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PØEDMLUVA

Uívání psychotropních látek je bez ohledu na
nae pøání vudypøítomnou souèástí ivota lidské spoleènosti. Existovalo a existuje napøíè vìky
a kulturami a ani diktatury nejrùznìjího ideologického zabarvení je nedokázaly vymýtit. Vymýtit se nikdy v historii nepodaøilo ani negativní
následky uívání a zneuívání tìchto látek. Pravdìpodobnì vichni  bez ohledu na osobní preference a filozofickou orientaci  se shodneme
na konstatování, e nejzávanìjím následkem
zneuívání drog je smrt: k té mùe ve spojitosti
s drogami dojít nejrùznìjími mechanismy  nejrychleji a pøedevím nejmladí populaci zasahující vak jsou smrtelná pøedávkování.
Drogy a drogová politika jsou kontroverzními tématy. Bez ohledu na vzájemné rozpory je za nejmení spoleèný jmenovatel obecnì povaována
snaha vech zúèastnìných minimalizovat kody,
které s sebou fenomén drog pro spoleènost i pro
jednotlivce nese. Jednotliví hráèi drogové politiky se nicménì neshodnou v tom, který ze zpùsobù minimalizace kod je nejúèinnìjí; zatímco
pøísluníci represivních sloek vesmìs preferují
opatøení s pøímoèarým cílem omezení nabídky
(zmenení drogového trhu) a s jistými výhradami
jsou schopni tolerovat primární prevenci, zástupci pøístupu ochrany veøejného zdraví dávají
pøednost komplikovanìjí souhøe prevence, léèby, regulace nejrùznìjích typù a v neposlední
øadì minimalizace rizik.

splòují definici smrtelného pøedávkování drogami u není pomoci.
Publikace vznikla v iroké mezioborové kooperaci vech zúèastnìných v procesu identifikace,
urèení a vyhodnocení drogového úmrtí  tedy
díky spolupráci policistù, soudních lékaøù, toxikologù a epidemiologù. Zároveò popisuje a zúroèuje, co se podaøilo dosáhnout v tomto výseku
monitorování drogového problému od prvních
èeských pokusù o systematickou meziresortní
spolupráci v roce 1998.
Pøíruèka je urèena pøedevím praktikùm  policistùm, lékaøùm, toxikologùm, soudcùm, drogovým koordinátorùm a dalím nositelùm rozhodovacích pravomocí v drogové politice; v neposlední øadì by vak mìla být nápomocna vem
pouèeným laikùm ve snaze o hlubí vhled do
problematiky. Tak by mìla usnadnit kvalifikovanou diskusi, které se v drogové problematice
èasto nedostává více ne pøísloveèné soli.
Tomá Zábranský
editor
Praha, øíjen 2004

Vichni se ale shodujeme v pøesvìdèení, e jediným zpùsobem, jím lze ovìøit úspìnost naeho
pøístupu (èi naich pøístupù), je porovnání vývoje
toho kterého ukazatele v èase, mezi jednotlivými
regiony a jednotlivými zemìmi. Shoda vládne
rovnì v tom, e máme-li to umìt  máme-li být
schopni z nepøeberné øady intervencí a jejich
kombinací vybrat ty nejúèinnìjí  musíme pouívat jednotné definice a hovoøit jednotným jazykem.
Tøetí publikace metodické øady Národního monitorovacího støediska pro drogy a drogové závislosti vznikla právì s cílem usnadnit tento proces.
Jak u jsem naznaèil, zabývá se indikátorem drogové epidemiologie, který má z celého drogového problému nejtragiètìjí rozmìr; tìm, kteøí
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DROGOVÁ ÚMRTNOST V ÈR  PØEHLED
METODIKY A DEFINIC
Tomá Zábranský

1 / 1 Úvod do problematiky
Odborníci z oboru dobøe znají dlouhotrvající debatu o regionálních, národních a mezinárodních
statistikách a trendech, zabývajících se fatálními pøíhodami se vztahem k nezákonným drogám. Takové diskuse se vedou hlavnì na téma
standardizace, validizace a komparability dat.
Protoe do poloviny devadesátých let neexistovala na mezinárodní úrovni obecnì pøijímaná
definice termínù drogy ani se vztahem k drogám, byly jsme svìdky jistého zmatku v terminologii i v klasifikaèních systémech, které v Èeské republice do jisté míry pøetrvávají dodnes 
zejména mimo úzkou odbornou obec vymezenou obory soudního lékaøství, forenzní toxikologie a drogové epidemiologie.
Jednotlivými organizacemi, které se zabývají
drogovou problematikou, byly v minulosti zavádìny rozlièné termíny  napø. úmrtí se vztahem
k drogám, úmrtí se vztahem ke zneuívání
drog, úmrtí vyvolaná drogami, otrava, pøedávkování, intoxikace atd. (WHO, 1994).
S ohledem na mezinárodní srovnatelnost dat na
poli drogové mortality tak dlouho pøedstavovala
nejzávanìjí problém regulérní analýzy dat neexistence spoleèné terminologie a klasifikaèních
systémù. Rùzné definice se donedávna uívaly
dokonce i v rámci Evropské unie (EU).
Jednotlivé zemì EU navíc v druhé polovinì minulého století zavedly rozdílné hlásné systémy
a jednotlivé seznamy látek, spojovaných s drogovými úmrtími, obsahovaly iroké spektrum
legálních a ilegálních látek, které se zcela neshodovaly (Püschel, 1998).
Proto byla standardizace sbìru dat o drogové
mortalitì jedním z prvních úkolù Evropského
monitorovacího støediska pro drogy a drogovou
závislost (European Monitoring Centre for Drugs
1

and Drug Abuse - dále jen EMCDDA), pracujícího
od roku 1995 jako vrcholné odborné pracovitì
Evropské unie pro danou problematiku.
Z výsledkù práce EMCDDA èerpal celý postup zavedení a standardizace sledování tohoto mimoøádnì dùleitého indikátoru závanosti drogo1
vého problému v ÈR a èerpá z nìj i tento pøehled problematiky.
1/1/1 Hlavní problém urèování
drogových úmrtí: heterogenita
Obecnì øeèeno, úmrtí se vztahem k drogám
pøedstavují velmi heterogenní koncept. Dochází
k nim za rùzných okolností a zahrnují rùzné
patologicko-anatomické a toxikologické charakteristiky. V nìkterých pøípadech neexistuje
ádné vodítko èi dùkaz pro tvrzení, e ta která
smrt má vztah k drogám, v jiných je to naprosto
zøejmé. Pøípad od pøípadu se významnì lií jak
dùkladnost policejní práce v daných pøípadech,
tak kvalita posmrtného externího a interního vyetøení a incidence toxikologických analýz, èasto
ovlivnìných systémem jejich hrazení (v tìchto
pøípadech primárnì z policejních zdrojù).
Souhrnný seznam faktorù a èinností, ovlivòujících urèování úmrtí se vztahem k drogám, zahrnuje:
n
n
n
n
n

n

anamnestické informace
prozkoumání místa úmrtí
vnìjí ohledání mrtvého tìla
validitu urèení pøíèiny úmrtí
frekvenci a intenzitu toxikologického a morfologického vyetøení a poèet pitev na daném
pracoviti
dostupnost specializovaných vyetøení (napø.
vlasové analýzy)

Jen je souèástí tzv. pìti klíèových indikátorù drogové epidemiologie  spolu s (1) výsledky obecných
a kolských populaèních prùzkumù, (2) s odhady prevalence problémového uívání, (3) daty o prevalenci
a incidenci specializované léèby a slueb a s (4) daty o krví pøenosných infekèních nemocech. Pro zájemce
o hlubí vhled do této problematiky viz (Zábranský, 2004); internetové zdroje jsou k dispozici na
http://www.drogy-info.cz/article/archive/9/.
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n

n

n

stabilní a kvalitní výmìnu sociodemografických, forenzních a zdravotních dat mezi institucemi
validitu registraèních a dokumentaèních procedur jak ze strany policie, tak ze strany zdravotnických institucí
reprezentativnost a dlouhodobou stabilitu

 vzorkù dat
 zacházení s nimi
 reerních strategií (volnì podle Püschel,
1998).
Výsledkem popsané komplexnosti problému mùe být stav, kdy je identifikace, klasifikace a registrace úmrtí se vztahem k drogám snadným
subjektem manipulace.
Nìkdy dokonce dochází k tomu, e politici, represivní orgány, zdravotnické instituce, zaøízení
pro pomoc závislým èi preventivní organizace
pøedkládají a interpretují statistiky nikoliv podle
zásad vìdeckého pøístupu, zaloeného na faktech a jejich konzistentní a transparentní interpretaci, ale s ohledem na vlastní lobbyistické
zájmy. To se ale v drogové problematice netýká
jen statistik o úmrtích.
1/1/2 Fenomenologie, morfologické
nálezy, interní onemocnìní
K drogovým úmrtím dochází nejèastìji v centrech vìtích mìst, kde se také drogový problém
2
(a problémové uívání drog ) tradiènì koncentruje. V Západní Evropì nicménì postupnì dochází k decentralizaci prodeje drog smìrem od
metropole (Heckman et al., 1993) i center mìst a
tedy také k decentralizaci jejich uívání. Podobnému trendu nasvìdèují i komplexní poznatky
o drogové situaci v Èeské republice, svìdèící pro
proces homogenizace v dostupnosti drog na
území celé republiky (Mravèík et al., 2003).
Vìtina drogovì závislých umírá v bytech, v hotelích a ubytovnách; dalí nacházíme v nemocnicích, na toaletách, na veøejných místech apod.
Doprovodné okolnosti úmrtí mohou být nìkdy
jasné  klasickým obrazem je jehla v íle a para2

fernália poblí mrtvoly. Na druhé stranì nìkdy
nemusíme nacházet vùbec ádné vnìjí známky
pøedelého uití drog(y).
Nejde jen o pøípady, kdy mohou døívìjí uivatelé
drog napøíklad zemøít v nemocnici v dùsledku infekèní nemoci, získané dlouhodobým zneuíváním OPL. Ani scéna v okolí drogového pøedávkování nemusí být vdy naprosto jasná: parafernália zneuívání drog mohou být odklizena spoleèníky zemøelého a scéna mùe být upravena tak,
aby vypadala pøirozenì (Vanezis & Busutill,
1996).
Nejdùleitìjí známkou intravenózního zneuívání drog jsou známky po èerstvých èi starích
vpiích; ty je nutno rozpoznat bìhem vnìjího
ohledání tìla. Známky vpichù se nacházejí nejèastìji v kubitální oblasti a na pøedloktí, pøíp. na
høbetu ruky. Uivatelé omamných a psychotropních látek (OPL) si obèas vpichují drogy do míst,
která se rozpoznávají patnì, tj. do úst, krku, stehen, lýtek, do genitální oblasti atd.
Disekce kubitálních il prokazují kribriformní jizvy na vaskulární stìnì a okolní krvácení. Podle
dostupných  pøedevím zahranièních  údajù
nebývají v 1020 % pøípadù známky po vpiích
nacházeny, protoe øada uivatelù v souèasnosti
pouívá malé  tzv. inzulinkové  jehly
(Püschel, 1998). Inzulinkové jehly pøevaují rovnì v ÈR, a to jak v prodeji lékáren injekèním uivatelùm drog, tak v sortimentu nízkoprahových
programù výmìny a distribuce injekèních pomùcek (Mravèík & Zábranský, 2001); zjitìní známek po vpiích je tak zejména v pøípadì mladích osob ztíeno; zaitá pøedstava o pøedloktích, zjizvených od vpichù a abscesù, tak mùe
pùsobit kontraproduktivnì.
Nìkteøí uivatelé své drogy òupají nebo vdechují jejich výpary (zejména u heroinu) èi spalné
zplodiny (typicky napø. u kokainové báze 
cracku, jen je nicménì v ÈR rozíøen minimálnì). V takovém pøípadì monost nálezu vpichù
nebo jizev po nich odpadá zcela.

Problémové uívání je podle EMCDDA (EMCDDA & Institute for Therapy Research: 1998) definováno jako
intravenózní a/nebo dlouhodobé a pravidelné uívání opiátù, kokainu a drog amfetaminového typu. Do pojmu
problémové uívání se nezahrnuje uívání extáze a konopí.
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Pøi dlouhodobém zneuívání drog a progresivním sociálním úpadku docházívá v dùsledku nedostateèné ústní hygieny k mohutné kazivosti
zubù, dentálním defektùm a periodontálním lézím. Obvyklé jsou infekce, dermatologické léze,
známky zanedbané nutrice a hygieny (Janssen,
Trübner, & Püschel, 1989).
Je nicménì nutno znovu zdùraznit, e je tøeba se
vyvarovat spoléhání na stereotypní pøedstavy
o vnìjím vzhledu, nutrièním statutu a zøejmých
morfologických známkách uivatele drog; fatality se do schematických klasifikací (tedy do
konvenèní pøedstavy zuboeného feáka) nemusí nutnì vdy vejít.
Kvalitativní výzkum svìdèí dokonce pro fakt, e
akutními fatálními následky vysoce rizikového
injekèního uívání drog jsou nejvíce ohroeni
mladí, nezkuení uivatelé injekèních drog
(s nízkou tolerancí a/nebo neschopni získávat
drogu o standardní, odhadnutelné kvalitì a/nebo neschopní odhadnout úèinek drogy), kteøí nemusí být somaticky závislí a u kterých proces sociální èi zdravotní devastace nemusel vùbec nastat nebo nepokroèil do podoby, zøejmé na první
pohled (viz napø. Miovský & Zábranský, 2002).
V ideálním pøípadì by pokadé mìla být provedena histologická vyetøení, aby urèila závanost doprovodných onemocnìní a jejich dùleitost coby pøíèiny úmrtí (Heckman et al., 1993).
Nejdùleitìjími orgány pro histologická vyetøení pøi drogových úmrtích jsou játra, plíce, srdce
a mozek. Nálezy mohou mít vztah jak k pøímým
úèinkùm drog, tak k prùvodním infekcím, hypoxiím èi krvácení. Nálezy granulomat z cizích tìles na místì známek vpichù a v plicích mají pro
urèení intravenózního zneuívání drog obzvlátní diagnostickou dùleitost. Mnohoèetná pulmonální granulomata z cizích tìles mohou vést
k plicní fibróze a letální pulmonální hypertenzi.
Pro zdravotní stav hrají velkou úlohu prùvodní
zánìtlivé nemoci (Püschel, Teschke, & Castrup,
1993). Vìtinou k nim dochází v dùsledku nesterilních injekèních postupù a sdílení jehel mezi
závislými.

Podle nìmeckých nálezù kolem 7080 % obìtí
drog vykazuje zánìtlivé zmìny jater; vìtinou
jde o nespecifické reaktivní zmìny nebo chronické hepatitidy. V Nìmecku se zhruba u 10 %
vech pøípadù vyskytuje chronická agresivní hepatitida, cirhóza jater a akutní virová hepatitida.
Èasté koinfekce hepatitidy B a C, které nachází
pøi postmortálních sérologických vyetøeních
napø. referenèní pracovitì EU v Hamburku, prokazují vysoké prevalence obou typù (Püschel,
1998). Obdobné údaje za Èeskou republiku nejsou
známy, vzhledem k významnì nií seroprevalenci virových hepatitid mezi tuzemskými uivateli
drog (Zábranský, Mravèík, Øehák, & Korèiová,
2004), vak bude zøejmì pomìrnì nií i jejich zastoupení pøi sekèních nálezech.
Pøestoe se zdá, e se promoøení virovými zánìty
jater mezi uivateli drog na poèátku 21. století
stabilizovalo (Mravèík et al., 2003), a to na významnì nií úrovni ne jsme ve srovnatelné populaci svìdky v Západní Evropì a v USA, je tøeba
konstatovat, e souèasná úroveò kolem 35 %,
která byla zjitìna u hepatitidy C (Zábranský et al.,
2004), bude velmi pravdìpodobnì v blízké budoucnosti zdrojem znaèných nákladù na zdravotní péèi.
Systematické sledování vedlejích nálezù u zemøelých v souvislosti s uíváním nelegálních
drog je nicménì v Èeské republice zatím nedostateèné a zùstává tak jedním z hlavních úkolù
do budoucna; má mimoøádnou dùleitost pro
pochopení dopadu zánìtlivých onemocnìní na
zdraví specifické populace injekèních uivatelù
drog (IUD) a pro modelování ekonomických
a dalích dopadù uívání drog pro spoleènost.
1/1/3 Zjitìní drogového úmrtí
Urèení pøíèinné souvislosti mezi nálezem drogy
resp. jejího metabolitu v organismu zemøelé/ho a jeho identifikace je nemoná bez spolupráce vech ètyø zúèastnìných hráèù: policie
jako identifikátora nepøirozeného úmrtí, pitvajícího lékaøe jako toho, kdo urèuje, které vyetøení
bude provedeno a stanovuje koneènou diagnózu, toxikologa, který jediný je schopen prokázat
pøítomnost drogy, a drogového epidemiologa,
který udruje v chodu sbìrný mechanismus dat
a jejich komplexního vyhodnocování.
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Mezi prvními pøivolanými k nálezu mrtvého
tìla je standardnì nìkterá ze sloek Policie ÈR.
Její zajitìní okolí mrtvoly je naprosto zásadní;
nejménì stejnì dùleité je pak rozhodnutí o zpùsobu zjiování nepøirozeného úmrtí a o vyetøeních, která budou provedena. Zásady, jimi je
Policie ÈR povinna se øídit, pøehlednì shrnuje
kapitola 2 Metodický podklad k postupu pøísluníkù Policie ÈR v pøípadì úmrtí osob pod vlivem OPL.
1/1/4 Pitva
Zásadami správnì provedené pitvy s ohledem
na monou souvislost se zneuíváním nelegální návykové látky èi tìkavé látky se pak zabývá
kapitola 3 Standard postupu pøi pitvì úmrtí,
kde je podezøení ze souvislosti se zneuíváním
drog.
1/1/5 Toxikologická analýza
Toxikologické analýzy jsou pøi vech úmrtích
s moným vztahem k drogám nenahraditelné
a vesmìs rozhodují o diagnóze pøíèiny úmrtí.
Samo urèování pøíèinné souvislosti mezi nálezem OPL a úmrtím je pomìrnì sloité a limitované dostupností pøístrojového vybavení a toxikologických standardù; podrobnì se jím zabývá kapitola 4 Doporuèené smìrnice pro toxikologická
vyetøení pøi podezøení na úmrtí v souvislosti se
zneuitím drog.

