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ÚVOD 

Súdne lekárstvo je základný medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti zisťuje príčiny smrti 

u náhlych a neočakávaných úmrtí, úmrtí bez známej príčiny smrti a pri všetkých násilných 

úmrtiach, v zmysle platnej legislatívy a koncepcie odboru vykonáva pitvy. Na základe 

výsledkov pitiev poskytuje objektívne odborné podklady na hodnotenie zdravotnej 

starostlivosti, zdravotného stavu populácie, na analýzu príčin úmrtí. Poznatky získané z pitiev 

využíva súdne lekárstvo na vlastný vedecký rozvoj aj na rozvoj medicíny ako celku. 

Pitva je základnou vyšetrovacou metódou v súdnom lekárstve. Vývoj výkonu pitiev súvisí 

s rozvojom medicíny, najmä anatómie, patologickej anatómie a súdneho lekárstva. Pitva 

predstavuje pre svoju podstatu a význam nenahraditeľný zdroj poznatkov a informácií 

o mŕtvom ľudskom tele. Napriek novým technológiám zostáva aj v súčasnej modernej 

technickej dobe pitva naďalej nenahraditeľnou pracovnou metódou súdneho lekárstva. Hoci 

v oblasti pitiev nedošlo za posledných viac ako sto rokov k zásadnej zmene techniky, pitva je 

stále právom považovaná za „zlatý štandard“ medzi diagnostickými metódami v medicíne. 

Počet pitiev celosvetovo za posledných 40 rokov neustále klesá. Na Slovensku došlo taktiež 

v posledných rokoch k poklesu počtu pitiev. Aj napriek tejto situácii je však veľmi 

nepravdepodobné, že sa pitvy niekedy prestanú vykonávať. Potreba pitvy zostane naďalej 

v medicínskej aj forenznej oblasti, ako aj v špecifických oblastiach výskumu orientovaného na 

pitvy, pretože nikdy neprestane platiť všetkým morfológom dôverne známe Mortui vivos docent 

– Mŕtvi učia živých.  

Primárnou úlohou predkladanej vysokoškolskej učebnice je vyplniť medzeru v študijných 

materiáloch pre výučbu odboru súdne lekárstvo na lekárskych fakultách. Učebnicu bude môcť 

študent použiť aj pri príprave v odboroch patologickej a normálnej anatómie. Ambíciou autora 

je, aby učebnica bola prínosným študijným a inšpiratívnym materiálom nielen pre budúcich 

lekárov, ale i pre širšiu odbornú verejnosť. 
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1 POJEM, CIELE A VÝZNAM PITVY 

Pojem pitva pochádza zo starogréckeho slova autopsia (autos = sám, opsis = videnie), čo 

v preklade znamená „poznávanie vlastným zrakom“ či doslovne „vidieť na vlastné oči“. 

V literatúre a praxi môžeme natrafiť aj na pojmy „sekcia“, „obdukcia“ alebo „nekropsia“. 

Pitva je vysoko špecializovaný komplexný medicínsky diagnostický výkon. Je to dôkladné 

vyšetrenie ľudského tela po smrti za účelom zistenia príčiny smrti, posúdenia spôsobu 

a mechanizmu smrti, vyhodnotenia chorobných alebo prípadných násilných zmien. Vo svojej 

podstate je pitva jedinečný a neopakovateľný deštrukčný výkon, ktorého cieľom je vyšetriť 

všetky dostupné tkanivá a orgány ľudského tela a tak, v kombinácii s ďalšími potrebnými 

doplňujúcimi vyšetreniami, určiť príčinu, mechanizmus a vonkajšiu príčinu smrti.  

Význam pitvy spočíva v dvoch základných aspektoch - medicínskom (zistenie príčiny smrti, 

overenie diagnózy a správnosti liečebného postupu, zistenie nových nálezov či už chorobných 

alebo úrazových, objasnenie okolností a mechanizmu smrti z medicínskeho hľadiska) 

a právnom (potvrdenie alebo vylúčenie smrti zavinenej konaním inej osoby).  

Ciele pitvy sú veľmi významné a nie sú zatiaľ dosiahnuteľné iným spôsobom. Pitva je jedným 

z kľúčových ukazovateľov sledovania a hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti. Je dôležitým podkladom pre analýzu príčin úmrtí a hodnotenia zdravotného stavu 

obyvateľstva. Pitva umožňuje potvrdenie, vysvetlenie, ale aj nápravu klinických diagnóz, 

rovnako aj diagnostiku nových ochorení. Preto je dôležitá aj v ochrane verejného zdravia. Pitva 

je považovaná aj za jeden zo základných prvkov pri zvyšovaní presnosti dôležitých štatistík 

a pre získavanie spoľahlivých informácií v epidemiológii. Pitva je neoceniteľným podkladom 

pri riešení medicínsko-právnych otázok, osobitne pri podozrení z pochybenia diagnostických 

či liečebných postupov, čím prispieva k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti. Ako jeden 

z dôležitých podkladov prispieva aj k analýze príčin, prevencie a represie negatívnych 

spoločenských javov (trestných činov proti životu a zdraviu, iných násilných skutkov proti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
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osobám, samovražednosti, závislostí od alkoholu a iných psychoaktívnych látok, dopravnej 

nehodovosti, pracovnej úrazovosti a iných). V neposlednom rade zásadný význam pitiev zahŕňa 

aj výskum a vedecký rozvoj odboru súdne lekárstvo.  

Pitevné vyšetrenie je považované aj za základný prvok pre lekársky audit a výučbu. Napriek 

významnému pokroku v diagnostických postupoch za posledné roky, pitvou nebola vždy 

potvrdená správnosť klinickej diagnózy. Pitva je stále považovaná za zlatý štandard medzi 

diagnostickými metódami, keďže poskytuje kvalitný kontrolný nástroj pre retrospektívne 

hodnotenie diagnostiky a liečby. Viaceré štúdie porovnávajúce presnosť klinickej diagnózy 

zistili rozpory medzi klinickými a pitevnými diagnózami, ktoré mali významné dôsledky, 

najmä pokiaľ ide o klinickú starostlivosť. Rozdiely medzi klinickými diagnózami a pitevnými 

nálezmi, často závažného charakteru, boli v posledných rokoch opísané v mnohých odborných 

publikáciách. Štúdie zároveň preukázali, že aj napriek novým, technicky stále vyspelejším 

diagnostickým metódam a zdrojom, nedošlo k poklesu chýb v klinických diagnózach. Naopak, 

štúdie dokázali, že s poklesom pitvanosti dochádza k nárastu tzv. adverse events, resp. 

diagnostických omylov. 

Niektorí lekári, ale aj epidemiológovia sa domnievajú, že diagnostika pomocou moderných 

medicínskych metód sa zlepšila natoľko, že pitvy nie sú potrebné, čo viedlo vo väčšine 

rozvinutých krajín k poklesu počtu pitiev.  

Pitva ľudského tela ako základná a najdôležitejšia metóda práce súdneho lekára bola, je 

a v najbližších desiatkach rokov zostane nenahraditeľná. Neustály a veľmi rýchly technický 

rozvoj prístrojovej zobrazovacej techniky, ktorá prekonáva schopnosti ľudského oka, otvára 

nové možnosti vizualizácie a zvyšuje množstvo informácií, ktoré možno získať z mŕtveho tela 

aj bez pitvy. V 90. rokoch dvadsiateho storočia vznikol vo Švajčiarsku projekt „Virtopsy“, 

ktorého cieľom je pomocou moderných zobrazovacích metód postupne nahradiť v diagnostike 

takmer všetky mechanické výkony, vrátane tradičnej konvenčnej pitvy. 
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2 ROZDELENIE A KLASIFIKÁCIA PITIEV  

Pitva je základnou metódou práce v súdnom lekárstve spoločnou aj pre ďalšie dva medicínske 

odbory – anatómiu a patologickú anatómiu. Podľa koncepcie jednotlivých medicínskych 

odborov, účelu a miesta výkonu pitvy môžeme vo všeobecnosti rozdeliť pitvy nasledovne. 

Anatomická pitva spĺňa najmä edukačný účel. Vykonáva sa najčastejšie pre potreby výučby 

budúcich lekárov a vedeckého výskumu v anatomických ústavoch lekárskych fakúlt na 

univerzitách. Vykonáva sa na telách darcov, ktorí počas života vyjadrili súhlas s využitím 

svojho tela pre výučbové a vedecké účely. Tieto pitvy vykonávajú anatómovia a študenti 

spoločne, prípadne lekári rôznych klinických odborov, ktorí na telách darcov nacvičujú rôzne 

operačné zákroky a neoperatívne invazívne techniky. 

Patologicko-anatomická (klinická) pitva sa vykonáva za účelom zistenia základnej choroby 

a ďalších chorôb, komplikácií zistených chorôb a pre overenie klinickej diagnózy a liečebného 

postupu u osôb zomretých v zdravotníckom zariadení z chorobných príčin. Vo všeobecnosti ju 

spravidla vykonáva lekár špecialista - patológ na patologicko-anatomických pracoviskách 

a univerzitách. (Pre špecifickú situáciu v Slovenskej republike viď kapitolu 4. Zákony ...).  

Súdnolekárska pitva sa vykonáva za účelom zistenia príčiny smrti a objasnenia ďalších zo 

zdravotného hľadiska závažných okolností a mechanizmu smrti u osôb, ktoré zomreli mimo 

zdravotnícke zariadenie alebo v ňom v prípadoch náhlych, neočakávaných alebo násilných 

úmrtí. Vykonáva ju lekár špecialista – súdny lekár na súdnolekárskych pracoviskách 

a univerzitách. 

Pitva nariadená orgánmi činnými v trestnom konaní sa vykonáva v prípadoch, kedy je 

dôvodné podozrenie, že k úmrtiu dotyčnej osoby došlo v súvislosti s trestným činom. 

Vykonávajú ju dvaja súdni lekári – znalci v odbore zdravotníctvo, odvetvie súdne lekárstvo na 

súdnolekárskych pracoviskách a univerzitách. Výstupom tohto druhu pitvy je znalecký 

posudok. 
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3 STRUČNÁ HISTÓRIA VÝKONU PITIEV 

Historický vývoj výkonu pitiev je úzko spojený s rozvojom medicíny, najmä anatómie, 

patologickej anatómie a súdneho lekárstva. Prvá „súdnolekárska“ pitva, pre overenie správnosti 

diagnózy, sa podľa zachovaných prameňov uskutočnila na lekárskej škole v egyptskej 

Heliopole v 5. tisícročí pred Kristom. Starovekí Egypťania, ktorí prví vyvinuli techniku 

balzamovania mŕtvol už tri tisícročia pred n. l., mali dobré vedomosti o stavbe ľudského tela. 

Možno predpokladať, že to bolo práve z dôvodu častého vykonávania pitiev pri balzamovaní 

mŕtvych tiel. Prvé zmienky o určovaní smrti prehliadkou mŕtveho tela možno nájsť 

v starovekom Egypte už 2700 rokov pred n. l. Taktiež v Homérových (cca 12. – 7. stor. pred 

n. l.) spisoch sú na mnohých miestach uvádzané také anatomické znalosti ľudského tela, ktoré 

nemohli byť získané inak, ako pitvou. Za priekopníka pitvy bol Grékmi považovaný Herofilos 

(335 – 280 pred n. l.), ktorý pitval v Alexandrii zločincov, údajne ešte za živa, z túžby po 

poznaní. V šiestom storočí pred n. l. vykonával v Indii pitvy Sushruta – lekár a priekopník 

indickej medicíny. V Japonsku sa konala pravdepodobne prvá pitva v roku 458, keď cisár 

Júrjaku nariadil pitvať mŕtvolu princeznej Takuhaty, ktorá spáchala samovraždu, keď bola 

odsúdená pre údajnú ťarchavosť. V treťom storočí pred n. l. grécki učenci využívali pitvu tela 

za účelom zvýšenia porozumenia anatómie a ochorení organizmu. Práve vďaka dokonalej 

znalosti vnútornej stavby ľudského tela dosiahlo egyptské, ale aj grécke a rímske lekárstvo 

vysoký stupeň poznania. Podľa rímskej praxe boli parametre pre výkon pitvy založené okolo 

roku 150 pred n. l. Napriek tomu, že poznanie ľudského tela bolo jednou zo 

základných podmienok úspešnej liečby mnohých ochorení, bolo vykonávanie pitiev 

v staroveku aj stredoveku obmedzované mnohými zákazmi. V 12. storočí, v období vzniku 

prvých európskych univerzít, zakázala cirkev pitvanie ľudských tiel. Pre tento odmietavý postoj 

cirkvi, ale aj verejnosti, bolo nevykonávanie pitiev veľkou prekážkou rozvoja medicíny, najmä 

anatómie, ale aj patológie a súdneho lekárstva. 
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Prvé pitevné protokoly sú datované do roku 1140 (Sicília, Taliansko). V roku 1302 sa na 

Univerzite v Bologni uskutočnila prvá historicky doložená súdnolekárska pitva, ktorú 

nariadil prokurátor, aby sa zistila skutočná príčina smrti. Išlo o prípad smrti istého Azzolina 

z Bologni – občana patriaceho k miestnym prominentom, kde pravdepodobnou príčinou jeho 

smrti bola otrava jedom. So súhlasom cirkvi sa pitvy mohli opäť vykonávať až začiatkom 

14. storočia, kedy sa začalo odlišovať zabitie od vraždy. V 15. – 16. storočí sa objavujú prvé 

súdnolekárske spisy venované predovšetkým otravám. Neskôr prišli prvé pojednania 

zaoberajúce sa tzv. štátnym lekárstvom (predchodca moderného súdneho lekárstva). V roku 

1532 bol cisárom Karlom V. uzákonený trestný kódex Constitutio Criminalis Carolina, ktorý 

ukladal postup lekárov v súdnom konaní pri posudzovaní násilných úmrtí vrátane čiastočnej 

(parciálnej) pitvy oblasti poranenia tela. Prvú súdnolekársku pitvu na území dnešnej Moravy 

vykonal v Brne doktor Simon Grynaeus v roku 1594. Prvú verejnú pitvu na území Čiech 

vykonal v Prahe v roku 1600 slovenský rodák Ján Jessenius, táto je ale považovaná za pitvu 

anatomickú. Častejšie sa začali pitvy vykonávať od druhej polovice 17. storočia, odkedy sa 

datuje aj rýchlejší rozvoj forenzných vied. Na začiatku 18. storočia sa začali vykonávať pre 

súdne účely aj exhumácie a časté negatívne výsledky viedli k požiadavke, aby sa pitvalo, čo 

najskôr po smrti, pred nástupom rozkladných procesov. V Uhorsku bol kódex Karla V. 

nahradený v roku 1768 kódexom Constitutio Criminalis Theresiana. Pitvy v dnešnom chápaní 

boli zavedené v monarchii v roku 1770. Pitvy sa vykonávali na lekárskej fakulte Trnavskej 

univerzity a od akademického roku 1775/76 sa tu vyučovalo aj súdne lekárstvo. V Prahe sa 

začalo súdne lekárstvo systematicky vyučovať od roku 1786. Vo Viedni vznikol v roku 1804 

prvý ústav súdneho lekárstva v Európe. Nemecký lekár Rudolf Virchow opísal svoju pitevnú 

techniku v diele „Post-mortem examinations with especial reference to medico-legal practice“, 

ktorú vydal v roku 1864 ako reakciu na nedostatok štandardizácie pitevných postupov. Niektoré 

prvky uvedenej pitevnej techniky sa v súdnom lekárstve používajú dodnes.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow
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4 ZÁKONY A PRÁVNE NORMY UPRAVUJÚCE VÝKON PITIEV 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Na tomto mieste je uvádzané znenie príslušných zákonov a právnych noriem platných v čase 

publikácie skrípt. Súčasne platná legislatíva v Slovenskej republike rozoznáva len pojem pitva 

bez prívlastkov. Všetky pitvy t. j. tie, ktorých výkon prináleží lekárom špecializovaným 

v odbore patológia aj tie, ktorých výkon prináleží lekárom špecializovaným v odbore súdne 

lekárstvo sa v Slovenskej republike od roku 2005 vykonávajú na pracoviskách Úradu pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Sieť pracovísk nezodpovedá 

administratívnemu územnému členeniu štátu t. j. nie v každom vyššom územnom celku je 

pracovisko ÚDZS. Jedine v Bratislave zabezpečujú výkon pitiev príslušní špecialisti na 

Patologicko-anatomickom pracovisku a na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS. V Nitre, Žiline, 

Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach sa pitvy vykonávajú na 

tzv. Súdnolekárskych a patologicko-anatomických (SLaPA) pracoviskách ÚDZS, kde 

v prevažnej väčšine súdni lekári vykonávajú aj prácu patológov. Súčasný stav je spôsobený 

klesajúcim záujmom patológov o výkon pitiev. Tento trend nie je špecifický len pre Slovenskú 

republiku, zaznamenávame ho aj na medzinárodnej úrovni.  

Výkon pitvy je indikovaný na základe prehliadky mŕtveho tela na mieste úmrtia resp. nálezu 

mŕtveho tela. Postup pri úmrtí sa uvádza v Zákone 576/2004 Z. z. v Piatej časti v § 41 a 43, 

prehliadka mŕtveho tela v Zákone 581/2004 Z. z. v Štvrtej časti v § 47b – 47f, v Metodickom 

usmernení číslo 01/4/2018 ÚDZS, v Karte procesu integrovaného manažérskeho systému č. HP 

- 02 ÚDZS; v prípade podozrenia, že smrť bola spôsobená trestným činom v Zákone 301/2005 

Z. z. v Šiestej hlave v Treťom diele v § 142. Technické zabezpečenie postupu pri úmrtí je 

predmetom Zákona 131/2010 Z. z. 
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Pitva môže byť nariadená podľa Štvrtej časti § 48 zákona číslo 581/2004 Z. z. nasledovne:  

(1) Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených týmto zákonom tak, aby ani po smrti 

nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.  

(2) Pitvu nariadi úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela podľa § 47b, 

ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, alebo z iných dôvodov 

ustanovených v odseku 3. Úrad alebo prehliadajúci lekár môže nariadiť pitvu aj na žiadosť 

osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému. 

(3) Úrad alebo prehliadajúci lekár za podmienok ustanovených týmto zákonom nariadi pitvu  

a) pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení 

1. na účely overenia choroby alebo liečebného postupu, 

2. v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula), 

3. pri podozrení na iatrogénne poškodenie, 

b) pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie, 

c) pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, 

d) pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je 

možné určiť príčinu smrti, 

e) po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s výnimkou 

odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu, 

f) osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom 

zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo 

výkone liečiteľských činností, 

g) pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby 

z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin, 

h) pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom, 

i) pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou, 



13 

j) pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy, 

k) pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia 

slobody. 

(4) Pitvu nemožno vykonať, ak pitvu osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby 

odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia 

jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu 

odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje 

a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života 

odmietli pitvu.  

(5) Ak sa pitva odmietla podľa odseku 4, možno ju napriek tomu vykonať 

a) pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie, 

b) pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, 

c) pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná, 

d) pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo 

o okolnostiach, za ktorých smrť nastala, 

e) po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek 

od mŕtveho darcu, 

f) v prípadoch násilnej smrti alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť, 

g) z dôvodov ustanovených osobitným predpisom. 

(6) Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku 

trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba neodmietla pitvu podľa odseku 4. 

(7) Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku 

nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely 

transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov. 
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(8) O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. Kópiu pitevného protokolu úrad 

elektronicky zašle národnému centru a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonal 

odber ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. K pitevnému protokolu sa pripojí správa 

o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil. Formu a náležitosti pitevného 

protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. 

(9) Pitvu môže samostatne vykonať len lekár, ktorý skončil vysokoškolské štúdium v študijných 

programoch druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria so 

špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo v špecializačnom odbore 

súdne lekárstvo. 

(10) Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý 

a) bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho, 

b) vykonal u mŕtveho odber orgánov, 

c) vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie. 

(11) Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho 

lekárstva, ktorých materiálno-technické vybavenie musí zodpovedať ustanoveným 

požiadavkám; zoznam pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy a požiadavky na materiálno-

technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, ustanoví všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. 

(12) Na pracoviská ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 11 sa 

na nakladanie s majetkom štátu ustanovenia o ponukovom konaní podľa osobitného predpisu 

nepoužijú. 

(13) Účasť študentov a iných osôb na pitve sa uskutočňuje na základe dohody uzatvorenej 

medzi úradom a príslušnou školou. 

(14) Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely 

diagnostiky a na ďalšie účely určené zákonom. 
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V prípade podozrenia, že k úmrtiu došlo v dôsledku trestného činu pitvu nariadia na návrh 

prehliadajúceho lekára orgány činné v trestnom konaní (Policajný zbor, Prokuratúra, Súdy) 

podľa Šiestej hlavy Štvrtého dielu § 156 zákona číslo 301/2005 Z. z. nasledovne: 

Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia 

(1) Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, musí byť mŕtvola 

prehliadnutá a pitvaná. Prehliadku a pitvu mŕtvoly nariadi prokurátor alebo policajt uznesením. 

Pochovať mŕtvolu možno v takýchto prípadoch len so súhlasom prokurátora, ktorý súhlas vydá 

po prehliadke a pitve bez meškania. 

