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Možnosti analýzy stop zeminových fází 
v kriminalistické znalecké praxi
Analysis of pedological phases

in forensic practise
MAREK KOTRLÝ1

Abstrakt
Analýza zeminových fází, které ulpěly na oděvu, obuvi, vozidle, nebo dalších předmětech 
je v kriminalistické znalecké praxi vyžadována relativně často pro potvrzení místa původu 
kontaminace. Zpravidla se jedná a dva základní typy úloh – první jsou klasické komparace, 
kdy jsou sporné zeminové fáze porovnávány s odebranými srovnávacími vzorky pro pot-
vrzení místa trestného činu, trasy vozidla, apod. Nebo je požadováno tipování neznámého 
místa, kde ke kontaminaci zeminou mohlo dojít. V obou případech se jedná o komplexní 
analýzy, při kterých je samostatně zkoumána organická složka vzorků, případné antropo-
genní kontaminace a  vlastní nerostný materiál. Pro minerální fáze jsou využívány me-
tody mineralogického a petrologického rozboru. Antropogenní materiál (fragmenty skla, 
struska, stavební materiály apod.) je analyzován samostatně dalšími technikami a může 
zvýšit míru pravděpodobnosti shody mezi stopou a  srovnávacími vzorky. Pro tipování 
neznámých míst, kde ke kontaminaci zeminou mohlo dojít, jsou využívány systémy geo-
grafických informačních systémů (GIS), kde jsou spojována topografická data s podrobný-
mi geologickými mapami odkrytými i zakrytými a mapami pedologickými. Pro posuzování 
všech okolností souvisících se zjištěnou stopou je velmi významná detailní konfigurace 
terénu dané lokality, jsou využívány i 3D terénní modely s detailním topografickým pod-
kladem a 3D modely s využitím ortofotomap.
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Abstract
Analysis of pedological phases that adhered to clothing, footwear, vehicles, or other ob-
jects is relatively frequently required in forensic practice to confirm the place of origin of 
contamination. These are basically two types of tasks. This entails either standard com-
parisons, when the questioned soil phases are compared with collected reference samples 
to confirm the crime scene, vehicle route, etc. Alternatively, forecasting of an unknown 
location is required where contamination by soil may have occurred. These are in both 
cases complex analyses, in which the organic component of the sample is studied sepa-
rately, possibly anthropogenic contamination and mineral material itself. Basic techniques 
are optical light microscopy in transmitted and reflected light, polarization, fluorescence, 
next are utilised SEM/EDS (WDS), XRF and FTIR. For the clay fraction, but also for other 
phases, the x-ray diffraction is imperative with applying conventional powder diffraction 
in transmission and reflected modes, scanning in a rotating capillary, and also micro x-ray 
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diffraction, which allows to obtain a relevant structural record from the diameter around 
0,1mm. Biological material frequently present in the traces is analysed separately, plant 
and animal relicts are analyzed, including microscopic shells and relics (e.g. group Dia-
toms, etc.). Anthropogenic material (glass fragments, slag, construction materials, etc.) 
is analyzed separately by other techniques and may increase the probability measure of 
a match (hit) between traces and reference samples. Genetic methods that could compare 
both information from plant fragments and soil microorganisms are a big potential into 
the future.

Key words
soil analysis, forensic microanalysis, optical methods, pedology, X-ray diffraction.

1.  Úvod

Forenzní analýza zemin se v české kriminalistické a znalecké praxi rutinně používá od 70. 
let minulého století, jedná se o  velmi komplexní expertizu, jejíž základní systém byl 
postupně rozšiřován. V 90. letech byly zavedeny některé detailní postupy mineralogické 
a rentgenstrukturní mikroanalýzy a celý systém dostal základ podoby, která je popsána 
níže. Ročně je v Kriminalistickém ústavu Praha PČR (KUP) zpracováváno 30–60 případů 
a to v nejzávažnějších kauzách násilné trestné činnosti, trestné činnosti některých skupin 
mládeže, apod. Řada posudků sloužila jako stěžejní důkaz u soudu. 

Ze zahraničních pracovišť jsou pedologická analýzy využívány v kriminalistické praxi ze-
jména v Německu, Holandsku, Francii, Velké Británii, Polsku, Norsku, USA, Austrálii, Japon-
sku a dalších zemích.

V rámci Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI) působní pracovní skupina botanických, 
zoologických a pedologických stop (Animal, Plant and Soil Traces WG), ve které má KUP 
svého zástupce.

Forenzní laboratoře se od  většiny ostatních vědeckých pracovišť liší v  jedné základní 
věci, zatímco většina ostatních laboratoří bývá po určitou dobu zaměřena na zkoumání 
materiálů jednoho druhu, do forenzní laboratoře může přijít prakticky jakýkoliv materiál, 
který má spojitost s  kriminálním deliktem, nebo místem činu. V  praxi se může jednat 
o jakýkoliv materiál vzniklý činností přírody, nebo jakýkoliv materiál vyrobený člověkem. 
Forenzní laboratoř by měla být schopna tento materiál alespoň rámcově určit a zařadit. 
Tato nesmírná šíře záběru se týká i pedologických stop, které mohou být materiálem vel-
mi komplexním a proto se forenzní analýza zemin řadí k nejkomplexnějším zkoumáním 
ve forenzní oblasti.