Na tomto místì lze pro ilustraci struènì uvést, e
sloitost problematiky mj. souvisí jednak s moností intoxikace neznámou a/nebo obtínì detekovatelnou látkou, jednak s nálezy otrav více ne
jednou látkou  a to v kombinaci nelegální drogy
s jinou legální a/nebo nelegální drogou -, a také
3
s výskytem tzv. tolerance u uivatelù drog; uvádí se napøíklad, e vzhledem k vývoji tolerance je
spektrum koncentrace morfinu (pøi urèování pøítomnosti opiátù) v krvi zemøelých pomìrnì iroké. V literatuøe popsané extrémy pro morfin
a morfinové deriváty vè. heroinu se pohybují
mezi 0,003 a 10,0 µg/ml (Heckman et al., 1993;
Püschel et al., 1993). Jen sebevraedná pøedávkování bývají témìø bez výjimky charakterizována mimoøádnì vysokými koncentracemi.
Obecnì pouívaný termín pøedávkování je pomìrnì vágní a závisí na aktuální vnímavosti
pøedávkovaného. K náhodným úmrtím nìkdy
dochází po obdobích abstinence (tj. po abstinenèní terapii, abstinenci nebo ve vìzení) díky
prudkému sníení tolerance èi pøi kombinovaném uití více látek, tj. alkoholu, lékù a drog.
Speciálních pozorování a vyetøení je tøeba pro
4
prùkaz opiátù a kokainu v nose (v pøípadech
òupání).

1 / 2 Systém sbìru dat o drogové mortalitì v ÈR
1/2/1 Sbìr relevantních dat v ÈR do
roku 1998
V Èeské republice systematický sbìr údajù o drogové úmrtnosti do roku 1998 neexistoval. Dolo
nicménì k nìkolika dílèím pokusùm o zavedení
takového systému. lo zejména o práci

3

n

Úøadu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS); ten pokrývá celou republiku, data
nicménì a do roku 1998 vèetnì sbíral agregovanì s fatalitami v dùsledku uívání legálního alkoholu; ani souèasný systém sbìru nedovoluje rozhodnout o vztahu zneuívání OPL
k úmrtí,

V této souvislosti se tolerancí rozumí stav, kdy je chronický uivatel nìkterých nelegálních drog  pøedevím
opiátù  schopen bez vánìjích akutních následkù pøeít nìkolikanásobek dávky, smrtelné pro osobu bez
rozvinuté tolerance.
4 a v èeském pøípadì pervitinu
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n

n

n

Èeského statistického úøadu (zmìnová hláení z registru obyvatel), který zpracování
mortality (úmrtnosti) z registru obyvatel zadává rovnì ÚZISu; sbìr rovnì pokrývá celou
ÈR, díky stávajícímu zpracování úmrtních listù (kdy je nutno je odeslat bez výjimky døíve,
ne do nich mohou být zaneseny a zohlednìny výsledky laboratorních analýz) nicménì
5
drtivá vìtina drogových úmrtí uniká identifikaci,
Centrálního pracovitì drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy, který tato data sbírá od roku 1995 na podkladì tzv.
sentinelového systému, tj. jen z vybraných
6
pracovi , nepokrývajících vìtinu republiky;
nádavkem tento systém nepokrývá ani v sentinelových oblastech pøípady, které v terminální fázi neproly klinickými oddìleními,
Policie ÈR resp. jejího Úøadu pro vyetøování
hl. m. Prahy; sbìr dat byl provádìn pouze pro
území hlavního mìsta v letech 19982000
a nesplòoval poadavky na konzistentní definici drogového úmrtí  za drogové úmrtí byl
povaován kadý nález nelegální návykové
látky nebo jejího metabolitu v tekutinách èi
tkáni zemøelé/ho bez ohledu na prokázanou èi
neprokázanou pøíèinnou èi jinou souvislost
s úmrtím; od roku 2001 Policie ÈR data
o úmrtnosti v souvislosti s drogami nesbírá.

1/2/2 Sbìr dat ve spolupráci
Národního monitorovacího støediska
pro drogy a drogové závislosti a
Spoleènosti soudního lékaøství a soudní
toxikologie Èeské lékaøské spoleènosti
Jana Evangelisty Purkynì
V roce 1998 byla sputìna metodická pøíprava
studie PAD (viz Zábranský, Mravèík, Gajdoíková, & Miovský, 2001), která ze zadání Vlády ÈR
7
resp. její Meziresortní protidrogové komise mapovala dopady zavedení trestnosti drení drog
pro vlastní potøebu. Vzhledem ke zvolenému designu studie, pracujícímu s metodikou spoleèenských nákladù (viz Single et al., 2001) bylo tøeba
5
6
7
8

s co nejvìtí mírou pøesnosti urèit poèet drogových úmrtí na území celé ÈR.
Po zhodnocení stávajícího stavu sbìru dat bylo
vedoucím studie PAD rozhodnuto zaloit nový,
pøesnìjí hlásný mechanismus jeho urèování. Od
samého poèátku svùj postup konzultoval a koordinoval s pøíslunou lékaøskou odbornou spoleèností (konkrétnì Spoleènosti soudního lékaøství
a soudní toxikologie Èeské lékaøské spoleènosti
Jana Evangelisty Purkynì  dále jen SSLST ÈLS
JEP). To nakonec vyústilo v zaloení pracovní
skupiny studie PAD Drogová úmrtí (1999).
V jejím rámci byl vyvinut speciální dotazník pro
jednotlivá pracovitì soudního lékaøství a/nebo forenzní toxikologie a po jeho otestování byl
pouit pro zjitìní drogové úmrtnosti v roce
1998 (Zábranský & Vorel, 2001). Tento dotazník
byl bez výraznìjích zmìn pouit i v následujícím roce a v roce 2000.
V roce 2001 byl v souvislosti s pøípravou systému elektronického pøedávání dat o drogové
mortalitì dotazník pøepracován (pøi zachování
zpìtné kompatibility) za pouití standardního
dotazníku EMCDDA a pøi zohlednìní vech pravidel EU, shrnutých v pøísluných metodických
materiálech (aktuální verze: EMCDDA, 2002).
V téme roce pracovní skupina studie PAD Drogová úmrtí získala status specializované odborné skupiny pro pøípravu a organizaèní zajitìní Národního monitorovacího støediska pro
drogy a drogové závislosti (NMS). Po jeho ofi8
ciálním ustavení získala status Pracovní skupiny NMS Úmrtí spojená s uíváním drog.
V prùbìhu celého tohoto období byl v tìsné spoluprácí Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky resp. NMS na stranì jedné a SSLSTS ÈLS
JEP na stranì druhé postupnì zavádìn automatizovaný systém monitorování úmrtí za pøítomnost nelegální drogy a/nebo tìkavé látky,
jeho první verzi vypracoval a otestoval prim.

Ze srovnání dat ÚZISu a dat, sbíraných Národním monitorovacím støediskem pro drogy a drogové závislosti,
vyplývá, e takto není identifikováno více ne 90 % smrtelných pøedávkování drogami.
V zásadì jde o evidenci fatálních intoxikací, které v akutní fázi proly nìkterými oddìleními JIP a ARO.
dnení Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
usnesením vlády ÈR è. 643/2002
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Vorel. Zavedení automatizovaného systému sniuje zátì pracovi a zároveò maximálnì objektivizuje interpretaci nálezù  to ve pøi plném
zachování anonymity konkrétních osobních dat
zemøelých.
Uivatelské rozhraní poèítaèové aplikace je zároveò nastaveno tak, aby poskytlo co nejvyí

pøidanou hodnotu jednotlivým pracovitím ve
smyslu interních analýz, vypracovávání pitevních protokolù a odborných posudkù atd. V dobì
sestavování tohoto materiálu dodává drtivá vìtina pracovi svá data v elektronické podobì,
co dále zlepuje monosti jejich zpracování
a analýzy; zároveò se kontinuálnì pracuje na
zdokonaleních poèítaèové aplikace.

1 / 3 Zásady urèování drogové mortality v ÈR
1/3/1 Definice drogy
Jako droga jsou pro potøeby urèování drogové
mortality definovány
1. vechny látky, které jsou uvedeny jako
omamná látka a/nebo psychotropní látka v pøílohách è. 1 a 7 Zákona 167/1998 Sb.
ze dne 11. èervna 1998 o návykových látkách
a o zmìnì nìkterých dalích zákonù (Zmìny:
354/1999 Sb., 117/2000 Sb., 132/2000 Sb.,
117/2000 Sb.
2. tìkavá rozpoutìdla (solventy), pro nì
platí, e jejich zneuívání spadá pod kód F18
podle MKN-10 (tedy nikoliv etylalkohol).
1/3/2 Obecné principy pøirozeného
dìlení drogové mortality
Indikátor drogová mortalita (úmrtnost) udává
poèet (novì) zjitìných úmrtí v souvislosti s drogami bìhem urèitého èasového období. Pro potøeby urèování tohoto indikátoru v ÈR (a v EU)
platí, e smrt je registrována jako smrt v souvislosti s drogami, jen pokud existuje zcela zøejmé
kauzální spojení s uíváním drog (nebo substituentù). Za drogové úmrtí tedy nelze automaticky
povaovat kadé úmrtí za pøítomnosti drog(y).
Drogová mortalita se za ideálních podmínek
dále èlení na ètyøi podskupiny (Püschel, 1998):
1) úmrtí v dùsledku úmyslného nebo náhodného pøedávkování
 neúmyslné pøedávkování (neznalost koncentrace uívané látky, dolehávání atd.)
 sebevrada pøedávkováním (zlatá rána)
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2) úmrtí v dùsledku dlouhodobého zneuívání
drog
 v dùsledku infekce HIV/AIDS, získané infikovanou injekcí
 v dùsledku cirrhotického jaterního selhání po
obdobnì získané virové hepatitidì typu B nebo C
 selhání organismu v dùsledku malnutrice
(napø. imunitní selhání)
 úmrtí ze sepse, endokarditid
 atd.
3) sebevrady, spojené se závislostí na drogách
 sebevrady pod vlivem drog
 sebevrady v abstinenèním stavu
4) smrtelné nehody, ovlivnìné drogami.
 dopravní nehody pod vlivem drog
 pády z výek pod vlivem drog
 atd.
Skupiny (2), (3) a (4) jsou extrémnì heterogenní
co do morfologických a toxikologických nálezù;
také rozliení mezi náhodným a sebevraedným
pøedávkováním mùe být velmi obtíné.
Bìnì pøijímaná definice úmrtí se vztahem
k drogám zahrnuje nehody a sebevrady pod vlivem drog. Pokud jde o vnìjí sílu coby pøíèinu
úmrtí, morfologické známky mohou té zahrnovat zranìní po dopravních nehodách, strangulaci, utopení, uhoøení atd. (Püschel, 1998).
Kategorie sebevraednì a náhodnì traumatických úmrtí v Èeské republice ani jinde ve svìtì
obvykle nepodléhá forenznímu vyetøování za
úèelem urèení pøesného mechanismu úmrtí.
Platný pøedpis Ministerstva zdravotnictví ÈR
(Ministerstvo zdravotnictví ÈSSR, 1988) sice

ukládá provádìt na soudnìlékaøských oddìleních pitvy vech náhlých, neoèekávaných a násilných úmrtí, problémem nicménì zùstává rozsah poadovaných laboratorních vyetøení, který
je pro drtivou vìtinu pracovi kompromisem
mezi odborným hlediskem a finanèními monostmi.

Tato kategorie je extrémnì heterogenní (zahrnuje jak pøípady, kdy mìlo uití drogy pøíèinnou
souvislost k úmrtí, tak pøípady, kdy ádná pøíèinná souvislost neexistovala) a tak je spíe obrazem rozíøení uívání drog v populaci ne výrazem skuteèných veøejnozdravotních rizik té
které drogy.

Rovnì personální a èasová kapacita oddìlení
soudních lékaøství nedovoluje ve vech pøípadech kvalitní forenzní etøení; u kategorie (2)
èasto nebývají k dispozici katemnestické údaje
(a (ex)uivatel OPL mohl v dobì úmrtí na chronické onemocnìní ji dlouhodobì abstinovat)
a prokazování pøíèinné souvislosti u kategorií (3)
a (4) bývá èasto velmi obtíné a nemoné;
v praxi u této kategorie èasto dochází k pøecenìní odhadu, kdy bývá bez pøesnìjího zdùvodnì9
ní prostá koincidence prohláena za pøíèinný
vztah.

1/3/3 Èeská úprava (rozvinutí) definice
EMCDDA
EMCDDA v souèasné dobì monitoruje a analy10
zuje pouze pøímá drogová úmrtí ; jejich definice je tedy platnou evropskou definicí smrtelného pøedávkování drogou.

Prakticky se proto drogová mortalita dìlí do
dvou velkých skupin: pøímá a nepøímá úmrtí:
Pøímá drogová úmrtí
Za pøímá drogová úmrtí (pøedávkování) jsou povaována vechna úmrtí, kdy byl prokázán farmakodynamický mechanismus smrti  tedy selhání ivotních funkcí v dùsledku (bio)chemických vlastností zjitìné drogy. Zjednoduenì øeèeno lze øíci, e k pøímým drogovým úmrtím dochází bezprostøednì resp. ve velmi krátkém èasovém intervalu po uití drog(y). Zahrnují pouze
první podskupinu z výe uvedených skupin, navrených Püschelem (1998).
Nepøímá drogová úmrtí
(jiná úmrtí za pøítomnosti drogy)
Vechny pøípady, kdy byly v tìlních tekutinách
nebo tkáních zemøelé/ho identifikovány metabolity drog(y), nelze ale bez pochyb urèit, e
úmrtí spadá do kategorie pøímých úmrtí. Zahrnují tøetí a ètvrtou Püschelovu podskupinu.

Definice EMCDDA zní: Úmrtí, je jsou pøímo
zpùsobena uitím drogy. Dochází k nim krátce
po uití; (EMCDDA 2002).
Pro potøeby ÈR, kde jsou smrtelná pøedávkování
drogou urèována za pomocí speciálnì zaloeného registru obecné mortality a nikoliv z obecného registru obyvatel  viz podkapitola 1/2/1
Sbìr relevantních dat v ÈR do roku 1998  dále
platí, e Za smrtelné pøedávkování drogami
jsou povaovány pøípady, kdy k otravì dolo
díky nehodì, vradì, sebevradì nebo neúmyslnì, a kdy látkou nebo látkami, které zpùsobily otravu, byla kterákoliv z následujících: opiáty, zneuívané benzodiazepiny, amfetaminy,
kokain (nebo crack), halucinogeny, tìkavé látky a/nebo syntetické designerské drogy typu
derivátù amfetaminù.
Minimální rozdìlení smrtelných pøedávkování
drogou uvádí tabulka 1.
Zatímco specifikace mechanismu úmrtí je zachována, je vzhledem ke specifické èeské situaci
a zvlátnímu zájmu odborné i politické scény
Èeské republiky o následky uívání specifických
11
druhù drog èi lékù dìlení látek podrobnìjí .

9 koincidence  souèasný výskyt dvou jevù bez definovaného vztahu mezi nimi; tzv. shody okolností
10 Zatímco kategorie nepøímých úmrtí a úmrtí v dùsledku dlouhodobého zneuívání drog (v terminologii

EMCDDA mortalita uivatelù drog je spolu s ostatními pøíèinami smrti uivatelù drog zjiována pomocí
kohortových studií.