(2) Ak vznikne podozrenie, že smrť človeka bola spôsobená trestným činom, môže predseda 

senátu a v prípravnom konaní prokurátor nariadiť uznesením exhumáciu mŕtvoly, exhumáciu 

mŕtvoly možno nariadiť aj vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie dôkazu odobratím vzorky 

na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny. 
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5 VÝKON PITVY VŠEOBECNE 

Pitva je odborná činnosť, ktorá vyžaduje použitie rozsiahlych znalostí a technických schopností 

pre jej výkon a interpretáciu výsledkov. Pitva je hlavný príspevok k objasneniu patogenézy 

ochorení a mechanizmov vzniku násilných zmien. Dobre vykonaná pitva môže významne 

prispieť k pokroku medicíny. Posmrtné vyšetrenie musí byť systematické, úplné a správne 

technicky vykonané. Technika výkonu pitvy nemôže byť rigídna, musí byť individuálna, pri 

ktorej záleží na skúsenostiach, úsudku a manuálnej zručnosti. Jednotlivé techniky sa môžu líšiť 

v detailoch, aj keď ich základné princípy a ciele sú zhodné. Postupy musia byť dostatočne 

flexibilné, aby sa prispôsobili požiadavkám jednotlivých prípadov a pitvajúci lekár musí byť 

pripravený na neobvyklé prípady tým, že ovláda aj alternatívne techniky. K pitve pristupuje 

dokonale oboznámený s anamnézou, klinickou prepúšťacou správou resp. správou o prehliadke 

mŕtveho tela, vyšetrenými okolnosťami, diagnózou uvedenou v Liste o prehliadke mŕtveho 

a štatistickom hlásení o úmrtí (List o prehliadke) a všetkými dostupnými údajmi o danom 

prípade a má ich stále na zreteli po celý čas pitvy. Počas pitvy používa predpísaný pracovný 

odev a ochranné pomôcky. Pri pitve prihliada na potreby zúčastnených osôb – klinických 

lekárov resp. príslušníkov Policajného zboru a odoberá materiály na doplňujúce laboratórne 

vyšetrenia. Po pitve vyplní príslušné časti Listu o prehliadke, v prípade pitvy nariadenej podľa 

Trestného poriadku vypracuje a odošle predbežnú správu o výsledku pitvy, vypracuje pitevný 

protokol, zostaví diagnostický záver prípadne len pracovný a zabezpečí hlásenie ochorení 

podliehajúcich povinnému hláseniu. Ku každej pitve sú pridelení dvaja lekári, v prípade pitvy 

nariadenej podľa Trestného poriadku dvaja súdni znalci.  
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6 ZÁKLADNÉ PRVKY MAKROSKOPICKÉHO OPISU 

PITEVNÝCH NÁLEZOV 

Jednotlivé nálezy sa súčasne pri pitve diktujú zapisovateľke alebo zaznačujú do predkreslených 

schém, zároveň sa fotograficky dokumentujú a nakoniec diagnosticky hodnotia. Opis nálezov 

musí byť pravdivý a dôkladný, úplný a presný. Má len vtedy trvalú cenu, ak i druhí si z neho 

môžu spraviť jasnú predstavu o nálezoch. Je trvácnejší než sama diagnóza, ktorá značnejšie 

závisí od súčasného stavu nášho poznania a skúsenosti pitvajúceho, a tým skrýva v sebe vždy 

niečo časového a subjektívneho. Diagnóza sa s postupom vedeckého výskumu môže zmeniť, 

zostáva však správne zachytený pitevný nález ako objektívnejší dokument. Opis má byť 

výstižný a stručný, bez zbytočných slov. Ak je potrebané urobia sa aj nákresy zvláštnejších 

nálezov. Postup pitvania spomenieme vtedy, ak sa odchyľuje od bežného pre neobvyklé 

chorobné alebo násilné zmeny. Vyjadrujme len to, čo skutočne vidíme, a preto neopisujeme 

pozorované stavy ako pochody. Podobne v protokole nesmú byť miesto opisu diagnózy. Od 

začiatočníkov sa spravidla vyžaduje opisovanie orgánov i vtedy, ak orgán je bez patologického 

nálezu. Niekedy je potrebné zaznačiť i negatívne zistenia, aby bolo zrejmé, že prehliadka bola 

dôkladná. 

Pri každej chorobnej alebo násilnej zmene, orgáne a náleze sa usilujeme opísať: 

1. Lokalizáciu a polohu, anatomické vzťahy. Lokalizáciu nálezu najpresnejšie určíme dvomi 

súradnicami: vzdialenosťou od úrovne chodidla a vzdialenosťou od stredovej čiary. Takéto 

určenie lokalizácie má najväčší význam pri strelných poraneniach. Opis lokalizácie vo vzťahu 

k jednotlivým anatomickým štruktúram tela má popri tom len doplňujúcu úlohu. 

2. Rozmery a hmotnosť. Orgány vážime a presne meriame, rovnako ako aj nálezy na nich, 

neporovnávame s rôznymi plochami alebo telesami. 

3. Formu. Všímame si orgán vcelku, jednotlivé časti a okraje a chorobné alebo násilné zmeny 

v ňom. 
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4. Povrch, prípadne ohraničenie. Povrch môže byť lesklý, matný, hladký, drsný, granulovaný, 

laločnatý, vtiahnutý, pokrytý povlakmi atď. na povrchu mnohých orgánov je seróza, ktorá je 

normálne jemná, lesklá a hladká. Seróza je lesklá, aj keď je suchá, kdežto povrch bez serózy, 

ako napr. dekapsulované obličky, je lesklý len po navlhčení. 

5. Farbu. Určujeme ju na reze. Vyjadrujeme ju najviac dvoma základnými farbami, ale ak 

s nimi nevystačíme, môžeme zvlášť spomenúť náznak, nádych tretej farby. Hlavnou je farba 

uvedená na poslednom mieste zloženého výrazu. Bledá a tmavá nie sú žiadne farby. Všímame 

si aj priezračnosť, skalenie tkaniva a tekutín.  

Bližšie hodnotenie niektorých farieb: 

Z farieb najčastejšia je červená, ktorá ukazuje prítomnosť krvi, resp. červených krviniek a ich 

farbiva. Arteriálna krv s oxidovaným hemoglobínom je jasnočervenej, venózna modročervenej 

farby. V mŕtvole krv máva vyznačený venózny charakter, takže orgány môžu nadobudnúť 

fialkastý nádych. Na vzduchu sa hemoglobín tiež oxiduje, a preto povrch a rezné plochy 

orgánov nadobúdajú dosť rýchlo jasno červenú farbu. V anemických orgánoch vystúpi vlastná 

farba parenchýmu a tá býva najčastejšie bledo-hnedavo-sivá. 

Biela farba, odhliadnuc od bielej hmoty mozgovej, ukazuje na kolagénové väzivo, vlákna 

a jazvy. Sivo-belavá je farba nahromadenia buniek a čistého fibrínu. Žltá farba ukazuje na 

prítomnosť tukov a lipochrómu v nich. Hnis býva žltkastý, pretože v rozpadnutých leukocytoch 

je tuk. Ischemická nekróza býva tiež žltá, lebo v rozpadajúcich sa bunkách vystúpia tukové 

kvapôčky. Hnedú farbu spôsobujú zväčša pigmenty, a to hrdzavohnedú hemosiderín, 

čokoládovo hnedú lipofuscín a čiernohnedú melanín. Žltozelené sfarbenie rôznych odtieňov 

spôsobujú žlčové farbivá a tiež degradujúce krvné pigmenty napr. pri hojení hematómov. 

Zelená farba býva i pri chloroleukémii, chlórome a hnilobe. Sivozelená farba ukazuje na 

pseudomelanózu. Čierna je farba sadzí, uhlia a pri antrakóze. 
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6. Kresbu a štruktúru reznej plochy, či je vyznačená, nápadne výrazná, porušená, nezreteľná, 

a pod. 

7. Krvnatosť, presiaknutie, resp. hmotu, ktorá sa dá vytlačiť z reznej plochy, alebo sa dá 

šikmo priložením nožom z nej zotrieť. Posudzujeme množstvo a vlastnosti vytekajúcej látky. 

8. Konzistenciu. Skúšame nie príliš silným tlakom prstov, alebo sa pokúšame tkanivo zlomiť. 

Konzistencia môže byť tvrdá, tuhá, mäkká, cestovitá, kašovitá, hlienovitá, vodnatá atď., ďalej 

elastická, hubovitá, vankúšovitá, alebo krehká, drobivá a pod. 

9. Zápach, ktorý často ukazuje už na určitú chorobu prípadne intoxikáciu: zápach alkoholový 

pri toxickom účinku alkoholu, po horkých mandliach pri intoxikácii kyanidmi, po síre pri 

intoxikácii sirovodíkom, typický zápach pri intoxikácii benzínom, acetónový pri diabetickej 

kóme, hladovaní, podchladení, amoniakálny zo slizníc pri urémii, hnilobný, nepríjemne 

sladkastý pri gangréne, éterový pri smrti v narkóze atď. 

Pri dutinových orgánoch alebo dutinových chorobných alebo násilných zmenách, cystách, 

abscesoch si zvlášť všímame ešte priestrannosť, stenu a obsah. Pri ranách a defektoch kože 

a slizníc, orgánov a tkanív a pri vredoch opisujeme veľkosť, tvar, okraje, uhly a spodinu 

defektu. 

Makroskopické nálezy pri niektorých chorobných zmenách: 

Pri parenchymatóznej dystrofii býva orgán zdurený, skalený, sivastej farby, nezreteľnej 

štruktúry, nápadne krehký, akoby uvarený. Pri amyloidóze nadobúdajú orgány charakter 

slaninovitý alebo šunkovitý, abnormálny lesk a tuhšiu konzistenciu. Pri stukovatení býva orgán 

svetložltý, skalený a zväčša mäkší, zriedkavejšie pevnejší. Pri atrofii je orgán zmenšený 

s ostrejšími hranami, hnedší a tuhší. Nekrotické ložiská zaujímajú väčší objem, než malo 

pôvodné tkanivo. Pri koagulačnej nekróze bývajú nezreteľnej štruktúry, kalné, suchšie a tuhej 

konzistencie. Často majú žltkastú farbu. Kazeózna nekróza má vzhľad podobný syru. Nekróza 

spôsobená kyselinou dusičnou býva žltej, sublimátom bielej a kyselinou sýrovou čiernej farby 
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atď. Infarkty vyčnievajú mierne nad povrch a reznú plochu. Sú zväčša ostro ohraničené, na reze 

klinovitého tvaru s bázou na povrchu, žlto belavej farby, tuhej konzistencie. Ak je farba 

sivohnedá a konzistencia mäkšia, ide obyčajne o septické infarkty. Hemoragické infarkty majú 

červenú farbu. Pri trombóze sa vytvára krvná zrazenina tmavočervenej, sivočervenej alebo 

sivobelavej farby, suchšia a drobivá, na povrchu drsná, prípadne ryhovaná, adherujúca k stene 

a nezriedka vyplňujúca celý priesvit cievy. Posmrtné krvné zrazeniny čiže koagulá sú na 

rozdiel od trombov na povrchu lesklé, hladké, vlhké, mäkkej konzistencie a neadherujú k stene 

cievy alebo srdca, takže sa dajú ľahko odstrániť bez toho, aby zostali po nich nejaké zvyšky na 

intime alebo endokarde. Venózna hyperémia sa vyznačuje tmavočervenou farbou a zdurením 

orgánu. Ak trvá dlho, zmnoží sa väzivo, a tým sa konzistencia orgánu stane tuhšia. Neskôr sa 

väzivo skracuje a orgán sa zmenší. V seróznych dutinách sa môže nahromadiť číra žltkastá 

vodnatá tekutina, môže ísť o transsudát alebo serózny exsudát, rozlíšenie je možné Rivaltovou 

skúškou s roztokom kyseliny octovej. Serózny zápal sa vyznačuje exsudátom bohatým na 

bielkoviny a máva prímes fibrínu, ktorý sa často vyzráža vo forme vločiek. Seriózna blana je 

skalená, neleskne sa po otretí nožom, pretože ju pokrýva tenká vrstva fibrínu a má nastrieknuté 

cievy jasnočervenej farby. Pri fibrinóznom zápale bývajú na seróznych blanách jemné 

sivobelavé klky alebo povlaky. Na slizniciach bývajú pri pseudomembranóznom zápale 

sivobelavé, menej alebo viac adherujúce pablany. Po uvoľnení a odlúčení pablán môžu 

vzniknúť rôzne defekty – vredy. Charakter okrajov a spodiny defektov sa mení podľa štádia 

procesu. Hnisavý zápal poznáme podľa žltozeleného smotanovitého hnisu. Čím je hnis redší, 

tým viac sa jeho farba mení na bledožltú. Tuberkulózny exsudát má nezriedka hlienovitý 

alebo rôsolovitý charakter. Pri tuberkulóze sa vytvárajú ložiská, uzlíky rôznej veľkosti, často 

spolu splývajúce, sivobelavej alebo žltkastej farby a syrovitej alebo kriedovitej konzistencie. 

Centrálne časti môžu skolikvovať a vyprázdniť sa, a tak vzniknú dutiny, ktorých stena je 

tvorená tuberkulóznym granulačným tkanivom a krytá zvyškami zmäknutých kazeifikovaných 
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hmôt. Pri miliárnej tuberkulóze zisťujeme v orgánoch rozosiate drobné uzlíčky, vyčnievajúce 

nad povrch, spočiatku sivosklovité, neskôr žlté a nakoniec belavé. Pri patologickej organizácii 

a hojení rán sa vytvárajú vtiahnuté belavé jazvy. Nádory sa javia ako uzly, rôznej veľkosti 

a tvaru, ostro alebo nezreteľne ohraničené, zväčša belavej farby, tuhšej alebo mäkšej 

konzistencie. Z reznej plochy mäkkých karcinómov sa dá vytlačiť belavá mliekovitá hmota, 

skladajúca sa z karcinómových buniek. Pri rýchle rastúcich. nádoroch sú časté krvácania, 

nekrózy alebo rozpad tkaniva. Pri ateroskleróze cievy nekolabujú, vyčnievajú nad reznú 

plochu a stena je ložiskovo zhrubnutá. Na intime bývajú nepravidelné pruhy, škvrny alebo 

plaky rôznej veľkosti, menej alebo viac vyvýšené, žltej alebo belavej farby, ktoré môžu byť 

tuhej až tvrdej konzistencie, na povrchu môžu byť vredovite rozpadnuté alebo pokryté 

trombotickými masami podľa toho, o ako pokročilé a o ako sekundárne zmenené 

aterosklerotické zmeny ide rozoznávame lipidové škvrny resp. prúžky, fibromuskulárne plaky, 

aterómové plaky, kalcifikované a zvredovatené plaky, nasadajúcu trombózu. Tieto zmeny môžu 

zužovať priesvit cievy menej ako o polovicu - mierna stenóza, viac ako o polovicu - ťažká 

stenóza alebo úplne upchávať - oklúzia.  

Nakoniec jednotlivé nálezy diagnostikujeme, hodnotíme a usporiadame podľa ich časového 

a príčinného vzťahu – viď kapitola Usporiadanie diagnóz po pitve – diagnostický záver. 
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7 ZÁKLADY PITEVNEJ TECHNIKY 

7.1 Vonkajšia prehliadka 

7.1.1 Prehliadka šatstva 

Vo väčšine prípadov pitiev vykonávaných súdnymi lekármi je telo privezené ku pitve oblečené. 

V takom prípade vonkajšia prehliadka začína starostlivým prezretím a opisom všetkých časti 

odevu, prípadne obalov, pokiaľ je telo zabalené (napr. pri mŕtvolách malých detí) alebo 

obväzov, ktoré prikrývajú zranenia, ako aj všetkých predmetov, ktoré sú spoločne s telom 

dodané (doklady, písomnosti, kľúče, lieky, mobilný telefón a pod.). Pre tento účel sa opatrne 

vyzlečú z tela postupne jednotlivé časti odevu a bielizne a opíšu sa. prehliadka šatstva je veľmi 

dôležitá pri telách nezistenej totožnosti, kedy sa opisujú súčasti šatstva veľmi detailne, zisťuje 

sa jeho kvalita, farba, strih, veľkosť, použitý materiál, pátra sa po monogramoch, značkách 

výrobcu, sleduje sa stav obnosenia, mechanické poškodenie, termické poškodenie, znečistenie 

či kontaminácia biologickým materiálom. V mnohých prípadoch sa prehliada šatstvo 

v spolupráci s kriminalistickými technikmi, kedy sa vyhotovuje detailná fotodokumentácia, 

prípadne sa z každej časti odevu odstrihnú vzorky a to z miest, kde šatstvo alebo bielizeň sú 

najmenej poškodené a ich farba nie je zmenená. Každú vzorku treba uložiť osobitne do obálky 

a označiť, z ktorej časti odevu pochádza. Na odeve môže byť prichytená tráva, ihličie, rôzne 

semená, perie, vlákna, prach, blato a iné materiály, podobne na topánkach sa hľadajú stopy 

prostredia, kde sa osoba pred smrťou pohybovala. V prípadoch, keď sú na šatstve stopy po 

vonkajšom zásahu alebo poškodení, zisťuje sa, či tieto stopy zodpovedajú vyšetreným 

okolnostiam o priebehu smrti, ak sú defekty na šatstve spôsobené zraňujúcimi predmetmi, či 

ich lokalizácia zodpovedá poraneniam na povrchu tela. V prípadoch strelných poranení sa 

starostlivo opíšu priestrely cez všetky časti odevu a mimoriadne pozorne sa pátra po prípadných 

splodinách výstrelu z bezprostrednej blízkosti (popálenie, začadenie, zrnká pušného prachu 
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a pod.). Priestrel cez šatstvo môže vytvoriť viac strelných defektov, ktoré podmieňujú zložené 

záhyby šatstva pri prenikaní projektilu. Rovnako sa postupuje aj pri iných kanálovitých 

poraneniach, ako sú bodné rany a pod. Pri strelných ranách treba postupovať veľmi opatrne pri 

vyzliekaní odevu, lebo projektil môže byť pod alebo medzi vrstvami šiat alebo bielizne a pri 

neopatrnom vyzliekaní sa môže stratiť. Pre získanie priestorového dojmu a presnejšej 

lokalizácie poškodenia šatstva existuje aj možnosť oblečenia šatstva mŕtvoly na figurínu 

s možnosťou fotografickej a inej dokumentácie poškodenia šatstva. V rukách môže mŕtvy 

zvierať vlasy, kúsky látky, gombíky z odevu, nástroj, ktorým sa bránil alebo spáchal 

samovraždu. Za nechtami môže mať nečistotu alebo biologický materiál. Pozornosť treba 

venovať obsahu vreciek a predmetom noseným na tele (hodinky, prstene, náramky, retiazky, 

náušnice, piercing a pod.), tieto podrobne opísať a vyfotografovať.  

7.1.2 Prehliadka tela 

Po prehliadke šatstva, dodaných a zaistených predmetov nasleduje vonkajšia prehliadka tela 

t. j. podrobná prehliadka celého povrchu tela, prirodzených otvorov a prístupných dutín tela. 

Ide o mimoriadne dôležitú a závažnú časť pitvy. Pri vonkajšej prehliadke treba venovať 

pozornosť totožnosti mŕtveho tela. Ak nie je známa totožnosť mŕtveho, musia pitvajúci lekári 

aj vyšetrovateľ venovať mimoriadnu pozornosť identifikačným znakom, a to vonkajším aj 

vnútorným.  

Pri vlastnej vonkajšej prehliadke sa vykonáva celkový opis mŕtvoly, sleduje sa pohlavie, vek, 

dĺžka v centimetroch, hmotnosť v kilogramoch alebo u detí a novorodencov v gramoch. 

Pokračuje sa stavom kostry, výživy a svalstva, sledujú sa chorobné alebo násilné zmeny na 

koži, zmena farby pri žltačke alebo hnilobe, znečistenie mazom, hlinou, blatom, zmeny po 

popálení alebo obarení a pod.  
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Ďalej sa opíšu posmrtné zmeny hlavne kvôli stanoveniu času smrti. Posmrtná stuhnutosť sa 

zisťuje na svaloch horných a dolných končatín a na žuvacích svaloch. Stuhnutosť treba 

hodnotiť pred vyzlečením, nakoľko sa môže pri vyzliekaní porušiť. Opíše sa lokalizácia a farba 

posmrtných škvŕn. Dôležité je presne odlíšiť posmrtné škvrny od krvných podliatin, ktoré 

vznikli počas života. Odlíšenie je jednoduché, pokiaľ sú škvrny vytlačiteľné. Pri 

pochybnostiach je potrebné príslušné miesto narezať a tak sa presvedčiť o vitálnej reakcii. Ďalej 

sa postupuje systematicky od hlavy k nohám.  

Opisuje sa tvar hlavy, vlasatá a tvárová časť, lebečné pokrývky a koža medzi vlasmi, kde sa 

môžu nachádzať stopy násilia ako odreniny, prípade rany. Na očiach prezeráme mihalnicové 

a bulbárne spojovky, pátrame po krvných výronkoch prípadne podliatinách, opisujeme rohovky 

a stav zreníc. Ďalej prezeráme vonkajšie zvukovody, nos a ústa, všímame si v nich výtok 

alebo cudzí obsah. Na nose prstami skúšame pevnosť nosových kostí a chrupiek, v ústach 

prezeráme sliznicu, opisujeme chrup, jeho stav vývoj a opravy, ktoré detailne opisujeme najmä 

pri mŕtvolách nezistenej totožnosti, kde presne zaznamenávame všetky opravy, ich charakter, 

tvar, umiestnenie a farbu. Všetky zmeny na chrupe zaznačíme do osobitnej schémy.  