Používaný analytický systém pro pedologické stopy umožňuje provedení kvalifikované 
expertizy otěrů a znečištění zeminou na oděvu, obuvi, lidském těle apod. a porovnání 
těchto stop se srovnávacími vzorky zeminy. Analytické postupy systému je možné využít 
i pro zjištění přítomnosti některých významných fází (např. ze srovnávacího vzorku) v silně 
kontaminované, a z různých zdrojů pocházející, stopě (např. pro zjištění přítomnosti fází 
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zeminy z potencionálního místa činu ve směsném vzorku získaném ze znečištění podlážek 
podezřelého vozidla apod.). Tento fakt má značný význam i pro komparaci vzorků z obuvi, 
kde bývá obvykle situace obdobná. 

V případě, že je k dispozici dostatek materiálu (alespoň cca 3 mm3) a je předpoklad, že 
vzorek je původní a nekontaminovaný, je obvykle možná pedologická klasifikace vzorku 
a pokus o tipování místa původu vzorku.

1.1. Požadavky na vzorky

Pedologické stopy je vhodné, pokud to situace dovoluje, zaslat ke zkoumání i s předměty 
na kterých jsou fixovány (zeminou znečištěné části oděvů, obuv apod.), ve výjimečných 
případech z nich pořídit oškrab a výtřep. Zde je nutná snaha o maximální pečlivost, zejmé-
na jde-li o nepatrné množství zeminy. V dalších případech obvykle také vyhoví důkladný 
oškrab a  výklep, popř. výsavek (podběhy kol dopravních prostředků, podlážky atd.). 
V žádném případě není přípustné provádění jakýchkoliv oplachů.

Nezbytným předpokladem získání adekvátního výsledku expertizy je také kvalitní zabalení 
těchto předmětů. Tento na první pohled samozřejmý požadavek bohužel, jak často uka-
zuje praxe, nebývá splněn. Jednotlivé předměty je nutno balit odděleně a musí být suché, 
aby se zabránilo jejich případně degradaci během transportu. Často bohužel přicházejí 
vzorky v papírových nedokonale zalepených obálkách, ze kterých se zemina volně vysýpá. 
Je nutné si uvědomit, že nositelem podstatné informace je zejména nejjemnější frakce 
(často pod 0,01 mm).

Pro kvalifikovanou komparaci se stopou je třeba, aby srovnávací vzorky zemin byly ode-
brány jen z míst, kde je předpoklad, že ke vzniku stop mohlo dojít a z půdního profilu 
se odebírá jen z vrstvy, která se do kontaktu skutečně mohla dostat. Jak ukazuje praxe, 
bohužel ani tento, opět by se zdálo na první pohled zřejmý požadavek, není vždy splněn. 
Obtížně lze srovnávat vzorek vyrytý rýčem do hloubky 20 cm a stopu otěru z povrchové 
vrstvy na šatech oběti, když v tomto konkrétním místě se půdní profil do hloubky 20 cm 
změnil třikrát a vzorek se v průběhu dopravy dokonale promíchal. 

Při odběru srovnávacích vzorků je dále třeba mít na zřeteli, že složení zeminy se může 
v některých případech zásadně měnit i na vzdálenosti několika metrů. Vzorek se odebírá, 
pokud to okolnosti umožňují, v objemu 250 - 500 ml a ke zkoumání se zasílá v polyethyl-
enových sáčcích, skleněných, nebo polyethylenových lahvích s uzávěrem. Množství vzorku 
není samoúčelné, ale jde o minimální množství, kdy je zaručeno, že se podaří v dostatečně 
reprezentativním množství dokumentovat všechny půdní fáze pro komparaci se stopou, 
která často podlehla přirozené separaci a pro porovnání je nutné použít jen v půdě zas-
toupené minoritní fáze.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 192

2.  Komplexní systém pro forenzní analýzu 
pedologických fáz

V kriminalistické praxi se při požadavcích na zpracování pedologických stop setkáváme 
zpravidla se dvěma základními typy úloh. Jedná se buď o klasické komparace, kdy jsou 
sporné zeminové fáze porovnávány s odebranými srovnávacími vzorky pro potvrzení mís-
ta trestného činu, trasy vozidla, apod. Nebo je požadováno tipování neznámého místa, kde 
ke kontaminaci zeminou mohlo dojít. V obou případech se jedná se o komplexní analýzy, 
při kterých je samostatně zkoumána organická složka vzorků, případné antropogenní kon-
taminace a vlastní nerostný materiál. Pro minerální fáze jsou využívány metody mineralog-
ického a petrologického rozboru. V průběhu analýzy jsou odděleny jílové frakce, minerální 
zrna a horninové fragmenty, a jejich analýzy probíhají samostatně.