11 Podrobnìjí seznamy, které dodrují minimální dìlení EMCDDA, si vypracovávají podle vlastního zájmu témìø

vechny èlenské státy EU.
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Tabulka 1: Minimální dìlení drogových úmrtí, EMCDDA:
Pøíèina smrti

Dalí rozdìlení

Otrava v dùsledku:

Otrava látkou

 nehody

 opiáty

 sebevrady

 pouze metadonem

 vrady

 více látkami za pøítomnosti opiátù

 bez zjitìného úmyslu

 látkou nebo více látkami bez pøítomnosti opiátù
 neurèenou látkou

(podle EMCDDA, 2002)
Tabulka 2: Èeské dìlení látek, které zpùsobily otravu (smrtelné pøedávkování) podrobnì
A1. Jen opiáty a/nebo opioidy (vyjma metadonu)
A2. Jen metadon
A3. Více látek vèetnì opiátù/opioidù
A3-1. Z toho z opiátù také metadon
A4. Více látek nebo jedna látka  nikoliv opiáty/opioidy
A4-0. Z A4 obsaeny tìkavé látky
A4-1. Z A4 obsaen pervitin
A4-2. Z A4 obsaeny taneèní drogy (MDMA, 2-CB, PMA atd.) kdy nespadá do A4-1
A4-3. Z A4 halucinogeny (specifikujte v pøíloze)  kdy nespadá do A4-1 ani A4-2
A4-4. Z A4 Psychoaktivní léky
A4-4-1. Z toho benzodiazepiny
A4-4-1.R. Z toho flunitrazepam (Rohypnol)
A5. Nespecifikováno / neznámo

Toto dìlení shrnuje Tabulka 2. Podobnì jako v
pøípadì základního dìlení EMCDDA (2002) platí,
e hlavní kategorie se vzájemnì vyluèují  tedy
e jedno úmrtí v dùsledku pøedávkování (otravy)
mùe být zaøazeno pouze do jedné hlavní kategorie (kategorie oznaèené jedním písmenem
a jedním èíslem [A1 a A5]) a pøípadnì v jedné
podkategorii (èíselný údaj s pomlèkou) dané kategorie.
V pøípadì nálezu více látek mají kategorie a podkategorie výe v tabulce pøednost pøed kategoriemi a podkategoriemi, umístìnými níe.
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1/3/3/1 Komentáø k zaøazení otrav
drogami  èeská úprava
A1. Jen opiáty (s výjimkou metadonu)
Pøedávkování spadá do kategorie A1, pouze pokud jsou jako pøíèina úmrtí urèeny opiáty s výjimkou metadonu a kromì nich se na úmrtí nepodílí ádná jiná látka. Pokud je mezi (spolu)pøíèinami úmrtí urèen napø. alkohol, pøedávkování
spadá do kategorie A3.

A2. Jen metadon
Pøedávkování spadá do kategorie A2, pouze pokud je jako pøíèina úmrtí urèen metadon a kromì
nìj se na úmrtí nepodílí ádná jiná látka. Pokud
je mezi (spolu)pøíèinami úmrtí urèen napø. alkohol, pøedávkování spadá do kategorie A3.
A3. Více látek vèetnì opiátù
Pøedávkování spadá do kategorie A3, pokud jsou
jako (spolu)pøíèina pøedávkování urèeny opiáty
a nìkterá z uvedených látek je rovnì urèena jako spolupøíèina (kategorie A3-1 zahrnuje ty pøípady, kdy byl mezi (spolu)pøíèinami urèen metadon (a pøíp. jiné opiáty) a nìkterá z uvedených látek):
n
n
n
n

n
n

n

n
n

(met)amfetaminy
kokain/crack
konopné látky
halucinogeny (napø. LSD, meskalin, PCP, psilocybin)
rozpustidla
syntetické taneèní drogy (napø. MDMA,
2-CB, GHB a deriváty)
trankvilizéry a dalí nebarbiturátová sedativa
(napø. benzodiazepiny)
alkohol
jiné OPL.

A4. Více látek nebo jiná látka s výjimkou opiátù
Pøedávkování spadá do kategorie A4, pokud je
jako pøíèina nebo spolupøíèina pøedávkování urèena jedna z níe uvedených látek, mezi (spolu)pøíèinami není ale urèen ádný opiát:
n

n

n

rozpustidla (jako je toluen  ale nikoliv profesionální otravy v zemìdìlství, prùmyslu apod.)
 udejte rovnì v kategorii A4-0
(met)amfetaminy - udejte rovnì v kategorii
A4-1
syntetické taneèní drogy (napø. MDMA,
2-CB, GHB a deriváty)  udejte rovnì v kategorii A4-2

halucinogeny (napø. LSD, meskalin, PCP, psilocybin)  udejte rovnì v kategorii A4-3
n kokain/crack
n konopné látky
n psychoaktivní léky (udejte rovnì v kategorii
A4-4  v té jsou uvedeny pøípady pøedávkování, kdy nelze uvést mezi (spolu)pøíèinami obsaeny opiáty ani (met)amfetaminy ani kokain/crack ani halucinogeny ani rozpustidla
ani syntetické taneèní drogy. V kategorii
A4-4 mají být uvedeny pøípady pøedávkování,
kdy jsou jako pøíèiny úmrtí identifikovány
psychoaktivní léky vèetnì tìchto podskupin:
o benzodiazepiny  udejte rovnì v kategorii
A4-4-1
 flunitrazepam (Rohypnol ®) udejte
rovnì v kategorii A4-4-1-R
Barbituráty, antidepresiva, neuroleptika a dalí
psychoaktivní léky jsou zaøazeny jen do kategorie A4-4. Pøedávkování je do kategorie A4-4
a/nebo jejích podkategorií zaøazeno také v pøípadech, kdy ke smrti dolo díky kombinovanému
uití alkoholu a nìkterého z výe uvedených psychoaktivních léèiv.
n

Smrtelná pøedávkování drogami podle kódù
desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí
V Èeské republice ji od roku 1993 závaznì platí
decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí
(WHO, 1992).
Kódy decenální revize Mezinárodní klasifikace
nemocí (dále jen MKN-10) jsou také vyplòovány
do pitevních protokolù a do protokolù o toxikologických vyetøeních, které jsou zdrojem dat jak
v automatizovaném elektronickém systému sledování drogové mortality, tak pøi vyplòování dotazníkù tìmi pracoviti, která dosud na automatizovaný systém nepøela (viz tabulka 3).
Pøedmìtem zájmu tak pro zjiování drogové
mortality jsou následující diagnózy resp. jejich
skupiny (viz Tabulka 3):
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Tabulka 3: Zájmové MKN kódy, pro urèování
drogových úmrtí
Pøíèina úmrtí

Zájmové kódy
MKN-10

Nemoci

F11-F13, F14-F16,
F18-19

Náhodné otravy

X46*), X42*), X41*)

Úmyslné otravy

X66*), X62*), X61*)

Otrava bez zjitìného
úmyslu

Y16*), Y12*), Y11*)

*) V kombinaci s T-kódy: T40.0-9, T42.4, T43.6.,
T52.0-9, T53.0-9
Konkrétnì jde tedy o
n








kodlivé uívání, závislost a dalí psychické
a behaviorální poruchy v dùsledku uívání
tìchto skupin látek:
opioidy (F11)
konopné látky (F12)
sedativa nebo hypnotika (F13)
kokain (F14)
jiná stimulancia (F15)
halucinogeny (F16)

 tìkavé látky / rozpoutìdla (F18)
 polyvalentní uívání (F19).

n
















Náhodné otravy (X41, X42, X46), úmyslné otravy (X61, X62, X66), nebo otravy s nezjitìným úmyslem (Y11, Y12, Y16) podle látek:
opium (T40.0)
heroin (T40.1)
jiné opioidy (T40.2)
metadon (T40.3)
jiná syntetická narkotika (T40.4)
kokain (a crack) (T40.5)
jiná a nespecifikovaná narkotika (T40.6)
konopné látky (T40.7)
lysergid (T40.8)
benzodiazepiny (T42.4)
jiná a nespecifikovaná psychodysleptika
(T40.9)
psychostimulancia (T43.6)
organická rozpustidla (T52.0-9)
halogenované alifatické a aromatické uhlovodíky (T53.0-9).

1 / 4 Závìr

Na tomto místì nezbývá ne zdùraznit kruciální
dùleitost peèlivého a konzistentního vyplòování diagnóz pitvajícím lékaøem a toxikologem do
patøièných rubrik úmrtního listu.
Co moná nejpøesnìjí statistika drogových
úmrtí / pøedávkování  tedy co moná nejlepí
znalost nejzávanìjího moného dùsledku zneuívání drog  je toti jedním za základních
pøedpokladù cílených a úèinných preventivních,
léèebných a represivních opatøení, stejnì jako
(nízkoprahových) opatøení pro sniování rizik,
s uíváním drog spojených.
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Zároveò platí, e bez kvalitních dat  tedy bez
konzistentní vìdomosti o výsledcích èi dùsledcích výe naèrtnutých opatøení  budeme podobni slepci, jen se snaí výstøely brokovnice zasáhnout letící terè: v èase se neustále dynamicky
promìòující drogový problém.
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METODICKÝ PODKLAD K POSTUPU PØÍSLUNÍKÙ
POLICIE ÈR V PØÍPADÌ ÚMRTÍ OSOB POD VLIVEM OPL
Jaroslav ejvl

K provìøování skuteèností, zda se stal trestný èin
a k jeho vyetøování, je v rámci Policie Èeské republiky (PÈR) vytvoøena sluba kriminální policie
a vyetøování (sluba). Tato sluba je diferencována s ohledem na územní, pøípadnì vìcnou pøíslunost. Jedná se o následující dìlení:
n
n

n

okresní øeditelství PÈR,
krajská øeditelství PÈR a Správa hl. m. Prahy
PÈR,
útvary s celorepublikovou pùsobností.

Na okresních øeditelstvích (zpravidla ve smyslu
§ 16 tr. øádu) a krajských øeditelstvích PÈR
(zpravidla ve smyslu § 17 tr. øádu) se provìøová12
ní a vyetøování primární drogové kriminality
vìnují specialisté sluby sluby po linii toxi,
v nìkterých pøípadech byly vytvoøeny tzv. toxi
týmy, sloené ze specialistù toxi jak z okresních
øeditelství, tak krajských správ. V pøípadì Správy

hl. m. Prahy se jedná o odbor pro boj s organizovaným zloèinem; celorepubliková pùsobnost je
vyhrazena Národní protidrogové centrále sluby
kriminální policie a vyetøování (NPC).
V posledních letech se zvýil zájem Policie ÈR o
úmrtí osob v souvislosti s konzumem omamných
13
a psychotropních látek (OPL) . S ohledem na
skuteènost, e takovéto úmrtí mùe mít v nìkterých pøípadech souvislost s trestným èinem, je
nutné vìnovat tìmto pøípadùm náleitou pozornost. Tuto je tøeba zamìøit zejména na fázi ohledání místa èinu, resp. ohledání místa nálezu
mrtvoly (nemusí být vdy totoné s místem èinu)
a dále na úkony pøed zahájením trestního stíhání. Je tøeba ale zdùraznit, e z hlediska úkolù Policie ÈR jsou z trestnìprávního hlediska relevantní pouze pøípady, kdy úmrtí je v pøíèinné
souvislosti s jednáním pachatele stanoveným ve
skutkové podstatì trestného èinu podle ust.
§ 187 odst. 4 písm. a) tr. zákona.

2 / 1 Zvlátnosti ohledání mrtvoly a vìcných dùkazù14
Ohledání mrtvoly na místì jejího nálezu (resp. na
místì èinu) provádí policista zpravidla ve spolupráci s lékaøem. Úèelem ohledání je objasnit nebo alespoò pøispìt k objasnìní relevantních otázek, uvedených níe. Prvním opatøením na místì
nálezu obìti je zjistit, zda osoba ije a zda je
nutné poskytnout jí první pomoc. Je nezbytné
vyvarovat se ukvapených závìrù o smrti èlovìka,
kterou je oprávnìn konstatovat pouze lékaø.
Navrhovaná monost postupu v rámci provìøování a vyetøování trestných èinù souvisejících
s úmrtím osob v souvislosti s konzumem OPL je
urèena pro pracovníky sluby a poøádkové policie.
Ohledání místa èinu, resp. nálezu mrtvoly je neodkladným a neopakovatelným úkonem a pro-

vádí se za vyuití ust. § 55 odst. 1 tr. øádu a § 113
tr. øádu.
2/1/1 Standardní pitva
Pitva zemøelého se provede, kromì jiných pøípadù, pøi nálezu zemøelé osoby ke zjitìní pøíèin
úmrtí a objasnìní dalích ze zdravotního hlediska závaných okolností a ke zjitìní mechanismu úmrtí u osob zemøelých náhlým, neoèekávaným nebo násilným úmrtím, a to vèetnì
sebevrady (§ 4 odst. 1 písm. b) Vyhl. Min. zdrav.
è. 19/1988 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù).
Policie ÈR dané úmrtí zpravidla eviduje pod
pøísluným èíslem jednacím (è. j.). Následnì by
mìl být zvolen postup ve smyslu ust. § 158 od15
st. 1 tr. øádu :

12 Za primární drogovou kriminalitu jsou podle mezinárodní terminologie oznaèovány skutkové podstaty

nedovolené výroby nedovoleného nakládání s nelegální drogou; ze sekundární pak trestné èiny spáchané pod
vlivem nelegálních drog, spáchané na osobách pod vlivem nelegálních drog èi spáchané s úmyslem opatøit si
prostøedky k opatøení nelegálních drog.
13 Zák. è. 167/1998 Sb., ve znìní novel a doplòkù.
14 podle Chmelík et al., 1995
15 Zák. è. 141/1961 Sb., o trestním øízení soudním (trestní øád), ve znìní novel a doplòkù.
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§ 158 odst. 1 tr. øádu
Policejní orgán je povinen na základì vlastních
poznatkù, trestních oznámení i podnìtù jiných
osob a orgánù, na jejich podkladì lze uèinit závìr o podezøení ze spáchání trestného èinu, uèinit vechna opatøení k odhalení skuteèností nasvìdèujících tomu, e byl spáchán trestný èin, a
smìøující ke zjitìní jeho pachatele; je povinen
èinit té nezbytná opatøení k pøedcházení trestné
èinnosti.
Nalezená mrtvola je tedy ve smyslu Vyhláky Ministerstva zdravotnictví è. 19/1988 Sb. podrobena pitvì (§ 4 odst. 1 písm. b), kterou musí provést
lékaø oddìlení soudního lékaøství (§ 4 odst. 3 cit.
vyhláky).
Na základì shora uvedeného ustanovení si policejní orgán, ve smyslu ust. § 105 odst. 1 tr.
øádu, vyádá zpracování odborného vyjádøení
 obor zdravotnictví, odvìtví soudní lékaøství a
toxikologie (za analogického vyuití § 4 odst.
3 písm. a) cit. Vyhláky). Proplacení toxikologického vyetøení hradí Policie ÈR.
V pøípadì negativního výsledku toxikologického vyetøení a v pøípadì, e výsledek pitvy vylouèí úèast, resp. zavinìní druhé osoby na zpùsobeném následku (smrti), policie provìøování
ukonèí zpravidla odloením ve smyslu ust. §
159 a) odst. 1 tr. øádu.
2/1/2 Soudní pitva
Pøi podezøení, e úmrtí bylo následkem trestného èinu, naøizují pitvu a hradí náklady takové
16
pitvy orgány èinné v trestním øízení . Nad touto dikcí vyhláky lze v podstatì uvaovat ji ve
chvíli, kdy výsledek stanovený v rámci vyádaného odborného vyjádøení z odvìtví soudního lékaøství a toxikologie je pozitivní.
2/1/3 Dalí postup a úloha znalcù
Tìí problém pøedstavuje stanovení dalího postupu. Je samozøejmì nutné brát v úvahu nìkolik
verzí, kdy toxická látka v biologickém materiálu
zemøelého:

1. mohla být nelegálnì vyrobena a následnì
vpravena do organismu zemøelým (typicky
pervitin, braun), nebo
2. mohla být získána legálním zpùsobem a následnì uita (Rohypnol, barbituráty, apod.)
a to buï za úèelem samostatného dlouhodobého zneuívání anebo za úèelem spáchání
sebevrady,
3. byla jako celek prodána druhou osobou a toto
celkové mnoství bylo uito ke spáchání sebevrady,
4. byla nakoupena po meních èástech u více
dealerù, poté smíchána a aplikována,
5. mohla být pouita ke spáchání vrady
6. byla jako bìná dávka nakoupena od dealera
a uita.
Vyvození individuální odpovìdnosti, resp. zavinìní, je velice komplikovanou a nesnadnou záleitostí. V pøípadech uvedených pod body 1, 2 nenastává individuální odpovìdnost konkrétní
osoby, nebo zde chybí zavinìní. V bodì 1 se jedná o sebevradu èi nehodu a ta jako taková není
trestná. Pokud sebevradu spáchala osoba, která
si tuto látku sama vyrobila, nelze ji s ohledem na
ust. § 11 odst. 1 písm. e) tr. øádu èinit trestnì odpovìdnou. V bodì 2 nelze dovodit zavinìní
u osob, které látku zprostøedkovaly (lékaø, vydávající pracovník v lékárnì apod.). V bodì 3 by za
urèitých ideálních podmínek lo dovozovat
trestní odpovìdnost ve smyslu ust. § 187 odst. 1,
odst. 4 písm. a) tr. zákona. V bodì 4 by zpravidla
pøipadala trestní odpovìdnost v rámci kvalifikace § 187 odst. 1 tr. zákona. V bodì 5 pøichází
v úvahu právní kvalifikace podle ust. § 219 odst.
1 tr. zákona. V bodì 6 pøichází v úvahu právní
kvalifikace podle ust. § 187 odst. 1 tr. zákona,
výjimeènì dovození trestní odpovìdnosti podle
odst. 4 písm. a) cit. ustanovení.
Pokud tedy je Policie ÈR vyrozumìna pracovníkem oddìlení soudního lékaøství o tom, e
s ohledem na dosavadní forenzní zjitìní vzniklo
podezøení, e smrt byla zpùsobena trestným èinem, je tøeba zahájit úkony trestního øízení ve
smyslu ust. § 158 odst. 3 tr. øádu.

