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Příbuzní svými genetickými
testy nechtěně udali vraha.
Jeho zatčení vyvolalo diskusi
o etických aspektech
genetických testů, jejich
zveřejňování na internetu
a využívání těchto databází
policií.

JAROSLAV PETR

P
řes čtyřicet let unikal
Joseph James DeAnge-
lo spravedlnosti. Te-
prve letos v dubnu byl
třiasedmdesátiletý dů-

chodce zatčen a obviněn z dvanác-
ti vražd, třiapadesáti znásilnění
a asi sto padesáti loupeží spácha-
ných na různých místech Kalifor-
nie v letech 1976 až 1986.

Veterán z války ve Vietnamu
a bývalý policista brutální zloči-
ny pečlivě plánoval. Odhodlal se
k nim, až když si dokonale nastu-
doval zvyky svých obětí. I proto
vycházelo intenzivní pátrání po
sériovém vrahovi a násilníkovi
dlouhá léta naprázdno.

Poslední naděje vkládali vyšet-
řovatelé do testů DNA izolované
ze stop, jež po sobě pachatel zane-
chal na místě činu. Navzdory tisí-
cům prověřených osob však poli-
cie stále neměla podezřelého, s je-
hož DNA by mohla profil dědič-
né informace kalifornského vraha
porovnat. Vyšetřovatelé proto za-
pátrali na místě, kde se jim nabíze-
ly tisíce genetických profilů – ve
veřejné databázi GEDmatch.
Brzy narazili na slibnou stopu,
která je nakonec dovedla až k Jo-
sephu Jamesi DeAngelovi.

Genetický profil na internetu
GEDmatch patří k veřejným in-
ternetovým databázím vytvoře-
ným fanoušky rodokmenů. Zá-
jemce si může nechat od některé
z komerčních genetických firem
stanovit profil vlastní dědičné in-
formace a ten vloží do databáze.
Speciální software pak porovná
jeho profil s profily asi
850 000 lidí uloženými v databá-
zi, vyhledá mezi nimi jeho poten-
ciální pokrevní příbuzné a ukáže
mu, jaká dědičná pouta ho mo-
hou s těmito lidmi vázat.

Policisté zadali do databáze
GEDmatch genetický profil kali-
fornského masového vraha. Vsa-
dili na to, že někdo z okruhu pa-
chatelových příbuzných mohl do
databáze zadat svůj profil a genea-
logický software ho odhalí.
Okruh pátrání by se pak dramatic-

ky zúžil na pokrevní příbuzné tak-
to vytipovaných lidí.

Detaily úspěšného tažení kali-
fornská policie zatím nezveřejni-
la. Jisté je, že se díky profilu
DNA některého z DeAngelových
příbuzných – nejspíš bratrance
nebo sestřenice – zveřejněnému
v databázi GEDmatch nakonec
ocitl v hledáčku kriminalistů i pa-
chatel. Modus operandi zločinů
spáchaných kalifornským maso-
vým vrahem napovídal, že jde
o někoho s vojenským či policej-
ním výcvikem. DeAngelo splňo-
val obě podmínky.

Policisté se prohrabali v popel-
nici před domem podezřelého
a odnesli si dva předměty, na
nichž musela ulpět DeAngelova
DNA. Laboratorní analýzy ná-
sledně potvrdily totožnost gene-
tického profilu Josepha Jamese
DeAngela s profilem kalifornské-
ho masového vraha.

Veřejný zájem versus ochrana
soukromí
Spravedlnost slavila úspěch. Po-
stup policie však vyvolal bouřlivé
diskuse. DeAngelův příbuzný
umístil svůj genetický profil do
databáze GEDmatch proto, aby
se něco dozvěděl o sobě a svých

předcích. Netušil, že tak zároveň
napomůže k dopadení kalifornské-
ho masového vraha a že pachate-
lem hrůzných činů bude jeho blíz-
ký. Souhlasil by s tím, aby jeho
DNA posloužila právě k tomuto
účelu? Nikdo se ho na to neptal.

Kdyby byl u výslechu, mohl od-
mítnout výpověď s odůvodněním,
že nechce Josephu Jamesovi přití-
žit. V tomto případě ale takovou
možnost nedostal. Dokonce ani
správci GEDmatch neměli tušení,
že policie umístila do jejich data-
báze genetický profil masového
vraha a využívá údaje o genetic-
kých profilech statisíců lidí
k jeho odhalení.