Obr. 1 - Schéma komplexního systému pro forenzní analýzu pedologických fází
Obr. 1 - Schéma komplexního systému pro forenzní analýzu pedologických fází
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2.1.1. Morfologická makroskopická analýza

Na začátku vlastního zkoumání je provedena detailní prohlídka vzorků pod binokulárním 
stereomikroskopem a  je provedeno hrubé zatřídění podle pedologické klasifikace. Je 
zjištěn makro obsah písku, jílu, organických zbytků, makroskopická barva za sucha. Vlastní 
pedologický vzorek je rozdělen na biologický materiál (fragmenty botanické, dendrolog-
ické, zoologické apod.), které jsou častou komponentou povrchových vrstev půdy. Tyto 
materiály jsou často komparovatelné s materiály obdobné povahy ze srovnávacích vzorků, 
a  jsou dále zpracovávány biologickými specialisty. Dále jsou ze vzorků zeminy odsep-
arovány cizorodé částice, které často tvoří nezanedbatelný podíl vzorku, zejména z míst 
trestných činů na antropogenních sedimentech a reziduích (skládky, náspy, průmyslové 
objekty, atd.). Nejčastějšími fázemi tohoto druhu bývají úlomky skla, betonu, cihel, škváry, 
strusky atd. Tyto částice jsou často vítaným dalším materiálem pro komparace a jsou zpra-
covávány odděleně. 

2.1.2 Morfologická mikroskopická analýza

Zbývající podíl vzorku, ve kterém převládají přírodní půdní fáze spolu s mineralogickým 
materiálem, je podroben mikroskopické analýze pro zjištění morfologie a předběžného 
půdního typu. Je hodnocena morfologie zrn, barva v suchém a mokrém stavu podle škály 
barev.

Sedimentární petrologie se detailně zabývá hodnocením morfologie zrn. Některé 
z postupů jsou po úpravách aplikovatelné i ve forenzní pedologii.

Hodnocení tvaru klastů se týká zaoblení, které ukazuje na mechanickou nebo chemick-
ou abrazi a  určuje se z  ostrosti nebo hladkosti rohů a  hran klastů. Koeficient zaoblení 
je možno individuálně pro každé zrno vypočítat jako podíl mezi průměrnou hodnotou 
poloměru zakřivení všech rohů a hran a poloměrem maximálně možné vepsané kružnice. 
Takové měření je zdlouhavé a často i zbytečné.  Daleko snadněji je možno stupeň zaoblení 
určit pomocí škály siluet. Při běžné praxi často stačí slovní vyjádření v následující stupnici: 
klasty silně angulární neboli ostrohranné, angulární, subangulární (poloostrohranné), 
polozaoblené, zaoblené, dokonale zaoblené.

Sféricita je pojem, který vypovídá o tvaru částice vzhledem ke kouli. Nejčastěji se zjišťuje 
z rozdílu délek dvou nebo tří na sebe kolmých os.  Hodnota blízká jedné ukazuje vysokou 
sféricitu. Sféricita  závisí hlavně na zdroji materiálu a často neodpovídá zaoblení. Velmi 
dobře protažená zrna mají nízkou sféricitu, krychle má naproti tomu nízké zaoblení a vy-
sokou sféricitu.

Dalším velmi detailním hodnocením tvaru klastů je měření tří na sebe kolmých rozměrů. 
Zjištěné údaje lze vynést do diagramu, v němž na horizontále je vyjádřen poměr mezi 
nejmenším a středním průměrem a na vertikální ose mezi středním a dlouhým. Klasty 
jsou pak podle tvaru rozděleny do čtyř tříd: diskovité (ploché), kulovité (stejnorozměrné), 
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ploše protáhlé (čepelovité), protáhlé (vřetenovité, Zinggova klasifikace valounů podle je-
jich tvaru).

Povrch klastů může být ovlivněn mechanicky nebo chemicky. Hlavním faktorem vzniku 
povrchových struktur je vzájemný náraz částic. Pozornost se věnuje zejména zjišťování 
povrchových struktur charakteristických pro jednotlivá prostředí.

Pro morfologickou analýzu částic jsou obvykle využívány postupy obrazové analýzy.

2.1.3 Hustotní porovnání a granulometrie

Pro orientační sedimentační komparaci vzorků lze využít postup, který byl vypracován 
v 80. letech minulého století v bývalé Německé demokratické republice. Test se provádí  
v trubicích s navrstvenými roztoky o hustotě 1.499, 2.00, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.89 g.cm-3  
v trubicích o vnitřním průměru cca 5mm. Metoda je relativně citlivá a lze jí použít i pro 
malé množství materiálu. V původním postupu je využíván zdravotně problematický bro-
moform a brombenzen. Lze uvažovat o náhradě těchto látek jinými, zdravotně nezávad-
nými. 

Granulometrické stanovení je v klasické pedologii klíčové pro přesné určení půdního typu 
a dalších charakteristik sedimentu. Nezpevněné nebo snadno rozplavitelné vzorky mohou 
být rozděleny na jednotlivé frakce také pomocí sady sít. Používá se pro částice větší než 
0,032 mm. V laboratorní praxi bývají často používána síta s oky v tzv. Wentworthově ge-
ometrické řadě (0.032 mm, 0.063 mm, 0.125 mm, 0.250 mm, 0.50 mm, 1.00 mm, 2.00 mm, 
4.00 mm, 8.00 mm atd.).

Ke  zjištění distribuce se zjišťuje hmotnostní procento jednotlivých frakcí. Pokud 
k rozdružení nestačí nenásilné mechanické drcení nebo rozplavení v destilované vodě, 
používají se k odstranění karbonátového nebo železitého tmelu kyseliny (monochloroc-
tová, šťavelová, citrónová).  K rozdružení jílovitých vzorků se nasazuje ultrazvuk nebo opa-
kovaná krystalizace solí, případně vymrzávání.