16 ust. § 4 odst. 6 Vyhláky Ministerstva zdravotnictví è. 19/1988 Sb., ve znìní zmìn a doplòkù
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§ 158 odst. 3 tr. øádu
O zahájení úkonù trestního øízení k objasnìní
a provìøení skuteèností dùvodnì nasvìdèujících
tomu, e byl spáchán trestný èin, sepíe policejní
orgán neprodlenì záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které øízení zahajuje, a zpùsob, jakým se o nich dozvìdìl. Opis záznamu zale do 48 hodin od zahájení trestního øízení státnímu zástupci. Hrozí- li nebezpeèí z prodlení, policejní orgán záznam sepíe po provedení potøebných neodkladných a neopakovatelných úkonù.
K objasnìní a provìøení skuteèností dùvodnì nasvìdèujících tomu, e byl spáchán trestný èin,
opatøuje policejní orgán potøebné podklady a nezbytná vysvìtlení a zajiuje stopy trestného èinu.
Dále je tøeba bez odkladu opatøením ve smyslu
ust. § 105 odst. 1, odst. 4 tr. øádu, za vyuití ust.
§ 115 odst. 1 tr. øádu, pøibrat dva znalce z oboru
zdravotnictví, odvìtví soudní lékaøství k provedení prohlídky a pitvy mrtvoly. V tomto opatøení
je tøeba moné pøibrat rovnì toxikologa a poloit mu otázky, týkající se jeho zamìøení. V rámci
zpracovaného opatøení lze poloit následující
otázky:
1. Jaká poranìní byla zjitìna na tìle pokozeného zevní a vnitøní prohlídkou?
2. Vykazují nìkterá z tìchto poranìní známky
vitální reakce ?
3. Jsou zjitìná poranìní v pøíèinné souvislosti
se smrtí ?
4. Trpìl pokozený nìjakou chorobou, vadou èi
onemocnìním, které mohly pøispìt k úmrtí
po útoku na jeho tìlo?

5. Urèete mechanismus vzniku poranìní, vèetnì
moné intenzity násilí.
6. Co bylo bezprostøední pøíèinou smrti a bylo
mono vèasným lékaøským zákrokem smrti
zabránit, v kladném pøípadì za jakých okolností?
7. Stanovte dobu smrti pokozeného.
8. Zjistìte krevní skupinu pokozeného, Rh faktor, pøípadnì podskupiny.
9. Zjistìte mnoství alkoholu v krvi v dobì smrti.
10.Zjistìte, zda se v organizmu nachází toxické
látky, v kladném pøípadì urèete, o jaké látky
se jedná, které chemické slouèeniny nebo léky odpovídají tomu, e byly poity, vdechnuty, èi jinak aplikovány do tìla. Souèasnì proveïte porovnání tìchto látek s léky, které byly zajitìny pøi ohledání místa èinu.
11.Uveïte dalí skuteènosti podle volného uváení znalcù, které vyplynou z provedených
znaleckých úkonù a mohou být významné
pro dalí rozhodování orgánù èinných
v trestním øízení ve vìci samé, nebo mohou
pøispìt k objektivnímu posouzení stíhané
trestné èinnosti.
Samozøejmì podle kadého konkrétního pøípadu
lze otázky formulovat v irím èi uím rozsahu.
Je vhodné ve osobnì konzultovat se soudním
lékaøem a toxikologem. Naprosto nezastupitelná
je osobní úèast zpracovatele na pitvì a øádné zajitìní relevantních stop z tìla zemøelého, jako i
poøízení fotodokumentace èi videozáznamu.
Dále je tøeba v rámci provìøování postupovat
podle specifik kadého konkrétního pøípadu.

2/2

Rozbor souèasné právní úpravy z hlediska úkolù
Policie ÈR pøi zjiování a objasòování smrtelných pøedávkování
nelegálními drogami
2/2/1 Obecný výklad
Souèasná právní úprava ustanovení § 187 je následující:
Nedovolená výroba a drení omamných a psychotropních látek a jedù

1. Kdo neoprávnìnì vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostøedkuje, prodává nebo jinak jinému opatøí nebo pro jiného pøechovává omamnou nebo psychotropní látku, pøípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnìtím svobody na jeden rok a pìt let.
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2. Odnìtím svobody na dvì léta a deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li èin uvedený v odstavci 1 jako èlen
organizované skupiny, nebo ve vìtím rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový èin vùèi osobì mladí ne
osmnáct let.
3. Odnìtím svobody na osm a dvanáct let bude
pachatel potrestán,
1. získá-li èinem uvedeným v odstavci 1 znaèný
prospìch,
2. spáchá-li takový èin vùèi osobì mladí patnácti let, nebo
3. zpùsobí-li takovým èinem tìkou újmu na
zdraví.
4. Odnìtím svobody na deset a patnáct let bude pachatel potrestán,
a) zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 tìkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým èinem prospìch velkého
rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový èin ve spojení s organizovanou skupinou pùsobící ve více státech.

Nyní blíe k jednotlivým ustanovením (Badin
a ejvl, 1999):
K odst. 1: jedná se o základní skutkovou podstatu, kdy k trestnosti èinu je tøeba úmyslného zavinìní (§ 3 odst. 3 tr. zákona). Trestný èin kvalifikovaný ve smyslu ust. § 187 odst. 1 tr. zákona
nelze spáchat z nedbalosti. Pojmy OPL nebo
jed jsou definovány ust. § 195 tr. zákona. Návykové látky jsou omamné a psychotropní látky
uvedené v pøílohách è. 1  7 zák. è. 167/1998 Sb.,
ve znìní novel a doplòkù. Pøípravkem obsahujícím OPL se rozumí roztok nebo smìs, která obsahuje jednu nebo více návykových látek. Pojmy
doveze, vyveze, a proveze upravuje vyhl. è.
560/1991 Sb., ve znìní novel a doplòkù. Zacházením s návykovými látkami, pøípravky a prekursory se rozumí:
a) výzkum, výroba, zpracování, odbìr, skladování, dodávání a pouívání návykových látek,
pøípravkù a prekursorù,
b) koupì a prodej návykových látek, pøípravkù
a prekursorù jako i nabývání a pozbývání
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dalích vìcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostøedkování takových
smluv a zastupování pøi jejich uzavírání.
Zacházení s návykovými látkami, pøípravky
a prekursory, jejich skladování, obchod, vývoz,
dovoz a tranzitní operace je blíe upraveno spolu
s dalími skuteènostmi, které se týkají tìchto látek v zák. è. 167/1998 Sb. ve znìní novel a doplòkù. Tento zákon souèasnì obsahuje i sankce
uplatòované pøi poruení daných ustanovení.
K odst. 2: problematika pojmu èlen organizované skupiny. Ve vztahu k tomuto znaku je tøeba úmyslného zavinìní, nebo nelze být èlenem
organizované skupiny z nedbalosti; osoba, která
je èlenem takové skupiny, je jím vìdomì. Zákon
neøeí otázku, zda èlen této skupiny je zde dobrovolnì nebo se podvoluje na nìj vyvíjenému
nátlaku  v pøípadì páchání trestné èinnosti to
není pro posouzení trestnosti dùleité.
Ve vìtím rozsahu je tr. èin spáchán, pokud pachatel neoprávnìnì vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostøedkuje, prodá nebo jinak jinému opatøí nebo pro jiného pøechovává OPL,
pøípravek obsahující OPL, prekursor nebo jed pro
více osob. Z hlediska nebezpeènosti èinu pro
spoleènost bude významné nejen mnoství
tìchto látek, ale i jejich druh, kvalita, aj.  forma
zavinìní zde postaèí z nedbalosti.
Osobou mladí osmnáct let se rozumí osoba do
dne pøedcházejícího jejím osmnáctým narozeninám. V dobì svých osmnáctých narozenin ji není osobou mladí osmnáct let. Není tøeba, aby
pachatel znal vìk takové osoby, ale postaèí, e se
zøetelem na okolnosti (zejména její fyzickou vyspìlost, vzhled, zpùsob chování a vyjadøování,
studium urèité koly apod.) a svoje osobní pomìry o uvedené okolnosti vìdìt mìl a mohl. Ve
vztahu k tomuto znaku postaèí zavinìní z nedbalosti (nevìdomá nedbalost).
K odst. 3  znaèným prospìchem se zde rozumí prospìch, který plyne z neoprávnìného nakládání s OPL (analogicky u spáchání znaèné
kody) a pøevyuje hodnotu 500.000,- Kè  blíe
viz ust. § 89 odst. 11 tr. zákona  forma zavinìní
postaèí z nedbalosti. To znamená, e pokud

osoba zabývající se neoprávnìným obchodem
s OPL, za splnìní znakù uvedených v odst. 1, získá z této èinnosti finanèní prospìch pøekraèující
celkovou hodnotu 500.000,- Kè, a to ani by tuto
finanèní hodnotu soustøedil úmyslnì, splòuje
znaky uvedené v § 187 odst. 1, odst. 3 písm.a) tr.
zákona.
Osobou mladí patnáct let se rozumí osoba do
dne pøedcházejícího jejím patnáctým narozeninám. V dobì svých patnáctých narozenin ji není
osobou mladí patnáct let. Ve vztahu k tomuto
znaku postaèí zavinìní z nedbalosti (blíe viz
komentáø k odst. 2).
Pøi pojmu uvedeného v odst. 3 písm. c) tr. zákona
tìká újma na zdraví je tøeba vycházet z ust.
§ 89 odst. 7 tr. zákona. Tìká újma na zdraví je
znakem tr. èinu nebo okolností podmiòující pouití pøísnìjí trestní sazby. Tìkou újmou na
zdraví se rozumí váná porucha zdraví nebo váné onemocnìní, pøièem je tu zároveò dána nìkterá z okolností vypoètených taxativnì pod
písm. a)  ch). Tìká újma má mnohdy znaky
uvedené pod nìkolika písm. tohoto. Forma zavinìní zde postaèí z nedbalosti. Z tohoto vyplývá,
e pokud neoprávnìný prodejce OPL prodá tuto
látku a uivateli po její aplikaci vznikne tìká újma na zdraví, lze se dùvodnì domnívat, e u prodejce je dána trestní odpovìdnost podle odst. 3
písm. c) § 187 tr. zákona.
K odst. 4  zpùsobení tìké újmy na zdraví více
osob znamená, e uvedená újma je zpùsobena
alespoò tøem osobám. Pojem smrti je vykládán
na základì lékaøské vìdy jako biologická smrt
mozku (cerebrální smrt)  takový stav organismu, u kterého je obnovení vech ivotních funkcí
ji vylouèeno (ámal, Púry a Rizman 1999, str.
1018). Tzv. klinickou smrt nelze povaovat za
smrt ve smyslu § 219 tr. zákona, ponìvad za
souèasného stavu lékaøské vìdy i po zastavení
ivotnì dùleitých funkcí (zastavení èinnosti
srdce, dýchání), které døíve nutnì vedlo ke smrti,
je moné obnovení tìchto èinností, a tím i záchrana ivota. K tomu je mono dodat, e podle
platné èeské úpravy vymezení okamiku smrti
a metoda jeho zjitìní je výluènì vìcí lékaøské
vìdy. Kategorie tzv. klinické smrti, která je pou-

hým faktem zástavy vitálních funkcí, jejich obnova je pøípadnì moná, se nyní nahrazuje kategorií biologické smrti mozku (cerebrální smrt),
jí se rozumí smrtelný stav, z kterého návrat do
ivota je vylouèen. Ke splnìní tohoto zákonného
znaku postaèí zpùsobení smrti jedné osobì.
Smrt jako tìí následek mùe být zavinìna
úmyslnì i z nedbalosti. Pokud vak pachatel zpùsobí èinem uvedeným v odst. 1 cit. ust. smrt
úmyslnì, je tøeba jeho jednání posoudit jako cit.
tr. èin v jendoèinném soubìhu s tr. èinem vrady
podle § 219 tr. zákona.
Zde je dùleitým faktem skuteènost, e k právnímu posouzení takovéhoto jednání postaèí zpùsobení smrti by jen jedné osobì a to formou
zavinìní z nedbalosti.
Získání prospìchu velkého rozsahu je získání
finanèní hotovosti alespoò ve výi 5.000.000,Kè  viz ust. § 89 odst. 11 tr. zákona. Analogicky
zde platí vysvìtlení v odst. 3 písm. a) zavinìní
formou nedbalosti.
Posledním znakem kvalifikované skutkové podstaty trestného èinu je odst. 4 písm. c)  spáchání trestného èinu uvedeného v odst. 1, ve spojení
s organizovanou skupinou pùsobící ve více státech. Organizovanou skupinou se rozumí sdruení nejménì 3 osob trestnì odpovìdných, jejich vzájemná souèinnost na realizování trestné
èinnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího prùbìhu a tomu odpovídající rozdìlení a koordinaci úloh jednotlivých úèastníkù, e tyto
okolnosti zvyují pravdìpodobnost úspìného
provedení trestného èinu a tím i jeho nebezpeènost pro spoleènost. Naproti tomu se nevyaduje, aby lo o soustavnou trestnou èinnost, a vychází se z toho, e postaèí, kdy je tímto zpùsobem proveden i jeden akt trestné èinnosti. Pachatel musí èin spáchat ve spojení s organizovanou skupinou pùsobící ve více státech, a proto
musí vìdìt, e jde o organizovanou skupinu ve
shora uvedeném smyslu, která pùsobí nejménì
ve dvou státech, a to pøípadnì vèetnì Èeské republiky (ámal, Púry a Rizman 1999, str.
91718).
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Jednoèinný soubìh s tr. èiny ublíení na zdraví
podle ust. § 223 a § 224 tr. zákona je vylouèen.
Jetì ne pøistoupíme k otázkám, týkajícím se
dokazování, chtìli bychom rozebrat odst. 4 písm.
a) z hlediska formy zavinìní a údajù, které by
mìl policejní rada shromádit, pokud chce vyetøování úspìnì ukonèit návrhem na podání
obaloby. Nutno jetì podotknout, e právní
kvalifikace podle ust. § 187 odst. 1, odst. 4 písm.
a) tr. zákona, spadá pøi vìcné pøíslunosti podle
ust. § 17 tr. øádu k vyetøování krajským správám
a u hlavního líèení ke Krajskému soudu jako soudu I. stupnì.
2/2/2 Zásady ohledání místa èinu
Hlavním pøedpokladem úspìného trestního øízení je skuteènost, aby na místo èinu nebo na
místo, kde byla osoba nalezena, byla povolána
stálá výjezdová skupina (dále SVS) pøísluného
OØ PÈR nebo správy PÈR pøísluného kraje.
Ohledání místa èinu resp. místa nálezu mrtvoly,
je tøeba provést zpùsobem jako pøi ohledání místa èinu jakéhokoli jiného závaného trestného
èinu, kde byla usmrcena osoba  s ohledem na
ust. § 55 odst. 1 tr. øádu a § 113 tr. øádu. Dále je
pøi ohledání místa èinu nebo místa nálezu mrtvoly nutné, aby pøísluníci policie provádìjící
ohledání, zajiování vìcí a pøedmìtù dodrovali
bezpeènostní zásady tak, aby nedolo k ohroení
jejich zdraví. Pøi ohledání nelze vylouèit, e zemøelá osoba mohla být nakaena pøenosnými infekèními nemocemi (hepatitida A, B a C,
HIV/AIDS, tuberkulóza atd.), není vylouèena nákaza pøenosnou pohlavní nemocí. Je tøeba zajistit vechny stopy, které mohou jakýmkoli zpùsobem souviset s trestným èinem. V pøípadì nerozhodnosti, zda stopa mùe èi nemusí s tímto
souviset, je tøeba ji zajistit také. Je bezpodmíneènì nutné zpracovat protokol o ohledání
s ohledem na vechny detaily s uvedením, jaké
stopy a kde byly zajitìny, jak s nimi bylo naloeno, k jakému zkoumání a kam byly zaslány. Na
místì ohledání je nutné si uvìdomit, e má smysl
zajiovat jen takové stopy, které mohou být relevantním zpùsobem zkoumány a vyhodnoceny
a mohou být ku prospìchu trestního øízení. Nemá význam zajiovat stopy, které evidentnì
nesouvisí ze spáchaným trestným èinem nebo
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nejsou z hlediska kriminalistické techniky pouitelné (o kvalitì stopy z tohoto hlediska rozhoduje na místì technik SVS). Dále je tøeba provést
barevnou fotodokumentaci místa a mrtvoly
a mrtvolu pøevézt na Ústav soudního lékaøství
k provedení prohlídky a pitvy ve smyslu ust. §
115 odst. 1 tr. øádu.
2/2/3 Zavinìní a pohnutka
Subjektivní stránku trestného èinu pøedstavuje
jednak zavinìní, jednak ostatní znaky tuto
stránku charakterizující, a z nich zejména pohnutka. Jednou ze zásad trestního práva je zásada, e bez zavinìní není trestný èin ani trest.
Je obsaena v ust. § 3 odst. 3 tr. zákona a podrobnìji je rozvedena v ust. §§ 4, 5 a 6 tr. Zákona
(Badin a ejvl 2000).
Zavinìní je obligatorním znakem subjektivní
stránky trestného èinu; má-li jít o trestný èin,
musí tu být zavinìní ve formì úmyslu nebo alespoò nedbalosti (ust. § 3 odst. 3 tr. zákona 
k trestnosti èinu je tøeba úmyslného zavinìní,
nestanoví-li tento zákon výslovnì, e postaèí zavinìní z nedbalosti).
Zavinìní podle ust. §§ 4 a 5 tr. zákona je vybudováno:
a) na sloce vìdìní  intelektuální nebo té
pøedstavová sloka zavinìní a
b) na sloce vùle (volní sloka zavinìní).
Vìdìní je pojem irí ne pøedstava, zahrnuje jak
vnímání, tj. odraz pøedmìtù a jevù pomocí naich smyslových orgánù, tak i pøedstavu pøedmìtù a jevù, které sice pachatel nemùe právì v daný okamik vnímat, které vak vnímal døíve anebo k nim doel úsudkem na základì znalostí
a zkueností (Novotný a kol., 1997).
Volní slokou rozumíme nejen chtìní, ale i srozumìní. Jestlie pachatel rozhodné skuteènosti
nechce a ani s nimi není srozumìn, není tu ádný
volní vztah.
Na sloce vìdìní a vùle jsou v trestním zákonì
vybudovány dvì formy zavinìní: zavinìní úmyslné a zavinìní z nedbalosti. Rozliení mezi nimi se
dìje pomocí sloky volní. Úmysl obsahuje vdy