Na krku, okrem všeobecnej konfigurácie, zisťujeme a opisujeme stopy násilia, ako odreniny, 

podliatiny, škrtiace ryhy a pod., ktoré vždy presne zmeriame a opíšeme po celom obvode krku, 

prezrieme stopy po uzle.  

Na hrudníku opisujeme klenutie, konfiguráciu a prípadné stopy násilia. U žien prsníky, ich 

veľkosť, farbu, tvar, bradavky a prípadný výtok po zatlačení. 

Brucho opisujeme vzhľadom k úrovni hrudníka, všímame si najmä stopy po poraneniach, jazvy 

po operáciách, prípadne hnilobné zmeny. 

Na pohlavných orgánoch si všímame typ ochlpenia, prípadný výtok, zmeny po pohlavných 

chorobách. Na ženských genitáliách prezeráme veľké a malé stydké pysky, zisťujeme či je 

poškodený hymen alebo sú z neho len zvyšky, opíšeme prípadné stopy násilia. 



25 

Končatiny prezrieme postupne a systematicky. Začíname hornými končatinami, kde 

prezrieme najprv prsty a všímame si pozorne cudzie látky za nechtami (vlasy, krv, kúsky kože). 

Prezrieme aj dlane a chrbty rúk a pátrame po znakoch násilia resp. sebaobrany. Ďalej prezrieme 

všetky plochy horných končatín a podpazuchové jamy. Na dolných končatinách postupujeme 

od rozkroku a okolia cez zadné plochy stehien a lýtok. V lakťových jamách, na ramenách 

a stehnách pátrame po stopách po injekčných vpichoch a opisujeme zmeny v ich okolí. 

V každom prípade musíme telo obrátiť, prezrieť šiju, chrbát, sedaciu časť a všetky zadné plochy 

ostatných častí tela. Ak je mŕtvola potriesnená čerstvou alebo zaschnutou krvou alebo 

znečistená, po opísaní a zadokumentovaní týchto zmien, prípadne zabezpečení vzoriek, telo 

umyjeme a opíšeme odkryté zmeny. Vonkajšiu prehliadku zakončíme prehmataním celého tela, 

najmä končatín, pričom si všímame krepitáciu a nápadnú neprirodzenú pohyblivosť, 

konzistenciu častí tela, opuchy, zatvrdliny a pod. Podozrivé miesto podľa možnosti 

zröntgenujeme a otvoríme vhodným rezom a presvedčíme sa priamo na kosti o zlomenine a jej 

charaktere, ako aj o vitálnej reakcii v okolí. 

Pri každej vonkajšej prehliadke musia byť zaznamenané aj tie najmenšie detaily. Aj 

najmenšie poškodenie na povrchu tela môže byť dôležité a niekedy rozhodujúce pri 

posudzovaní príčiny smrti alebo trestného činu. Vonkajšia prehliadka predstavuje integrálnu 

súčasť pitvy. Aj keby výsledky vonkajšej prehliadky boli čo najpresvedčivejšie pre príčinu 

smrti, nesmú sa robiť konečné uzávery o príčine a okolnostiach smrti len z nej, ale vždy je 

potrebné pitvať celé telo. 

7.2 Vnútorná prehliadka 

Vnútorná prehliadka je systematická pitva, ktorá pozostáva zo štyroch základných krokov: 

otvorenie telových dutín (lebečná, hrudná a brušná dutina); prehliadka otvorených dutín; 

vybratie vnútorných orgánov (eviscerácia); pitva vnútorných orgánov. Prístup k vyberaniu 
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(eviscerácii) a pitve vybratých prípadne nevybratých vnútorných orgánov a tkanív sa 

v priebehu doby menil a postupoval spoločne s vývojom a potrebami patológie a súdneho 

lekárstva. Vyvinuli sa viaceré pitevné techniky, z ktorých sa vyčlenili štyri základné, 

najčastejšie používané evisceračné techniky t. j. špecifické postupy vyberania orgánov z tela. 

Tieto techniky zaviedli vo svojej dobe poprední patológovia, podľa ktorých sú aj pomenované. 

Líšia sa hlavne v metódach vyberania orgánov a poradí, v ktorom sú pitvané. Otváranie lebečnej 

dutiny a vyberanie mozgu a mozočku je rovnaké pri všetkých technikách. Individuálne rozdiely 

v prístupe k pitve sú väčšinou len variácie niektorého z nasledujúcich postupov. Znalosť týchto 

rôznych techník je užitočná, dovoľuje mať otvorenú myseľ a voľnú ruku pre rôzne spôsoby 

výkonu pitvy. 

7.2.1 Evisceračná a pitevná technika podľa Virchowa 

Techniku opísal nemecký patológ Rudolf Virchow v roku 1864. Orgány sú vyberané jeden za 

druhým a pitvané hneď po vybraní. Tento postup je vhodný na demonštráciu patologických 

zmien v jednotlivých orgánoch, a to najmä pri vysoko rizikových pitvách alebo pri limitovaných 

pitvách. Nevýhodou tejto metódy je problematická interpretácia anatomických vzťahov medzi 

rôznymi orgánmi. 

7.2.2 Evisceračná a pitevná technika podľa Ghona a Zenkera (technika en bloc) 

Ide o techniku rakúskych patológov Antona Ghona a Friedricha Alberta von Zenkera, pri ktorej 

sú telesné orgány vyberané v komplexoch t. j. en bloc a následne sú pitvané a hodnotené 

jednotlivo štandardným spôsobom. Rôzne modifikácie techniky en bloc sú široko používané. 

Hrudné a krčné orgány, brušné orgány a urogenitálny systém sú vyberané vo funkčne 

súvisiacich blokoch. Tento postup dostatočne zachováva anatomické vzťahy vo väčšine 

pitvaných prípadov. Uvedená pitevná technika je používaná pracovníkmi Ústavu súdneho 

lekárstva LF UK a Súdnolekárskeho pracoviska ÚDZS v Bratislave. 
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7.2.3 Evisceračná a pitevná technika podľa Rokitanského 

Techniku zaviedol rakúsky patológ českého pôvodu barón Carl von Rokitansky. Táto technika 

spočíva v kombinácii pitvy orgánov in situ (v tele) s pitvou určitých orgánov eviscerovaných 

z tela (pečeň, slezina, pankreas, obličky a orgány malej panvy). Využíva sa pri obtiažnom 

prístupe k orgánom (napr. nádorová infiltrácia, pozápalové zmeny s adhéziami, extrémna 

obezita a iné). Nevýhodou sú vysoké nároky na zručnosť pitvajúceho lekára, na vynikajúce 

anatomické znalosti a v neposlednom rade časová náročnosť. Technika mala svoje uplatnenie 

hlavne v 19. storočí, kedy etické požiadavky na výkon pitvy boli v popredí záujmov a umožnila 

tak splniť zachovanie určitej telesnej integrity. Termín „Rokitanského technika" je chybne 

používaný mnohými patológmi pre označenie techniky en masse.  

7.2.4 Evisceračná a pitevná technika podľa Letulleho (technika en masse) 

Technika bola publikovaná parížskym profesorom patologickej anatómie Maurice Letullem 

v roku 1903. Základnou myšlienkou tejto techniky je eviscerácia krčných, hrudných, brušných 

a panvových orgánov vykonaná v jednom orgánovom bloku t. j. en masse. Celý takto 

vypreparovaný komplex je vyňatý a jednotlivé orgány sú pitvané štandardným spôsobom podľa 

Ghona a Zenkera. To je najlepší spôsob pre zachovanie cievneho zásobenia a vzťahov medzi 

orgánmi. Táto technika je tiež vhodná pre vyňatie pozápalovo zmenených alebo nádorom 

infiltrovaných orgánov. Ďalšou výhodou je prehľadnosť a zároveň rýchlosť vykonania 

samotnej eviscerácie. Hlavnou nevýhodou sú značné rozmery vyňatého celku orgánov, jeho 

hmotnosť a s tým súvisiaca obtiažna manipulácia s orgánovou masou.  

Podrobná preparácia eviscerovaných vnútorných orgánov sa obvykle vykonáva 

v nasledovnom poradí: mozog a mozoček; krčné orgány (jazyk, hltan, pažerák, hrtan, 

priedušnica, štítna žľaza, prištítne telieska); hrudné orgány (srdce, hrudná aorta a veľké cievy, 

pľúca, týmus); vnútrobrušné orgány (pečeň, žlčník, pankreas, žalúdok, tenké a hrubé črevo); 
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orgány zadného brušného priestoru (retroperitonea) a malej panvy (brušná aorta, veľké cievy, 

obličky, nadobličky, močovody, močový mechúr, u mužov prostata, semenníky a semenné 

mechúriky, u žien pošva, maternica, vaječníky a vajcovody).  

Podľa konkrétnej potreby je možné vnútornú prehliadku tela a vlastnú preparáciu prakticky 

neobmedzene rozšíriť o ďalšie orgány a tkanivá (kosti, kĺby, svaly, cievy, miechu, nervy, 

stredné ucho, oči, hypofýzu a ďalšie). 

7.2.5 Štandardná eviscerácia a pitva orgánov 

7.2.5.1 Otváranie lebky 

Silným skalpelom sa prerežú mäkké lebečné pokrývky od ucha k uchu cez temeno pokiaľ 

možno vzadu a odpreparujú sa k čelu a k záhlaviu. Pri prípadných ranách na hlave vedieme rez 

pokiaľ možno mimo nich. Na vnútornej ploche pokrývok zisťujeme ich vzťah k ranám vo 

vlasatej časti a rozsah a lokalizáciu podliatin. Ak zistíme podliatinu narežeme ju a presvedčíme 

sa o jej hrúbke, rozsahu a súvislosti s ranami. Skalpel zavedieme tesne ponad arcus 

zygomaticus pod m. temporalis, ktorý oddelíme v celom rozsahu od spánkovej kosti. Prepílime 

kalvu dookola v čiare prebiehajúcej cca 1 cm nad tubera frontalia k protuberatia occipitalis 

tak, aby dura mater ostala neporušená. Do rezu vložíme dláto a priečnou rukoväťou a jeho 

pootočením uvoľníme kalvu. Prstami zachytíme jej okraj a stredne silným ťahom ju odlúčime 

od dura mater. Kde to nejde, najčastejšie u detí a starších osôb, kedy dura adheruje ku kalve, 

odstrihávame i duru s kalvou.  

7.2.5.2 Pitva dura mater 

Dlhým úzkym nožom narežeme sinus sagittalis sup. Zachytíme duru chirurgickou pinzetou 

a odstrihávame ju po obvode prepílenia lebky. Zdvihneme ju nad oboma hemisférami mozgu 

a prezrieme vnútornú plochu. V prípade, že pod durou je krvácanie (subdurálny hematóm), toto 

odmeriame a krv odvážime. 
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7.2.5.3 Vyberanie mozgu 

Ukazovákom prerušíme vv. cerebri sup. odpredu dozadu. Ľavou rukou napneme falx cerebri 

a dlhým úzkym nožom ho prerežeme nad crista galli. Celú duru stiahneme k šiji. Ľavou rukou 

jemne nadvihneme oba frontálne laloky i s bulbi olfactorii a prerežeme nn. optici, 

a. ophtalmica, a. carotis int., infundibulum, nn. oculomotorii a nn. trochleares. Nadvihneme 

najprv pravý, potom ľavý temporálny lalok, chytíme nôž ako pero, zvislo, nasadíme hrot noža 

pri apex pyramidis a krátkymi pílovitými rezmi prerezávame tentorium pozdĺž horného okraja 

pyramídy až k prechodu sinus transversus do sinus sigmoideus. Nôž nezavádzame hlbšie ako 

0,5 cm pod tentorium, aby sme nepoškodili mozoček. Ak je potrebné, prerežeme n. trigeminus, 

abducens, facialis, acusticus a intermedius, glossopharyngeus, vagus, accessorius 

a hypoglossus. Podložíme ľavú dlaň pod celý mozog, nôž zanoríme hlboko do canalis 

vertebralis a šikmo na obidve strany prerežeme miechu a aa. vertebrales. Mozog sa má voľné 

preklopiť do dlane, prípadne uvoľníme mozoček pravou rukou zo zadnej lebečnej jamy. Mozog 

odvážime. Narežeme hrotom noža sinus sigmoideus, transversus, confluens sinuum, sinus 

rectus, occipitalis, petrosus sup. et inf., cavernosus, intercavernosus ant. et post. Chirurgickou 

pinzetou stiahneme dura mater a pátrame po prípadných, najmä traumatických, zmenách. 

V prípade potreby, otvoríme stredné ucho údermi dlátom vpredu, vzadu a laterálne od 

eminentia arcuata a prípadne vyberieme veľmi šetrne i hypofýzu. Prezrieme povrch mozgu. 

Preparáciou pomocou pinzety a nožničiek si sprístupníme circulus arteriosus (Willisi), najmä 

a. cerebri media, uloženú hlbšie vo fossa lateralis cerebri (Sylvii). Cievy nastrihneme a potom 

odpreparujeme aa. vertebrales a a. basilaris až po predný okraj mostu. 

7.2.5.4 Pitva mozgu 

Pri podozrení na krvácanie pod mäkké pleny resp. na pomliaždenie tkaniva zlúpneme opatrne 

mäkké pleny a podozrivé miesto narežeme až do bielej hmoty. Palcom ľavej ruky oddelíme 

hemisféry vo fissura longitudinalis cerebri a suchým orgánovým nožom vysunutým čo najviac 



30 

dopredu, asi 0,5 cm nad corpus callosum pod uhlom 45° až 60° k stolu narežeme mozog, bočné 

komory, na jednej i druhej strane. Kolmo na stôl vedieme rez cez capsula interna na insula 

(Reilli) a potom cez hranu, predošlým rezom vzniknutú, na bielu hmotu. Ak je potrebné mozog 

sústavnejšie topograficky, histologicky spracovať, používajú sa iné metódy, a to najčastejšie 

postupné frontálne rezy sčasti alebo úplne fixovaným mozgom, od ktorého sme predtým 

oddelili most, predĺženú miechu a mozoček. Ukazovákom a palcom ľavej ruky nadvihneme 

corpus callosum, zavedieme nôž cez foramen interventriculare (Monroi) a prerežeme genu 

corporis callosi smerom dopredu. Corpus callosum preklopíme dozadu obyčajne aj s tela 

chorioidea ventriculi III., prerežeme pravé crus fornicis a preložíme corpus callosum naľavo. 

Prezrieme tretiu komoru a epifýzu. Podložíme ukazovák ľavej ruky pod pons Varolii 

a mediálnym rezom cez vermis cerebelli obnažíme IV. komoru. Pologule mozočka prerežeme 

kolmo na arbor vitae a vedieme rez na nucleus dentatus, potom narežeme priečnymi, 

paralelnými rezmi, vzdialenými od seba asi 0,5 cm, bazálne gangliá (nucleus caudatus, nucleus 

lentiformis a claustrum) a thalamus opticus, počínajúc od predných rohov bočných komôr až 

po lamina quadrigemina. Rozrezaný mozog opatrne zložíme do pôvodného stavu a rýchlym 

pohybom prevrátime na facies convexa. Podložíme ukazovák ľavej ruky na dno IV. komory 

a podobne ako u bazálnych ganglií paralelnými rezmi, vzdialenými od seba 3 mm, narezávame 

priečne Varolov most a predĺženú miechu. V prípade potreby režeme aj iné časti mozgu, pričom 

režeme vždy cez zmenenú časť (krvácanie, malácie, cysty, nádor atď.) a presne zisťujeme 

lokalizáciu, rozsah a charakter zmeny. Okrem tohto spôsobu vyberania a pitvy mozgu môže sa 

v niektorých prípadoch (veľký rozsah poranení, hniloba) po sňatí lebečnej klenby plošne 

prerezať mozog aj s obalmi in situ v mieste prepílenia lebky. 

7.2.5.5 Pitva hrudníkovej a brušnej dutiny 

Bruchatý nôž chytíme pevne do hrsti, pričom položíme palec na chrbát noža a režeme čepeľou, 

nie hrotom. Rez vedieme v strednej čiare od jugulárnej jamky až po symfýzu. Možno najprv 
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urobiť aj biakromiálny rez, vedený pod oboma klavikulami z jednej strany hrudníka na druhú. 

Pupok obídeme z ľavej strany. Operačné rany a jazvy obchádzame. Poniže processus 

xiphoideus opatrne rez prehĺbime, až prerežeme pobrušnicu. Do otvoru v nej vsunieme ľavý 

ukazovák a prostredník bruškami hore a koncami smerom k symfýze, napneme brušnú stenu 

a prerežeme ju vo vopred narezanej čiare až k symfýze. V prípade potreby, prerežeme zvnútra 

pri symfýze priečne mm. recti abdominis. Pod processus xiphoideus podchytíme brušnú stenu 

tak, že palec ľavej ruky drží stenu zvnútra a stenu vyvraciame cez ostatné štyri prsty ľavej ruky 

a prerezávame odstupy brušných svalov tesne nad rebrovým oblúkom až po prednú axilárnu 

čiaru. Tak isto oddeľujeme svalovinu hrudníka, pričom nôž držíme dosť kolmo na hrudnú stenu 

a stále vyvraciame kožu ponad zostávajúce štyri prsty ľavej ruky, čím sa svalstvo napína 

a ľahko oddeľuje od kostry hrudníka. Pri bodných alebo rezných ranách na hrudníku 

postupujeme veľmi opatrne, aby sme nenarezali rebrá alebo chrupky rebier. Všímame si pritom 

podkožné tukové tkanivo, svalstvo, prípadne viditeľné zlomeniny alebo poškodenie rebier 

a krvné podliatiny. Narežeme prsníky z vnútornej strany. Prezrieme brušnú dutinu, ak je v nej 

nejaká tekutina (transsudát, hnis, krv), odmeriame jej množstvo v kalibrovanej nádobe. Zistíme 

stav bránice zavedením. prstov pod hraničnú klenbu brušnej strany a pritlačíme k najvyššie 

dosiahnuteľnému rebru.  

7.2.5.6 Otváranie hrudníka 

Kostotómom prestrihneme rebrové chrupky zdola nahor asi 0,5 cm od osteochondrálnej 

hranice. Prvé rebro prestrihneme tak, že jedno rameno kostotómu – čepeľou paralelne 

s klavikulou, ostrím mediálne – vbodneme pod klavikulu, otočíme kostodóm o 90° 

a zabodneme druhé jeho rameno pod prvé rebro, ktoré prestrihneme. Dlhým úzkym nožom 

rozrežeme zhora nadol articulatio sternoclavicularis na oboch stranách. Sternum vtlačíme 

smerom do hrudníka a bruchatým nožom prerežeme interkostálne svalstvo. Nadvihneme dolný 

koniec sterna, vpravo prebodneme smerom od seba bránicu pri jej úpone na okraj rebier 
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a prerežeme laterálnym a kaudálnym smerom, podobne aj vľavo. Ľavou rukou pomaly 

nadvihneme celé sternum a odpreparujeme ho od predného mediastína rezmi dosť kolmými na 

dorzálnu stenu sterna. Sternum vyvrátime v sternoklavikulárnych kĺboch, ťaháme na jednu 

stranu a v kĺboch odrežeme. Alebo: ak sme sternoklavikulárne kĺby predtým nerozrezali, 

vykĺbime ich tak, že nôž položíme kolmo na ich zadnú stranu a režeme do kĺbových dutín. Po 

ich narezaní luxujeme sternum na jednu, potom na druhú stranu a odrežeme ho. Prezrieme 

hrudníkovú dutinu, ak obsahuje nejakú tekutinu (krv, výpotok, hnis), vyberieme ju a jej 

množstvo odmeriame. Chirurgickou pinzetou nadvihneme perikard a nastrihneme ho v podobe 

obráteného Y smerom k hrotu, k v. cava inf. k recessus aortalis. Nožničkami nadvihneme hrot 

srdca a prezrieme dutinu perikardu. Ak sa v nej nachádza krv alebo zrazenina, podľa možnosti 

ich odvážime. 

7.2.5.7 Vyberanie krčných a hrudníkových orgánov 

Ľavou rukou fixujeme mandibulu, bruchatý nôž zavedieme v strednej čiare pod kožu až po 

mandibulu a krátkymi rezmi odpreparujeme kožu na jednu a i na druhú stranu. Potom dlhý úzky 

nôž vbodneme v strednej čiare cez diaphragma oris, ktorú prerežeme píliacimi rezmi pozdĺž 

vnútorného okraja mandibuly až po angulus. Ľavou rukou oddelíme úplne zvyšky ústnej 

spodiny od mandibuly, potom 2. a 3. prst vložíme ponad jazyk do aditus laryngis a ťaháme 

kaudálne. Popri ľavej ruke na pravej strane zavedieme nôž do ústnej dutiny a bodáme ním 

v strednej čiare do tvrdého podnebia spredu dozadu, až prepichneme mäkké podnebie, ktoré 

režeme pozdĺž okraja tvrdého podnebia napravo aj naľavo. Keď tak uvoľníme mäkké podnebie 

a tonzily, ťaháme larynx mocne nadol a strechovite sa prekrývajúcimi rezmi 

v retrofaryngeálnom priestore odpreparujeme krčné orgány od chrbtice po apertura thoracis 

sup. Dlhý úzky nôž uchopíme ako dýku, hrot zavedieme pod klavikulu a esovitým pohybom 

prerežeme a. a v. subclavia a svaly, pričom odťahujeme krčné orgány na opačnú stranu. 