2.1.4 Statistické metody vyhodnocení výsledků granulometrické 
analýzy

Minerální zrna ve vzorcích mívají velmi široký velikostní interval a proto pro jejich klasifika-
ci je využívána decimální nebo logaritmická škála. Logaritmus průměru zrna je označován 
indexem φ:

      φ = -log2d

  d ....... průměr částice v milimetrech

Logaritmické vyjádření zjednodušuje grafické vyhodnocení  výsledů zrnitostních analýz 
a výpočet statistických parametrů.
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Údaje získané zrnitostní analýzou, kromě přímého vynesení lze vyjádřit jako hmotnostní 
procenta jednotlivých frakcí buď pomocí histogramu, frekvenční nebo kumulační křivky. 
Předností kumulačních křivek je to, že z nich mohou být přímo odečítány hodnoty jednot-
livých percentilů (P) a kvartilů (Q).

Statistické parametry jsou základem různých diagramů, které dovolují odlišit vzorky uk-
ládané různými procesy nebo v různých prostředích. Nejdůležitější je stanovení střední ve-
likosti zrna. K vytřídění pak dochází nejčastěji v plošně omezeném prostoru při opakované 
redepozici. Intenzívní nebo krátkodobé procesy vyvolávají sice významný pohyb, nevedou 
však k dokonalému vytřídění. Naopak opakované redepozice větrem nebo vodou mohou 
způsobit dokonalé vytřídění. Vznik klastů s asymetrickým rozdělením populací ukazuje 
na přednostní nebo potlačený transport určitých zrnitostních frakcí.

2.1.5.  Semikvantitativní komparace obsahu kationtů, aniontů  
a humusové komponenty

V případě dostatečného objemu materiálu se ukázalo vhodným provedení semikvanti-
tativních stanovení vybraných aniontových skupin, kationtů, pH a humusových kyselin. 
Vzorky zeminy jsou po určení barvy za sucha a mokra v mikro zkumavkách zakápnuty 
destilovanou vodou, v objemu cca 1:2 až 1:3 vzhledem k původnímu množství vzorku. 
Pro další zkoušky je odebírána obvykle jedna kapka plastovými jednorázovými mikropi-
petami.

Obvykle je stanovován draslík, amoniak, pH, vápník, obsah síranů, dusitanů a dusičnanů 
a huminové komponenty. V některých případech může být stanovován i obsah fosfátů, 
kyseliny křemičité, železa, manganu, nebo titanu. Pro stanovení se využívají buď jednorá-
zové indikační papírky, nebo mikrochemické reakce. 

Tato stanovení u standardních vzorků zemin nemusí vždy poskytovat dostatečně difer-
encované výsledky. Jejich použití bývá omezeno na některé speciální případy. Obsahy 
těžších prvků lze stanovit přesněji pomocí rentgenové fluorescence.

2.1.6.  Frakční separace a plavení 

Pro provádění dalších kroků pedologické expertizy jsou odděleny hlavní komponen-
ty zeminy. Postupy, které vyžadovaly posuzování zeminy jako celku, byly ukončeny 
v předcházejících krocích. Vzorky zeminy jsou promývány v porcelánových miskách s ku-
latým dnem, které umožňují opatrné vyplavování zbytků organických komponent a jílové 
fáze. Pokud nebyla z  jakéhokoliv důvodu provedena granulometrie a přesně oddělené 
vzorky prachové a jílové frakce nejsou proto k dalšímu studiu k dispozici, je nyní možné při 
plavení zachytávat přibližně oddělenou jílovou a prachovou frakci. Při plavení je nezbyt-
né dokonale rozdružit případné konkrecionální hrudky zeminy, aby se dosáhlo úplného 
rozdělení minerálních zrn, jílové frakce a reliktů hornin, popř. cizorodé hmoty. Získané frakce 
jsou promyty ethanolem a vysušeny.
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2.1.7.  Minerální zrna

2.1.7.1.  Optická mikroskopie v procházejícím a odraženém světle

Před vlastním zahájením mikroskopického výzkumu je vhodné, umožňuje-li to dostatek 
materiálu, provést separaci tzv. těžkých minerálů (tj. nerostných fází, majících hustotu 
vyšší než křemen). Tato separace se provádí ve speciálních kapalinách, obvyklé je použití 
acethylentetrabromidu (C2H2Br4), který dosahuje dostatečné hustoty - 2.964 gcm-3, při  
20 oC, a lze ho jednoduše promývat ethanolem a recyklovat protřepáváním lihové směsi 
v nadbytku vody. Pro speciální případy lze použít i dalších roztoků:

název promývání
 hustota

 [gcm-3, při 20oC]

methylenjodid (CH2J2) aceton, ether, xylen 3.31

roztok Sonstadt-Thouletův (HgJ2.2KJ) voda 3.20

roztok Sušin-Rohrbachův (HgJ2.BaJ2) methanol 3.57

roztok Kleinův (9WO3.B2O3.2Cd(OH)2.16H2O) voda 3.36

roztok Clericiho (CH2(COO)2Tl2.HCOOTl) voda 4.20

Vlastní oddělení těžké fáze lze provést přímo v mikrozkumavce, nebo v nálevce. Obsah 
těžkých minerálů ve vzorku je velmi významný a může výrazně přispět ke konstatování 
shody či rozdílu vzorků. Tyto minerální fáze obvykle nepodléhají rychlému zvětrávání 
a jsou značně odolné vůči dezintegraci při transportu. Díky tomu často podávají i ve velmi 
vyzrálé půdě informaci o matečné hornině.