vedle sloky vìdìní také volní sloku, ale u nedbalosti tato sloka volní chybí.
Zavinìní, jakoto psychický vztah pachatele ke
skuteènostem odpovídajícím znakùm uvedeným
v zákonì, tu musí být v dobì èinu. Pøedstavy
a vùle pachatele, které tu nebyly v dobì èinu,
jsou pro zavinìní nerozhodné. Zavinìní ve formì
úmyslu nebo nedbalosti mùe být rùzné intenzity, rùzného stupnì. Míra neopatrnosti pøi nedbalosti mùe být vìtí nebo mení. Míra zavinìní je urèována jeho formou i jeho obsahem.
Èím lépe zná pachatel vechny rozhodující skuteènosti, tím vyí je stupeò jeho zavinìní a naopak.
Jako kadý znak skutkové podstaty trestného èinu jsou i znaky charakterizující subjektivní
stránku pøedmìtem dokazování. Závìr o tom,
zda skutek je zavinìný èi nikoli, a pokud je zavinìný, o jakou formu zavinìní jde, musí být podloen skutkovým zjitìním na podkladì dokazování. Stejnì tak jako závìr o znacích charakterizujících objektivní stránku.
Úmysl  zavinìní ve formì úmyslu rozliujeme
ve dvou podobách:
a) jako úmysl pøímý  dolus directus anebo
b) jako úmysl nepøímý  dolus eventualis.
ad a) je charakterizován v ust. § 4 písm. a) tr. zákona  pachatel vìdìl, e zpùsobem uvedeným
v trestním zákonì poruí nebo ohrozí, nebo
alespoò mùe poruit nebo ohrozit, zájem chránìný trestním zákonem a chtìl takové poruení
nebo ohroení zpùsobit.
ad b) je charakterizován v ust. § 4 písm. b) tr. zákona  pachatel vìdìl, e svým jednáním mùe
zpùsobit poruení nebo ohroení zájmu chránìného trestním zákonem, a pro pøípad, e je zpùsobí, byl s tím srozumìn.
Na srozumìní pachatele u nepøímého úmyslu
usuzujeme z toho, e pachatel nepoèítal s ádnou konkrétní okolností, která by následku, jej
si pøedstavoval jako moný, mohla zabránit, a
ji by se jednalo o vlastní pøièinìní nebo zásah
nìkoho jiného. Úmysl pøímý znamená za jinak

stejných okolností vyí stupeò zavinìní. K naplnìní jakékoli skutkové podstaty postaèí zpravidla i úmysl eventuální.
Nedbalost je druhou formou zavinìní. O tento
druh zavinìní jde tehdy, jestlie pachatel:
a) vìdìl, e mùe zpùsobem v trestním zákon
uvedeným poruit nebo ohrozit zájem chránìný trestním zákonem, ale bez pøimìøených
dùvodù spoléhal, e takové poruení nebo
ohroení nezpùsobí  viz ust. § 5 písm. a) tr.
zákona  nedbalost vìdomá,
b) nevìdìl, e svým jednáním mùe takové poruení nebo ohroení zpùsobit, aè o tom
vzhledem k okolnostem a k svým osobním
pomìrùm vìdìt mìl a mohl  viz ust. § 5
písm. b) tr. zákona  nedbalost nevìdomá.
Vechny trestné èiny, u nich postaèí nedbalost,
je moné spáchat jak nedbalostí vìdomou, tak
i nevìdomou. Spoleèné pro oba druhy nedbalosti
je, e chybí sloka vùle potud, e pachatel ani
nechce zpùsobit následek ani není srozumìn
s tím, e jej zpùsobí. Ovem jednání samo je i zde
aktem volním.
Nedbalost je vybudována na sloce vìdìní. Ve
zpùsobu, jak se tato sloka uplatòuje, je rozdíl
mezi obìma druhy nedbalosti. Pøi vìdomé nedbalosti pachatel ví o monosti, e zpùsobí následek, pøi nevìdomé nedbalosti o této monosti
ani neví. Pro zjitìní, o jaký typ nedbalosti se
jedná, nestaèí zkoumat jen psychický vztah pachatele k zákonným znakùm trestného èinu. Je
tøeba té zjistit, zda tu byly pøimìøené dùvody
pøi vìdomé nedbalosti a zda pachatel podle
okolností a svých osobních pomìrù vìdìt mìl
a mohl pøi nedbalosti nevìdomé. Je otázka,
podle jakých hledisek je tøeba hodnotit tuto pøimìøenost a podle èeho posoudit onu monost
vìdìní.
Mìøítkem (kritériem) nedbalosti je zachování urèité míry opatrnosti. Míru poadované opatrnosti vak trestní zákon sám nestanoví  jen naznaèuje, jak tuto míru zjistit. Nauka a praxe pak
vysvìtlují, e tato míra opatrnosti je dána spojením objektivního a subjektivního vymezení a jejich vzájemným vztahem.
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Tzv. objektivní vymezení ádá od kadého zpravidla stejnou míru opatrnosti. Jen výjimeènì ádá opatrnost vyí, a to zejména od tìch, kteøí
vykonávají urèité specifické povolání  lékaøi,
policisté, hasièi, øidièi apod. - potom vak stejnou mìrou, od kadého, kdo toto povolání vykonává. Rozsah povinné opatrnosti trestní zákon
neuvádí. Mìøítko náleité opatrnosti je urèeno
jednak zvlátními pøedpisy, upravujícími napø.
silnièní pøedpisy, zdravotnické pøedpisy, pøedpisy
o nakládání se zbranìmi, apod.
Povinnost pøedvídat monost zpùsobení poruchy
nebo ohroení zájmu chránìného trestním zákonem pøi výkonu povolání vyplývá nejen z bezpeènostních pøedpisù publikovaných ve Sbírce zákonù, ale i z technických norem. Mezi poruením
povinné opatrnosti a následkem musí být pøíèinná souvislost.
Tzv. subjektivním vymezením rozumíme míru
opatrnosti, kterou je schopen vynaloit pachatel
v konkrétním pøípadì; jde tedy o individuální
hledisko. Pøi jejím posouzení je nutno pøihlíet
k vlastnostem i okamitému stavu pachatele, jeho vzdìlání, výchovì, obecné ivotní zkuenosti,
inteligenci, kvalifikaci, zpùsobu zamìstnání
a postavení v nìm, jeho speciálním znalostem
a zkuenostem a zdravotnímu stavu. Souèasnì je
nutno pøihlíet i k okolnostem daného konkrétního pøípadu  místo, èas, prostøedí, atd.
Nedbalost není vylouèena spoluzavinìním pokozeného.
Ust. § 3 odst. 3 tr. zákona obsahuje zásadu, e
k trestnosti èinu je tøeba úmyslného zavinìní,
nestanoví-li zákon výslovnì, e postaèí zavinìní
z nedbalosti. Pokud tedy v jednotlivých ust.
zvlátní èásti tr. zákona není uvedeno, o jakou
formu zavinìní jde, musí zde být zavinìní úmyslné. U nedbalostních trestných èinù musí být tedy
výslovnì uveden znak z nedbalosti.
Zatímco u základních skutkových podstat platí
zásada, e pravidlem je úmyslné zavinìní, a e
v zákonì musí být vdy výslovnì uvedeno, pokud
k trestnosti staèí zavinìní z nedbalosti, platí
o okolnostech podmiòujících pouití vyí trest-
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ní sazby (§ 88 tr. zákona) a o okolnostech pøitìujících (§ 34 tr. zákona) zásada opaèná 
není-li stanoveno jinak, staèí zde zavinìní z nedbalosti (§ 6 tr. zákona) (Novotný a kol., 2000).
Shora uvedenou zásadu rozvádí ust. § 6 tr. zákona podrobnìji takto: k okolnostem, které podmiòují pouití vyí trestní sazby a k pøitìujícím
okolnostem se pøihlédne:
a) jde-li o tìí následek, i tehdy, zavinil-li jej
pachatel z nedbalosti, vyjímaje pøípady, e
zákon vyaduje i zde zavinìní úmyslné,
b) jde-li o jinou skuteènost, i tehdy, jestli-e o ní
pachatel nevìdìl, aè o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním pomìrùm vìdìt
mìl a mohl, vyjímaje pøípady, e zákon vyaduje i zde, aby o ní pachatel vìdìl.
Z ust. § 6 tr. zákona mùeme dovodit, e nae
trestní právo rozliuje dva základní druhy okolností, podmiòujících pouití vyí trestní sazby
a pøitìujících okolností. Tìím následkem je
ohroení nebo poruení trestným èinem vyvolané, tøeba by mìlo jen povahu pøitìující okolnosti - § 34 písm. f) tr. zákona.
Je tøeba uvìdomit si, e s ohledem na ust. § 89
odst. 2 al. 1 tr. øádu: za dùkaz mùe slouit ve,
co mùe pøispìt k objasnìní vìci, zejména výpovìdi obvinìného a svìdkù, znalecké posudky,
vìci a listiny dùleité pro trestní øízení a ohledání.
Vechny vìci zajitìné u osoby zemøelého by
mìly být øádnì zadokumentovány a pokud se
jedná o telefonní adresáøe, výpisky, dopisy, úètenky apod. mìly by být ofotografovány a kontakty a adresy následnì provìøeny. Nástroje
k uívání OPL èi vìci, které mohou s tímto souviset, je vhodné zaslat spolu se zemøelým k toxikologickému rozboru, nebo se jeví velmi úèelné
provádìt komparaci zajitìných chemických
stop s toxikologickými výsledky, zjitìnými pøi
odbìru tìlních materiálù. Opatøení o podání odborného vyjádøení nebo znaleckého posudku by
mìl vyhotovit policejní rada, který zpracovává
daný pøípad.

2/3

Monost smrti, zpùsobené druhou
osobou  schémata postupu
Pøi provìøování skuteèností, e smrt mohla být
zpùsobena jednáním druhé osoby, lze obecnì
stanovit následující monosti dalího postupu.
1) Toxikologický rozbor provedený po pitvì zemøelého mùe identifikovat látku, která
mohla být bezprostøední pøíèinou smrti,
ovem zpravidla lze tuto látku identifikovat
pouze druhovì. V látce by musely být nalezeny a zadokumentovány cizorodé látky nebo
prvky, které by tuto èinily schopnou individuální identifikace v pøípadì zadrení podezøelé
osoby a nalezení stejných pøísad v zajitìných vzorcích. V takovém pøípadì by nebyly
nepochybnosti o pùvodu látky. Dále je nutné
si vyádat urèení krevní skupiny pro porovnání biologických stop nalezených na místì èinu, resp. nálezu mrtvoly a dále zpravidla rozbor na monost hepatitidy B, C a HIV pozitivity.
2) Jako problematické se jeví rozhodnutí zda
dát pøi vyádání pøednost odbornému vyjádøení nebo znaleckému posudku. Monost získání daktyloskopických stop z psaníèka nebo
materiálu, v nìm byla OPL uloena, je zpravidla minimální. Stejnì minimální je monost
získání daktyloskopických stop z injekèní
støíkaèky v pøípadì intravenózní aplikace. Pokud by nebyl zbylý obsah injekèní støíkaèky
pokozen a znehodnocen daktyloskopickou
expertizou, vzniká jetì nutnost provést biologickou a chemickou expertizu. Zde se je
vak nutné rozhodnout, které z tìchto dvou
dát pøednost, nebo pøi biologické expertize
se znehodnotí stopy pro chemickou a naopak.
3) V pøípadì moného vyuití svìdeckých výpovìdí je vhodné opatøit svìdka, který by vìrohodným zpùsobem vypovìdìl, e s osobou,
je zemøela po aplikaci OPL (není podmínkou
o jakou aplikaci se jednalo  perorální, intravenózní, òupáním, èi jiným zpùsobem) byl
pøítomen pøi koupi OPL od ztotonìného prodejce. Tato skuteènost je dùleitá pro vyvrácení stanoviska obhajoby, e obvinìný se sice
dopustil trestného èinu, ale pouze prodejem

4)

5)

6)

7)

drogy. Podle takové argumentace obhajoby
obvinìný není odpovìdný za fakt, e si pokozený koupil jetì jinou dávku, anebo tuto
dávku zkombinoval s alkoholem nebo léky.
Samo pøiznání osoby obvinìného, e prodal
OPL, na kterou uivatel zemøel (nelze se
ovem domnívat, e se nìkdo pøizná pøi ohroením trestem odnìtí svobody 10  15 let)
nezbavuje orgány èinné v trestním øízení, aby
zjistily skutkový stav vìci, o nìm nejsou pochybnosti  viz ust. 2 odst. 5 tr. øádu. V pøípadech zahájení trestního stíhání pro shora
uvedený trestný èin vzniká právo nutné obhajoby ve smyslu ust. § 36 odst. 3 tr. øádu
a v praxi je bez vyjimky jisté, e pokud se obvinìný pøizná, obhájce bude èinit ve pro to,
aby toto doznání bylo zpochybnìno.
V kauze úmrtí souvisejícího s konzumenty
OPL se nelze pøíli spoléhat na svìdecké výpovìdi osob z øad toxikomanù, ale tato svìdectví ani vyluèovat a podceòovat. To, e
osoba je nevìrohodná, jetì neznamená, e
nevypovídá pravdu. Je tøeba odliovat vìrohodnost jako vlastnost svìdka od pravdivosti jeho výpovìdi. I nevìrohodný svìdek
mùe vypovídat pravdivì, a naopak (Císaøová a kol., 1999).
Jako samozøejmost se jeví fakt, e v pøípadì
zahájení trestního stíhání policejní rada naøídí opatøením vyetøení duevního stavu obvinìného psychologem a psychiatrem (pøíp.
dalími odborníky) a nechá o tomto zkoumání vyhotovit znalecký posudek, kde se zejména dotáe na intelekt obvinìného, vzdìlání,
zamìstnání, výchovné prostøedí, jeho sociální vazby a i na znalost úèinkù OPL. Dále je
nutno poloit otázku, zda obvinìný v dobì
spáchání trestného èinu netrpìl duevní poruchou, díky které by nebyl schopen rozpoznat následky svého chování nebo ovládat své
jednání.
Jak vyplývá z jednotlivých zpracovaných pøípadù, osoby obchodující s OPL vìtinou k páchání trestné èinnosti vyuívají mobilní telefony s pøedplacenými kartami, u nich je
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monost zjitìní majitele minimální. Tuto
skuteènost lze v nìkterých pøípadech èásteènì suplovat dùslednou prací pøi ohledání
mrtvoly, u které je zpravidla nalezeno mnoství kontaktù.
Chtìli bychom zde varovat také pøed neuváeným vracením osobních vìcí zemøelého pozùstalým a to jetì pøed provedením kriminalisticko-technických expertiz. Pøedèasným vracením
vìcí, které byly nalezeny pøi ohledání tìla èi místa trestného èinu a patøily zemøelému, se sluba
pøipravuje o moné stopy èi dùkazy.
Na závìr je tøeba uvést, kadý pøípad nese svá
specifika a jeho pøípadné dokazování je velice
sloité.
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NÁVRH STANDARDU POSTUPU PØI PITVÌ ÚMRTÍ,
KDE JE PODEZØENÍ ZE SOUVISLOSTI
SE ZNEUÍVÁNÍM DROG
Frantiek Vorel

