé vzorce 
(smyčka a závit v jednom). (Viz obraz L) 

Ve starověku se objevovaly oti, ky prstů - ponejvíce levé 
ruky - na nalezených hliněných nádobách. Z toho znalci usu-
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zují, že se již tehdy používalo otiskll prstů na nádobách z měk
ké hlíny asi jako tovární značky, která pálením hlíny ztvrdla 
a zůstala nám zachována na věčné časy. Číňané a Japonci po
užívali otisků prstů, a to k identifikačním účelům, již v 7. sto
letí př. Kr. První ze známějších anatomů, kteří se zabývali vě
decky o.tisky prstů, byl Ital ~Marcelo l\!falpigbi) zakladatel mikro
sko.pické anatomie. Žil v letech 1628-1694 a byl prvním, který 
poukázal na papilární linie na dlani. 

Po něm následovalo něko.lik anatomů a fysiologů, kteří se 
zabýva lj zvláštnostmi papilárnich čar. Mezi nimi nejvíce vynikl 
Purkyně) který napsalo daktyloskopii o.bjemné dílo v latinské 
řeči »Commentatio de examine physiologico organi visu s et syste
lnatis cutanei.« (Pojednání o fysiologické zkoušce zrakové a 
kožní soustavy.) V tomto pojednání popsal Purkyně jak složení 
oka, tak lidskou kůži a její organické složení, poukázal na 
póry v kůži a věnoval pozorno.st brázdám na dlani, které rov
něž roztřídil na různé typy. Konečně dospěl až k papilárním 
čarám na konci prstů, jimiž se zevrubně zabýval. 

Purkyně se nespokojil pouze konstatovánhn papilárních 
čar na ko.nci prstů, nýbrž tyto. též přesně popsal a první zjistil, 
že se určité vzorce vždy opakují na rukou i nohou, sám tyto 
kreslil a dal pokyny ke klasifikování vzorců, takže kTiminální 
technika měla již jen malý krůček k tomu, aby použila tohoto 
fysiologického Po.znatku k vytvoření klasifikačního systému, 
kterým je dána lnožnost zjišťovati totožnost osob živých 
i mrtvých. 

Je tedy Purkyně původcem dnešní daktyloskopie, nejlepší 
pomůcky kriminální techniky, kterou máme. 

V západní Evro.pě poukázal Purkyně první na význam 
otisků prstů, ale, bohužel, pro malé Po.rozulnění se daktylosko
pie tehdy u nás neuplatnila. 

Je příznačné pro tehdejší dobu, že jeho průkopnická práce 
jak v daktyloskopii, tak také v některých ostatních vědách ne
došla pravého ocenění a že se k nám dostávají jeho objevy te
prve o celý lidský věk později z Indie, aby u nás našly pocho
pení a zájemce. Snad si zavinil Purkyně onu nevšímavost ke 
svým vědeckým objevům a výzkumům sám. Jsa skromným 
učencem, neměl ani času, ani dobré vůle, aby se staralo popu
larisování svých výzkumů ve všech oborech vědních; spokojil 
se pouze tím, že je světu dal, nestaraje se dále o jejich osud. 

Po Purkyňovi obíral se daktyloskopií v prvé polovici lni
nulého století Sir William Herschel) který ji zavedl ve svém úřed
ním působišti, ' distriktu Hugli, severně Kalkuty, na osobních 
dokladech k identifikování jich majitelů, aby pravý vlastník do.
kumentů mohl býti vždy nesporně zjištěn. Po něm byl to. Angli
čan Frant. Galton (1822-1911), který do.kázal neměnitelnost ! 
papilárních čar od narození až do. smrti a jejich dědičnost. 
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V roce 1902 vznikla pak již u rúzných policejních úřadíl, 
jako na př. ve Vídni, Budapešti, Drážďanech, Berlíně a později 
ještě v jiných německých městech poznávací oddělení, v nichž 
byly registrovány otisky prstú podle zvláštních systémú. 

Původně nebylo jednotného předpisu o tom, kdo múže býti 
daktyloskopován a fotografován; teprve později byly vydávány 
zvláštní zákony, takže daktyloskop ování osob se dělo již na 
podkladě právní normy. 

U nás bylo vydáno 14. července 1922 vládní nařízení čís . 
198 Sb. z. a nař. »0 evidenci soudních provinilcú a sbírání dat 
pro účely kriminální statistiky«. 