2.1.7.2.  Písková frakce

Po oddělení těžkých minerálů jsou ze vzorku odseparovány magnetické fáze permanent-
ním magnetem. Vzorek je dále zkoumán pod binokulárním stereomikroskopem, kdy je 
u pískové frakce hodnocena

• barva
• tvar
• štěpnost:

• velmi dokonalá
• dokonalá
• dobrá
• nedokonalá
• špatná
• minerál neštěpný

• zonárnost
• stupeň zaoblení jednotlivých zrn a jejich detailní morfologie
• velikost
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• uzavřeniny 
• stupeň navětrání, popř. rozkladu, nebo odbarvování. 

Všechny tyto charakteristicky jsou významné pro oddělování půd obsahujících ste-
jné nerostné fáze, ale prošlých různým vývojem. Některé z  výše uvedených vlastností 
se nepodaří zjistit pod stereomikroskopem a  jsou popsány až při studiu zrnitostních 
preparátů pod polarizačním mikroskopem.

Zde je nutné zdůraznit často opomíjený fakt, že zrna křemene velikosti pod 0.15 mm nej-
sou zaoblena ani po velmi dlouhém transportu, avšak zrna velikosti nad 2 mm se naopak 
zaoblují daleko rychleji (Skoček, 1993). Z tohoto důvodu je nutné věnovat mimořádnou 
pozornost morfologii křemene. Pro studium jeho morfologie a zejména jeho zaoblení je 
optimální frakce o velikosti zrn 0.20 až 2 mm. Také stanovení podílu křemene v hruboz-
rnné, středně zrnné a jemnozrnné frakci je možno použít při komparaci několika vzorků. 
Detailní studium morfologie vybraného minerálu lze provádět na rastrovacím nebo elek-
tronovém mikroskopu, které poskytují ideální možnosti studia morfologie.

Pod binokulárním stereomikroskopem je také přímo určena řada nerostných fází. Pro fáze, 
jejichž určení není jasné, je zhotoven zrnitostní preparát, zakápnut imersním olejem (in-
dex lomu cca 1.55) a  je provedeno určení standardními metodami optické mikroskopie 
na univerzálním polarizačním mikroskopu. Pokud ani zde není určení jasné a nepomůže 
prostá komparace s ostatními vzorky pro konstatování shody či rozdílu, je nerostná fáze 
analyzována energiovědisperzní mikroanalýzou (EDX) na elektronovém mikroskopu. Tato 
metoda je často užívána vzhledem k rychlosti, zejména u opakních fází, kde by bylo nutné 
pro mikroskopii v odraženém světle zhotovení zalévaných nábrusů.

2.1.7.3.  Prachová frakce

Pro tuto frakci je nejdůležitější optická mikroskopie v  procházejícím světle. Vzorek je 
zakápnut imersním olejem s indexem lomu 1.546 (pro zneviditelnění křemene), překryt 
krycím sklíčkem a studován v polarizačním světle. Pro časové úspory není nutné provádět 
detailní určení všech fází, obvykle stačí zatřídění do skupin a přímá komparace s dalšími 
vzorky. V některých případech je vhodné použití komparačního mikroskopu, nebo obra-
zové analýzy.

Pro tuto zrnitostní frakci je již separace pro EDS mikroanalýzu obtížná a  v  případě 
problémů, nebo nejasných obsahů je možné provést určení pomocí XRD, nebo pro stano-
vení směsného složení rentgenovou fluorescenci (XRF). Použití XRF ale pro běžnou exper-
tizní praxi bývá málo signifikantní. Vzorky zeminy odebrané z míst vzdálených od sebe 
několik metrů, nebo desítek metrů nebývají obvykle natolik odlišné, aby výsledky do určité 
míry směsné, XRF analýzy dávaly dostatečné podklady pro vyslovení shody. V mezinárodní 
forensní praxi jde sice o metodu hojně používanou, ale zpravidla pro vzorky odebírané 
z míst vzdálených od sebe stovky metrů (Hiraoka, 1994), nebo až desítky kilometrů. Fo-
rensní institut Gerechtelijk Laboratorium v  Rijswijku zpracovával touto metodou např. 
komparace vzorků z  masových hrobů v  bývalé Jugoslávii, pro potřeby Mezinárodního 
soudního tribunálu v Haagu, zde se opět jednalo o vzdálenosti v kilometrech. Uvedené 
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skutečnosti je možné demonstrovat na jednom případu z praxe, kdy výsledky XRF nevy-
kazovaly prakticky žádné rozdíly (viz tabulka), zatímco již granulometrie pomohla tipovat 
potencionální místo činu (obr. 2).