Uchopíme krčné orgány pod štítnou žľazou a silnejším ťahom oddelíme zadné mediastinum od 
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chrbtice. V prípade potreby si pritom pomáhame nožom. Ľavou rukou podržíme krčné orgány, 

zavedieme nôž pod hrot srdca, ktoré si cezeň prehodíme, podchytíme peánom pažerák, aby 

nevytiekol žalúdočný obsah a prerežeme pažerák, aortu a vena cava inf. Ak sú prítomné 

pleurálne zrasty, rozrušíme ich najprv prstami alebo nožom, a ak to nejde, odpreparujeme ich 

spolu s parietálnou pleurou. Celý komplex hrudníkových a krčných orgánov položíme na stôl 

a prezrieme najprv spredu pľúca a cievy odstupujúce a ústiace do srdca. Narežeme 

a nastrihneme conus a. pulmonalis a jej hlavné vetvy, pátrame po embólii. Potom celý komplex 

obrátime a prezrieme pľúcne hily zozadu (prípadne narežeme a nastrihneme bronchy).  

7.2.5.8 Pitva krčných orgánov 

Srdce orientujeme od seba, jazyk hrotom k sebe a chrbtom hore. Jazyk narežeme niekoľkými 

paralelnými priečnymi rezmi od koreňa k hrotu. Narežeme pozdĺžne tonzily. Črevnými 

nožnicami rozstrihneme mäkké podnebie a celý pažerák. Tupú branžu nožníc zavedieme do 

aditus laryngis, prestrihneme cartilago cricoidea v strednej čiare, obrátime smer strihu doľava 

a prestrihneme tracheu naboku, aby sme nerozstrihli pažerák. Roztvoríme hrtan a revidujeme 

hlasivky a priedušnicu. Vložíme palec do hrtana a medzi palcom a ukazovákom narežeme 

pozdĺžne pravý lalok štítnej žľazy. Potom preložíme do hrtana ukazovák a narežeme ľavý lalok. 

Narežeme lymfatické uzliny a prípadne týmus. 

7.2.5.9 Pitva pľúc  

Zhora obchytíme hilus ľavých pľúc prstami ľavej ruky. Zdola naložíme na hilus črevné nožnice, 

celý komplex o niečo nadvihneme a tesne pri pľúcnom hile prestrihneme bronchus, vetvy a. 

pulmonalis a pľúcne vény. Obdobne postupujeme aj na druhej strane. ďalej pitveme postupne 

pľúca, srdce, krčné orgány. Prezrieme povrch pľúc a orientujeme ich apexom smerom od seba, 

bázou k sebe a hilom k stolu. U pravých pľúc je konvexita vľavo, ľavú ruku preložíme 

mostovite cez pľúca a priložený orgánový nôž a režeme od hrotu k báze cez najväčšiu 
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konvexitu smerom k hilu. Stredný lalok pravých pľúc režeme kolmo na predošlý rez po jeho 

najväčšom rozmere. Z hilu nastrihneme vetvy a. pulmonalis a priedušky i s ich vetvami 

a narežeme hilové uzliny.  

7.2.5.10 Pitva srdca  

Srdce položíme tak, aby krčné orgány smerovali od nás a „jazyk lízal stôl“. Na prednej strane 

je a. pulmonalis a aorta. Prezrieme epikard a meriame dĺžku srdca od hrotu k sinus coronarius, 

najväčšiu šírku a hrúbku. Orgánovým nožom vedieme rez na margo acutus, pričom hrot noríme 

viac do hĺbky. Zavedieme črevné nožnice do pravej komory a predĺžime rez z margo acutus do 

v. cava superior, aby pravé uško zostalo napravo od nožníc. Popíšeme nález. Potom striháme 

od hrotu pravej komory pozdĺž septa do a. pulmonalis. Podobne vľavo urobíme rez na margo 

obtusus a prezrieme atrioventrikulárne ústie a potom striháme cezeň do ľavej predsiene až cez 

jednu pulmonálnu vénu. Ľavé uško zostane naľavo od nožníc. Opíšeme nálezy. Uchopíme 

prednú stenu ľavej komory medzi ľavý ukazovák a palec a striháme od hrotu ľavej komory 

pozdĺž septa do aorty a rozstrihneme po dĺžke celú aortu. Pritom prestrihneme a. pulmonalis 

ponad jej chlopne. Nožničkami nastrihneme koronárne artérie. Narežeme svalovinu komôr, 

medzikomorovej priehradky a papilárne svaly. Zadnú stenu ľavej komory pritlačíme štyrmi 

prstami k stolu a orgánovým nožom narežeme sval paralelne so stolom. Hranicu tuku 

a svaloviny skúmame pozdĺžnym rezom, vedeným kolmo na prednú stenu pravej komory. 

Srdce sa môže pitvať i iným spôsobom: Najprv sa dvomi až tromi priečnymi rezmi nareže 

hrotová časť srdca tak, aby zadná stena ostala neporušená. Ostatná časť srdca sa pitve už prv 

uvedeným spôsobom.  

7.2.5.11 Otvorenie brušnej dutiny 

Sledujeme polohu orgánov a prípadný patologický obsah. Revidujeme hlavne prípadné 

východiská peritonitídy, apendix, žlčník, žalúdok, črevá, ženské genitálie, odstrihneme 
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omentum majus pri odstupe od colon transversum. Rukou vytiahneme slezinu, prerežeme jej 

hilové cievy a odložíme ju na orgánový stolík. 

7.2.5.12 Pitva sleziny 

Slezinu odmeriame a narežeme kolmo cez tkanivo pozdĺžne stredom jej facies diaphragmatica. 

7.2.5.13 Vyberanie čreva 

Podchytíme kľučku tenkého čreva, orgánovým nožom prebodneme mezentérium v jeho úpone 

na črevo a ťahajúc črevo k sebe „sláčikovitými“ pohybmi kolmo na črevo priloženého noža 

uvoľníme črevo od mezentéria orálne až po flexura duodenojejunalis a aborálne po cékum. 

Črevá ukladáme medzi stehná mŕtvoly. Asi 25 cm od flexura duodenojejunalis črevo prerežeme 

a orálny koniec čreva zaviažeme na uzol. Po vybratí tenkého čreva pokračujeme vyberaním 

hrubého čreva. Cékum ťaháme mediálne a z laterálnej strany pritom režeme peritoneum. 

Podobne uvoľňujeme aj colon ascendens, transversus, descendes a colon sigmoideum. Celé 

transversum ťaháme kaudálne a pri prerezávaní mesocolon transversum dávame pozor na 

žalúdok, dvanástnik a žlčník. Colon sigmoideum odrežeme pod promontoriom od rekta, 

z ktorého sme predtým vytlačili obsah smerom nahor. 

7.2.5.14 Pitva čreva 

Zavedieme tupú branžu nožníc do priesvitu jejuna a striháme črevo až do rekta. Tenké črevo 

striháme cez úpon mezentéria, hrubé cez taenia libera. Nastrihnuté črevo ťahom pravou rukou 

necháme prekĺzať pod prúdom vody medzi druhým a tretím prstom ľavej ruky, ktoré odstraňujú 

stolicu a prezeráme sliznicu. 

7.2.5.15 Vyberanie pečeňového komplexu 

Zavedieme črevné nožnice ostrou branžou pod bránicu vpravo a vľavo od lig. falciforme hepatis 

a prestrihneme bránicu pokiaľ možno až k chrbtici. Takto odstrihneme centrum tendineum 
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diaphragmatis. Ľavou rukou prevalíme pečeň čo najviac na ľavú stranu mŕtvoly a orgánovým 

nožom prerezávame retroperitoneálne väzivo medzi nadobličkou, obličkou a vena cava inf. na 

jednej strane a pečeňou a duodenom na druhej strane. Prevalíme pečeň napravo, ľavou rukou 

zdvihneme a pritiahneme k sebe žalúdok až po aortu a prerezávame retroperitoneálne väzivo 

medzi nadobličkou, obličkou a chvostom pankreasu a prerežeme a. mesenterica sup. Uchopíme 

celý komplex zhora ľavou rukou, ťaháme ho kaudálne a ventrálne a režeme zhora ponad aortu 

a v. cava inf., ktoré zostanú na mieste. 

7.2.5.16 Pitva pečeňového komplexu 

Komplex položíme na stolík tak, aby konvexita pečene bola hore a jej okraj bližšie k nám. 

Potom prevrátime pečeň tak, aby sme videli vráta pečene a aby predný okraj so žlčníkom bol 

odvrátený od nás. Preklopíme mezentérium, prekrývajúce duodenum, napravo, rozviažeme 

jejunálny uzol a črevnými nožnicami striháme jejunum a duodenum, pričom otáčame nožnice 

alebo pečeňový komplex tak, aby sme sa po konvexite duodena dostali cez pylorus do žalúdka. 

Žalúdok striháme po veľkej kurvatúre až cez kardiu. Žalúdočný obsah vždy umiestnime do 

osobitnej nádoby a ponecháme až do skončenia pitvy. Tlakom na fundus žlčníka sa presvedčíme 

o priechodnosti žlčových ciest. Chirurgickou pinzetou zachytíme papilla duodeni (Vateri) 

a jemným pohybom zavedieme sondu. Pozdĺž sondy nastrihneme žlčové cesty. Stenu žlčníka 

zachytíme pinzetou, nastrihneme ho a rozstrihneme pozdĺžne. Pozdĺžne narežeme aj pankreas. 

Komplex obrátime. Pečeň odmeriame a narežeme dvomi paralelnými rezmi tranzverzálne cez 

oba laloky a dvomi na ne kolmými cez pravý a ľavý lalok. Zisťujeme stav puzdra, okraje, farbu 

a prekrvenosť tkaniva, ako aj prípadné trhliny, ktorých dĺžku a hrúbku odmeriame na reze. 

Konzistenciu skúšame tlakom palca na reznú plochu. Od pečenie oddelíme ostatné orgány 

strihom pri porta hepatis a pečeň odvážime. 
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7.2.5.17 Vyberanie urogenitálneho komplexu 

Bruchatým nožom urobíme oblúkovitý rez laterálne od obličky a nadobličky a rukou ich 

uvoľníme od zadnej brušnej steny. Po uvoľnení oboch obličiek spolu s nadobličkami uchopíme 

aortu a odpreparujeme ju spolu s dolnou dutou žilou a okolitým väzivom od zadnej brušnej 

steny až po okraj malej panvy. Vyberanie panvových orgánov začíname tak, že štyrmi prstami 

ľavej ruky odlúčime peritoneum od symfýzy, postupne prenikáme hlbšie a polkruhovitými 

pohybmi obidvomi rukami oddelíme útroby malej panvy od jej steny vpravo a vľavo i vzadu, 

kým sa prsty nedotknú za rektom. Celý komplex napneme ťahom kraniálne a prerežeme uretru 

u mužov pod prostatou, u žien pod mechúrom. Rovnako prerežeme vagínu a rektum. Ťahom, 

prípadne nožom oddelíme rektum od prednej plochy krížovej kosti, prerežeme po stranách 

peritoneum a celý komplex i s obličkami položíme na stôl mechúrom hore. 

7.2.5.18 Pitva nadobličiek a obličiek 

Uchopíme obličku a narežeme paralelnými rezmi pod uhlom 45° k aorte nadobličku ležiacu na 

hornom póle obličky. V prípade potreby oddelíme nadobličku od obličky, odpreparujeme od 

nej tukové tkanivo a odvážime ju. Obličku uchopíme do ľavej dlane, odstrihneme z jej 

konvexity tukové puzdro a orgánovým nožom rozrežeme pozdĺžne po konvexite obličku až po 

hilus. Pinzetou s rezného okraja zachytíme a odlúpneme puzdro, pričom si pomáhame palcom 

ľavej ruky, ktorým vojdeme pod odchlípnuté puzdro a oddeľujeme celé puzdro od obličky. 

Polovicu obličky uchopíme na póloch a pritláčajúc ich rezné plochy k sebe, pokúšame sa ju 

zlomiť. Z panvičiek nastrihneme uretery. 

7.2.5.19 Pitva panvových orgánov muža 

Tupú branžu nožničiek zavedieme do uretry a v strednej čiare prestrihávame uretru i mechúr až 

po apex. Priečnym rezom narežeme prostatu. Semenné mechúriky ležiace laterálne, kraniálne 
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a dorzálne od prostaty medzi mechúrom a rektom narežeme priečne niekoľkými paralelnými 

rezmi. Komplex obrátime a črevnými nožnicami rozstrihneme rektum. 

7.2.5.20 Vyberanie a pitva testes 

Bruchatý nôž zavedieme podkožne v smere inguinálneho kanála až do polovice skróta. Otvor 

dilatujeme dvoma prstami. Prsty vytiahneme a tlakom na dolný pól skróta vytlačíme testis spolu 

s epididymis nahor a pozdĺžne po konvexite narežeme. 

7.2.5.21 Pitva panvových orgánov ženy 

Mechúr rozstrihneme ako u muža a odpreparujeme od prednej steny vagíny a uteru. 

Nastrihneme vagínu, revidujeme portio vaginalis a odmeriame uterus. Prestrihneme v strednej 

čiare prednú stenu uteru, pričom nástrih rozštiepime na konci k obom tubárnym ústiam. 

Narežeme tuby priečne a všimneme si, čo z nich vyteká na tlak. Narežeme ováriá pozdĺžne po 

konvexite. Komplex obrátime a črevnými nožnicami rozstrihneme rektum. Ak sme pri 

vonkajšej prehliadke alebo pri orientačnom prezretí vnútorných pohlavných orgánov zistili 

nejaké zmeny, najmä keď ide o podozrenie na potrat alebo akékoľvek násilné zmeny na 

rodidlách, vyberáme vonkajšie a vnútorné orgány naraz. Vnútorné orgány uvoľníme, ako je 

opísané vyššie, ale neprerežeme močovú rúru, pošvu a konečník. Roztiahneme dolné končatiny 

mŕtvoly a vedieme rezy okolo vonkajších pohlavných orgánov a rekta. Prerežeme svaly 

panvového dna a preparujeme v mäkkých tkanivách malej panvy. Vonkajšie pohlavné orgány 

vyberieme potom v celku aj s vnútornými cez panvu.  

7.2.5.22 Pitva brušnej aorty a dolnej dutej žily 

Abdominálnu aortu nastrihneme od jej konca odrezaného nad bránicou kaudálnym smerom po 

celej dĺžke až do iliackých artérií. Prezrieme odstupy renálnych artérií a rozstrihneme ich až po 

hilus obličiek. Celý komplex obrátime a rozstrihneme dolnú dutú žilu a do nej ústiace vény.  
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7.2.5.23 Pitva končatinových ciev 

Prvotný rez cez kožu brucha predĺžime po oboch stranách cez stred vzdialenosti medzi 

symfýzou a spina iliaca ant. sup. až do polovice stehna, pričom distálnejšie vedieme rez viac 

po mediálnej strane stehna. Vypreparujeme a. a v. femoralis a prípadne aj ich vetvy a počnúc 

proximálnym koncom postupne ich nastrihneme, nakoľko je možné čo najdistálnejšie. Ešte 

distálnejšie časti ciev dolných končatín pitveme až po obrátení mŕtvoly do polohy doluznačky. 

V priebehu vyšetrovaných ciev narežeme kožu a svalovinu, vypreparujeme cievy a nastrihneme 

ich. V prípade potreby postupujeme obdobne aj na horných končatinách. 

7.2.5.24 Pitva kostí, kostnej drene a kĺbov 

Zistíme, či kosti nie sú porušené. Otvoríme kĺby, najčastejšie kolenné. Kostnú dreň vyšetrujeme 

vždy v niekoľkých kostiach. Kostotómom alebo pílkou prerežeme sternum, vytlačíme z neho 

dreň, ďalej dlátom odrazíme ventrálnu časť lumbálnych stavcov a okrem toho vyberieme femur, 

pozdĺžne ho rozpílime a všímame si kostnú dreň. 

7.2.5.25 Pitva lymfatických uzlín 

Všímame si lymfatické uzliny jednotlivých regionálnych skupín, v brušnej dutine najmä 

mezenteriálne a lumbálne. 

7.2.6 Odchylný postup pri pitve detí 

7.2.6.1 Pitva hlavičky a chrbticového kanála 

Pitva hlavičky a chrbticového kanála novorodencov sa musí robiť tak, aby sa dali zistiť prípadné 

následky pôrodnej traumatizácie. Mäkké lebečné pokrývky odpreparujeme podobne ako 

u dospelého. Skalpelom urobíme otvor v bočnom cípe veľkej fontanely, do otvoru zavedieme 

tupé rameno nožničiek a striháme tesne popri okraji čelovej kosti dopredu a potom tesne popri 

okraji parietálnej kosti dozadu až po malú fontanelu. Striháme najprv na jednej strane a potom 
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na druhej strane, aby uprostred zostal dosť široký pruh lebečnej klenby, aby sme neporušili 

sinus sagittalis sup. a falx cerebri. Na oboch stranách prestrihneme vpredu sutura coronaria 

a vzadu sutura lambdoides laterálne až skoro k lebečnej spodine, aby sme mohli úplne odklopiť 

frontálnu a temporálnu šupinu navonok. V mieste veľkej fontanely prestrihneme falx 

a uvoľníme ho z fissura longitudinalis cerebri. Ľavou rukou odkloníme hlavičku, resp. mozog 

ventrálne tak, aby sme úplne videli tentorium a nepoškodili ho pri prerezávaní mozgového 

kmeňa z dorzálnej strany. Po prerezaní mozgového kmeňa prerežeme mozgové nervy, načo 

mozog spravidla sám vypadne do dlane ľavej ruky. Mozog prerežeme horizontálne cez 

frontálne a okcipitálne póly hemisfér, prezrieme komory a narežeme hemisféry frontálnymi 

rezmi, idúcimi za sebou v 1 – 2 cm vzdialenosti. Po skončení pitvy brušnej dutiny otvárame 

z dorzálnej strany chrbticový kanál. Kožný rez končiaci pri pravom uchu predĺžime oblúkovite 

smerom k tŕňovitým výbežkom horných krčných stavcov a potom v strednej čiare až takmer po 

krížovú kosť. Odpreparujeme mäkké časti a lebečné pokrývky, aby sme mohli prestrihnúť, resp. 

preštipnúť po oboch stranách tŕňovitých výbežkov postupne stavcové oblúky až po lebečnú 

spodinu, a potom okcipitálnu šupinu od laterálnej časti sutura lambdoides až po foramen 

occipitale magnum. Po oboch stranách prerežeme skalpelom miechové korene a kaudálne aj 

cauda equina. Zachytíme duru chirurgickou pinzetou, šetrne nadvihneme a skalpelom 

uvoľňujeme od prednej steny chrbticového kanála. Po uvoľnení ju vyberieme spolu 

s mozočkom. Z dorzálnej strany nastrihneme duru a veľmi ostrým nožom narezávame priečnu 

miechu. Predĺženú miechu a mozoček pitveme ako u dospelého. Nezriedka sa rozhodneme 

pitvať mozog, mozoček a miechu až po fixácii formalínom. 

7.2.6.2 Pitva hrudníka 

Pri otváraní hrudníka u detí nepoužívame kostotóm, ale skalpel, ktorým prerežeme jedno za 

druhým všetky rebrové chrupky. 
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7.2.6.3 Brušná dutina 

Brušnú dutinu otvárame u novorodencov a detí v prvých týždňoch života tak, že priamy rez 

hrudníka vedieme až nad pupok a odtiaľ režeme k obom inguinám, aby sa zachovali pupočné 

cievy. Nastrihneme v. umbilicalis a prerežeme ju tesne pod pečeňou. Potom nastrihneme obe 

umbilikálne artérie, idúce od pupka kaudálne po vnútornej ploche brušnej steny. Nakoniec 

narežeme priečne pupok a prípadne aj pupočník. 

7.2.6.4 Plávacia skúška 

Používa sa na orientačné určenie, či sa dieťa narodilo živé alebo mŕtve. Za živonarodené sa 

považuje také dieťa, ktoré aspoň raz vdýchlo. Či dieťa dýchalo, zisťujeme tak, že excízie 

z obidvoch pľúc prípadne celé pľúcne krídla vložíme do vody. Ak plávajú, je pozitívna a dieťa 

dýchalo. Falošne pozitívna môže byť pri poskytnutí umelého dýchania dieťaťu, pri hnilobe 

alebo pri zmrznutí. Ak neplávajú, skúška je negatívna, môžeme skúsiť tkanivo narezať pod 

vodou, či vychádzajú z neho vzduchové bublinky. Falošne negatívna môže byť skúška pri 

povrchnom dýchaní alebo pri odstránení vzduchu z pľúc ich elastickým stiahnutím sa alebo 

jeho vstrebaním. Pre zistenie prítomnosti vzduchu v tráviacom systéme môžeme vykonať ešte 

Breslauovu plávaciu skúšku so žalúdkom prípadne s črevami. Podviažeme pažerák 

a duodenum, vyberieme žalúdok a skúsime, či pláva na vode alebo ho pod vodou otvoríme, či 

vychádzajú z neho bublinky. Podobnú skúšku môžeme vykonať aj s časťami čriev. Na základe 

lokalizácie vzduchu v zažívacom trakte môžeme usudzovať aj na dĺžku života dieťaťa. Do 

žalúdka a čreva sa dostáva vzduch po pôrode, keď dieťa dýcha a súčasne vzduch aj prehĺta. 

