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Souhrn 

V našem článku jsme se soustředili na několik halucinogennich drog přírodního 
původu získávaných povětšinou z rostlin a hub. Chemicky jde o látky s tryptami
novým resp. s indolovým jádrem a v centrálnim nervovém systému (CNS) ovlivňující 
především serotoninový neuromediátorový systém. Klinicky mají proto stimu! ačni 
a halucinogenní potenciál. Bufotenin, ibogain a jiné tryptaminy jsou užívány pře

devším domorodými národy v Africe a Jižní Americe, v našich zeměpisných šířkách 
je stále významný a experimentátory oblíbený psylocibin. Text pojednává o tradiční 
přípravě drogy, její historii a klinickém obrazu intoxikace. Forenzní komentář 

doplňuje komplexní pohled na problematiku halucinogenů v soudně znalecké praxi. 

K I Í č o v á s lov a : tryptaminové halucinogeny - psylocibin - bufotenin - ibo
gain - DMT - historické kořeny - forenzní psychiatrie 
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Summary 

1. Žukov, P. Kozelek, C. Borzová, D. Domluvilová: SOME 
TRADITIONAL NATURAL HALLUCINOGENIC DRUGS -
HISTORY, USE AND FORENSIC VIEW 

In our article we focused on several hallucinogenic drugs of natural origin mostly 
obtained from plants and mushrooms. Their chemical structure is based on trypta
mine or if you like on indole core and these drugs take effect on central serotoniner
gic system. Consequently they have stimulating and hallucinogenic potential. Bufo
tenine, ibogaine and other tryptamines are used mainly by the native African and 
South American nations, there in our country just psylocibine is stili very important 
and beloved by the drug experimenters. This text discuss the traditional drug 
preparation, its history and clinical aspects. Forensic commentary supplements the 
general view on hallucinogenic substances in authorized medical experts praxis. 

K e y w o r d s: tryptamine psychotropic substance s - psylocibine - bufotenine -
ibogaine - DMT - historie roots - forensic psychiatry 

Je dosti obtížné zjistit, od kdy lidé drogy resp. rozličné psychotropní lát
ky využívají. Historie zneužívání drog je zřejmě stará jako lidstvo samo. 
Příslušníci různých náboženství věřily, že látky, které způsobují povznese
nou náladu a zapomnění nebo navozují všelijaké extatické stavy, jsou da
rem bohů. S tímto názorem se setkáváme v bájích mnoha národů. Na
příklad v indických mytologických pověstech se uvádí, že indické konopí po
chází z vlasů boha Višnu. Podle jiné báje Deméter dala Řekům mák, který 
přinášel spánek, Archanděl Gabriel dal zase Mohamedovi kávové boby 
(Schultes, 1969). 

S podobnou souvislostí náboženstvi a drog se setkáváme i u amerických 
Indiánů, kteří používali látky umožňující jim obcovat s nadpřirozenými by
tostmi. Používali k tomu hojně rozšířenou rostlinu - kaktus peyotl (obsahu
jící meskalin) nebo houbu teonanacatl (nazývanou také "boží maso", obsahu
je psilocybin). Aztékové si tyto čarodějné drogy brávali na lov nebo na bojo-
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vé výpravy, aby lépe snášeli námahu, hlad a únavu. Stejně rozšířené bylo 
i žvýkání listů keře koka. Těchto látek často využívali i šamani k léčení ne
mocí. Ačkoliv samu chorobu nevyléčili, navodili u nemocného alespoň pří
jemné pocity nebo stav otupělosti . (Mann, 1992, Muller a Komorek, 1999). 
Při sletech čarodějnic, sabatech, hrála intoxikace drogou svou významnou 
úlohu (viz. obr. 1). 

Obrázek 1. Sabat znázorněn tak, jak byl tradičně líčen ve výpovědích 
"čarodějnic" - je patrna mnohotnost a pohyblivost, obvyklá 

při halucinacích z otravy lilkovitými rostlinami 

Lidé věřili, že se dají připravit různé látky, které přinášejí zapomnění 
nebo naopak způsobují nesmrtelnost, umožňují stýkat se s nadpřirozenými 
bytostmi, vracejí mládí, navozují lásku, připadně zase zbavují člověka vlast
ní vůle a podrobují jej vůli druhého. 

Dnes hrají významnou roli drogy syntetické, nicméně po celém světě růz
né kultury užívají k rozličným účelům stále drogy rostlinné, z nichž některé 

13 



I. ŽUKOV, P . KOZELEK, C. BORZOVÁ, D. DOMLUVILOVÁI 
NĚKTERÉ TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ HALUCINOGENY, JEJICH 
HISTORIE, POUŽITÍ A SOUČASNÝ FORENZNÍ POHLED 
NA PROBLEMATIKU 

si našly své konzumenty i v civilizovaném světě . Na významné z nich jsme 
se soustředili v našem, o kterém věříme, že bude příspěvkem pro klinicky, 
etnofarmakologicky i forenzně orientované lékaře . 