Výsledky XRF analýzy na přístroji SPECTRO X-LAB, reálná expertiza případu znásilnění

vzorek

A B C D stopa

Na 0,40 0,40 0,45 0,43 0,42

Mg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Al 5,48 5,47 5,46 5,48 5,47

Si 19,83 19,85 19,80 19,83 19,85

P 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04

S 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03

Cl 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

K 0,85 0,88 0,85 0,86 0,88

Ca 0,11 0,15 0,14 0,13 0,15

Ti 0,45 0,47 0,47 0,46 0,45

V 0,011 0,012 0,011 0,012 0,11

Cr 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Mn 0,051 0,052 0,053 0,052 0,053

Fe 1,555 1,583 1,565 1,557 1,562

Ni 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Cu 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Zn 0,006 0,007 0,006 0,007 0,006

As 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003

Rb 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004

Sr 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002

Zr 0,026 0,025 0,023 0,025 0,024

Nb 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Sb 0,003 0,002 0,003 0,002 0,002

Ba 0,028 0,025 0,026 0,025 0,028

La 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Výsledky dosažené granulometrickým rozborem byly potvrzeny i mineralogickým obsa-
hem a dalšími dílčími výsledky.
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vzorek odseparovaný z oděvu poškozené

srovnávací vzorky A - C

Obr. 2 - Příklad znázornění výsledků granulometrie v trojúhelníkovém diagramu pro reálný 
případ znásilnění

Pro některé fáze prachové frakce by v tomto stadiu expertizy přicházela v úvahu infra-
červená, nebo Ramanova spektroskopie. Tato metoda přináší dobré výsledky zejména u 
amorfních fází, kde není možné provedení XRD a EDS mikroanalýza nedává jednoznačné 
výsledky dostačující k determinaci fáze.

2.1.8.  Cizorodá hmota

Částice, které nejsou přirozenou komponentou, zeminy byly ze vzorku vyseparovány 
již v průběhu morfologické makroskopické analýzy. Jejich další zpracování je do určité míry 
analogické s odseparovaným mineralogickým materiálem. Jedná se zpravidla o částice, které 
často tvoří nezanedbatelný podíl vzorku, zejména z míst trestných činů na antropogenních 
sedimentech a reziduích (skládky, náspy, průmyslové objekty, atd.). Nejčastějšími fázemi 
tohoto druhu bývají úlomky skla, betonu, cihel, škváry, strusky atd. Tyto částice jsou obvykle 
zpracovávány odděleně. 

Sklo, je-li nalezeno ve stopě i srovnávacím materiálu, tvoří vítanou komparační kom-
ponentu. Jeho komparaci je možné provést klasickou bivariací v imersní kapalině, nebo s větší 
přesností na poloautomatickém systému pro komparaci skel např. GRIM 2, GRIM 3, LUCIA RI,
LUCIA RI LAMBDA. Popřípadě dalších metod používaných pro komparace skel ve forenzní 
praxi – LA ICP-MS, apod.
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Pro některé fáze prachové frakce by v  tomto stadiu expertizy přicházela v  úvahu 
infračervená, nebo Ramanova spektroskopie. Tato metoda přináší dobré výsledky zejména 
u amorfních fází, kde není možné provedení XRD a EDS mikroanalýza nedává jednoznačné 
výsledky dostačující k determinaci fáze.

2.1.8.  Cizorodá hmota

Částice, které nejsou přirozenou komponentou, zeminy byly ze vzorku vyseparovány již 
v průběhu morfologické makroskopické analýzy. Jejich další zpracování je do určité míry 
analogické s odseparovaným mineralogickým materiálem. Jedná se zpravidla o částice, 
které často tvoří nezanedbatelný podíl vzorku, zejména z míst trestných činů na antropo-
genních sedimentech a reziduích (skládky, náspy, průmyslové objekty, atd.). Nejčastějšími 
fázemi tohoto druhu bývají úlomky skla, betonu, cihel, škváry, strusky atd. Tyto částice jsou 
obvykle zpracovávány odděleně. 

Sklo, je-li nalezeno ve  stopě i  srovnávacím materiálu, tvoří vítanou komparační kom-
ponentu. Jeho komparaci je možné provést klasickou bivariací v imersní kapalině, nebo 
s větší přesností na poloautomatickém systému pro komparaci skel např. GRIM 2, GRIM 3, 
LUCIA RI, LUCIA RI LAMBDA. Popřípadě dalších metod používaných pro komparace skel 
ve forenzní praxi – LA ICP-MS, apod.
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Pro ostatní cizorodé částice je vhodné použití SEM/EDS, resp. WDS mikroanalýzy, mikro 
XRF a XRD.

Celkově lze říci, že cizorodá hmota může mít pro komparaci zemin velký význam, protože 
svou obvykle častou proměnlivostí na relativně malé ploše, umožní odlišit od sebe téměř 
identické půdní vzorky.

2.1.9.  Relikty hornin

Jsou ze vzorku odseparovány během plavení a frakční separace. V pedologických vzorcích 
se nejčastěji setkáváme s  horninami ze dvou základních zdrojů. Jednak to jsou relikty 
matečné horniny, ze které půda vznikla. Tyto fragmenty bývají obvykle silně navětralé 
a stupeň rozložení někdy zcela znemožňuje určení původní matrice. Druhým typem horn-
in jsou úlomky, které se do vzorku dostaly později, nezřídka recentně. Časté jsou relikty ze 
stavebních prací (fragmenty hornin používaných ve stavebnictví, ke štěrkování), zimních 
posypů silnic apod. Pro obsah těchto fragmentů platí v podstatě totéž, co bylo napsáno 
o cizorodé hmotě.