7.2.7 Pitevné postupy v špecifických prípadoch 

7.2.7.1 Pitva oka pri podozrení na krvácanie do sietnice u detí 

Krvácanie do sietnice hrá dôležitú úlohu v diagnóze tzv. syndrómu traseného dieťaťa (shaken 

baby syndrome), kedy pri prehliadke nezistíme známky násilia vo forme krvných podliatin 



42 

v podkoží hlavy. Pitvu začneme odpreparovaním tvrdej mozgovej pleny od lebečnej spodiny 

v oblasti prednej jamy, v prípade, že tvrdá plena k spodine neadheruje. Bez ohľadu na to, či sa 

plenu podarí odpreparovať alebo nie, veľmi opatrne dlátom nasekneme a odstránime tenkú 

hornú stenu očnice. Malými nožnicami potom postupne odstránime očnicový tuk a uvoľníme 

zadnú časť očnej gule. Guľu prestrihneme očnými nožničkami kolmo na jej os po najväčšom 

obvode (tzv. ekvatoriálne prerezanie očnej gule in situ) a zadnú polovicu spolu 

s vnútroočnicovou časťou zrakového nervu vyjmeme. Vykonáme prehliadku vnútra gule.  

7.2.7.2 Pitva miechy pri poranení krčnej chrbtice 

Pitva obetí dopravných nehôd hlavne cestujúcich, zriedkavejšie chodcov, alebo obetí pádov by 

nebola úplná bez podrobného vyšetrenia krčnej chrbtice a miechy. Toto vyšetrenie by sa malo 

vykonať aj pri všetkých úmrtiach pri potápaní a pri podozrení na tzv. syndróm traseného 

dieťaťa. V oblasti krčnej chrbtice môžeme zistiť poškodenia od ťažkých zlomenín a dislokácií 

až po menšie krvácania do svalov. Na úrovni prvých dvoch stavcov sa najčastejšie stretávame 

s trhlinami kĺbových puzdier a väzov spojenými s vnútro- a okolokĺbovým krvácaním. Význam 

poškodenia krčnej chrbtice nemôže byť podcenený ani v prípade jasnej príčiny smrti iného 

pôvodu. Pri pitve postupujeme nasledovne. Telo otočíme tvárou dolu. Pod hrudník podložíme 

drevený hranol, aby hlava bola ohnutá nadol a krčná miecha napnutá. Kožu nad krčnou 

chrbticou prerežeme v stredovej čiare postupujúc tesne vedľa tŕňových výbežkov. Svalovinu 

odpreparujeme najprv smerom do hĺbky tesne popri tŕňových výbežkoch a potom pozdĺž 

stavcových oblúkov laterálnym smerom. (Čím dokonalejšie odpreparujeme svalovinu, tým 

ľahšie sa potom otvára miechový kanál). Prerežeme puzdro atlantookcipitálneho spojenia 

a vykonáme prehliadku kĺbových plôch. Rovnakým spôsobom uvoľníme kĺbové spojenia 

medzi atlasom a čapovcom, atlas exartikulujeme a odstránime. Pokračujeme otváraním 

miechového kanála prepílením stavcových oblúkov v dvoch sagitálnych rovinách. Keď nie je 

k dispozícii klasický rachiotóm (pílka s dvomi oblúkovitými listami, ktorých vzájomná 
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vzdialenosť sa dá meniť podľa potreby), môžeme použiť elektrickú alebo ručnú pílku (najlepšie 

tzv. chvostovku) alebo dláto, ktorého ostrie odchýlime trocha laterálne. Pri použití pílky však 

často stavcové oblúky nie sú prepílené úplne a je potrebné ich uvoľniť pomocou dláta alebo 

kostných nožníc. Celý postup, najmä práca s dlátom vyžaduje maximálnu opatrnosť, aby 

nedošlo k porušeniu miechy a jej obalov, prípadne chrbtice. (U detí stačia na otváranie 

miechového kanála kostné nožnice, u novorodencov úzke kostné nožnice alebo obyčajné 

nožnice). Stavcovými kliešťami alebo kostnými kliešťami uchopíme tŕňový výbežok čapovca 

a ťahom nahor a dozadu odstránime uvoľnené tŕňové výbežky a otvoríme miechový kanál. Pod 

oblasťou krčnej chrbtice chrbticu priečne nasekneme a prerušíme miechu. Pozdĺžne 

prestrihneme tvrdú miechovú plenu a prezrieme miechu in situ. Na kaudálnom konci uchopíme 

v strede chirurgickou pinzetou tvrdú plenu a nožnicami striháme miechové korene smerom 

nahor k lebke, pričom pinzetou povyťahujeme plenu aj miechu vždy mierne na protiľahlú 

stranu. Počas vyberania sa musíme vyhnúť akémukoľvek tlaku na miechu. Vyňatú miechu 

môžeme odpitvať v čerstvom stave viacpočetnými priečnymi rezmi, alebo ju môžeme fixovať, 

pričom treba dbať, aby sa počas fixácie nepokrivila. Po skončení prezrieme spodnú plochu 

lebečnej spodiny a hltan.  

7.2.7.3 Pitva miechy z predného prístupu 

Miechový kanál môžeme otvárať aj z telovej dutiny, a to v prípade, že nie je potrebné vyňať 

celú miechu, ale len niektorý úsek. Vykonáva sa prepílením tiel stavcov pomocou vibračnej 

pílky. Stavec prerezávame mierne klinovite, ale tak, aby sme neporušili miechu. Neúplne 

prerezané časti odsekávame špeciálnym dlátom s výstupkom. Dno miechového kanála 

odpáčime a vytiahneme kliešťami. Miechu vyberieme tak, ako už bolo opísané.  
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7.2.7.4 Pitva pri podozrení na úmrtie následkom pneumotoraxu 

Skúšku na pneumotorax (prítomnosť vzduchu v hrudnej dutine) a následne aj skúšku na 

vzduchovú embóliu je nevyhnutné vykonať vo všetkých prípadoch poranenia hrudníka 

a operačných zákrokov na hrudníku. Lebečná dutina sa nesmie otvoriť pred pitvou hrudníka. 

Pitvu začíname narezaním kože na hrudníku pozdĺžnym rezom v stredovej čiare nad telom 

hrudnej kosti t. j. začíname pod rukoväťou a končíme nad mečovitým výbežkom. Predĺžením 

rezu po skúške môžeme pokračovať v pitve bežným spôsobom. Na postihnutej strane hrudníka 

opatrne odpreparujeme kožu a svaly v celom rozsahu asi po prednú pazuchovú čiaru. Uvoľnenú 

kožu zachytí pomocník dvomi peánmi alebo pinzetami a napne ju tak, aby vznikla kapsa, do 

ktorej nalejeme vodu až po okraj kože. Potom úzkym nožom alebo skalpelom prebodneme pod 

úrovňou vodnej hladiny hrudnú stenu v niekoľkých medzirebrových priestoroch. Vzniknuté 

otvory rozšírime otočením noža okolo jeho osi. Pozorujeme, či z otvoru unikajú bublinky, ktoré 

svedčia pre pneumotorax. Výstup vzduchu môžeme urýchliť opatrným tlakom na hrudník zo 

strán. Takýmto spôsobom vykonáme skúšku v prípade potreby aj na druhej strane hrudníka. 

Množstvo vzduchu meriame odmerným valcom naplneným vodou, obráteným hore dnom 

a ponoreným do vody nad oblasť vpichu. Po prepichnutí steny hrudníka vzduch vystupuje do 

valca a vytláča z neho vodu. Negatívny výsledok skúšky nevylučuje prítomnosť jedného 

prípadne viacerých, najčastejšie zrastami medzi pohrudnicou a popľúcnicou, ohraničených 

pneumotoraxov. Pri zisťovaní takéhoto pneumotoraxu odpreparujeme pomocou noža mäkké 

tkanivá hrudníka postupne po úzkych pruhoch pozdĺž rebier až k chrbtici takým spôsobom, aby 

medzi odpreparovanými časťami a stenou hrudníka vznikali kapsy, ktoré potom napĺňame 

vodou. V takto vytvorených kapsách nabodneme zakaždým stenu hrudníka pod vodnou 

hladinou v priebehu medzirebrových priestorov vždy na niekoľkých miestach. Pri 

pneumotoraxe unikajú vodou vzduchové bublinky. Falošne pozitívny výsledok môžeme získať 

pri nabodnutí kaverny, prirastenej ku hrudnej stene, pri bulóznom emfyzéme atď. Defekt 
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v pľúcnom tkanive a popľúcnici, ktorým sa plnil spontánny pneumotorax, je možné ozrejmiť 

po otvorení hrudníka nasledovne. Hlavnú priedušku na nepostihnutej strane uzavrieme v oblasti 

pľúcnej bránky svorkou. Do pohrudnicovej dutiny, v ktorej sme dokázali pneumotorax, 

nalejeme toľko vody, aby prekrývala pľúca. Priedušnicu prerežeme priečne pod štítnou 

chrupkou a zavedieme do nej hadičku vsadenú do prevŕtanej kužeľovitej gumovej zátky, ktorú 

pevne utesníme vtlačením do priesvitu priedušnice. Hadička je pripojená k špeciálne upravenej 

hustilke, ktorou vháňame vzduch do pľúc. Vzduch vystupuje v mieste defektu do vody 

v podobe prúdu bubliniek. Miesto, kde je popľúcnica prederavená, má často vzhľad vklesnutia 

malého priemeru, ktoré býva prekryté fibrínovou pablanou, najmä vtedy, keď ide o ventilový 

pneumotorax. V pitve sa ďalej pokračuje obvyklým spôsobom. 

7.2.7.5 Pitva pri podozrení na úmrtie následkom vzduchovej embólie 

Pri podozrení na vzduchovú embóliu napr. v prípade úmrtia pri potrate alebo po ňom, po 

operačných zákrokoch a poraneniach v oblasti krku a hrudníka, pri niektorých poraneniach 

hlavy, prípadne po niektorých zákrokoch na ženských vnútorných pohlavných orgánoch, je 

potrebné vykonať skúšku na vzduchovú embóliu. V prípade poranenia alebo operačného 

zákroku na hrudníku jej vždy musí predchádzať skúška na pneumotorax. Pitvu začíname vždy 

otváraním hrudníka, aby sme zamedzili prípadnému vniknutiu vzduchu do žíl, prípadne do 

tepien lebečnej dutiny, pri jej otvorení. Nad oblasťou srdca narežeme kožu v tvare písmena "T" 

a to tak, že pozdĺžny rez vedieme v stredovej čiare len nad telom hrudnej kosti t. j. začíname 

pod rukoväťou a končíme nad mečovitým výbežkom a priečny rez vedieme v mieste 

neskoršieho o niečo nižšie vedeného biakromiálneho rezu, aby sme po skúške mohli predĺžením 

rezov pokračovať v pitve bežným spôsobom. Kožu a svaly odpreparujeme a chrupky rebier 

prestrihneme kostotómom po tretie rebro. Hrudnú kosť uvoľníme bežným spôsobom bez 

veľkého ťahu (aby nedošlo k vzniku negatívneho tlaku v tkanivách a nasatiu vzduchu do ciev) 

až po úroveň druhého medzirebria, kde ju prepílime alebo prestrihneme kostotómom. Po 
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odstránení hrudnej kosti a časti rebier opatrne vykonáme prehliadku hrudnej dutiny. Nad 

prednou plochou srdca pozdĺžne nastrihneme osrdcovníkový vak v dĺžke približne 5 cm tak, 

aby sme nepoškodili srdce. Okraje nástrihu zachytí pomocník dvomi pinzetami alebo peánmi 

a zľahka ich vyzdvihne. Cez otvor nalejeme do osrdcovníkového vaku vodu až po okraje 

nástrihu. Ak srdce pláva, treba ho ponoriť pod vodu. V prípade, že očakávame vzduchovú 

embóliu z veľkého obehu (pri strumektómiách, poraneniach krčných ciev, operáciách na 

pohrudnicovej klenbe atď.) nabodneme úzkym nožom alebo skalpelom stenu pravej komory 

alebo kužeľ pľúcnice a otvor zväčšíme pootočením noža okolo jeho osi približne o 90 stupňov. 

Pozorujeme, či zo srdca vystupujú bublinky, čo je známka vzduchovej embólie, v opačnom 

prípade sa objaví krv. Ak vystupuje málo bublín, potlačíme rukoväťou noža iné miesto pravej 

komory a predsiene. Ak ide o vzduchovú embóliu z malého obehu (pneumotoraxové poranenia, 

lobektómie, pneumektómie atď.), nabodneme tým istým spôsobom spredu aj ľavú komoru, 

prípadne predsieň. Unikajúce bublinky vzduchu svedčia podobne ako predtým pre vzduchovú 

embóliu. Týmto spôsobom taktiež pátrame po možnosti paradoxnej embólie. Smrť môže byť 

spôsobená nasatím 100 a viac ml vzduchu, preto je potrebné množstvo vzduchu kvantifikovať. 

Meranie vykonáme odmerným valcom, objemu najmenej 300 ml, naplneným vodou, ktorý 

obrátime hore dnom a ponoríme do vody nad oblasť vpichu. Po prepichnutí steny srdca vzduch 

vystupuje do valca a vytláča z neho vodu. Po ukončení skúšky valec uzavrieme zátkou. 

Hodnotenie tejto skúšky zásadne znemožňuje hniloba, pretože hnilobné plyny môžu imitovať 

jej pozitívny výsledok. Z tohoto dôvodu je nutné zachytený plyn chemicky analyzovať. 

V diferenciálnej diagnostike je možné tiež využiť mikrobiologické vyšetrenie krvi odobratej zo 

srdca. Pri hnilobe sa, na rozdiel od vzduchovej embólie, dokáže veľké množstvo mikróbov. 

Z týchto dôvodov musí byť pitva vykonaná čím skôr po smrti. 
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7.2.7.6 Pitva pri podozrení na úmrtie následkom tukovej embólie 

Na tukovú embóliu ako príčinu smrti je potrebné myslieť v prípadoch úmrtí s prežívaním pri 

mnohopočetných zlomeninách kostí, pri polytraumatizme, pri rozsiahlejších osteosyntézach 

s porušením kostnej drene alebo pri poraneniach mäkkých tkanív s postihnutím tukového 

tkaniva spôsobených tupým predmetom. Pri vnútornej prehliadke venujeme pozornosť pitve 

mozgu, kde pátrame po bodkovitých krvných výronoch v bielej hmote (purpura cerebri). Počas 

pitvy je potrebné odobrať excízie z pľúc, mozgu a obličky. Excízie režeme na kryostate alebo 

na zmrazovacom mikrotóme, rezy farbíme farbeniami na tuky. 

7.2.7.7 Pitva pri pôsobení násilia na oblasť krku (obesenie, zaškrtenie, zahrdúsenie) 

Pri vonkajšej prehliadke sa venuje pozornosť škrtidlu (pokiaľ je dodané s telom) 

a strangulančnej ryhe, ktorá sa detailne opíše. Pre dôkaz manipulácie so škrtidlom sa odoberie 

priesvitnou adhezívnou páskou materiál z prstov, strangulačnej ryhy a škrtidla a vyšetruje sa 

pomocou stereomikroskopu. V prípadoch zahrdúsenia sa sleduje a opisuje prítomnosť, 

lokalizácia prípadne tvar odrenín kože a krvných podliatin. Vlastná pitva vyžaduje taký postup, 

ktorý by umožnil osobitne dobrý prehľad o miestnych pomeroch na krku a súčasne zabezpečil 

dôkladné odkrvenie krčných orgánov a tkanív, čím sa zabráni prípadnému vzniku arteficiálnych 

pseudovýronov. Pitva sa vždy začína otvorením hlavy a vybratím mozgu. Hlava sa potom čo 

najväčšmi skloní pod úroveň ostatného trupu. To umožní, aby krv vytekala samospádom aj 

z krčnej oblasti. Rez na hrudníku začína v stredovej čiare o niečo nižšie ako obvykle, pitva 

postupuje otvorením hrudníka a prerezaním podkľúčkových tepien. To výrazne zlepší odtok 

krvi z krčnej oblasti. Pre prácu na krku potom nasleduje tzv. biakromiálny rez, ktorý smeruje 

od jedného akromia k druhému, pričom polooblúkovite klesá až do jugulárnej jamky. Kožu nad 

týmto rezom treba potom postupne odpreparovať a vyhrnúť až nad sánku. To dovoľuje vyšetriť 

zrakom podstatne rozsiahlejšiu oblasť než pri obvyklom postupe. Jednotlivé útvary krku sa 

potom preparujú po vrstvách, starostlivo sa dbá na to, aby nedošlo k porušeniu ciev 
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a arteficiálnym pseudovýronom. Po preniknutí do hlbších vrstiev sa jazyk a komplex krčných 

orgánov oddelí podobne ako pri obvyklom postupe, dbá sa však, aby sa súčasne vybrali aj aa. 

carotides communes. Na týchto sa hľadá prípadná prítomnosť trhlín (pri neciteľnom postupe 

môžu vzniknúť aj arteficiálne, potom ich však nesprevádzajú krvné výrony). Krčné orgány 

v ďalšom sa pitvú ako obvykle, starostlivo prehmatáme rohy jazylky a štítnej chrupky 

a pátrame po zlomeninách, podozrivé miesto vždy vypreparujeme a zisťujeme krvácanie 

v okolí zlomeniny. V niektorých prípadoch obesenia nemusí byť zlomená jazylka ani rohy 

štítnej chrupky, krvné výrony môžu byť v svalovine minimálne. Ale aj v týchto prípadoch sa 

spravidla nájdu v membrana hyothyreoidea, ktorú treba vypreparovať. 

7.2.7.8 Pitva pri úmrtí následkom strelného poranenia 

Pitva pri strelnom poranení má nasledovné zvláštnosti: Potreba rtg vyšetrenia. Nie je potrebné 

predpokladať, že významné percento strelných poranení by bolo spôsobené plastickými 

strelami špeciálne konštruovanými tak, aby sa na rtg snímku neznázornili. Pri rtg vyšetrení, 

ktoré vykonávame pred začiatkom pitvy, vždy zhotovíme najmenej dve projekcie a to 

najčastejšie projekciu predozadnú a bočnú. Toto vyšetrenie umožní vyhnúť sa často úmornému 

hľadaniu strely alebo jej častí, ktoré sa po odraze a nepravidelnostiach zakrivenia strelného 

kanála môžu nachádzať v ťažko predpokladateľných lokalizáciách (napr. pri predozadnom 

strelnom poranení hlavy bola strela bez použitia rtg vyšetrenia nájdená po troch hodinách 

v podkoží chrbta). Rtg vyšetrenie umožňuje aj detekciu tzv. "sekundárnych striel" t. j. úlomkov 

kostí a kovových črepín pri zranení výbuchom. Opatrnosť pri vyberaní strely. Pri vyberaní 

strely (a to aj brokov) z tkaniva sa neodporúča používať kovové nástroje, lebo by sa mohli 

porušiť balistické znaky. Nález vo vzdialenejších orgánoch. Pri strelnom poranení môže dôjsť 

k poškodeniu orgánov mimo strelný kanál pôsobením expanzie tkanív pri priechode strely 

mohutným a prudkým otrasom, ktorý prenesie energiu aj do vzdialenejších lokalizácií hlavne 

kostným tkanivom a hydrodynamickým efektom. Grafické znázornenie. Pri súčasnej 
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všeobecnej dostupnosti fotodokumentácie a počítačovej grafiky je výhodnejšie znázorniť 

priebeh a uhly smeru strelného kanála na fotografiách a schémach, t. j. vizuálne, ako zdĺhavo 

tieto uhly opisovať v texte. Samozrejmosťou však je starostlivé premeranie a zaznamenanie 

súradníc strelného kanála vrátane miesta nálezu strely pri zástrele. Zaznamenanie obsahu 

strelného kanála. Pri opise strelného kanála je nevyhnutné starostlivo sa venovať nielen jeho 

priebehu a smeru ale aj obsahu. Platí to hlavne pri strelných poraneniach brokovými zbraňami 

alebo napodobeninami perkusných zbraní, kedy často v priebehu tohto kanála nachádzame 

zátku alebo plstenú upchávku. 

7.2.7.9 Pitva pri úmrtí následkom dopravného úrazu 

Smrtiaci úraz pri nehodách v cestnej premávke, na železnici a podobných druhoch dopravy sa 

vyznačuje mnohonásobným traumatickým účinkom, rozdielnosťou kvantity a kvality 

jednotlivého silového pôsobenia, osobitnosťami uplatnenia násilia na povrchu a vo vnútri tela 

a pod. Pitva niektorých druhov dopravného úrazu patrí medzi veľmi zložité a náročné výkony. 

