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Dobisíková M., Katina S., Beran M., Cyprianová A. (Praha) 
Zpráva o naší oběhové soustavě (7) 
 
Moravanský N., Novomeský F., Lexmann J., Droba S., Vanko P. 
(Martin, Bánovce nad Bebravou) 
Excesívna religiozita a jej projekcia do spôsobu narábania s telom 
zomrelého (8) 
 
Longauer F. (Košice) 
Niektoré poznatky z účasti na XX. kongrese IALM v Budapešti 2006 (9) 

 
12.00 Oběd 
 
13.30   Čtvrtek II. blok p řednášek (Malý sál – Špilberk) 
 předsedající: Prof. MUDr. Oldřich Fryc 
  Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. 
 
 Novomeský F., Hirt M. (Martin, Brno) 
 Expertizní postupy při vyšetřování smrtelných nehod potápěčů (10) 
 
 Dobiáš M. (Olomouc) 
 Kazuistika – cizí těleso v konečníku (11) 
 
 Štuller F., Macko V. (Martin) 
 Biele kone (12) 
 
 Berek A., Hojsík D. (Bratislava) 
 Slovenské špeciálne cvičené psy při hľadaní „hrobov“ 
 zavraždených kamionistov v zahraničí (13) 
 
 Dvořák M., Čechová E., Kilian J., Kobr J., Pizingerová K. (Plzeň) 
 Tělesné týrání dvouletého dítěte (14) 
 
 Adamus K., Loyka S., Útrata R., Dobiáš M. (Olomouc) 
 Chyby v souvislosti s lékařskými znaleckými posudky (15) 
 
 Štefan J. (Praha) 
 Úmrtí v souvislosti s pochybením v diagnostické a léčebné činnosti (16) 
 
15.30 Přestávka 
 



37. Kvalifikovaný souhlas 
Adamus K., Loyka S., Útrata R., Dobiáš M. 
Ústav soudního lékařství LF UP v Olomouci 
 
Autoři se zabývali kvalifikovaným souhlasem v ČR, jeho šíří a vývojem v chápání 
tohoto institutu, i jeho dopady na české zdravotnictví, to vše v souvislostech s právnímí 
normami ČR a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Stranou nezůstaly ani návrhy 
„de lege ferenda“. 
 
 
 
 

38. Náhlá smrt u jedinců mladších 40 let – design studie. 
Šindler M.1, Sepši M.2, Rotterová P. 3, Bittnerová A.4 
1Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny, Brno 
2Interní Kardiologická Klinika FN Brno 
3Patologicko – anatomický ústav, FN u sv. Anny, Brno 
4Oddělení lékařské genetiky FN Brno 
 
Náhlá úmrtí mladých jedinců z příčin nenásilných vyvolávají mnohé otázky a často i 
pochybnosti, zejména u laické veřejnosti. Jednou  z metodik k přesnějšímu určení příčiny 
úmrtí by, v některých případech, mohla být návaznost soudně lékařského vyšetření 
zemřelého s následným genetickým vyšetřením materiálu odebraného při pitvě. 
 
Vzhledem k relativné malému počtu pacientů nabízíme možnost spolupráce i pro další 
centra – kontakt: msepsi@fnbrno.cz 
 
 
 

39. Rozbor mechanizmu vzniku poranění chodce při středu s osobním automobilem ve 
spolupráci soudních lékařů a technického znalce – kazuistika 
Matějů E. 1, Vémola A. 2, Vojtíšek T. 1, Zeman M. 1 
1Ústav soudního lékařství LF MU v Brně 
2Ústav soudního inženýrství VUT v Brně 
 
Autoři popisují případ dopravní nehody, při které byl chodec sražen osobním 
automobilem. Při pitvě zjištěná poranění svědčila i pro jinou možnost vzniku zranění, a 
sice pro přejetí ležící osoby. Teprve po vzájemné konzultaci pitvajících lékařů a 
analytika silničních nehod bylo možno uspokojivě vysvětlit mechanizmus vzniku 
utrpěných zranění při dopravní nehodě. 

 
 