3 / 1 Úvod
Kadé úmrtí mùe mít teoreticky souvislost se
zneuíváním drog. S tímto vìdomím by mìlo být
k prohlídce a pitvì pøistupováno. Rozsah standardnì i cílenì provádìných vyetøení je limitován ekonomickými, pøístrojovými, personálními
a èasovými monostmi pracovitì.
Právnì závazný postup pøi úmrtí osoby je upraven Vyhlákou Ministerstva zdravotnictví ÈR
19/1988 Sb., o postupu pøi úmrtí a o pohøebnictví. Podle ní provádí prohlídku zemøelého mimo
zdravotnické zaøízení pøísluný obvodní lékaø,
popøípadì lékaø lékaøské sluby první pomoci.
Obecnì její postup popisuje klasická uèebnice
Tesaøe (1966). V praxi prohlídku provádí zpravidla praktický lékaø, lékaø záchranné sluby nebo
lékaø sluby první pomoci. Ten konstatuje smrt,
stanoví její dobu a pøíèinu a vyplní List o prohlídce mrtvého. Má-li prohlíející lékaø podezøení, e
úmrtí bylo zpùsobeno trestným èinem nebo sebevradou, oznámí tuto skuteènost ihned Policii
ÈR. Protoe k takovému podezøení vede úmrtí
v souvislosti se zneuíváním drog vdy, mìla by
k takovému úmrtí být Policie ÈR vdy prohlíejícím lékaøem pøivolána. Policista pak mùe na
místì rozhodnout, zda pøizve na místo znalce
v oboru zdravotnictví odvìtví soudní lékaøství

podle § 113 tr. ø., popøípadì zda bude naøízena
pitva dle § 115 tr. ø. Znalec pøizvaný na místo nenahrazuje prohlídku zemøelého lékaøem dle Vyhláky MZ è. 19/1988, a tedy ani nevyplòuje List
o prohlídce mrtvého.
Podezøení, e úmrtí mùe být v souvislosti se
zneuíváním drog, vyvolává zejména:
drogová anamnéza
aplikace drog pøed smrtí
n chování a jednání pøed smrtí (halucinace,
zmatenost, agresivita, )
n nález drog, støíkaèek, krtidla atd. u zemøelého nebo v jeho okolí
n místo úmrtí (veøejné WC, místa navtìvovaná
drogovou komunitou, )
n stopy po injekèních vpiích a jejich komplikacích
n vìk a vzhled zemøelého (zanedbaný, slabí výivy).
Zajitìní stop na místì vèetnì podezøelých látek,
støíkaèek atd. a jejich dalí vyetøení je vìcí policejního orgánu, prohlíející lékaø nebo znalec na
nì pouze mùe upozornit, popøípadì sdìlit svùj
názor.
n
n

3 / 2 Naøízení pitvy
Pokud policejní orgán nenaøídí pitvu dle § 115 tr.
ø., prohlíející lékaø je dle Vyhláky MZ è.
19/1988 povinen naøídit pitvu lékaøem Oddìlení
soudního lékaøství kromì jiného
a) pøi náhlých úmrtích, jestlie pøi prohlídce
mrtvého nebylo mono zjistit pøíèinu úmrtí,
b) u osob zemøelých násilným úmrtím vèetnì
sebevrady.
U vech úmrtí v souvislosti se zneuíváním drog
by tedy mìla být provedena pitva lékaøem soudnìlékaøského oddìlení.

Prohlíející lékaø zabezpeèuje pøepravu tìla mrtvého do zdravotnického zaøízení k pitvì.
Pitvu mùe samostatnì provádìt lékaø po sloení atestace v oboru soudní lékaøství.
Pøed zahájením kadé pitvy musí lékaø zváit tyto údaje (pokud jsou dostupné):
1) Osobní anamnéza zemøelého (povolání, zamìstnání, zpùsob ivota, koníèky, choroby,
uívání lékù, alkoholu atd.)
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2) Okolnosti úmrtí (místo úmrtí, popis pøíznakù,
nález lékù, jiných látek, støíkaèek, nápojù atd.
v bezprostøedním i irím okolí, atd.).
Pøi zevní prohlídce budí podezøení z moného
zneuívání drog pøedevím nález injekèních vpi-

chù (i na netypických místech, napø. v meziprstních prostorách, v tøíslech apod.), známky trombóz a zánìtù aplikaèních il, mladí vìk, zanedbaný zevnìjek, slabá výiva, naloutlé bìlmo,
rùové mrtvolné skvrny (pøi otravì opiáty).

3 / 3 Pitva
17

Pitva se provádí standardnì , tj. celková zevní
i vnitøní prohlídka s otevøením lebky, dutiny
hrudní i bøiní a prohlídkou a pitvou vech orgánù. Zvýenou pozornost je nutno vìnovat známkám vleklé sepse, zánìtu jater a aludeènímu
obsahu.
Jestlie pøi provádìní pitvy vznikne podezøení, e
úmrtí bylo zpùsobeno trestným èinem, pitva se
pøeruí. Tuto skuteènost lékaø oznámí neprodlenì Policii ÈR s návrhem na naøízení pitvy orgánem èinným v trestním øízení. Je-li orgánem èinným v trestním øízení pitva naøízena, postupuje

se podle zvlátních pøedpisù (§ 105 tr. ø.); není-li
orgánem èinným v trestním øízení naøízena pitva, dokonèí se pitva pùvodnì zapoèatá.
Lékaø po provedení pitvy demonstruje nálezy vedoucímu oddìlení nebo jeho zástupci. Po konzultaci s ním bezprostøednì po pitvì lékaø vyplní
pøíslunou èást Listu o prohlídce mrtvého a sepíe pitevní protokol. Jeho souèástí je zejména
zevní i vnitøní popis (nález), popis zajitìného
materiálu k dalímu vyetøení a pracovní pitevní
diagnóza.

3 / 4 Mikroskopické vyetøení
Mikroskopické vyetøení v rozsahu minimálnì
jednoho bloèku z mozku, srdce, plic, jater, sleziny
a ledvin je obligatorní. Èastými nálezy u osob závislých jsou myointimální hyperplázie tepen
myokardu, loiskové ischemické zmìny myokardu malého rozsahu a rùzného stáøí, drobné granulomy s pøítomností obrovských mnohojader-

ných bunìk v interalveolámích septech, loisková fibróza plic, trombóza plicních il ve stavu plné organizace trombù, obrovskobunìné granulomy kolem cizích tìles v koriu a podkoí, perivaskulární koní zánìtlivé infiltráty a jizvy s pøítomností èetných siderofágù (Beran, Lysenková
et al., 2002) a zánìtlivé zmìny jater.

3 / 5 Toxikologické vyetøení
Pro toxikologické vyetøení je nezbytné zajistit
moè (vekerou, optimálnì nejménì 30 ml), krev
(zpravidla femorální, 20 ml), èást jater (nejménì
100 g) a vlasy (pramen o prùmìru 0,5 cm s oznaèením baze), pøípadnì dalí materiál po dohodì s
toxikologickou laboratoøí. Kadý materiál se
odebere do zvlátní èisté popsané nádoby (jméno zemøelého, materiál), k materiálu nepøidává17 podrobnìji viz Tesaø, 1966
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me ádné konzervaèní látky, ukládáme v chladu,
je mono i zmrazit. Do toxikologické laboratoøe
pøedáváme s prùvodní dokumentací (Dvoøák,
Kubita & Vorel, 1999). Moè je vhodné odebírat
injekèní støíkaèkou z moèového mìchýøe pøed
jeho vyjmutím z tìla.

Pøípad uzavírá lékaø provádìjící pitvu po zváení
anamnestických údajù, pitevního nálezu, mikroskopického a toxikologického vyetøení a eventuálních dalích vyetøení, popøípadì i po konzultaci s dalími specialisty. V závìru uvádí základní pøíèinu smrti (úraz nebo onemocnìní,
kterým zapoèal kauzální øetìzec vedoucí ke smrti), pøípadné komplikace, bezprostøední pøíèinu
smrti, vedlejí nález a u smrti násilné i vnìjí pøíèinu smrti (kapitola XX. MKN-10). Pitevní protokol podepisuje kromì lékaøe provádìjícího pitvu
i vedoucí lékaø oddìlení. Závìry jsou zasílány
prohlíejícímu lékaøi a zdravotnickému zaøízení,
které zemøelému poskytovalo zdravotní péèi, pokud je známo, u pitvy provádìné dle § 115 tr. ø.
orgánu, který pitvu naøídil.
Skuteènosti zjitìné pøi pitvì podléhají ustanovení o povinné mlèenlivosti § 55 odst. 2 písm. d)
zákona 20/66 Sb., o péèi o zdraví lidu.
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DOPORUÈENÉ STANDARDY
PRO TOXIKOLOGICKÁ VYETØENÍ PØI PODEZØENÍ NA
ÚMRTÍ V SOUVISLOSTI SE ZNEUITÍM DROG
Marie Balíková

4 / 1 Personál
Personální struktura toxikologické laboratoøe
záleí na místních podmínkách, ale kompetence
a zodpovìdnost pracovníkù musí být jednoznaènì definovány. Samostatné toxikologické vyetøení a interpretaci analytických nálezù konkrét-

ního pøípadu mùe provádìt kvalifikovaný odborník s dokonèeným pøírodovìdným vysokokolským vzdìláním, s dostateènou praxí v toxikologické laboratoøi, kontinuálnì si doplòující
nové poznatky z rozvoje toxikologie.

4 / 2 Standardní operaèní postupy
Toxikologická laboratoø by mìla mít zpracovány
manuály standardních operaèních postupù
(SOP), které zahrnují detailní popis postupù od
pøevzetí vzorkù a k jejich likvidaci, dokumentaci, uchovávání vzorkù, oddìlování alikvotù pro
dílèí analýzy, postupy vlastních analýz, opatøení
zajitìní kvality, zpracování dat a vydávání závìrù. SOP musí být kompletní, aktuelní a dostupné personálu kompetentnímu ke konkrétním
úkolùm. SOP manuály zahrnují administrativní
procedury i analytické postupy a mají být revidovány s podpisem zodpovìdné osoby a datem
pøi jakékoliv zavedené zmìnì. Pokud není zavedena dokumentace pro neobvyklé vyetøení, mìla by být doplnìna pøi první aplikaci tohoto vyetøení. Laboratoø by mìla jasnì specifikovat dobu pro uchovávání vzorkù po skonèení analýz, po
pøedání výsledkù zadavateli. O zpùsobu a datu
likvidace vzorkù musí být vedeny záznamy.
4/2/1 Biologické vzorky
Vzorky jsou pøedávány do toxikologické laboratoøe s prùvodní dokumentací pøípadu. Nìkteré
pøípady úmrtí mohou mít souvislost se smìsnou
konzumací více drog a pøípadnì i léèiv aj. Úplné
toxikologické vyetøení potom vyaduje aplikaci
více specielních analyticko-toxikologických postupù. Proto je nutné pøi pitvì odebírat dostateènì velké vzorky. V souèasnosti, kdy jsou dostupné velmi citlivé a specifické metody, je analýza tkání ponìkud na ústupu ve prospìch analýz biologických tekutin, a to pøedevím krve
(citlivé cílené analýzy), které následují zejména
po vstupních vyhledávacích analýzách moèe.
Hlavní zásady:
n Za odbìr biologických vzorkù pøi pitvì je zodpovìdný lékaø

n

Volba, zpùsob odbìru a pøedání vzorkù k toxikologickému vyetøení má zásadní dùleitost
pro následné výsledky a jejich interpretaci.
Pokud mono, velikost vzorkù má být dostateèná pro pøípadné opakování analýz.

Doporuèené vzorky a jejich velikost:
A. Základní
1.

Femorální krev

20 ml

2.

Srdeèní krev

20 ml

3.

Moè

50 ml

4.

aludeèní obsah

ve

5.

Játra

100 g

6.

Ledvina

50 g

B. Specielní
1.

Malý mozek

100 g

2.

Mozkomíní mok

ve

3.

Sklivec

ve

4.

luè

ve

5.

Plíce

50 g

6.

Meconium

ve

7.

Vlasy

*)

*) Optimum je svazek 0,5 cm tlustý, nejlépe z temene
hlavy, s oznaèením baze svázáním nití, podélnì
zabalený do alobalu, aby se zabránilo dodateèné
povrchové kontaminaci vlasù  i mezi jejich
èástmi, jednotlivými segmenty.
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n

n

n

Vzorky musí být odebírány jednotlivì do chemicky èistých nádob, opatøených identifikaèním títkem s uvedením data a hodiny odbìru.
U vzorkù krve je vhodné specifikovat anatomické místo odbìru.
Z forenzních dùvodù je vhodné omezit poèet
osob manipulujících se vzorkem, v kadém
pøípadì tyto osoby musí být konkretizovány
v dokumentaci.
Kadý vzorek musí být uchováván od odbìru
a do doby analýzy a doby povolené k likvidaci
tak, aby se zabránilo kontaminaci, ztrátám
analytù, a rozkladu.

4/2/2 Analyticko-toxikologické
postupy
Konfirmace je základním principem forenzní toxikologie.
a) Prvotní detekce a pøípadná identifikace drogy
èi metabolitu by mìla být potvrzena druhou
nezávislou metodou na jiném chemickém
principu, kdykoliv je to moné.
b) Konfirmaèní test by mìl být více citlivý a více
specifický ne test první. Pouití hmotnostní
spektrometrie (MS) se doporuèuje vude tam,
kde je to úèelné a moné.
c) Za nìkterých okolností je moné kombinovat
dva chromatografické systémy o jiných polaritách nebo s pouitím derivatizaèních reakcí
tak, e nastane zmìna  nejlépe inverze  retenèních charakteristik. Kombinaci chromatografických systémù je moné propojit také
s rùznì selektivními zpùsoby detekce.
d) Pouití druhé imunochemické techniky (napø.
RIA) jako potvrzující k jiné (napø. FPIA) se nedoporuèuje, i kdy se techniky ponìkud prin-

e)

f)

g)

h)

i)

j)

cipielnì lií. Dùvodem jsou pravdìpodobné
analogické køíové reakce.
Druhá imunochemická technika s jinou selektivitou se mùe pouít k doplnìní první 
obojí jako vstupní záchyt. Jejich výsledky jsou
ale jen pøedbìné a vyadují konfirmaèní
specifickou metodu.
Za dobrou laboratorní praxi se povauje potvrzení identity analytu v jiném extraktu tého vzorku anebo dokonce v jiném vzorku.
Potvrzení v pùvodním vzorku nemusí být
dostateènì spolehlivé, nebo nelze vylouèit
kontaminaci napø. bìhem extrakce.
Kvantifikaci (stanovení) analytu lze povaovat za vyhovující konfirmaci, jestlie byl analyt pùvodnì detegován principielnì jinou
metodou (napø. imunodetekce následovaná
GC-MS/SIM).
Pokud je pouita hmotnostní spektrometrie
v módu monitorování zvolených iontù (SIM),
musí být monitorován vedle základního (èasto kvantifikujícího) iontu, minimálnì jeden
dalí, radìji ale dva ionty i více kvalifikaèních.
Obecnì pøijatelná odchylka v pomìru iontù je
+/- 20% relativnì k pomìru platného pro
kontroly èi kalibrátory. Nìkdy jsou tyto pomìry závislé na koncentraci, potom je nutné
porovnávat pøi podobných koncentraèních
hodnotách.
Je vhodné, aby droga èi metabolity byly prokázány ve více ne jednom vzorku, pokud je
to moné.
V nìkterých vyjímeèných pøípadech nemusí
být vhodný konfirmaèní test dostupný. Hodnovìrnost anamnestických údajù mùe podpoøit spolehlivost nálezu zaloeného jenom
na jedné metodì. Pøedpokladem je dokonalá
dokumentace.