 Pri pitve mŕtvoly chodca, ktorého zrazilo cestné alebo železničné vozidlo sa musí venovať 

pozornosť pri vonkajšej prehliadke už šatstvu. Na tomto sa hľadajú také poškodenia, podľa 

ktorých by sa dalo usudzovať na nárazovú časť vozidla. Takýmito poškodeniami sú najmä 

tvarované trhliny textílií, odtlačky nečistôt z pneumatík, odtlačky zamastených skrutiek, 

vyčnievajúcich častí železničných vozidiel a pod. Na šatstve sa okrem toho musí dokumentovať 

počet vrstiev oblečenia a jeho charakter, pretože podľa toho možno neskôr kalkulovať ochranný 

vplyv šatstva pri vzniku povrchových poranení. Predmetom pozornosti je aj stupajová plocha 

obuvi, ktorá môže niesť známky násilného pohybu nohy v smere nárazu. Vonkajšiu prehliadku 

mŕtvoly treba vykonať osobitne starostlivo, najmä opísať presné uloženie odrenín kože, 

krvných podliatin a rán, ich charakter a presné rozmery. Podobne ako v šatstve aj v ranách treba 

pátrať po prípadných úlomkoch laku, skla alebo chrómu, nájdené častice treba starostlivo 

uschovať. Samotná pitva sa vykoná najprv obvyklým spôsobom, otvorením všetkých troch 
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telesných dutín. Doplní sa pitvou ďalších častí tela, pri ktorých sa pátra po prítomnosti 

podkožných trhlín alebo krvných výronov v hlbších vrstvách mäkkých tkanív. Podkožné trhliny 

a hlboko uložené krvné výrony vznikajú v tých miestach, do ktorých narazilo vozidlo. Treba 

ich hľadať vždy. Na povrchu tela sa k tomu robia ďalšie rezy v štandardných oblastiach, kde 

možno očakávať vznik spomínaných zmien. Pozdĺžne nárezy sa preto vykonávajú nad 

chrbticou, nad lopatkami, v sedacích krajinách, v krížovej oblasti, bočných plochách panvy, 

vonkajších a zadných plochách stehien. Je výhodné s nárezmi začať v krajine stehien, krížovej 

kosti a bočných plochách panvy. Ich dĺžka má siahať cez celú danú krajinu na predilekčných 

miestach, inde postačia zvislé nárezy dĺžky 5 - 6 cm, medzi ktorými sa nachádzajú rovnaké 

medzery, aby sa dala po pitve koža dobre zošiť. Podkožné trhliny mávajú priemer okolo 10 cm, 

nárezy treba preto urobiť tak isto vedľa seba, aby sa isto zmena zachytila. V tejto súvislosti 

treba pripomenúť, že aj negatívny nález uvedených zmien je dôležitý pre posúdenie 

mechanizmu zranenia. Ak sa jednoduchými kolmými nárezmi nenašli v predilekčných 

oblastiach žiadne podkožné trhliny alebo krvné výrony, treba rezy prehĺbiť až po kosť, tu treba 

rozlíšiť medzi výronom z nárazu a výronom, ktorý sa vytvoril okolo zlomenej kosti. Rozlíšenie 

vyžaduje preparovanie podkožia a svaloviny po vrstvách. Na dolných končatinách sa môžu 

podobné zmeny nájsť aj na dolnej končatine protiľahlej nárazu. Tieto vznikajú ako následok 

prudkého prirazenia jednej končatiny k druhej. Krvné výrony možno potom očakávať nie na 

vonkajšej, ale na vnútornej ploche druhej končatiny a najmä v okolí tvrdšieho útvaru, ako je 

napríklad koleno. Podobným spôsobom treba postupovať aj pri pitve bicyklistu, vodiča alebo 

tandemistu motocykla, mopedu a pod. U týchto účastníkov premávky sa predilekčné miesta pre 

vznik poranení nachádzajú aj na vonkajšej ploche ramena, predlaktia alebo predkolenia. Na 

týchto miestach bývajú podkožné trhliny a krvné výrony vytvorené v kvantitatívne menšom 

rozsahu ako u chodcov. Druhotne sa môžu vytvoriť aj na vnútornej ploche tej istej dolnej 

končatiny, ako následok prirazenia o časti bicykla, mopedu, motocykla a pod. Podkožné trhliny 
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a hlboké krvné výrony sa navonok nemusia prejaviť vôbec, alebo je nad nimi na koži prítomná 

krvná podliatina či odrenina. V oboch prípadoch treba kožu a podkožie narezať spôsobom ako 

je uvedený vyššie. Aj pri pozitívnom náleze rozsiahlych krvných podliatin na povrchu tela sa 

nemožno obmedziť iba na ich konštatovanie a z toho predpokladať, že vznikli ako následok 

prvotného nárazu. Až hlboký rez do podkožia ukáže kvalitu danej morfy. Pri všetkých 

dopravných úrazoch, okrem narezania predilekčných miest, ktoré boli uvedené vyššie, treba 

ďalšími nárezmi dôkladne preskúmať všetky nájdené krvné podliatiny a odreniny kože. 

Vlastnosti zmien v podkoží a prejavy vitálneho vzniku danej morfy sú dôležitým prvkom pri 

hodnotení prípadu. 

7.2.7.10 Pitva pri úmrtí po transfúzii krvi 

Pitva v takomto prípade sa má vykonať čo najskôr po smrti, aby nenastali autolytické alebo iné 

zmeny, ktoré by mohli skresliť výsledky pitvy a sťažiť presné zistenie príčinnej súvislosti smrti 

s transfúziou. Ak smrť nastala bezprostredne po transfúzii, musí sa vykonať skúška na 

vzduchovú embóliu. Pri pitve sa vždy musí odobrať dostatočné množstvo materiálu na 

doplňujúce vyšetrenie, v prvom rade krv na zistenie skupín, podskupín, faktorov, prípadne 

iregulárnych protilátok, ďalej krv na hemokultúru a ďalšie materiály na bakteriologické 

vyšetrenie. Na histopatologické vyšetrenie sa odoberú excízie zo všetkých orgánov, najmä zo 

srdca, obličiek a pečene. Záver pitvy sa urobí v súlade s výsledkami vyšetrenia krvi, resp. 

krvných prípravkov na príslušnej transfúznej stanici, ako aj iných okolností, ktoré sa zistili pri 

 vyšetrovaní transfúznej príhody. 

7.2.7.11 Pitva pri úmrtí následkom otravy 

Pri každom podozrení na otravu musí pitvajúci lekár pátrať v prvom rade po takých látkach, 

liekoch alebo potravinách v okolí miesta úmrtia, ktoré by boli vodidlom, či už pre pitvu samu 

alebo pre chemickú analýzu. Všetky podozrivé látky treba starostlivo zabezpečiť a podrobne 
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vypočuť príbuzných alebo osoby, ktoré boli s nebohým pred smrťou, o priebehu a okolnostiach 

smrti. Pred pitvou by mal mať pitvajúci lekár podľa týchto zistených skutočností už podozrenie 

na nejaký jed alebo skupinu jedov. V prípade pitiev s podozrením na otravu musia sa otvoriť 

všetky telové dutiny, t. j. lebečná, hrudníková a brušná a starostlivo a presne opísať všetky 

zmeny, ktoré sa zistia na orgánoch. Preto treba otvoriť pri pitve aj žalúdok a prezrieť jeho obsah 

a sliznicu a nezasielať neotvorený a podviazaný žalúdok na chemické vyšetrenie. Hniloba často 

prekryje zmeny na sliznici, ako aj obsah, takže v týchto prípadoch presné hodnotenie nálezu už 

nie je možné. Pitevná technika pri otravách sa celkove neodchyľuje zásadne od všeobecnej, ale 

kladie ešte väčší dôraz na dôkladný opis všetkých nájdených zmien. Pri vonkajšej prehliadke si 

všímame farbu posmrtných škvŕn, prípadne poleptanie v okolí úst, farbu kože, pofŕkanie prstov 

a pod. Pri vnútornej prehliadke zaznamenávame zápach hneď po otvorení dutín a najmä zmeny 

na tráviacom trakte, prípadne hľadáme priamo pevné látky v žalúdočnom alebo črevnom 

obsahu, ktoré nám môžu pomôcť odhaliť jed, ako sú pilulky, bobule, huby a pod. Pri vyberaní 

srdcového komplexu dbáme, aby bol starostlivo podviazaný pažerák, aby žalúdočný obsah 

nemohol v nijakom prípade uniknúť. Žalúdok a dvanástnik otvárame v plochej dosť 

priestrannej nádobe, aby sme zachytili obsah a mohli podrobne preskúmať sliznicu. Ak nemáme 

takúto nádobu, môžeme použiť obrátenú lebečnú klenbu, do ktorej zachytíme žalúdočný obsah. 

Ten potom zlejeme do pripravenej nádoby. Podobne pokračujeme aj pri otvorení tenkého 

a hrubého čreva, ktoré striháme tiež v nádobe a obsah a vlastné črevo po opísaní odoberáme na 

zaslanie na chemické vyšetrenie. 

7.2.7.12 Pitva pri úmrtí následkom choroby z ožiarenia 

V prípade ak úmrtie nastalo ako dôsledok choroby z ožiarenia je pred začiatkom pitvy 

nevyhnutné vykonať dozimetrickú kontrolu. Pri tejto je stanovený stupeň zamorenia odevu 

a povrchu tela radioaktívnymi látkami. Pri zamorení, ktoré prevyšuje povolenú normu, je 
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potrebné odev a telo zomretého dekontaminovať. V prípade podozrenia na chorobu z ožiarenia 

z vnútornej kontaminácie je nevyhnutné vykonať dozimetrické vyšetrenie orgánov a tkanív. 

7.2.7.13 Pitva mŕtveho tela nezistenej totožnosti 

Cieľom pitvy zameranej na zistenie totožnosti je určiť: konštitučný typ, rasu, stav výživy, 

výšku, pohlavie, vek, zdravotný stav, zvláštne znamenia, dobu smrti. Pomocou laboratórnych 

vyšetrení zistiť DNA charakteristiku a skupinovú príslušnosť. 

Vonkajšia prehliadka musí byť u mŕtvol nezistenej totožnosti podrobnejšia ako v iných 

prípadoch. Na povrchu tela sa môžu vyskytovať početné zmeny, ktoré môžu mať značnú 

informačnú hodnotu. Ich prehliadnutie môže mať za následok spomalenie procesu identifikácie 

alebo dokonca nezistenie totožnosti. Telo môže byť neporušené a zachované v anatomickom 

usporiadaní alebo môžu byť nájdené len časti tela. Ak ide o časti tela, je potrebné riešiť otázku, 

či patria jednej alebo viacerým osobám. Každú časť opisujeme zvlášť a z každej časti 

zaisťujeme materiál pre laboratórne vyšetrenie, hlavne pre určenie skupinovej príslušnosti, 

DNA analýzu, histopatologické vyšetrenie, určenie pohlavia prípadne druhovej príslušnosti. 

Pokiaľ je súčasťou telesných pozostatkov hlava, vykonávame preparáciu lebky pre 

superprojekciu. Nevyhnutnou súčasťou pitvy mŕtvoly nezistenej totožnosti je 

fotodokumentácia, ktorá vhodne doplní opis.  

Z hľadiska určenia totožnosti bývajú na tele najnápadnejšie: jazvy, u ktorých opisujeme 

lokalizáciu, tvar, dĺžku, farbu a konzistenciu. Podľa týchto znakov môžeme posúdiť, aká dlhá 

doba uplynula od vzniku jazvy, nepravidelné jazvy bývajú po neošetrených ranách, jazvy 

mapovitého tvaru, prípadne s depigmentáciou kože, sú po popáleninách, lokalizácia jaziev 

môže byť typická. Tetovania - môžu byť najrozmanitejších tvarov a farieb, môžu byť tvorené 

obrazmi alebo nápismi, môžu značiť príslušnosť k určitej skupine osôb (napr. väzni, vojaci, 

profesné skupiny a pod.). Stavy po úrazoch s deformitami končatín - svalové atrofie, 

skrátenie končatiny, amputácia časti končatiny. Kožné afekcie - väčšie pigmentové névy, 
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kožné choroby. Vo všeobecnom opise uvedieme výšku tela, pohlavie, telesný habitus, stav 

výživy, súmernosť postavy, farbu pleti, rasu. Vykonáme opis šatstva a pozorne prezrieme aj 

vrecká odevu (môže sa stať, že doklady o totožnosti sú pri prehliadke mŕtveho na mieste nálezu 

mŕtvoly prehliadnuté). Všímame si farbu pokožky, prípadne nánosy znečistenia. Pri opise hlavy 

sa zameriavame na tvar a súmernosť hlavy a tváre. Pri vlasoch uvádzame dĺžku a farbu 

(všimneme si aj farbu vlasov pri korienkoch, kde býva zachovaná ich pôvodná farba), stupeň 

prešedivenia. Pri očiach uvedieme farbu dúhoviek. Stav chrupu je potrebné opísať do protokolu 

aspoň orientačne, jeho detailný opis je predmetom forenznej stomatológie. Pitva čeľustí pre 

potreby identifikácie osoby podľa zubov: v prípade rozsiahleho poškodenia alebo pokročilej 

hniloby je často identifikácia podľa zubov jedinou možnosťou zistenia totožnosti mŕtveho. 

Vyňatie čeľustí môže byť nevyhnutné pre pohodlné vyšetrenie chrupu. Tým je zároveň 

umožnené uloženie čeľustí ako dôkazového materiálu. Ak sú prítomné mäkké tkanivá, tieto 

odpreparujeme, prerežeme kĺbne puzdra spánkovo-sánkových kĺbov a dolnú čeľusť 

exartikulujeme a vyjmeme. Hornú čeľusť odpílime vo vodorovnej rovine nad tvrdým podnebím 

elektrickou alebo ručnou pílkou a vyjmeme. Ak to stav zubov a čeľustí dovoľuje môže ich 

pitevný preparátor vypracovať obvyklou technikou. Niektoré znaky v opise hlavy môžu 

pomôcť pri určovaní veku: prešedivenie vlasov, vrásky, stav chrupu. Vrodené chyby postavenia 

zubov a čeľustí sa môžu prejaviť protrúziou horných zubov alebo progéniou. U mužov na tvári 

opíšeme fúzy. Na krku môže byť viditeľná struma alebo jazvy po operácii strumy alebo nádorov 

krčných orgánov. Nad hrdlovou jamkou hľadáme jazvu po tracheostómii. Na hrudníku si 

všímame konfiguráciu, jazvy po operáciách, u žien opisujeme veľkosť prsníkov (táto môže byť 

dôležitým znakom napr. pri porovnaní s rtg snímkom, na ktorom je vidieť obrys prsníkov). 

V podkľúčkovej oblasti vpravo býva v podkoží implantovaný kardiostimulátor (typ a číslo 

kardiostimulátora je evidované). Na bruchu bývajú pooperačné jazvy v typických miestach, 

ženy mávajú pajazvičky (po tehotnosti). Na hrádzi mávajú ženy jazvy po nástrihu pri pôrode. 
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Obriezka mužského pohlavného údu je charakteristická pre vyznávačov islamu (nemusí ísť 

vždy o etnických Arabov) alebo židovského náboženstva. Na končatinách si všímame 

súmernosť, prípadne stav po amputácii prstov na ruke (profesný znak). Na dlaniach si všímame 

zhrubnutie pokožky (mozole) ako znaku svedčiaceho pre manuálnu prácu. V bedrovej oblasti, 

na vonkajšej ploche stehna alebo v oblasti členka môžu byť jazvy po chirurgických výkonoch 

na kostiach (riešenie zlomenín, implantácia endoprotéz). Kdekoľvek na tele môžu byť 

tetovania. 

Pred začatím vnútornej prehliadky je potrebné vykonať rtg vyšetrenie, pri ktorom pátrame 

hlavne po defektoch kostí, a to vrodených aj získaných, starších aj čerstvých a cudzích telesách 

(napr. kovových dlahách a klincoch, implantátoch a projektiloch). Na lebke môžu byť stopy po 

úrazoch a chirurgických výkonoch. Chorobné zmeny na pľúcach a srdci môžu viesť k záverom 

o dlhodobom liečení a teda opakovaných návštevách u lekára alebo hospitalizácii (napr. pre 

infarkt myokardu, tbc a pod.). Chorobné zmeny na cievach napr. ateroskleróza a jej stupeň 

môžu pomôcť pri odhade veku zomretého. Orgány brušnej dutiny môžu poskytnúť celý rad 

údajov o zdravotnom stave a prípadnom liečení zaznamenanom v dokumentácii: choroby 

žalúdka (vredová choroba, resekcia žalúdka), hepatopatie, cholecystopatie, ochorenia 

podžalúdkovej žľazy, čriev, obličiek, močového mechúra a pod. Niektoré orgány môžu chýbať 

po predchádzajúcej operácii. 

7.2.7.14 Pitva pri úmrtí následkom hromadného nešťastia 

Pitva zomretých pri hromadných nešťastiach slúži, okrem zistenia nálezov vzťahujúcich sa 

k príčine a mechanizmu smrti, k zaisteniu podkladov pre neskoršiu identifikáciu. Z časových 

dôvodov sa môžu pitvy začať ešte pred ukončením prehliadok zomretých na mieste katastrofy. 

Vhodné je, aby najprv boli pitvaní tí zomretí, u ktorých podľa predbežných poznatkov 

z prehliadky by nemali byť veľké problémy s identifikáciou a to bez ohľadu na poradové číslo 

mŕtvoly. Nevyhnutnou súčasťou každej pitvy musí byť prehliadka celého oblečenia. Okrem 
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bežných výkonov sa odporúča vykonať aj rtg snímky celého tela. Musí sa vykonať a podrobne 

zadokumentovať stomatologické vyšetrenie. Musia sa odobrať vzorky na prípadné 

toxikologické, sérologické prípadne ďalšie laboratórne vyšetrenia (napr. DNA) a vykonané 

všetky kriminalisticko-technické výkony ako odber vzoriek ošatenia, vlasov, odtlačkov prstov 

a pod. Potrebné je zaistiť fotodokumentáciu oblečenej a potom vyzlečenej a očistenej mŕtvoly 

vrátane detailného snímku tváre, prípadne ďalších dôležitých nálezov pri pitve. Lekári 

pracujúci na vyšetrovaní nešťastia charakterizovaného veľkým počtom obetí musia brať 

neustále do úvahy, že pri svojej práci môžu kedykoľvek naraziť na kľúčový poznatok 

poskytujúci zásadnú informáciu, ktorej logickým dôsledkom je odhalenie príčiny nešťastia 

(napr. nález čerstvej trombózy vencovitej tepny u pilota, čerstvého infarktu myokardu u vodiča 

autobusu alebo ruptúry peptického vredu žalúdka s masívnym krvácaním u rušňovodiča). 

7.2.7.15 Pitva v prípade exhumácie 

Pri exhumácii sú lekári - znalci prítomní od začiatku, už pri vykopávaní hrobu a najmä pri 

vyberaní rakvy s mŕtvolou, aby sa neodborným vyberaním rakvy nepoškodila mŕtvola, čím by 

sa mohlo prípadne imitovať násilie. Treba tiež, aby hrobár, príbuzní, svedkovia a pod. presne 

určili hrob a totožnosť mŕtvoly. Pitevná technika sa podľa okolností neodlišuje od všeobecnej 

aj v tých prípadoch, kde sú hnilobou zmenené orgány alebo dokonca nastala skeletizácia. Aj 

v takýchto prípadoch treba bezpodmienečne vykonať úplnú pitvu, t. j. vonkajšiu aj vnútornú 

prehliadku mŕtvoly. Pri podozrení na násilie alebo ak sú na kostiach chorobné zmeny, je lepšie 

odoberať celú kosť alebo kosti, napr. lebku, končatiny, panvu a pod. a zaslať ich na odborné 

vyšetrenie a posúdenie. V prípadoch exhumácie pri podozrení na otravu sa odoberajú aj orgány 

resp. ich zvyšky na chemické vyšetrenie. Toto vyšetrenie môže mať pozitívny výsledok iba 

vtedy, ak išlo o otravu ťažkými kovmi, ktorých soli sa dajú dokázať aj po dlhšom čase po 

pochovaní. Pritom treba vykonať úplnú pitvu a okrem orgánov z mŕtvoly, vlasov, nechtov 

a kostí zabezpečiť aj časť dna rakvy, v ktorej mŕtvola ležala, zem pod rakvou, vedľa nej a zo 
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vzdialenejšieho miesta cintorína. Ďalej zabezpečujeme ozdoby, ktoré sú na rakve alebo v nej, 

časti obleku, umelé kvety a iné predmety, ktoré môžu byť impregnované alebo zafarbené 

látkami obsahujúcimi jedy. Odôvodnenosť exhumovania mŕtvoly závisí najmä od času, ktorý 

uplynul od pochovania a od toho, čo sa od exhumácie očakáva. V zásade možno odporúčať 

exhumáciu pri zisťovaní väčších a rozsiahlejších stôp násilia, prípadne aj chorobných procesov 

na mŕtvole asi do 1 roku od pochovania. Po tomto čase prakticky okrem otráv anorganickými 

jedmi - kovmi nie je nádej na pozitívny výsledok. Pri podozrení na poškodenie kostí nie je čas 

exhumácie obmedzený. 

7.2.8 Doplňujúce laboratórne vyšetrenia ku pitve – odber materiálu 

Materiál získaný pri pitve treba vyšetriť nielen „makroskopicky“, ale všetkými ďalšími 

laboratórnymi metódami, ktoré môžeme v danom prípade použiť a ktoré prispejú k stanoveniu 

príčiny smrti a diagnostického záveru. 