Pro komparaci úlomků hornin se v první etapě používá binokulární stereomikroskop, který 
v řadě případů umožní určit alespoň přibližně horninový typ, který pro komparaci vzorků 
obvykle dostačuje. Současně je hodnocen:

• tvar reliktů a stupeň zaoblení a celková velikost
• barva horniny a morfologie
• zrnitost, případně variace ve velikosti zrna
• makroskopicky rozeznatelné minerály, jejich velikost, množství, tvar a omezení
• patrné texturní a strukturní znaky -

• břidličnatost
• vrstevnatost
• kliváž, je-li patrná
• usměrnění
• přednostní orientace
• vrásky, svraštění, trhlinky

• charakter foliace
• charakter lomné plochy a lomných hran
• stupeň navětrání, popř. rozkladu, apod.

Pro hodnocení těchto vlastností je používáno standardního petrografického popisu.

Pokud je potřeba úplné komparace, je nutné provést klasickou mikroskopii, která vyžaduje 
petrografický výbrus - relikty hornin jsou zality do syntetické pryskyřice a spolu s ní na-
lepeny na podložní sklíčko, následuje broušení a jemné broušení do stavu průhlednosti 
preparátu (tloušťka cca 0.02 mm). V některých případech pomůže zhotovení prostého 
zrnitostního preparátu, který umožní alespoň určení nerostných komponent horniny. Min-
erální komponenty horniny je možné určit XRD analýzou (viz dále), kdy je napráškován 
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celý relikt horniny, nebo jeho vybraná část. V některých případech přichází v úvahu i XRF 
a infračervená spektroskopie.

2.1.10.  Jílová frakce

Přichází ke  zkoumání odseparovaná při granulometrii, nebo částečně kontaminovaná 
prachovou frakcí z plavení a frakční separace. Základní metodou jejího studia je fázová 
analýza pomocí XRD. Jiné metody vedou k  detailnímu určení minerálních fází a  jejich 
komparaci s dalšími vzorky obtížně, ve frakci jsou obsaženy obvykle alumosilikáty s velmi 
podobným až téměř identickým složením. Další možné metody jako XRF, FTIR a termické 
analýzy nemohou XRD analýzu nahradit, ale mohou poskytnout další data pro komparaci 
vzorků.

2.1.11.  XRD difrakce

Z analytických technik, které byly zmíněny v předchozím textu, si zaslouží zmínku zejmé-
na rentgenová difrakce, která je pro analýzu minerálních fází v rámci forenzní pedologie 
klíčová. 

Klasické techniky XRD však mohou narážet ve forenzní oblasti na jeden základní problém, 
kterým je množství materiálu, resp. potřebu analyzovat přesně definované místo, jehož 
velikost je alespoň řádově srovnatelná s velikostí plochy analyzované dalšími mikroana-
lytickými metodami (standardně SEM/EDS, optická mikroskopie, apod.). Řešení tohoto 
problému přináší, alespoň částečně, systém rentgenové práškové mikrodifrakce. 

Termín XRD mikrodifrakce se poprvé objevuje na konci devadesátých let. Mikrosvazkem 
je v tomto případě nazýváno synchrotronové záření nebo záření fokusované polykapi-
lární primární optikou, což dává intenzitu dostatečnou ke sběru difrakčních dat z malé 
plochy v přijatelném čase. Pro každodenní laboratorní výzkum jsou mnohem výhodnější 
komerčně dostupné sestavy (obvykle kombinace běžné rentgenky, kapiláry fokusující 
rentgenový svazek do průměru cca 0,1 mm a pozičně citlivého detektoru). Tyto sestavy 
umožňují fázovou analýzu z plochy řádu prvních stovek mikrometrů čtverečních během 
několika hodin.

Pro fázovou analýzu práškových vzorků se stále nejčastěji používá reflexní uspořádání 
s BraggBrentano fokusovanou optikou, která poskytuje v současné době na straně difrak-
tovaného svazku velmi dobré rozlišení, a to i při srovnání s paralelní optikou s primárním 
monochromatickým Goeblovým zrcadlem. Uspořádání s  Goeblovým zrcadlem naproti 
tomu umožňuje měřit vzorky i s mírně nerovným povrchem a ozařuje se jeho reálný tvar. 

Měření lze provádět z práškových vzorků nanesených na různé podložky, fólie, naplněných 
měřících kyvet, kapilár, apod. Je možné i  přímo analyzovat plochu vzorků bez úpravy, 
pokud není příliš členitá. S ohledem na fakt, že ve většině reálných forenzních případů 
je množství materiálu omezené, jsou velmi často standardně využívány bezdifrakční 
křemíkové podložky.
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Použití bezdifrakčních křemíkových podložek:

Monokrystalové křemíkové podložky jsou vyráběny z monokrystalického křemíku, který 
byl vytažen ve směru {100}, který je posléze rozřezán na destičky pod úhlem cca 6 stupňů 
k rovině kolmé na směr růstu (100). Tím je dosaženo, že v materiálu podložky nedochází 
k difrakčnímu jevu. Podložka se s výhodou používá pro velmi malá množství práškového 
materiálu či velmi malé fragmenty. 