V § 38 se přesně určuje, které osoby mohou býti daktylo
skopovány a fotografovány. V tomto paragrafu se praví: 

Daktyloskopovány buďtež s výjimkou osob mladších 18 let 
všecky osoby, které 

1. byly odsouzeny pro trestné činy, svědčící o tOln, že jsou 
zločinci z povolání, nebo z nichž, hledíc k předchozímu životu 
odsouzenéhg nebo zpúsobu provedení činu, se dá souditi, že se 
oddají řemeslné zločinnosti, 

2. odsouzení tuláci, cikáni, osoby žijící z řemeslného pro
vozování smilstva a jich příživníci a osoby z území republiky 
vypovězené, 

3. osoby, jež užily k prúkazu své totožnosti padělaných le
gitimačních listin. 

Otisk prstú je dosud nejlepší a nejjistější idfntifikační pro
středek. I kdyby dva lidé na světě měli stejné lrzorce a stejný 
počet papilárních čar, najdeme vždy mezi papilárními čarami 
nějaké zvláštnosti, kterých druhý člověk nemá'J Dnes, kdy ve
deme v evidenci - na příklad jen u policej:Mho ředitelství 
v Brně asi 20.000 rúzně specialisovaných zlocinců, stává se 
často, že pomocí daktyloskopie zjistíme identitu osob, které ne
chtějí aneb nemohou říci a při výslechu udati, kdo jsou, jako 
na př. osoby němé, blbé a hluchoněmé. I.. j 

Někdy nám pachatel zanechá na v~o ném předmětě otisk 
jednoho prstu, případně i více prstú, neb odc~í dokumenty a 
vydává se za osobu, kterou ve skutečn ti 7nenl. Stačí nahléd
nouti do daktyloskopické registratury a yla-li již osoba .ta dak· 
tyloskopována, je totožnost za několil); vteřin zjištěna. Není-li 
v evidenci, daktyloskopujeme ji a za~leme otisky všem bezpeč
nostním úřadům v republice, kriminální ústředně v Praze, II níž 
se koncentrují daktyloskopické listy od všech bezpečnostních 
úřadů a případně zašleme daktyloskopický lístek s otisky poli
cejním úřadům mimo náš stát a m;ůžeme předpokládati s na
prostou jistotou, že totožnost osoby bude zjištěna. 

Pomocí daktyloskopie múžemé ~ také zjistiti totožnost osoh 
mrtvých. I u mrtvol, jejichž totožnost nelze zjistiti obvyklým 
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způsobem. - totiž věrohodnými svědky a osobnÍlni doklady 
nebo pmnocí fotografie, rozhlasu, tisku a uveřejněním v Česko
slovenskéln policejním věstníku - stačí nahlédnouti do dakty
loskopické registratury, která nám jistě případ rozřeší. 

Najdeme-li na místě činu otisky prstů, kterých v evidenci 
nemáme, uschovají se tyto a příležitostně - vyšetřujeme-li oso
bu podezřelou z nějakého tr. činu - daktyloskopujeme ji a re
vidujeme znovu nashromážděné otisky prstů. Často se nám tak 
podaří pachatele usvědčiti. 

Důkaz otisky prstů je nesporný, poněvadž každý otisk prstů 
je jiný, otisky prstů jsou nenlěnitelné a papilární čáry se ne
dají. ničím odstraniti. Bylo by konečně také zbytečné, aby zlo
činec se pokoušel odstraniti papilárky na svých prstech; když 
pouhým použitím rukavic stejně nezanechává stop. 

Je vyloučeno, aby dva lidé na světě měli stejné otisky prsti'l 
a jsou-li základní vzorce stejné, najdeme přece vždy nějakou 
znánlku sui generis, čímž se liší jeden otisk od druhého. 

Často nyní slýchálne o přenášení obrazů pomocí radia. Až 
tato novinka bude technicky zdokonalena a všecky policejní 
úřady budou vybaveny vysílacínli stanicemi, nadejde doba sblí
žení policejních úřadů i na mezinárodním foru a pachatelé bu
dou míti těžký úkol, aby obstáli před nejmodernější a nejlepší 
pomůckou dobře organisovaných bezpečnostních úřadů . Pro 
daktylóskopii bude význam přenášení obrazů nedozírný. Obraz
ce otisků prstů bude možno vysílat do celého světa, případně jen 
jejich klasifikační formuli, aby z druhého konce zeměkoule do
šla odpověď, kdo je zadržený, případně, kde se zdržuje. 