7.2.8.1 Odber materiálu na histopatologické vyšetrenie 

Odber materiálu uskutočňujeme čo najšetrnejším spôsobom, aby sme čo najmenej poškodili 

tkanivo, ktoré podrobíme ďalšiemu vyšetreniu. Ostrým nožom alebo žiletkou excidujeme toľko 

tkaniva, koľko je potrebné pre neskoršie spracovanie. Vzorky je potrebné odobrať aj z oblasti 

rozhrania chorobne alebo násilne zmeneného a nezmeneného tkaniva. Ideálna hrúbka excízie 

je 0,5 cm, maximálna by nemala presiahnuť 1 cm. Kúsky čreva, blán apod. vystrihujeme 

ostrými nožnicami a podložíme tvrdým papierom, aby sa nezdeformovali, v ideálnom prípade 

excíziu napneme a prišpendlíme k papieru. Excízie hneď po odbere vložíme do nádobky 

s fixačným roztokom, ktorého musí byť optimálne 20- až 50-násobok minimálne 10-násobok 

objemu excízie. Nádobka musí mať široké hrdlo, aby sa excízia po zafixovaní a stvrdnutí dala 

bez poškodenia cezeň vytiahnuť. Na dno nádobky navrstvíme gázu, aby excízia nepriľnula ku 

dnu a aby fixačná tekutina mala k nej prístup aj odspodu. Ako fixačný prostriedok z viacerých 
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možností používame najčastejšie formalín. Ide o 40 % roztok formaldehydu, riedený vodou 

v pomere 1:10. Tento roztok formalínu je vhodný nielen pre veľkú väčšinu histologických 

metód, ale aj pre mnohé histochemické a imunohistochemické vyšetrenia. Z excízií fixovaných 

v ňom, sa dajú pripraviť dobré preparáty nielen po zaliatí excízie do parafínu, ale aj po narezaní 

na zmrazovacom mikrotóme. Obyčajný formalín má určité nedostatky, preto je vhodnejšie 

používať tlmený formalín, ktorý si pripravíme tak, že do neho pridáme fosfátový tlmivý roztok. 

7.2.8.2 Odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 

Na mikrobiologické vyšetrenie odoberáme pokiaľ možno za sterilných kautel stery z orgánov 

a tkanív. Povrch orgánov opálime čepeľou rozžeraveného noža a následne sa ich snažíme 

zlomiť. Do vzniknutého defektu zapichneme odberový tampón. Na virologické vyšetrenie 

odoberáme vzorky tkaniva pľúc a priedušnice veľkosti cca 1x1x1 cm a tieto vložíme do 

skúmavky s transportným virologickým médiom. 

7.2.8.3 Odber materiálu na chemicko-toxikologické vyšetrenie 

Vykonávame podľa zásad správneho odberu. Vzorky po odbere nefixujeme, konzervujeme ich 

len chladom. V prípade podozrenia na intoxikáciu oxidom uhoľnatým môžeme ku krvi pridať 

antikoagulačné činidlo. Materiály odoberáme do čistých nádob (nemusia byť sterilné, najlepšie 

sú jednorazové). Nádoby je potrebné dobre uzavrieť, pri podozrení na intoxikáciu plynmi alebo 

prchavými látkami najlepšie hermeticky. Nádobu je potrebné zabezpečiť proti rozbitiu resp. 

vyliatiu materiálu, označiť (meno, druh materiálu, čas odberu) a vypísať sprievodný lístok 

s potrebnými údajmi o osobe, odobratom materiáli a anamnéze. Odoberáme základné 

materiály - periférnu krv z v. femoralis 50 – 100 ml, krv zo srdca (pri podozrení na intoxikáciu 

srdcovými jedmi) 50 – 100 ml, moč 50 – 100 ml, v prípade potreby kompletne, žalúdočný 

obsah 50 – 100 ml, pečeň 50 – 100 g, obličku 50 – 100 g a špeciálne materiály – žlč, sklovec, 

pľúca, mozog, mozgovomiechový mok, synoviálnu tekutinu, slezinu, srdcový sval, obsah 
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tenkého čreva, obsah hrubého čreva, vlasy (dôkaz chronickej expozície noxy) a mekónium 

(dôkaz abúzu nox matkou počas tehotnosti). 

7.2.8.4 Odber materiálu na sérohematologické vyšetrenie 

Odoberáme krv z končatinových žíl do čistej skúmavky s antikoagulačným činidlom. Pri 

hemolýze krvi a v prípadoch pokročilej hniloby odoberáme vzorky srdcového alebo kostrového 

svalu. 

7.2.8.5 Odber materiálu na genetické vyšetrenie 

Genetické vyšetrenie – analýza DNA v rámci zisťovania totožnosti (identifikácie) sa vykonáva 

na Kriminalisticko-expertíznom ústave. Najčastejšie sa odoberajú vzorky rebra a kostrového 

svalu, ale aj vlasy, zuby, nechty a stehnová kosť.  

7.2.8.6 Odber materiálu na vyšetrenie splodín výstrelu 

Na zistenie splodín výstrelu Lungeho skúškou sa odoberajú podložnými sklíčkami stery z kože 

z okraja vstrelu, výstrelu, z oboch rúk z oblasti tabakovej jamky (na odlíšenie samovraždy 

a napadnutia inou osobou) a z kože dolnej končatiny pre negatívnu kontrolu. 

7.2.8.7 Odber materiálu na vyšetrenie rozsievok 

V prípadoch utopenia v prírodných vodách odoberáme do čistých a suchých nádob vzorky 

hmotnosti cca 100 g z oboch pľúc, pečene a obličky, prípadne srdca a/alebo mozgu.  

7.2.8.8 Odber materiálu pri podozrení na znásilnenie 

Pri podozrení na sexuálne motivovaný útok sa odoberá biologický materiál na dôkaz 

prítomnosti spermy a jej zložiek z pošvy, konečníka a ústnej dutiny, prípadne z ďalších miest. 

Stery z pošvy sa vykonávajú sterilným vatovým tampónom z pošvového vchodu, zadnej steny 

pošvy a krčka maternice. Stery nanášame na podložné sklíčko a po ofarbení vyhodnotíme 
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mikroskopicky prítomnosť spermií. Vzorky je možné vyšetriť aj sérologicky, biochemicky je 

možné dokázať jednotlivé zložky spermy, zachované spermie je možné vyšetriť geneticky. 

7.2.8.9 Odber materiálu v spolupráci s kriminalistickým technikom 

V prípadoch pitvy nariadenej podľa Trestného poriadku je v niektorých prípadoch potrebná 

súčinnosť kriminalistických technikov z príslušných oddelení Kriminalistického 

a expertízneho ústavu. Najčastejším úkonom je zaistenie odtlačkov prstov zomretej osoby. 

Ďalším úkonom je odber nečistôt spoza nechtov alebo povýstrelových splodín predovšetkým 

z rúk dotyčnej osoby. Vo výnimočných prípadoch technici skúmajú povrch súčastí odevu alebo 

obnažených častí tela ešte pred začiatkom samotnej pitvy (pátranie po biologických stopách 

dôležitých pre identifikáciu páchateľa, zaisťovanie odtlačkov prstov páchateľa na koži obete 

a pod.). 
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8 USPORIADANIE DIAGNÓZ PO PITVE  

– DIAGNOSTICKÝ ZÁVER 

Po vykonaní pitvy a doplňujúcich laboratórnych vyšetrení s prihliadnutím na klinické nálezy 

a vyšetrené okolnosti stanovíme definitívny diagnostický záver. Usporiadanie diagnóz 

v pitevnom protokole a v Liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí je 

podobné v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie: 

I. a/1 Bezprostredná príčina smrti – je to posledná chorobná alebo násilná zmena, ktorá 

priamo viedla ku smrti a súvisí s prvotnou príčinou smrti. Prednostne sa uvádzajú morfologické 

zmeny, v prípade, ak sa súčasnými metódami nedali zistiť, je možné ako bezprostrednú príčinu 

uviesť funkčný stav ako napr.: kardiorespiračné zlyhanie, smrť mozgu, uremický syndróm, 

hepatálna kóma, nádorová intoxikácia atď. 

b/2 Predchádzajúca príčina smrti – sú to chorobné alebo násilné zmeny, ktoré viedli priamo 

alebo nepriamo od prvotnej príčiny smrti k bezprostrednej príčine smrti. 

c/3 Prvotná príčina smrti – je to chorobná alebo násilná zmena, ktorá na základe pitevných 

a klinických nálezov začala sled okolností vedúcich priamo alebo komplikáciami k smrti. 

4 Bližšia špecifikácia prvotnej príčiny smrti – sú to liečebné zákroky (operácie, 

chemoterapia, aktinoterapia atď.) alebo ďalšia rovnako závažná chorobná alebo násilná zmena 

– druhá prvotná príčina smrti. 

Vonkajšia príčina smrti – uvádza sa pri úmrtiach z násilných príčin. 

II. Združené (pridružené) choroby alebo násilné zmeny – sú to chorobné alebo násilné 

zmeny, ktoré podľa pitevných a klinických nálezov nemajú priamu súvislosť s príčinami smrti 

uvedenými v bode I., ale môžu významným spôsobom ovplyvňovať alebo ohrozovať zdravotný 

stav osoby. 

Diagnózy sa kódujú podľa aktuálneho znenia Medzinárodnej klasifikácie chorôb. 

III. Ostatný (orgánový) nález – sem sa zaraďujú všetky morfologické zmeny zistené pitvou 
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a doplňujúcimi laboratórnymi vyšetreniami súvisiace s príčinami smrti a vedľajšie nálezy, 

ktoré nesúvisia s predchádzajúcimi nálezmi a nemajú významnú úlohu pri príčine smrti. Nálezy 

sa zoraďujú od najzávažnejších po najmenej závažné, resp. podľa vzťahu k prvotnej 

a bezprostrednej príčine smrti. 

Osobitné postavenie má tzv. mechanizmus smrti, v ktorom možno opisne vysvetliť 

bezprostrednú príčinu smrti. Zoradenie diagnóz pri pitve novorodencov do 7 dní 

a mŕtvonarodených detí má sčasti odlišné zoradenie diagnóz (v II. sa uvádzajú prípadné 

choroby alebo poruchy zdravia matky). 

 



63 

9 PITEVNÝ PROTOKOL A ELEKTRONICKÁ DATABÁZA 

PITEVNÝCH PROTOKOLOV 

Výstupom z každej vykonanej pitvy je pitevný protokol. V prípadoch pitvy nariadenej podľa 

Trestného poriadku okrem pitevného protokolu dvaja znalci vypracujú aj znalecký posudok. 

V pitevnom protokole sa uvádzajú všetky zistené nálezy z pitvy a doplňujúcich laboratórnych 

vyšetrení. Pri opise nálezov zistených pri vonkajšej a vnútornej prehliadke nikdy nepoužívame 

diagnózy, ale nálezy vždy opisujeme spôsobom ako je uvedené v časti Základné prvky 

makroskopického opisu pitevných nálezov. Diagnózy uvádzame len v časti Diagnostický záver 

pitevného protokolu. Pitevný protokol a jeho súčasti sa vedú v písomnej forme a v elektronickej 

forme v informačnom systéme Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rozsahu 

stanovenom Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 771/2004 Z. z. o forme 

a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy 

a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú 

pitvy. Pitevný protokol nie je možné považovať za súčasť zdravotnej dokumentácie v zmysle 

§ 19 ods. 2 zákona 576/2004 Z. z. 

Pitevný protokol pozostáva z nasledovných súčastí: 

Administratívne údaje, identifikačné údaje, nálezy z prehliadky šatstva, z vonkajšej a vnútornej 

prehliadky tela, výsledky laboratórnych vyšetrení a diagnostický záver. Do pitevného protokolu 

sa zakladajú všetky ďalšie dokumenty súvisiace s prípadom: List o prehliadke mŕtveho 

a štatistické hlásenie o úmrtí, Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby, Správa 

o prehliadke mŕtveho tela, Lekárska prepúšťacia správa, schémy so zakreslenými pitevnými 

nálezmi, záznam o rozmeroch a hmotnosti orgánov a odobratých materiáloch, Správa 

o výsledku pitvy, v prípade pitvy nariadenej podľa Trestného poriadku Uznesenie o pribratí 

znalcov, Predbežná správa z pitvy a kópia znaleckého posudku prípadne ďalšie dokumenty. 

V nasledujúcej časti uvádzame ukážku vzoru pitevného protokolu s viacerými možnosťami 

opisu pitevných nálezov.  
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I. časť 

Tlačivo pitevného protokolu 
 

 

1. Názov: Pitevný protokol 

 

2. Názov pracoviska:  

 

 

3. Číslo pitevného protokolu/rok: ... / ....                      Druh pitvy:                      
 

 

4. Údaje o mŕtvom                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        
Meno a priezvisko:                                                                                                                                                                                                     

Dátum narodenia:                                                                                                                                      

Rodné číslo:                                                                                                                                                

Trvalý pobyt:                                                                                                                                              

Druh zamestnania:                                                                                                                                     

 
 
5. Zdravotná poisťovňa mŕtveho:  

 
6. Dátum a hodina smrti:  

    Dátum a hodina pitvy:  

    Čas od smrti do pitvy:  

 
7. Meno a priezvisko pitvajúceho lekára                   Meno a priezvisko preberajúceho lekára 

    jeho podpis a odtlačok pečiatky                             jeho podpis a odtlačok pečiatky 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

    MUDr.                                                                                   MUDr.  

                                                                                                                                                                      
 
8. Miesto smrti:  

 
9. Názov zdravotníckeho zariadenia, kde pacient zomrel (nemocnica):                                               

 
10. Klinická diagnóza, meno a priezvisko ošetrujúceho lekára: 
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11. Vyšetrené okolnosti smrti (katamnéza):                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         
 
12. Meno a priezvisko prehliadajúceho lekára, diagnóza a rozhodnutie o nariadení 

pitvy: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
13. Diagnostické závery 
 

     Vonkajšia príčina smrti:  

 

I. 

a/1 Bezprostredná príčina smrti                                     
 

                                                                                                                                                                                                       

 

b/2 Predchádzajúca príčina smrti                                        
 

 

 

c/3 Prvotná príčina smrti   
 

                                                                                                              

4 Bližšia špecifikácia prvotnej príčiny smrti (ďalšia prvotná príčina smrti) 

 

 

 

II.  

Pridružené ochorenia alebo násilné zmeny                     
 

 

 

 

III.  

Vedľajší (orgánový) nález                                                                                                         
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II.  časť 

Záznam z pitvy  
_________________________________________________________________________ 

 
I.  Vonkajšia prehliadka 

 

A. Opis a prehliadka šatstva                                                                                                                      
 
Telo mŕtvoly  bolo privezené k pitve v následovním ošatení:  

 

 
 

B. Opis tela 
 
 
Mŕtvola muža, ženy, dieťaťa mužského, ženského pohlavia, veku...., výšky..., hmotnosti..., 

kostry.... súmernej, silnej, gracilnej, slabej, výživy veľmi dobrej, prostrednej, slabej, veľmi 

slabej, svalstva primeraného, slabého. Koža je žltavobelavej, voskovo bielej, sivobelavej, 

žltej farby, napätá, chabá, zvráskavená; olupovanie, eflorescencie, névy, jazvy, operačné 

rany, stopy násilia, defekty, tetovanie apod. Posmrtná stuhnutosť na horných a dolných 

končatinách je vyvinutá, zachovaná, porušená. Posmrtné škvrny sú na chrbte a šiji, na 

zadnej ploche končatín, difúzne, disperzné, sivofialovej, ružovofialovej, bledofialovej, 

tmavofialovej farby, na tlak vytlačiteľné, nevytlačiteľné. Hlava je typu mezo –, brachy –, 

dolichocefalického. Vlasatá časť je krytá vlasmi hnedej, čiernej, sivej farby, dĺžky ... cm, bez 

stôp násilia, kosti lebečnej klenby pohmatom bez neprirodzenej pohyblivosti. Tvár je 

súmerná, bez stôp násilia, tvárové kosti pohmatom bez známok krepitácie. Oči sú 

v posmrtnom strednom postavení, očné gule mierne vypadnuté, spojovky bledoružové, bielka 

belavé, rohovky hladké, vlhké, klenuté, zakalené, kalné, dúhovky .... farby, zrenice rovnako 

veľké, okrúhle, stredne široké (v posmrtnom postavení priemer zrenice je polovica priemeru 

dúhovky). Vonkajšie zvukovody sú bez výtoku, s výtokom tekutiny, tmavočervenej farby, 

ušnice súmerné, bez deformít a stôp násilia. Nos je súmerný, bez výtoku, deformít a stôp 

násilia. Ústa sú bez výtoku, súmerné, pery bledofialovej, ružovočervenej farby, zaschnuté, 

bez stôp násilia, uzdičky pier nie sú porušené, ústna dutina je bez obsahu, sliznica je ružová, 

bez stôp násilia, ďasná bez stôp násilia, chrup zachovaný, opravovaný, defektný, neprítomný. 

Krk je súmerný, dlhý, krátky, hrubý, tenký, bez známok neprirodzenej pohyblivosti, bez stôp 

násilia, ryha po škrtidle, odreniny, krvné výrony, lymfatické uzliny nehmatné, hmatné, štítna 

žľaza nie je hmatná. Hrudník je súmerný, silne, mierne klenutý, plochý, súdkovitý, úzky, 

astenický, bez deformít, bez stôp násilia, pohmatom bez zlomenín, infrasternálny uhol 90°, 

ostrý, tupý. Prsníky sú primerane vyvinuté, bradavky bez väčšej pigmentácie, na tlak 

nevyteká, vyteká sekrét. Brucho mierne pod niveau, nad niveau, v niveau hrudníka, člnkovite 

vtiahnuté, bez stôp násilia, operačné rany, jazvy. Vonkajšie pohlavné ústrojenstvo riadne 

vyvinuté, ochlpenie mužského, ženského typu, močová rúra bez výtoku, pošva bez výtoku, 

pohlavný úd a miešok bez stôp násilia, stydké pysky bez stôp násilia. Chrbát je súmerný, 

bez stôp násilia, stopy po lumbálnej punkcii, dekubity, deformity. Ritný otvor nie je 

znečistený. Horné končatiny súmerne vyvinuté, bez deformít, edémov, stopy po injekčných 

vpichoch, bez stôp násilia, pohmatom bez neprirodzenej pohyblivosti. Dolné končatiny 

súmerne vyvinuté, bez deformít, edémov, kŕčových žíl, trombózy, stopy po injekčných 

vpichoch, bez stôp násilia, pohmatom bez neprirodzenej pohyblivosti. 
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II.  Vnútorná prehliadka 
 

C. Lebečná dutina 

 

Mäkké lebečné pokrývky nie sú porušené, presiaknutie, defekty, operačné rany, krvácanie, 

bez stôp násilia. Lebečná klenba rozmerov .. x .. x .. cm (frontookcipálny, bitemporálny 

a biparietálny), nie je porušená, je súmerná, najväčšia hrúbka . cm, najmenšia . cm, pomer 

kompakty a spongiózy 2:1, tepnové ryhy, odtlačky závitov a pavúčnicové granulácie 

(Pacchioni) vyznačené, priesvitnosť nezväčšená. Tvrdá mozgová blana je lesklá, hladká, 

nie je porušená, belavej farby, bez chorobných zmien, bez krvných výronov nad a pod ňou. 

Mäkké mozgové blany sú jemné, lesklé, hladké, priehľadné, mierne prekrvené, zhrubnuté, 

nastrieknuté, prestúpené krvácaním, bez krvných výronov pod nimi. Mozog hmotnosti .... g. 

Cievy tepnového kruhu mozgu sú správne vetvené, jemné, nie sú rozšírené, rozšírené, bez 

obsahu, stena je bez vydutín, vakovite vydutá, výstelka hladká, bez ložiskových zmien, 

ložiskovo belavo, žltavo zhrubnutá (kvalita a rozsah zmien v % pitvaného rozsahu). Pologule 

mozgu sú súmerné, ryhovanie pravidelné, závity riadne klenuté, oploštené, zúžené, brázdy 

štrbinovité, plytké, široké, hlboké, zúžené, zaniknuté, na spodine mozgu sú vyznačené 

tlakové kužele. Mozgová kôra je na reze presiaknutá, sivohnedej, sivej farby, nie je zúžená 

(šírka býva 3 mm, nikdy nie je rozšírená), bez ložiskových zmien. Biela hmota je bielej farby, 

vlhká, stredne prekrvená, pevnej konzistencie, presiaknutá, lepí sa na nôž, krvné kvapky 

vystúpené z prerezaných ciev sa rýchlo roztekajú, konzistencie mäkkej, kašovitej, bez 

ložiskových zmien, komory nie sú rozšírené, zúžené, obsahujú číru bezfarebnú tekutinu, bez 

obsahu, obsahujú ...., výstelka jemná, lesklá, hladká, nastrieknutá, zrnitá. Cievnatá pleteň je 

červenofialovej farby, presiaknutá, cysty, konkrementy. Spodinové uzliny, mozoček, 

Varolov most a predĺžená miecha vyznačenej anatomickej štruktúry, presiaknuté, bez 

ložiskových zmien. Lebečná spodina je súmerná, nie je porušená, sínusy naplnené tekutou, 

polotekutou krvou. Podmozgová žľaza je správne uložená, bez ložiskových zmien. 

Väzivové spojenie medzi lebečnou spodinou a krčnou chrbticou nie je porušené. Kosti tváre 

a krčná chrbtica nie sú porušené. 

 
 

 D. Hrudníková dutina 

 

Podkožné tukové tkanivo je hrúbky ... cm, žltavej, hnedožltavej farby, presiaknutý, bez 

krvných výronov, bez ložiskových zmien. Svalstvo krku a hrudníka je mäsovo červenej, 

hnedočervenej, červenohnedej farby, vlhké, stredne vlhké, bez krvných výronov, bez 

ložiskových zmien. Prsníky sú na reze sivoružovej, sivej, belavej farby, zrnitej štruktúry, 

mäkkej, tuhej konzistencie, žľaznaté, z rezu vyteká mliečny sekrét, málo žľaznaté, prerastené 

tukom. Stav bránice: vpravo III., vľavo IV. medzirebrie. Hrudná kosť nie je porušená. 