Mikrodifrakce je velmi výhodná i pro analýzu jednotlivých minerálních zrn, problémem 
ale může být velikost monokrystalových domén. Studie prokázaly, že zrna nad 50 mm 
(Kotulánová et al., 2005) již neposkytují při použití mikrodifrakce vyhodnotitelný záznam. 
V praxi se často v  rámci zkoumání pedologických fází setkáváme s volnými zrny, která 
jsou větší než výše uvedená hranice. Jedním z možných řešení je zrno opatrně, přímo 
na podložce, nadrtit. Získaný záznam je obvykle velmi kvalitní a plně vyhodnotitelný.

2.1.12.  Další analytické techniky

Pro odlišení mineralogických fází, které mají prakticky identické chemické složení, optické 
vlastnosti, strukturu a obdobné inkluze, byly zavedeny techniky katodové luminiscence 
(CL), které jsou schopné velmi dobře odlišit materiál podle jeho geneze a tedy zpravidla 
i odlišné lokality výskytu. Typickým příkladem je rozlišení křemene pocházejícího z obdob-
ných horninových facií (např. pískovců), nebo karbonátů. Dobré zkušenosti byly získány 
i s některými systémy automatické analýzy minerálních zrn (na bázi SEM/EDS), kdy je ana-
lyzováno několik set až tisíců nerostných zrn, provedena jejich automatická klasifikace 
podle chemického složení a následně jsou vzorky porovnávány statistickými metodami.

2.2.  Biologický materiál

Biologický materiál, který se často ve  stopách vyskytuje, je analyzován samostatně, 
jsou analyzovány rostlinné a živočišné relikty, včetně mikroskopických schránek, reliktů 
půdních mikroorganismů a pylových zrn.

Velkým potenciálem do budoucna jsou genetické metody, které by mohly komparovat 
jak informace z rostlinných fragmentů, tak i půdních mikroorganismů. Tyto postupy jsou 
v současné době testovány na několika zahraničních pracovištích.

2.3.  Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS)

Pro komplexní posouzení všech aspektů je obvykle potřebná informace o terénní mor-
fologii lokality, jak u srovnávacích materiálů, tak i stop. Kromě topografických podkladů 
se využívají i geologické mapy odkryté a zakryté a mapy pedologické. Využití těchto da-
tových zdrojů je nezbytné zejména při tipování možného původu neznámého vzorku 
zeminy.
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Pro území České republiky jsou požívány např. topografické podklady Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, Geoportálu veřejné správy a dalších mapových serverů.

Pro lepší vizualizaci 3D morfologie zpracovávané lokality se aktuálně osvědčuje modul 
Google – EARTH.

Geologická data jsou do GISových aplikací získávána zejména z datových zdrojů České ge-
ologické služby (ČGS). Standardně jsou ve forenzní pedologické analýze využívány zdroje:

A) geodatabáze GEOČR50 - geologické mapy v  měřítku 1 : 50  000, pokrývající celé 
území ČR (214 mapových listů), včetně topografických podkladů. Poměrně kvalitní jsou 
i škálovatelné vysvětlivky, které přinášejí detailní informaci pro jednotlivé geologické jed-
notky. V případě potřeby je možné i zobrazení výchozích rastrových dat.

B) Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy z nové digitální edice ČGS. 
Tato aplikace zobrazuje v uživatelsky přívětivém prostředí pedologické mapy.

C) Aplikace mapového serveru zobrazující výsledky geologického mapování v měřítku 
1 : 25  000, které probíhá od  roku 1999 po  současnost. Jedná se o  zakryté geologické 
mapy, další navazující speciální mapy, které jsou konstruovány od roku 2008. Jedná se 
o uživatelsky velmi příjemné prostředí, plynule zoomovatelné s vypínatelnými jednot-
livými datovými vrstvami. Pro mapová data jsou k dispozici obsáhlé legendy a  interak-
tivní vysvětlivky: Aktuálně ale není těmito mapami ještě pokryto kompletní území České 
republiky.

3.  Závěr

Systém analýzy forenzních pedologických stop, který byl zde stručně představen, je velmi 
komplexní a představuje ucelený postup pro úplnou kriminalistickou znaleckou exper-
tizu pedologických stop. Metodika zohledňuje specifika těchto stop, nevynechává žádnou 
z dílčích komponent a je dostatečně pružná, aby mohla pokrývat i teoretické potenciál-
ní variace v  nesmírně různorodých pedologických vzorcích. Komplex metodik vychází 
z mineralogických a fyzikálně chemických metod, které lépe pokrývají zvláštnosti složení 
zemin než některé používané postupy, založené na čistě chemickém základě. Současně 
ale představený systém neopomíjí ani biologické a antropogenní materiály, které obvykle 
představují velmi významný komparační potenciál.

Velkým potenciálem do budoucna jsou genetické metody, které by mohly komparovat 
jak informace z rostlinných fragmentů, tak i půdních mikroorganismů. Tyto postupy jsou 
v současné době testovány na několika zahraničních pracovištích.
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