Názory na postup policie se růz-
ní. Na jedné straně zaznívá, že zá-
važnost zločinů je sama o osobě
dostatečně pádným důvodem k po-
rušení soukromí a prověření infor-
mací o genetických profilech. Po
zveřejnění údajů o své DNA by
měl člověk počítat i s tím, že se ná-
roků na soukromí do určité míry
dobrovolně vzdává.

Na druhé straně stojí veřejnost
pobouřená nedávným skandál-
ním zneužitím privátních informa-
cí z Facebooku firmou
Cambridge Analytica. Ta vidí
v policejním „prosévání“ databá-

ze GEDmatch další příklad nepří-
pustných zásahů do soukromí.

„Dokud se nenajde pachatel,
jsou všichni v databázi podezřelí,“
říká k tomu expertka na kriminalis-
tické testy DNA Erin Murphyno-
vá z Newyorské univerzity.

Z DNA se můžeme dozvědět
i to, co znát nechceme
Hon na kalifornského masového
vraha nebyl zdaleka první případ
využití dat z veřejných genetic-
kých databází k pátrání po pacha-
teli závažného trestného činu.
Když byla 11. září 2003 při náku-
pu ve stockholmském obchodním
centru smrtelně pobodána švéd-
ská ministryně zahraničí Anna
Lindhová, dostala policie pátrají-
cí po atentátníkovi povolení na-
hlédnout do tamějších veřejných
databází DNA.

Naopak v roce 2006 nepovolil
norský Nejvyšší soud policii vyu-
žít nemocniční záznamy o DNA
muže podezřelého z ozbrojeného
vloupání. Muž půl roku po
spáchání loupeže zemřel. Soud
rozhodl, že jako nebožtík má i na-
dále právo na soukromí.

Pokud někdo vloží údaje o své
dědičné informaci do databází,
jako je GEDmatch, musí počítat

s tím, že se sice o sobě něco do-
zví, ale zároveň ledacos prozrazu-
je o sobě i svých blízkých.
V době zveřejňování těchto dat
nemusí být jasné, co z nich doká-
že genetika vyčíst za rok, za pět
nebo za deset let. Svým způso-
bem tak člověk vyplňuje genetic-
ký bianco šek k průniku do svého
soukromí všem, kdo získají k da-
tům nějakým způsobem přístup.

Nemělo by ho zaskočit, že kro-
mě odpovědí na otázky, které ho
zajímají, se může dozvědět i věci,
jež by třeba raději nevěděl. Neje-
den amatérský genealog se až ze
své DNA dozvěděl, že byl jako
dítě adoptován nebo je nemanžel-
ským dítětem.

Ani genetické testy nejsou zce-
la neomylné, a nelze proto vylou-
čit podezírání, či dokonce obvině-
ní nevinných. V případě kaliforn-
ského masového vraha tak policie
nejprve mylně podezírala otce
ženy, která zveřejnila svůj gene-
tický profil na GEDmatch. Muž
žijící v Oregonu musel poskyt-
nout policii svou DNA a ta jej vy-
loučila z okruhu podezřelých te-
prve na základě výsledku pří-
mých genetických testů.

Autor je spolupracovníkem redakce

Strojní fakulta ČVUT
dokončuje desátou
verzi své formule
PRAHA Studenti a pedagogové
Fakulty strojní ČVUT v Praze
právě dokončují již desátou zce-
la novou verzi svého závodní-
ho vozu, včetně nového moto-
ru.

Vůz bude závodit v letošní ev-
ropské soutěži Formula Stu-
dent/SAE. Její závody se v létě
uskuteční v Itálii, Maďarsku,
Španělsku, a ve dnech 31. čer-
vence až 4. srpna také v ČR, na
autodromu v Mostě.

Ale nejde jen o závodní jízdy.
Kritéria pro hodnocení jsou přís-
ná. Vůz musí disponovat vel-
kým výkonem ve smyslu co nej-
lepší akcelerace, brzdění a ovla-
datelnosti. Musí být levný, spo-
lehlivý, údržba musí být snad-
ná. Komisaři analyzují techniku
a bezpečnost i hladinu hluku.
Projekt Formule Student/SAE
tak poskytuje studentům baka-
lářského i magisterského studia
ohromné zkušenosti, které bu-
doucí inženýři úspěšně využijí
v profesní kariéře.