Poloha orgánov je anatomicky správna, pľúca rovnomerne kolabujú k hilom, prekrývajú 

z dvoch tretín osrdcovník, kolabujú, nekolabujú, pohrudnicové dutiny bez zrastov 

a prítomnosti cudzieho obsahu, obsahujú .... vpravo ... ml, vľavo .... ml voľnej tekutiny, žltej, 

hnedej, tmavočervenej farby. Osrdcovník jemný, lesklý, hladký, bez zrastov, v dutine je .. 

ml čírej žltavej tekutiny, krvi, krvných zrazenín. Jazyk nie je povlečený, bez známok 

pohryzenia, vlhký, papily zreteľné, lymfatické folikuly nezväčšené, na reze mäsovo červenej, 

hnedej farby, na reze bez ložiskových zmien. Hltan bez obsahu, voľne priechodný, obsahuje 

cudzie teleso, veľkosti ..., .... konzistencie, ... farby, sliznica sivobelavej farby, hladká, vlhká, 

nie je porušená. Podnebné mandle nie sú zväčšené, zväčšené, povrch hladký, rozbrázdený, 

na reze sivobelavej, bledosivočervenej farby, bez čapov. Pažerák bez obsahu, sliznica jemná, 
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sivej, sivofialovej farby, nie je porušená, v dolnej tretine natrávená, presvitajú pozdĺžne 

orientované, povrazcovité, útvary, kľukatého tvaru, tmavomodrej farby, bez povlakov. 

Jazylka a chrupky hrtana, nie sú porušené, porušené, krvné výrony v okolí. Hrtan 

a priedušnica bez obsahu, priesvit nie je zúžený, zúžený, obsahuje ...., sliznica sivobelavej, 

bledosivočervenej, červenej farby, jemná, hladká. Štítna žľaza hmotnosti .. g, nie je 

zväčšená, zväčšená, na reze hnedej, bledohnedej farby, drobno zrnitej štruktúry, pevnej, 

elastickej konzistencie, bez ložiskových zmien. Pľúca hmotnosti pravé ... g, ľavé ... g, 

primerane veľké, povrch hladký, vpadnutý, vyklenutý, nie je porušený, porušený, okraje 

mierne ostré, popľúcnica jemná, hladká, lesklá, matná, skalená, zhrubnutá, zvyšky po 

zrastoch, krvné výrony, na reze ružovočervenej až tmavočervenej farby s diskrétnymi 

škvrnami čiernej farby, žltavošedej, bledošedej farby, mäkko elastickej, vankúšovitej, tuhšej 

konzistencie, na tlak vyteká spenená, nespenená, číra, skalená, tekutina červenastej, sivastej 

farby, tkanivo vzdušné, nevzdušné. Pľúcnica: výstelka jemná, lesklá, hladká, ložiskovo 

belavo, žltavo zhrubnutá (kvalita a rozsah zmien v % pitvaného rozsahu), bez obsahu, 

obsahuje tekutinu tmavočervenej farby, krvné zrazeniny, tromby. Priedušky nie sú rozšírené, 

rozšírené, dajú, nedajú sa nastrihnúť až po popľúcnicu, obsahujú ......, sliznica bledoružovej, 

sivej, sivočervenej, červenej farby, jemná, hladká. Pľúcne cievy bez obsahu, obsahujú 

tekutinu, hmoty, tmavočervenej farby, výstelka tepien a žíl jemná, lesklá, hladká. 

Hilové lymfatické uzliny veľkosti ..., čiernej farby, šťavnaté. Srdce je anatomicky správne 

utvárané a uložené, rozmerov .. x .. x .. cm, hmotnosti ... g, primerane veľké, zväčšené. Osrdec 

je jemný, lesklý, hladký, nie je porušený, bez chorobných zmien, krvné výronky. 

Podosrdcové tukové tkanivo je, nie je zmnožené. Pravá predsieň priestranná, rozšírená, bez 

obsahu, obsahuje ...... Vnútroblana jemná, lesklá, hladká, uško bez obsahu. Pravá komora 

priestranná, rozšírená, bez obsahu, obsahuje ........ Vnútroblana jemná, lesklá, hladká. 

Trojcípa chlopňa jemná, tuhá, zhrubnutá, obvod .. cm. Šľachové struny jemné, zhrubnuté, nie 

sú skrátené, skrátené, vejárovite sa upínajúce. Bradavkové svaly a trámčina nie sú zhrubnuté, 

zhrubnuté, oploštené. Pľúcnica bez obsahu, obsahuje ...., pri odstupe široká .. cm, 

polmesiačikové chlopne jemné, tuhé, zhrubnuté. Výstelka jemná, lesklá, hladká. Ľavá 

predsieň priestranná, rozšírená, bez obsahu, obsahuje ...... Vnútroblana jemná, lesklá, hladká, 

uško bez obsahu. Ľavá komora priestranná, rozšírená, bez obsahu, obsahuje ........ 

Vnútroblana jemná, lesklá, hladká. Dvojcípa chlopňa jemná, tuhá, obvod .. cm, výrastky, 

defekty. Šľachové struny jemné, zhrubnuté, nie sú skrátené, skrátené, vejárovite sa upínajúce. 

Srdcovnica bez obsahu, obsahuje ...., pri odstupe široká .. cm, polmesiačikové chlopne jemné, 

tuhé, zhrubnuté, defekty. Vencovité tepny priesvit nie je zúžený, zúžený, stena jemná, 

ložiskovo žltavo zhrubnutá, stvrdnutá (kvalita a rozsah zmien v % pitvaného rozsahu), bez 

obsahu, obsahujú .... Srdcový sval hrúbky .. cm v ľavej komore, .. cm v pravej komore, 

červenohnedej, hnedej, bledohnedej farby, konzistencia tuhá, elastická, mäkká, hranica 

tukového tkaniva a svaloviny ostrá, neostrá. Lymfatické uzliny para-

tracheálne a bifurkačné nie sú zväčšené, zväčšené, sivoružovej, sivofialovej, čiernej farby. 

Detská žľaza zaniknutá, prerastená tukovým tkanivom, zachovaná, hmotnosti .. g, na reze 

ružovkastej farby, mäkkej konzistencie, na tlak vyteká mliekovitá tekutina. Rebrá, kľúčne 

kosti a hrudná chrbtica nie sú porušené, porušené. 

 
 

E. Brušná dutina 

 

Podkožné tukové tkanivo je žltej, tmavožltej farby, hrúbky ... cm, bez krvných výronov, 

bez ložiskových zmien. Svalstvo brušnej steny je červenohnedej, hnedej farby, bez krvných 

výronov, bez ložiskových zmien. Poloha orgánov je anatomicky správna, veľká predstera 

prekrýva črevné kľučky, pečeň nepresahuje rebrový oblúk, dutina je bez zrastov, zrasty, bez 
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prítomnosti cudzieho obsahu, obsahuje .... Slezina rozmerov .. x .. x .. cm, hmotnosti ... g, 

puzdro jemné, hladké, mierne napäté, nie je zhrubnuté, zhrubnuté, povrch nie je porušený, 

porušený, na reze tmavočervenej, bledočervenej, tmavofialovej, svetločervenej, sivočervenej  

farby, folikuly zreteľné, zväčšené, trámčina znateľná, zhrubnutá, dreň sa nezotiera, zotiera, 

konzistencia krehká, mäsovitá, tuhá, mäkká, kašovitá. Žalúdok primeranej veľkosti, 

obsahuje ..... ml tekutiny, riedko, husto kašovitej hmoty, ..... farby, stena nie je porušená, 

porušená, riasnatá, vyhladená, sliznica belavohnedej, sivej farby, hladká, bez defektov, 

priechod do dvanástnika je voľný. Dvanástnik je priestranný, obsah tekutý, riedko kašovitý, 

.... farby, stena nie je porušená, porušená, sliznica zriasnená, hladká, hrúbka, belavohnedej, 

bledožltej farby. Tenké črevo: obsah hlienovitý, riedko, husto kašovitý, ..... farby, stena nie 

je porušená, porušená, sliznica prekrvená, zdurená, bez defektov, ...... farby. Hrubé črevo: 

obsah husto kašovitý, formovaný, kusovitý, ..... farby, stena nie je porušená, porušená, 

sliznica prekrvená, zdurená, bez defektov, ...... farby. Červovitý prívesok slepej časti 

hrubého čreva prítomný, nie je prítomný, bez obsahu, bez ložiskových zmien. Konečník 

obsahuje stolicu cestovitej konzistencie, formovanú stolicu, hnedej, hnedozelenej, zelenej 

farby, stena nie je porušená, porušená, sliznica bez defektov. Žlčové cesty voľné, priechodné, 

bez obsahu. Žlčník obsahuje .. ml žlče, ...... farby, stena nie je porušená, zhrubnutá, tuhej 

konzistencie, na reze belavej farby, sliznica jemne sieťkovaná, ..... farby, konkrementy. 

Pečeň rozmerov .. x .. x .. cm, hmotnosti .... g, puzdro nie je zhrubnuté, zhrubnuté, povrch 

nie je porušený, lesklý, hladký, hrboľatý, okraje ostré, tupé, na reze hnedej, žltohnedej, žltej 

farby, štruktúra nie je zreteľná, zreteľná, nápadne výrazná, konzistencia krehká, pevná, veľmi 

tuhá, tvrdá. Podžalúdková žľaza hmotnosti ... g, primerane veľká, na reze hrubozrnitej 

štruktúry, hnedobelavej farby, veľmi tuhej konzistencie, bez ložiskových zmien. Nadobličky 

hmotnosti .. g, primerane veľké, kôra okrovožltej farby s úzkou hnedou vrstvou pri rozhraní 

kôry a drene, dreň sivobielej farby, bez ložiskových zmien. Obličky rozmerov pravá .. x .. x 

.. cm, ľavá .. x .. x .. cm, hmotnosti pravá ... g, ľavá ... g, primerané veľké, zväčšené, 

zmenšené, puzdro ľahko, ťažko zlúpateľné, povrch hladký, zrnitý, hrboľatý, ložiskovo 

vtiahnutý, nie je porušený, porušený, kôra široká .. cm, hnedej, hnedočervenej, fialovej, 

belavožltej farby, kôrové krvácania, pyramídy tmavosivočervenej, tmavofialovej farby, 

hranica medzi kôru a pyramídami ostrá, kresba tkaniva vyznačená, konzistencia tuho 

elastická. Panvičky nie sú rozšírené, rozšírené, bez obsahu, obsahujú ....., sliznica je 

sivobelavá, jemná, krvácania, panvičkové tukové tkanivo nie je zmnožené, zmnožené. 

Močovody nie sú zúžené, zúžené, rozšírené, bez obsahu, sliznica sivobelavá, jemná. 

Močový mechúr nie je rozšírený, rozšírený, obsahuje .... ml čírej, skalenej tekutiny, 

svetložltej, tmavožltej farby, sliznica sivobelavej farby, zriasená, hladká, trabekulizácia 

nezhrubnutá, nápadne výrazná. Prostata nie je zväčšená, zväčšená, na reze sivobelavej farby, 

hladká, hrboľatá, pevnej, tuhej konzistencie. Semenníky nie sú zväčšené, zväčšené, na reze 

sivohnedej farby, zreteľnej štruktúry, mäkkej konzistencie. Pošva primerane priestranná, 

sliznica sivej farby, riasnatá, vyhladená. Maternica rozmerov .. x .. x .. cm, vonkajšie ústie 

okrúhle, štrbinovité, erodované, stena nie je zhrubnutá, zhrubnutá, pevná, tuhá, krčkový kanál 

obsahuje malé množstvo sklovitého hlienu, sliznica bledoružovej farby, nie je porušená, 

kyprá. Vajíčkovody nie sú zhrubnuté, zhrubnuté, priesvit nie je rozšírený, rozšírený, zúžený, 

bez obsahu, obsahuje ..... Vaječníky nie sú zmenšené, zmenšené, povrch hrboľatý, hladký, 

na reze sivoružovej farby, mäkkej, elastickej konzistencie, dutinky, obsah, žlté teliesko, 

veľkosti ..... Kostná dreň: tmavočervenej, červenej, žltej, sivožltej, sivozelenej, sivej farby, 

konzistencia želatinózna. Kĺby: kapsula sivá, mierne napnutá, kĺbová dutina štrbinovitá, 

obsahuje .... ml tekutiny jasnožltej farby, väzkej konzistencie, kĺbová chrupka hladká, bielej 

farby, synoviálna blana hladká, bledosivej farby. Lymfatické uzliny paraaortálne 

a inguinálne: veľkosť, zdurené, silne zväčšené, sivej, sivočervenej, sivobielej farby, 

štruktúra, konzistencia tuhá, mäkká, šťavnatá. 
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F.  Iné časti tela 

_________________________________________________________________________ 
 

III.  časť 

Laboratórne vyšetrenia  
 (ordinované pitvajúcim lekárom) 

 
druh a množstvo odobratých biologických materiálov 

 

1) histopatologické: mozog, srdce, pľúca, pečeň, pankreas, slezina, obličky atď. 

 

2) toxikologické: krv (.. ml), moč (.. ml), pečeň (.. g), oblička (.. g) atď.  

 

3) alkoholické: krv (.. ml) 

 

4) sérohematologické:  

 

5) bakteriologické:  

 

6) fotografická dokumentácia: digitálne fotografie  

 

7) iné vyšetrenia: makroenzymatické vyšetrenie, povýstrelové splodiny, vyšetrenie 

rozsievok atď. 

 

8) zaistené dôkazové predmety:  

 
 

IV.  časť 

Pitevná epikríza 
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10 ÚČASŤ ŠTUDENTOV PRI PITVE 

V pitevnom trakte je potrebné zachovávať pietu, patričnú dôstojnosť a náležitú vážnosť 

k mŕtvym, ktorí nám v rámci rozširovania poznatkov medicíny takýmto spôsobom poskytujú 

svoju poslednú službu. V priestoroch pitevne je potrebné si neustále uvedomovať, že môžeme 

prísť do styku s nepoznanou infekciou. V pitevni a priestoroch, kde sú uložené mŕtve telá, je 

prísne zakázané jesť, piť a fajčiť. Po celú dobu pobytu v pitevnom trakte je potrebné zachovávať 

opatrnosť prislúchajúcu infekčnému materiálu a prostrediu. Vstup do pitevného traktu je 

povolený len v sprievode vyučujúceho (pitvajúceho lekára) alebo ním poverenej osoby. Pri 

vstupe do pitevného traktu v tzv. filtri je potrebné obliecť si pripravené plášte a obuť galoše. 

Nie je prípustné vstupovať vo svojej obuvi a vo svojich plášťoch alebo šatách. Pri pitve osoby, 

ktorá zomrela na vysoko infekčnú chorobu sa odporúča nosiť aj látkovú masku na ústa a nos. 

Počas pobytu pri pitve je prísne zakázané dotýkať sa akýchkoľvek predmetov predovšetkým 

nádob s odobratými vzorkami, opierať sa o pitevné stoly, parapety okien a steny. Študenti počas 

pitvy stoja pri pitevnom stole na strane opačnej ako vyučujúci (pitvajúci lekár). V priebehu 

pitvy je dovolené pohybovať sa v blízkosti pitevného stola tak, aby boli demonštrované nálezy 

dobre viditeľné. Bez súhlasu vyučujúceho (pitvajúceho lekára) je zakázané odchádzať od 

pitevného stola resp. pohybovať sa po pitevnom trakte. V prípade nevoľnosti je nutné túto 

skutočnosť oznámiť okamžite najbližšie stojacim kolegom alebo pracovníkom pitevne prípadne 

vyučujúcemu (pitvajúcemu lekárovi), ktorí okamžite odvedú dotyčného mimo pitevný trakt 

a poskytnú mu v prípade potreby prvú pomoc. Pri poranení v pitevni, kontakte infekčného 

materiálu s ústami, pri jeho prehltnutí, pri kontakte s očnými spojovkami je potrebné túto 

skutočnosť okamžite hlásiť vyučujúcemu (pitvajúcemu lekárovi), ktorý zabezpečí okamžité 

poskytnutie prvej pomoci a potrebné ošetrenie. V prípade závažnejších poranení a hroziacej 

infekcie je potrebné vyhľadať chirurgické ošetrenie. Celú udalosť je potrebné nahlásiť 

vedúcemu lekárovi pracoviska a prednostovi ústavu, zadokumentovať a spísať o udalosti 



72 

záznam. Pri odchode z pitevného traktu je potrebné uložiť galoše a zavesiť plášte ako boli 

v pôvodnom stave. Zároveň je potrebné riadne si umyť a dezinfikovať ruky dezinfekčným 

prostriedkom. 
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11 VIRTOPSIA 

Virtopsia alebo „virtuálna pitva“ predstavuje jeden z najvýznamnejších a najväčších pokrokov 

v súdnom lekárstve za posledných sto rokov. Je to minimálne invazívna pitva vykonaná 

pomocou moderných zobrazovacích technológií používaných v klinickej medicíne, ktorá 

poskytuje kompletný trojdimenzionálny pohľad na povrch aj vnútro mŕtveho ľudského tela. 

Virtopsy ® je registrovaná ochranná známka, zapísaná profesorom Richardom Dirnhoferom, 

bývalým prednostom Ústavu súdneho lekárstva na univerzite v Berne vo Švajčiarsku.  

Slovný novotvar virtopsia (virtopsy) vznikol spojením slov virtual (efektívny, účinný) 

a autopsy (autopsia – vidieť na vlastné oči). Ide teda o odvodený výraz, ktorý je možné preložiť 

ako "lepšie a účinnejšie vidieť“, čo je jedným z cieľov virtopsie a to odstrániť prvok subjektivity 

implikovaný do klasickej pitvy.  

Virtopsia predstavuje možnosti použitia a využitia moderných vrcholných („high-tech“) 

nástrojov v repertoári súdneho lekárstva. Virtopsia alebo neinvazívne, resp. minimálne 

invazívne zobrazovanie tela po smrti je metóda, v ktorej sa kombinuje výkonná počítačová 

tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI) spolu s povrchovým trojrozmerným (3D) 

skenovaním tela a fotogrametriou. Okrem uvedeného sa vykonáva posmrtná angiografia 

a odber vzoriek tkanív a orgánov pod vizuálnou kontrolou. Pomocou kombinácie týchto metód 

je možné získať objavné a fascinujúce pohľady na povrch a do vnútra mŕtveho ľudského tela. 

Pri virtopsii dochádza k vytvoreniu súboru dát, ktoré môžu byť opakovane preskúmané 

kdekoľvek na svete a ktoré možno archivovať bez straty.  

Virtopsia nie je nový spôsob, ako vykonávať pitvy, aj keď niektorí zástancovia virtopsie 

postupne skutočne opúšťajú koncepciu „reálnych“ tradičných pitiev. Zámerom virtopsie je 

jednak revidovať technický postup štandardnej pitvy a jednak využiť ju ako nástroj v prípadoch, 

keď klasická pitva tela nie je možná. Tradičná pitva vedie vždy k zničeniu 3-D geometrie tela. 

Moderná zobrazovacia technika ponúka alternatívu k pitve. Virtopsia predstavuje metódu, ktorá 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark
http://en.wikipedia.org/wiki/Bern
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
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by mala prinajmenšom doplniť klasickú pitvu, čo umožní súdnemu lekárovi „naplánovať“ pitvu 

oveľa efektívnejšie. Pomocou virtopsie je možné všetko snímať a dokumentovať neinvazívnym 

spôsobom. Jedným zo základných cieľov virtopsie je získať rovnaké množstvo informácií 

z mŕtveho ľudského tela bez toho, aby bolo potrebné urobiť na tele rez. Virtopsia má vedecké 

ako aj technologické zázemie. Vedecké kvôli samotnej pitve a súdnemu lekárstvu, 

technologické kvôli technickým a digitálnym možnostiam.  

Zo širokého spektra výhod, ktoré poskytuje virtopsia uvádzame len niektoré napr. možnosť 

vytvoriť nedeštruktívne komplexný trojrozmerný obraz mŕtveho tela umožňujúci ľahkú 

virtuálnu manipuláciu, rôzne časti tela môžu byť videné a skúmané opakovane, zo všetkých 

uhlov, telo je možné skúmať po jednotlivých anatomických vrstvách. Ide o štandardizovaný 

postup získavania dát, získavanie dát sa deje s vysokou presnosťou (mm), nezávislosť, 

neobmedzená a objektívna archivácia dát, ktoré sú prakticky nezničiteľné, digitálne uložené 

dáta (3D obrázky) v počítači sú prístupné kedykoľvek, čo umožňuje znovu vyšetrenie tela, napr. 

v prípadoch obnovy konania alebo novo získaných dôkazov, žiadne riziko infekcie, možnosť 

využitia v prípadoch odmietnutia klasickej pitvy a mnohé iné. 

Metóda má ale zároveň aj mnohé nevýhody, ktoré neumožňujú jej univerzálne využitie 

v postmortálnej diagnostike. Je to napr. časovo obmedzená možnosť vykonania po smrti 

z dôvodu prítomnosti artefaktov a tvorby plynu počas posmrtného rozkladu tela, nedokáže 

diagnostikovať všetky chorobné príčiny smrti, nedokáže diagnostikovať niektoré „malé“, ale 

zásadné nálezy (napr. poranenia), je obmedzené odlíšenie vitálnych a posmrtne vzniknutých 

rán a lézií, neumožňuje rozoznať farebné zmeny a farbu orgánov, nedáva dostatočné výsledky 

pri diagnostike infekcií a otráv atď. 

Virtuálna pitva je ešte na začiatku svojho vývoja a tradičná pitva zostáva stále "zlatý štandard" 

v každodennej praxi súdneho lekárstva. Na základe doterajších výsledkov je možné 

konštatovať, že budúcnosť spočíva vo využití kombinácie obidvoch metód. 
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