4 / 3 Validace metod, kalibrace
a) Série vzorkù k analýze musí být provázena
dostateèným mnostvím kalibrátorù nebo
kontrol, které záleí na povaze testu.
b) Pokud jsou provádìny analýzy neobvyklých
vzorkù (zahnívající krev, rozloená tkáò, sklivec) doporuèuje se pøipravit kalibrátory v po-
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dobné matrici a zahrnout je do sekvence testù spolu se vzorky.
c) Pokud jde o imunoanalýzy, laboratoø by mìla
demonstrovat, e kontrola prostá analytù
(blank) plus dvì standardní odchylky (SD),
nepøesahuje hranièní mez nejniího pozitivního kalibrátoru.

d) U chromatografických metod by laboratoø
mìla definovat jasnì limit detekce na základì mìøení pomìru signál/um (blank + 3SD).
Limit kvantifikace lze definovat podle mìøení
pomìru signál/um (blank+10 SD). Doporuèuje se také experimentální stanovení nejnií koncentrace, kde je jetì dosahována
pøijatelná hodnota variaèního koeficientu.
e) U chromatografických metod se doporuèuje
pracovat metodou vnitøního standardu.
Vhodný vnitøní standard by mìl mít podobné
chemické a fyzikální vlastnosti jako analyty.
Pokud je v metodì zavedena derivatizace,
vnitøní standard by mìl být také derivatizován. Pro GC-MS analýzy se doporuèují izotopické (deuterované) standardy, i kdy jejich
uití nemusí být automaticky výhodné. Vnitøní standard by mìl být pøidáván ke vzorku na
poèátku vech manipulací, pøed extrakcí.
f) Linearita kalibrace by mìla být demonstrována pouitím alespoò tøí kalibrátorù plus
blank. Hodnoty kalibrátorù by mìly obklopovat mìøenou hodnotu ve vzorku, má-li mít
kvantifikace smysl. V opaèném pøípadì je
nutné vzorek øedit a reextrahovat anebo
oznaèit mìøenou hodnotu ve vzorku jako
vyí ne hodnota nejvyího kalibrátoru.
Jestlie je mìøená hodnota ve vzorku nií
ne kalibraèní rozsah, musí být tento rozíøen
o nií kalibrátor. Jinak je mìøená hodnota
oznaèována jako nií ne hodnota nejniího kalibrátoru.

g) Jednobodové kalibrace se nedoporuèují. Kritéria pro pøijatelnost kalibrací chromatografických metod jsou korelaèní koeficient 0.99,
vyjímeènì 0,98. Je dobrou praxí se sérií vzorkù promìøovat kontroly, vypoètené hodnoty
by se nemìly odchylovat od kalibraèní køivky
více jak +/- 20 %. U vyích koncentrací
(napø. alkohol v krvi) by mìly být odchylky
mení (+/-5 %).
h) V sekvenci vzorkù pro chromatografické analýzy musí být zaèlenìny kontroly k vylouèení
carry over efektù.
i) Retenèní data jsou jednou z identifikaèních
charakteristik chromatografických metod.
U plynové chromatografie jsou retenèní odchylky 12 % akceptovatelné. Ponìkud irí
retenèní odchylky jsou pøijatelné u kapalinové chromatografie, a to zejména u gradientových metod.
j) Metody standardních pøídavkù  V nìkterých
pøípadech je biologická matrice vzorkù natolik unikátní (hnilobný materiál), e je nemoné získat podobný materiál pro pøípravu kalibrátorù a kontrol. Metoda standardního pøídavku je potom øeením, pokud je dostatek
vzorku. Známé mnoství analytu standardu je
pøidáváno pøímo k alikvotùm vzorku a je porovnáván nárùst odezvy pro obohacené alikvoty vzhledem k pùvodnímu vzorku. Vhodný
vnitøní standard a multibodová kalibrace jsou
nutné, má-li mít kvantifikace smysl.

4/4

Zajitìni kvality (Quality assurance, QA).
Zásady dobré laboratorní praxe (GLP)
Zajitìní kvality v toxikologii (QA) zahrnuje
vechny aspekty analytického procesu, tj. od
odebrání vzorku, uskladnìní, vlastního analytického procesu, vyhodnocení dat a jejich interpretaci a po vydání zprávy. To sice zahrnuje, ale
nemùe být omezeno pouze na kontrolu kadé
analýzy a na úspìnou úèast v mezilaboratorních porovnávacích testech. Úèelem je detekce
chyb náhodných i systematických a vyvození
rychlé nápravy.

a) U referenèních analytických standardù musí
být dokumentován zdroj a datum pøíjmu do
laboratoøe. Musí být uloeny tak, aby byla zaruèena jejich stabilita a integrita. Na vech
standardech a reagenèních roztocích by mìl
být jednotný popis obsahující kromì názvu
také datum pøípravy, iniciály zhotovitele,
a popø. expiraèní datum.
b) Stabilita kalibraèní køivky musí být pravidelnì testována pomocí kontrol pozitivních
i negativních.
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c) Kontroly musí být pøipraveny z jiných roztokù
ne kalibrátory. Musí být pouito jiné váení
a jiné øedìní. Kontroly nejsou analyzovány
pro kalibraèní úèely.
d) Kontroly pro rutinní práci mohou být pøipravovány spojením (pooling) nìkolika vhodných autentických vzorkù. Jejich opakované
analýzy paralelnì s nezávislými komerèními
kontrolami dovolí nastavit koncentraèní
hodnotu +/-SD u laboratornì pøipravených
kontrol.
e) Nìkteré biologické matrice v toxikologii jsou
natolik unikátní, e je nejen obtíné kontrolní
vzorek získat, ale nemusí se také vùbec reflektovat reálný vzorek.
f) SOP manuál by mìl specifikovat korektivní
akci, kdy kontroly pøekroèí povolené odchylky.
g) Toxikologická laboratoø by se mìla zúèastòovat v programu mezilaboratorních porovnávacích testù, který zahrnuje alespoò testy na

alkohol v krvi a séru, testy na drogy v krvi
a v moèi. Výsledky testù by mìly realisticky
monitorovat schopnosti laboratoøe.
h) Vedoucí toxikolog by mìl pravidelnì kontrovat výsledky testù a laboratorních kontrol
a stvrzovat to svým podpisem a datem. Vèasná korektivní akce je podstatná a musí být
dokumentována. Falenì pozitivní výsledky
pøedstavují vánou chybu a musí se hledat
pøíèina. Falenì negativní výsledky signalizují, e laboratoø není schopna dostateènì detegovat substanci pøi dané koncentraci
bud¡pøechodným nedopatøením anebo metoda vùbec není k danému úèelu vhodná a mìla
by se vyøadit.
i) Dùleitá je pravidelná rutinní údrba analytických pøístrojù, jako je výmìna sept a insertù v plynových chromatografech, krácení kapilár. Tato údrba i kadá nerutinní údrba
a opravy se musí øádnì a pøehlednì dokumentovat.

4 / 5 Referenèní materiály, metabolity
Standardní referenèní materiál (SRM) vhodný
pro pøípravu standardu, se kterým mùe být porovnáván kalibrátor, musí být certifikován metodou uznávanou vìdeckou toxikologickou obcí
jako vhodnou k tomu úèelu. Øada organizací dodává certifikované referenèní materiály (napø.
PROMOCHEM www.lgc.promochem.com nebo
Cerilliant www.cerilliant.com nebo Lipomed
www.lipomed.com). Pøehled je moné získat
napø. u National Institute of Standards and
Technology (www.nist.gov). Je tøeba mít na zøeteli, e øada referenèních materiálù nemá 100%
èistotu. Prùvodní dokumentace musí specifikovat stupeò èistoty, hydratace a pøípadné jiné neèistoty. Dále musí uvádìt, jak má být referenèní
materiál pouit, zda má být chránìn pøed svìt-

lem, vlhkostí a pøi jaké teplotì má být skladován.
Referenèní materiály dodávané jako roztoky
substancí jsou ménì stabilní ne ve formì pevných látek. Stabilita by mìla být pravidelnì kontrolována.
Referenèní standardy metabolitù se získávají
obtínìji ne pùvodní látky. Nìkteré jsou dostupné komerènì s deklarací chemické struktury
a èistoty, jiné se musí syntetizovat. Jejich chemická identita musí být jednoznaènì potvrzena
standardními metodami akceptovatelnými v organické chemii. Standardy metabolitù nemusí
nutnì pøedstavovat certifikované referenèní
materiály, ale po zjitìní jejich stupnì èistoty
mohou být dobøe pouitelné v praxi.

4 / 6 Vydávání toxikologických zpráv
Forenznì toxikologické laboratoøe v ÈR zpracovávající post-mortem materiál jsou souèástí
pracovi soudního lékaøství a dílèí toxikologická
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zpráva bývá souèástí celkového soudnì lékaøského nálezu. Forma a rozsah zprávy o výsledcích z toxikologické laboratoøe je vìcí místní do-

hody a musí se øídit platnými zákonnými normami. V obecném smyslu by vydávaná zpráva zadavateli mìla obsahovat údaje jednoznaènì oznaèující pøípad, odkud byl zaslán, kdy byl doruèen,
testované vzorky, pouité metody, výsledky vyetøení s pøíslunou interpretací a podpis osoby
zodpovìdné za obsah zprávy. Pouitá terminologie by mìla být jednoznaèná, napø:
Pozitivní znamená, e specifická substance byla identifikována v souladu s laboratorními protokoly. Negativní je uíváno k oznaèení absence analytù, a sice v rozsahu moností provedených testù, jejich limity musí být specifikovány,
anebo s ohledem na zavedenou hodnotu cut
off. Kvalitativní výrok stopové mnoství by
mìlo být upøesnìno napø. stopové mnoství
mení ne 5 ng/ml , pokud byla hodnota nií
ne nejnií bod kalibraèní køivky èi limit kvantifikace anebo zvolená uzanèní hranièní hodnota
tzv. cut off. Kvantitativní výsledky specifických
validovaných metod jsou vydávány v souladu
s laboratorním manuálem SOP konkrétní laboratoøe. ádné kvantitativní výsledky se nemohou
vydávat z orientaèních imunochemických skupinových detekcí.
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ÚMRTÍ Z PØEDÁVKOVÁNÍ
ILEGÁLNÍMI DROGAMI V ÈR 1998-2003
A JEJICH SITUAÈNÍ KONTEXT
Tomá Zábranský

5 / 1 Úvod
Drogová úmrtí pøedstavují bezpochyby nejzávanìjí negativní následek uívání nelegálních
drog. Jako taková jsou v centru zájmu epidemiologù, politikù, i iroké veøejnosti.
Fatální zakonèení kariéry uivatele nelegálních
drog není nevyhnutelné a existuje øada intervencí, které si kladou za cíl mu zabránit. Vechny
je lze souhrnnì charakterizovat jako úsilí o minimalizaci kod, které pro tuto minimalizaci pouívá nejrùznìjí prostøedky. Za ideálních podmínek jde o koordinované úsilí vech sloek drogové politiky.
Zjednoduenì lze uvést, e drogovou mortalitu
 a z ní zejména úmrtí na pøedávkování ilegálními drogami  lze vnímat jako výslednici
 prevalence problémového uívání drog v
populaci, zvyujícího pravdìpodobnost drogového úmrtí; ta je primárnì závislá na (i)
úèinnosti prohibièní regulace, jejím cílem je
sniovat dostupnost drog, a na (ii) úèinnosti
primární prevence, která má od uívání ilegálních drog odrazovat, a sekundárnì závislá na
dostupnosti a kvalitì léèby primárního onemocnìní tam, kde uívání nelegálních drog
nabylo podoby chorobného stavu
 rizikovosti zpùsobu problémového uívání;
vzrùstající míra rizika zvyuje pravdìpodobnost úmrtí; zpùsob uívání pak závisí pøedevím na efektivitì terciární prevence / harm
reduction, která problémové uivatele má mj.
vést k takovým zpùsobím uívání, je jsou co
nejménì rizikové pro nì samotné i pro drogy
neuívající populaci
 dostupnosti a kvalitì emergentních zdravotních slueb a vèasnosti jejích zásahù

(efektivitì sekundární prevence a na ochotì
okolí pøedávkovaného pøivolat zdravotní pomoc), sniující pravdìpodobnost úmrtí
 stabilitì kvality (koncentrace) drogy na trhu, je obvykle paradoxnì klesá se vzrùstající
mírou represivních intervencí; nestabilita na
trhu je vskutku standardním prùvodním jevem
úspìného policejního zásahu, který obvykle
vyúsuje v krátkodobé sníení dostupnosti nelegálních drog na daném území a následnou
soutì dealerù o obsazení uvolnìného terénu,
ústící v prudké výkyvy v koncentraci úèinné
látky obìma smìry podle zvolené obchodní
taktiky a logistického zázemí soupeøících de18
alerù; nestabilní koncentrace drogy zvyuje riziko úmrtí.
V kadém pøípadì je kadé zvýení drogové mortality dùvodem pro peèlivý pøezkum drogové situace na pøedmìtném území. Signalizuje její
závané negativní zmìny  a u ve smyslu nárùstu rizikového chování èi zmìny spektra uívání drog díky výskytu nové drogy na trhu, zasaení
dosud nezasaené (v uívání drog nezkuené,
zaèáteènické, tudí zranitelnìjí) populace atd.
Pøesná, veobecnì a jednotnì uívaná definice
drogové mortality, jasná a konzistentní pravidla
sbìru dat o ní a jejich vyhodnocení tak hrají pro
drogovou problematiku  a pro drogovou politiku ve smyslu rozhodovacího procesu o intervencích  klíèovou úlohu.
Nastavení pøehledného prostøedí bylo jedním
z cílù pøísluné substudie projektu PAD (viz Zábranský & Vorel, 2001) a hlavním cílem dosavadní  a budoucí  práce tehdy vzniklé odborné
skupiny. Následující text ètenáøe seznámí s vý-

18 Co dokládá drtivá vìtina publikovaných studií  jako pøíklad mùe slouit syntetická monografie

Rasmussena a Bensona (1992, 1994), práce Caulkinse (1993) a McCouna a Reutera (2001) z kalifornského
RANDu a naposledy napøíklad britská studie o následcích systematických policejních razií v londýnských
domech, v nich se prodává crack (Webster, Hough, & Clancy, 2001); v èeských podmínkách je to zejména
Minaøík & Zahradník (2002); opaèný pøíklad byl zaznamenán v letech 1999  2001, kdy dlouhodobì sníená
dostupnost heroinu v oblasti Australského teritoria hlavního mìsta (k ní ale dolo vlivem vnìjích okolností
a nikoliv v dùsledku prosazování represe) vedla k plonému sníení koncentrace v prodávaných dávkách, ke
sníení sekundární drogové kriminality (páchané pro obstarávání si prostøedkù na drogy), ke sníení poètu
fatálních pøedávkování a ke zvýení zájmu o udrovací metadonovou i abstinenèní léèbu (Smithson,
McFadden, Mwesigye, & Casey, 2004)
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sledky za prvních est let fungování systému, jeho principy a fungování jsou spolu s definicemi
podrobnì popsány v 1. kapitole.
Závìrem nemohu nepøipomenout, e  jakkoliv
bizarní to je  smrt je pro urèitý okruh lidí velmi
pøitalivá. Pøedevím bulvární média a nìkteøí

politici a dokonce i státní zamìstnanci mají tendence fenomén smrtelných drogových pøedávkování zvelièovat a svévolným mìnìním definic vyvolávat ve veøejnosti paniku, pro ní  jak uvidíme
v následujícím textu  prozatím natìstí není dùvodu. Proè se tak nìkterá média i veøejní èinitelé
chovají, by bylo námìtem na jinou publikaci.

5/2

Trendy ve smrtelných pøedávkováních
ilegálními drogami
Tento èlánek se z praktických dùvodù zabývá
pouze trendy v kategorii smrtelných pøedávkování  tedy pøímých drogových úmrtí podle zavedené nomenklatury. V této kategorii existuje
v ÈR nepøeruená estiletá èasová øada sbìru dat
podle vzájemnì kompatibilních definic; zmìny,
které v systému probíhaly, smìøovaly pouze k jeho zkvalitnìní a k nastolení stoprocentní shody
se standardy EU, resp. Evropského monitorovacího støediska pro drogy a drogovou závislost
(EMCDDA). Teoreticky bychom oèekávali, e se
podobný proces odrazí v artificiálním zvýení
poètu pøímých drogových úmrtí (v dùsledku zvýené záchytnosti systému).