Na posledním loňském závo-
dě dosáhli studenti ze strojní fa-
kulty 7. místa. Letos doufají, že
budou lepší. red

Předána ocenění
Učené společnosti

PRAHA Učená společnost České
republiky sdružující významné
vědce všech oborů předala své
tradiční ceny.

Její nejvýznamnější ocenění,
Medaile Učené společnosti za
zásluhy o rozvoj vědy, letos zís-
kali dva vědci.

Profesorka Helena Tlaskalo-
vá-Hogenová se zabývá imuno-
logií. Od roku 1962 působí v Mi-
krobiologickém ústavu Akade-
mie věd. Světově originálních
výsledků se svým týmem dosáh-
la v oblasti slizniční (střevní)
imunity a jejích proměn v průbě-
hu vývoje člověka, což má vliv
například na vznik autoimunit-
ních a nádorových onemocnění.

Druhou medaili získal
Mojmír Petráň, lékař a profe-
sor 1. lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Spolu s kole-
gou Milanem Hadravským při-
šel v roce 1964 na myšlenku
zdokonalení mikroskopu pro
biologická pozorování živých
tkání, kterou úspěšně dotáhli
k patentu konfokálního mikro-
skopu s dvojitým řádkováním,
jenž znamenal převrat v mikro-
skopických technikách a přispěl
k bouřlivému rozvoji molekulár-
ní buněčné biologie. Profesor
Petráň patří mezi nejúspěšnější
české vynálezce 20. století.

Další uznání, Cenu České uče-
né společnosti, získali dva mlad-
ší vědečtí pracovníci. Martin
Hrubý z Ústavu makromoleku-
lární chemie Akademie věd ji
dostal za přínos ve vývoji poly-
merních radiofarmak a metodi-
ky jejich použití. Zkušenosti
s polymery, na něž jsou navázá-
ny chemické léky, aby se v těle
dostaly na požadované místo,
přenesl do oblasti nukleární me-
dicíny.

Kamila Pacovská, odborná
asistentka na katedře filozofie
Fakulty filozofické Univerzity
Pardubice získala ocenění přede-
vším jako hlavní koordinátorka
návrhu vědeckého projektu Cen-
trum pro etiku jako studium hod-
noty člověka, který získal pod-
poru Evropské unie.

Učená společnost ocenila rov-
něž patnáct středoškolských stu-
dentů a tři jejich pedagogy. red

Zločince našla rodinná DNA

FOTO: REUTERS, GEDMATCH // KOLÁŽ ŠIMON / LN

Dopadení po letech
Třiasedmdesátiletý Joseph James DeAngelo sedí před

soudem na pojízdném vozíčku. Policie jej dopadla až po více
než čtyřiceti letech pátrání a využila k tomu veřejnou

databázi GEDmatch, v níž našla DNA vrahova příbuzného.

VĚDECKÁ KAVÁRNA

V moskevském archivu
se zachovaly jen úlomky
prostřelené lebky a velmi

zkažené zuby s neobvyklými
můstky a protézami.

SVĚT OČIMA VĚDY

Hitlerovy zuby vypovídají
Nové výzkumy potvrzují, že lidské pozůstatky nalezené v květnu
1945 u Hitlerova bunkru v Berlíně, jejichž fragmenty jsou uložené
v Moskvě, skutečně patřily nacistickému diktátorovi.
Podle svědectví spáchal Adolf Hitler 30. dubna 1945 sebevraždu
střelou do hlavy a současným prokousnutím kyanidové kapsle.

Jeho ohořelé tělo objevili na základě
výpovědí svědků sovětští vojáci.
Samotné pozůstatky začátkem

70. let zničili.

Namodralé usazeniny na kovu falešných zubů jsou stopy
po chemické reakci s kyanidem. Na chrupu však nebyly zjištěny
stopy po střelném prachu, takže Hitler se zřejmě nestřelil do úst,
ale spíše do krku nebo do čela.

Francouzský forenzní patolog a antropolog Phillipe Charlierměl nyní možnost tyto
ostatky prozkoumat, nesměl však extrahovat vzorky. Porovnal je se záznamy Hitlerova
zubaře a rentgenovými snímky pořízenými rok před diktátorovou smrtí a potvrdil,
že se shodují. Výsledky publikoval v periodiku European Journal of Internal Medicine. FO
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