Význam daktyloskopie se uznává dnes všude. Bohužel, ne
užíváme dnes ještě otisků prstů na listinách tak, jak tomu je 
v Americe. Jedině v občanských legitimacích byl zaveden otisk 
prstu, který - jako identifikační prostředek - se osvědčuje 
nejlépe. Litujeme jen, že také na cestovních pasech neužíváme 
otisku prstu. 

Často se již vyskytl námět, aby také novorozeňata byla 
daktyloskopována, aby nebyla zaměňována v porodnicích a dět
ských útulcích. Dosud jsme nedospěli k tomu, aby všichni ob
č.ané v zájmu řádné evidence všeho obyvatelstva bez rO;ldílu byli 
aspoň v 10. roce věku daktyloskopováni, ale myslím, že postu
pem času zavedeme i takovouto evidenci. Vždyť to neznamená 
zvláštní zásah do individuality lidské. Dalo 'by se to zákonem' 
umožnit velmi snadno a nebylo by případu, že bychom ihned 
nezjistili totožnost kteréhokoliv občana na~eho státu, případně 
i cizince. Bylo by to něco obdobného jako -povinné očkování, 

které se již u . dětí vžilo a . nikdo v tom nevidí nějaký zvláštní 
zásah do lidských práv. 
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Purkyně nás první upozornil na jednu z nejdůležitějších 
llletod krinlinálně-technických, jejíž výhoda před jinými je 
v tom, že jde o metodu absolutní, která vždy musí vésti k cíli, 
t. j. k vypátrání pachatele, ovšem v předpokladu, že jde o otisk 
p rstu ke klasifikaci způsobilý a že pachatele vedeme v evidenci. 

Jestliže v tomto roce vzpomínáme vědce významu meziná
rodního, který si získal zásluh takřka ve všech oborech věd
ních, je samozřejmé, že i my - strážci bezpečnosti - rádi jsme 
se připojili ke všem těm, kteří vzdali hold velkému učenci a bu
deme vždy hrdi na to, že to byl Čech, velký genius, který upo
zornil na jednu z nejlepších - dosud ničím nepřekonanou po·· 
tnůcku kriminální . techniky, kterou bylo usvědčeno a zneškod
něno na statisíce, ba možno říci miliony škůdců zákona. Bude
me vždy s láskou a úctou na něho vzpomínati pro jeho práci ve 
prospěch blaha všeho lidstva! 

Tendencia k vecneprávnym formám 
užívania bytu. 
Dr. Štefan Luby (Paříž). 

Sledujúc najnovší vývoj praxe, judikatúry a zákonodárstva, 
Iahko postihneme socializačný smer postulujúci pre každé indi
viduum neomedzené právne panstvo v užívaní , bytu, odpoveda
júceho jeho životnej úrovni. Je to len jeden bod socializačného 
programu, týkajúceho sa majetkových práv. Socializácia občian
skeho práva spočíva v premenách smerujúcic~ k tomu, aby sa 
cestou civilneprávnej ochrany každému sociálnemu (hospodár
skemu) jedincovi ufahčilo nadobudnutie všetkých statkov, ktoré 
potrebuje k udržaniu a uhájeniu existencie. (Zvýšenie tejto je 
ďalšÍlll, ale už čiste hospodársko- pol~ickY\n postulátom.). 
Medzi spomenuté statky, ako jeden z n i ]významnejších, patrí 
aj byt a proti ostatným vyznačuje sa tY1 ' že sJúži nie len indi
viduálnemu, ale zároveú aj trvalému sp~kojpvaniu sociálnej 
potreby každého jednotlivca. Preto ko utlizujúci smel' sociali
zovania mal by tu len vefmi m alé šan e na plný úspech. Tento, 
pokiaf užíva prostriedkov právnepoli wkých, nadstavuje patrič
n ému hospodárskemu pomeru verejrloprávne subjektívne práva 
a pomery. Užívanie bytu je tak individuálnou potrebou, že jej 
t raktovanie čo utilitatis publicae nemohlo by nájsť svoje odovod
nenie inde než vo snahe demonštrovať totalitu komunizujúcej 
p olitiky. Stačí konštatovať , že to neni jej program, ktorý súdobá 
evolúcia povedie k viťazstvu, ale postuláty socializačného prú
du, majúceho na očiach individuum a nie zásadný a prestýžný 
interes nejakej komunity (najma ~tátu) stať sa omnipotentným 