Ve skuteènosti jsme nicménì svìdky pozvolného
sniování poètu úmrtí na pøedávkování nelegálními drogami. Pøehlednì to dokumentuje Obrázek 1.
Trendy v letech 19982003 tedy zahrnují:
 výrazné sníení poètu smrtelných pøedávkování pervitinem v roce 2001 a jeho relativní stabilizaci v následujících letech (viz Obrázek 2)
 výrazný zlom v narùstajícím trendu smrtelných pøedávkování heroinem a jinými opiáty
v roce 2002 a jeho stabilizaci v roce 2003 (viz
Obrázek 3)

Obrázek 1: Pøímá drogová úmrtí v letech 19982003
100
80
60
40
20
0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

opioidy

40

45

47

56

21

21

amfetaminy (pervitin)

21

34

31

5

8

9

halucinogeny

0

0

2

0

0

0

konopné látky

0

0

0

0

0

0

41

56

65

66

50

91

rozpustidla

0

0

0

15

14

22

MDMA

0

0

0

0

0

1

benzodiazepiny

52

 nulový poèet pøedávkování na substituèní látky (metadon, buprenorfin)
19
 nulový poèet pøedávkování halucinogeny
a konopnými látkami, stejnì jako na pøedávkování kokainem
 vzrùstající poèet smrtelných pøedávkování
benzodiazepiny vèetnì Rohypnolu®  vìtina
z nich v sebevraedném úmyslu a takøka uniformnì v kombinaci s alkoholem; obecnì øeèeno se vìtina tìchto úmrtí vymyká drogovým úmrtím  úmrtí se koncentrují do vyích a nejvyích vìkových kohort a vzrùstající
poèet sebevrad touto cestou je spíe obrazem benevolentních preskripèních návykù
v medicínì
 vzrùstající poèet smrtelných pøedávkování tìkavými látkami (rozpustidly), je se v roce

2003 poprvé staly nejèastìjí pøíèinou úmr20
tí mezi typickými poulièními drogami
a pøedstihly tak heroin a dalí opiáty.
Tento vývoj mohl být zpùsoben øadou faktorù
resp. jejich kombinací, jak se snaíme ukázat
v následující kapitole.
Zajímavým aspektem nálezù z roku 2003 je pøípad smrtelného pøedávkování MDMA (extází),
jak jej identifikovalo praské pracovitì I. Lékaøské fakulty UK. Pokud bude potvrzen, jedná se
o první pøípad takového nálezu v ÈR bez pøítomnosti jiných látek, které jsou toxiètìjí ne
MDMA a/nebo toxicitu MDMA významnì zvy21
ují .

Obrázek 2: Vývoj identifikovaných pøedávkování pervitinem (metamfetaminem); køivka pøedstavuje klouzavý prùmìr hodnot
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19 Dvì úmrtí z roku 2001, zaøazená do kategorie halucinogeny, byla ve skuteènosti zpùsobena pøedávkováním

semeny durmanu (hojnì rozíøená okrasná a plevelná rostlina), jen obsahuje delirogeny atropin
a skopolamin; semena byla nicménì zøejmì uita s úmyslem dosáhnout delirantních halucinací a proto byla
tato smrt ne zcela pøesnì vykázána v dané kategorii.
20 velmi pravdìpodobnì s výjimkou alkoholu; sledování úmrtí z pøedávkování touto legální drogou ale není
pøedmìtem tohoto textu
21 Typicky napø. inhibitory MAO, jak tomu bylo pøi úmrtí v roce 1998 (Praha), nebo pervitin (Brno 2001); v roce
2001 dolo v Plzni k pøedávkování PMA, zakoupenou jako extáze cizím státním pøísluníkem v Nìmecku; v roce
2004 dolo v ÈR k úmrtí na DOB, který patøí mezi fenyletylaminy a byl zakoupen jako nìco jako extáze.
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5 / 3 Diskuse
Pøedávkování pervitinem, které zaujímalo významnou pozici na konci devadesátých let, doznalo v roce 2001 strmého pádu (viz obr. 2). Nejpravdìpodobnìjím vysvìtlením je kombinace
následujících faktorù:
 sníení poètu pravidelných uivatelù pervitinu (tvrdého jádra) v dùsledku úspìné léèby
a sníené incidence problémového uívání té22
to drogy (jí nasvìdèují trendy v poètu léèených uivatelù (Polanecký et al., 2004)
i aktuální prevalenèní odhady (Lejèková,
Mravèík, & Radimecký, 2004))
 úspìch strategií harm reduction, zamìøených
na bezpeènìjí zpùsoby uívání (tedy v tomto
pøípadì napø. òupání místo injekèní aplikace
atd.); tomu nasvìdèuje v zásadì homogenní
pokrytí ÈR nízkoprahovými slubami a fakt, e
je vyuívá pøiblinì 60 % z odhadovaného
poètu problémových uivatelù, ijících v ÈR
(Mravèík et al., 2003)
 homogennìjí kvalita díky homogenizaci trhu
 postupnému vymizení malých laboratoøí

a pøevzetí trhu velkovýrobci, ovládanými organizovaným zloèinem, v dùsledku ploné eskalace policejních akcí, zamìøených na bytové
kuchyòské malovýrobce; tomu nasvìdèují
nìkteré kvalitativní studie (viz napø. Minaøík
& Zahradník, 2003), a to pøedevím z vìtích
mìst (Zábranský, 2004).
 zmìna ve zpùsobu vyetøování jednotlivých
pracovi soudního lékaøství a toxikologie
 pøecenìní této poloky v minulých letech
resp. její dvojité vykazování v pøípadech, kdy
byly v mrtvých tìlech identifikovány spolu
s pervitinem i opioidy.
Pøedávkování heroinem a dalími opiáty zaznamenalo strmý pád o rok pozdìji, tedy v roce
2002. To, e k zvratu v trendech u dvou nejrozíøenìjích vysoce nebezpeèných drog nedolo
v tomté kalendáøním roku, a e obì trendové
zmìny byla potvrzeny v dalím roce nebo letech,
nasvìdèuje tomu, e nejde o arteficialitu v systému sbìru dat èi v jejich analýze, ale naopak
o obraz reálného vývoje na drogové scénì.

Obrázek 3: Vývoj identifikovaných pøedávkování opiáty (pøedevím heroinem); køivka pøedstavuje
klouzavý prùmìr hodnot
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22 Jinými slovy: sníeného pøílivu nových uivatelù.
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2001

V pøípadì heroinu se opìt pravdìpodobnì jedná
o pøíznivou kombinaci nìkolika faktorù a z nich
pøedevím o
 nástup buprenorfinu ve formì preskripèního
léku Subutex® a jeho prùsaky na drogovou
scénu; streetworkeøi ve velkých mìstech (Vìtrovec/Sananim: osobní komunikace 2002)
jednomyslnì potvrzují pøítomnost Subutexu®
na otevøené scénì a s tím spojené významné
sníení poètu jakýchkoliv opiátových pøedávkování; to je zpùsobeno jednak pøíznivìjími
farmakologickými vlastnostmi buprenorfinu
(ne má heroin), jednak stabilní kvalitou farmaceutického produktu
 sníení poètu pravidelných uivatelù pervitinu (tvrdého jádra) v dùsledku úspìné léèby
a sníené incidence problémového uívání této drogy (jí nasvìdèují sestupné trendy
v poètu léèených uivatelù [Polanecký et al.,
2004] i aktuální prevalenèní odhady [Mravèík
et al., 2003])
 výkyvy na trhu s heroinem co do kvality produktu i zásobování, zpùsobené nestabilní politickou a bezpeènostní situací v produkèních
a tranzitních zemích (Afghánistán, Kosovo,
støedoasijské postsovìtské republiky), které
dále pøispìly k poklesu popularity heroinu
a jeho náhradì buprenorfinem, pøípadnì
k rozhodnutí nìkterých uivatelù podstoupit
léèbu
 dalí rozvoj metadonových substituèních
programù v roce 2001 (zvýení jejich kapacity
z pùvodních 80 na tehdejích cca 450), kam
byly pøijímáni prioritnì vysoce rizikoví pacienti, kteøí ji selhali v jiných typech léèby, a
 nárùst individuálních buprenorfinových terapií, poskytovaných lékaøi prvního kontaktu.
V roce 2001 se poprvé podaøilo ve sbíraných datech analyzovat smrtelná pøedávkování tìkavými látkami (resp. oddìlit je od profesionálních
otrav rozpustidly v prùmyslu a zemìdìlství).
Tehdy bylo identifikováno 15 takových otrav,
o rok pozdìji 14 a v roce 2003 ji 22 otrav, co
staví tìkavé látky na druhé místo v otravách OPL
vùbec (za léky resp. benzodiazepiny) a na první

(tedy pøed heroin i pervitin) mezi klasickými
street drogami.
Analyzovat takový trend objektivnì na podkladì
tøíleté èasové øady je pomìrnì obtíné. Obecnì
nicménì platí, e uívání tìkavých látek se vude
na svìtì koncentruje do extrémnì sociálnì znevýhodnìných skupin populace (viz napø. Hedrich
& Ives, 1994). Do znaèné míry je to pochopitelné
23
 uívané prostøedky jsou v porovnání s nelegálními drogami nesoumìøitelnì levnìjí a jejich
distribuce i drení je legální, jsou tedy mnohem
dostupnìjí ne drogy s prohibièní regulací (pervitin, heroin, marihuana) a ne psychotropní léky
(preskripce).
Námi zachycený vzestupný trend v poètu fatálních pøedávkování tìkavými látkami lze doloit
i zvýenou pozorností, která jim je v posledních
dvou letech vìnována v médiích; hypotézu o jeho koncentraci do nejmladích skupin marginalizované populace potvrzují výsledky aktuálních
výzkumù: toluen udává jako drogu, která se zneuívá v dané komunitì, na 44 % ze zkoumaných
81 komunit (Kanceláø Rady vlády pro záleitosti
romské komunity, 2003). Solventy jsou tedy
v této populaci druhou nejèastìji zneuívanou
drogou, srovnatelnou s marihuanou (49 %);
v prùzkumech v celé populaci ÈR není skupina
tìkavých látek obvykle ani zmiòována, protoe
výsledné hodnoty jsou pod hranící statistické
chyby (tedy v ÈR vesmìs pod 2 %). Jistou popularitu si tìkavé látky pro svou snadnou dostupnost udrují mezi estnáctiletou mládeí; tam
jde ale vesmìs o jednorázový experiment, k nìmu se studenti ji zdaleka tak èasto (na rozdíl
napø. od marihuany) nevracejí (viz napø. Csémy,
Sovinová, Sadílek, & Lejèková, 2004) a je zøejmì
opìt zpùsoben snadnou dostupností.
Etnický pùvod ani socioekonomický status nejsou v naem systému sledování drogové mortality zaznamenávány; platí ale, e v roce 2003 byla polovina z 22 smrtelnì pøedávkovaných tìkavou látkou mladí tøiceti let.

23 toluen, trichlóretylén, prùmyslová lepidla, náplnì do zapalovaèù, benzín atd.

55

Marginalizované skupiny obyvatel jen v minimální míøe vyuívají stávající sítì léèby a slueb
uivatelùm drog  a ty jim zcela zøetelnì neumí
nabídnout sluby èi programy, které by pro nì
byly atraktivní (Zábranský et al., 2002). Zároveò
je vzhledem k irokému prùmyslovému vyuití
tìkavých látek velmi nepravdìpodobný pøechod
k restriktivnìjí regulaci  nemluvì o omezeném
dopadu takových krokù na poèet pøedávkování
v historii jiných drog (viz napø. Musto, 1997).
Vzestup v poètu pøedávkování tìkavými látkami
by tedy hypoteticky mohl být odrazem:
 pokraèující sociální stratifikace èeské spoleènosti
 koncentrace problému s tìkavými látkami do
marginalizovaných skupin obyvatelstva, které
jsou mimo centrum zájmu nositelù rozhodovacích pravomocí a médií
 pøetrvávající neschopnosti veøejnozdravotního sektoru nabídnout adekvátní léèbu, nízkoprahové a harm-reduction sluby této skupinì uivatelù psychotropních látek
 zvýené kvality hlásného systému.
Zvýení poètu benzodiazepinových pøedávkování lze pomìrnì bezpeènì pøisoudit spíe zlepenému sbìru dat  a snadné dostupnosti tìchto

psychotropních lékù, která pøispívá k jejich vysoké popularitì coby suicidálního prostøedku.
Alarmující rozíøení uívání Rohypnolu® na drogové scénì a nìkolik nakumulovaných pøedávkování z pøelomu století (viz napø. Zábranský,
Mravèík, Gajdoíková, & Miovský, 2001) se stabilizovalo resp. flunitrazepam v kombinaci s ménì nebezpeèným buprenorfinem (namísto pùvodních kombinací s heroinem) zøejmì v souèasnosti nezpùsobuje tak fatální akutní následky.
Svou roli pravdìpodobnì sehrálo i pøevedení
flunitrazepamu z pøílohy 6 do pøílohy 5 zákona
è. 167/1998 Sb., o návykových látkách od 1. 9.
2003, co v praxi znamená jeho preskripci na receptech oznaèených modrým pruhem, èili pøísnìjí administrativní kontrolu. Tato otázka by si
nicménì zcela jistì zaslouila samostatnou studii.
Pøekvapením není nulový poèet zjitìných pøedávkování na konopné látky (prakticky nulová
akutní toxicita) ani na halucinogeny. Nulový poèet kokainových (èi crackových) fatalit je oèividnì zpùsoben prozatím zcela zanedbatelným rozsahem uívání této látky v ÈR (Národní protidrogová centrála, 2001; Mravèík et al., 2003).

5 / 4 Závìr
Jsme svìdky významného sníení poètu úmrtí na
pøedávkování nelegálními poulièními drogami.
Vzhledem ke zlepenému systému sbìru a analýzy dat o pøedávkováních drogami se lze dùvodnì
domnívat, e sníení úmrtnosti na typické poulièní drogy je jetì razantnìjí, ne vyplývá
z naich èasových øad (tedy e údaje z prvních
dvou nebo tøí let existence sbìrného systému
mohly být mírnì podcenìné). Tento fakt  tedy
ménì ztracených ivotù v dùsledku zneuívání
nelegálních drog  je bez jakéhokoliv sporu potìující.
Jedinou skupinou drog, která se tomuto konstatování vymyká, jsou prùmyslová rozpoutìdla
a dalí tìkavé látky, u nich se poèet smrtelných
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pøedávkování konstantnì zvyuje a které loòského roku v tomto smìru pøedstihly i opiáty, které
do té doby drely v poètu fatalit smutný primát.
Logický, v drogové politice vyuitelný závìr
z estiletého sledování drogové mortality by tedy nejspíe znìl: pokraèovat v úspìné politice
sniování kod, léèby a prevence u ilegálních
drog s vysokým rizikem a soustøedit se na rozíøení této politiky na demograficky i behaviorálnì
odlinou populaci uivatelù tìkavých látek.
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ABSTRAKT
ABSTRACT

Publikace se zabývá problematikou urèování
a monitorování drogových úmrtí.

The book concerns the issue of identification
and monitoring of drug related deaths.

První kapitola se zabývá metodikou urèování
a definicemi drogových úmrtí, jak pøímých, tj. na
následky pøedávkování, tak nepøímých drogových úmrtí, tj. v dùsledku dlouhodobého uívání
drog, a v dùsledku nehod èi násilných úmrtí pod
vlivem drog.

The first chapter refers to the methodology and
definitions of drug related deaths, both direct
(acute)  caused by overdoses, and indirect 
caused by long-term drug misuse or accidental
and violent deaths under influence of drugs.

Druhá kapitola se zabývá postupem policie v pøípadì úmrtí, kdy je podezøení na vliv omamné
a psychotropní látky, vèetnì zásad ohledání místa èinu a postupu pøi podezøení na zavinìní druhou osobou.

The second chapter describes standard police
procedures, when influence of narcotic and
psychotropic substances is considered, including
the rules for search of venue and procedures,
when influence of another person on the death
is considered.

Tøetí kapitola je urèena pøedevím soudním lékaøùm a podává standard postupu pøi pitvì, kde je
podezøení na souvislost s uitím omamné a psychotropní látky.

The third chapter is designed especially for forensic medicine experts and gives standard procedure of autopsy, when the influence of narcotic and psychotropic substance is supposed.

Ètvrtá kapitola obsahuje návod, jak standardnì
postupovat pøi toxikologickém vyetøení pøi podezøení na souvislost s uitím drogy vèetnì metod zajitìní kvality a dobré laboratorní praxe.

The fourth chapter contains the guidelines for
toxicological analysis of drug related deaths including quality assurance and good laboratory
practice processes.

Poslední, pátá kapitola obsahuje analýzu drogových úmrtí v ÈR v letech 19982003, vèetnì
trendù a jejich interpretace.

The last, fifth chapter analyses drug related
deaths in the Czech Republic in 19982003, including the trends and their interpretation.
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