1. Psilocin & Psilocybin 

Tyto látky jsou obsaženy v houbách rodu Conocybe, Psilocybe, lnocybe, 
Panaeolus a Stropharia. Ovšem celkově je dnes známo přes deset druhů ha
lucinogenních hub. V našich podmínkách se můžeme setkat s kropenatcem 
(Panaeolus), límcovkami (Stropharia) a v neposlední řadě s lysohlávkami 
(Psilocybe). Z lysohlávek se u nás vyskytuje lysohlávka kopinatá (P. semi
lanceata) a lysohlávka česká (P. bohemica Šebek). První můžeme najít spo
radicky v trávě, při cestách a na pastvinách, druhá roste vzácně při okrajích 
lesů a v údolích toků. Oba druhy lysohlávek rostou ve velkých skupinách. 
Z dalších druhů lysohlávek jmenujme ještě lysohlávku modrající (Psilocybe 
cyanescens) a Psilocybe fimetaria (Chilton a spol., 1979, Stribrny a spol., 
2003). 

Jejich rozšíření je běžné v tropickém a subtropickém pásmu. Pro Aztéky 
byly houby rodu Psilocybe předmětem kultu. Nazývali je teonanacatl, což 
v překladu znamená boží tělo či boží maso. Španělští kněží, šířící v těchto 
oblastech křesťanství, je nazývali houbami ďábelskými. Z hlediska systema
tiky hub se jednalo o lysohlávku mexickou (Psilocybe mexicana). I přes 
množství archiválií a dostupných archeologických nálezů byla lysohlávka 
mexická identifikována až v roce 1956, a to mykologem Rogerem Heimem. 
Později byla nakultivována v Národním přírodovědném muzeu (Museum 
National d Historie Naturelle) v Paříži. Dalším známým jménem v souvislo
sti s lysohlávkami je jméno švýcarského chemika Alberta Hofmanna. Ten 
byl požádán o pomoc při farmakologickém a chemickém vyhodnocování. Po 
několika neúspěšných pokusech na zviřatech se rozhodl, že houby vyzkouší 
sám na sobě . Snědl 32 sušené vzorky P . mexicana o hmotnosti asi 2,4 g, což 
odpovídalo průměrné denní dávce mexických indiánů. Poznámky v jeho la
boratorním bloku j sou klasickým popisem otravy: "Dvaatřicet minut po 
požit í hub se svět kolem mne začal zvláštním způsobem měnit. Vše začalo 
působit mexickým dojmem ... Ať jsem měl oči dokořán, nebo zavřené, viděl 
jsem jen a jen mexické motivy a barvy. Když se ke mně sklonil lékař, který 
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na experimenty dohlížel, aby mi změřil krevní t lak, před OClma se mi 
proměnil v aztéckého kněze a ani by mě nepřekvapilo, kdyby vytáhl obsi
diánový nůž .... Na vrcholu intoxikace ... dosáhla změť vnitřních obrazů ta
kové intenzity, že jsem měl strach, aby mě tento vír tvarů a barev neroztr
hal a nerozpustil. Asi po šesti hodinách sen skončil" (Hager, 1979). 

Kult těchto hub má v některých oblastech Mexika a Guatemaly dodnes 
velký význam, zvláště u Mazatéků. Z těchto oblastí také pocházejí vy
kopávky četných kamenů ve tvaru houby, stáří nejstaršího z nich se odha
duje na více než 3000 let. Jejich klobouky připomínající polokoule a zvláštně 
promované stonky vyvolávaly dřive dojem, že šlo o falické symboly spojo
vané s kultem plodnosti. Teprve z de Sahagúnových spisů vyšlo najevo, že 
jde o posvátné houby zasvěcené bohu hub. Při sběru a konzumaci těchto 
hub dodržují Mazatékové složitý rituál. Obřad mívá obvykle formu seance, 
při níž šaman nebo šamanka celé hodiny zpívá a rytmicky přitom tleská do 
stehen. 

Chemickou analýzou hub se zjistila přitomnost tzv. ropušího jedu - bufo
teninu (dimetyl-5-hydroxytryptamin), teprve koncern padesátých let identi
fikoval A. Hofmann jako účinnou látku psilocybin. Houby také obsahují 
pouze velice nízké procento DMT, ten však při perorálním užití není ak
tivní. Další účinnou látkou lysohlávek je psilocin, který působí takřka iden
ticky s psilocybinem (jedná se o defosforylovaný psilocybin). Houba obsahuje 
i baeocystin a norbaeocystin, ty jsou ovšem méně důležité než psilocybin 
a psilocin. Psilocybin a psilocin jsou derivátem tryptaminu a řadí se mezi 
indolová psychedelika resp. halucinogeny (podobně jako LSD 25 a 49, ibo
gain, DMT Cl harmalin). Sumární vzorec psilocybinu je O-fosfo
ryl-4-hydroxy-Q-N,N dimetyltryptamin, psilocinu 4-hydroxy-Q-N,N DMT. 
Psilocybin i psilocin jsou antiserotoniny - v CNS ovlivňují serotoninergní 
neurotransmisi vazbou na 5-HT2 receptory (stejně tak většina indolových 
psychedelik). Psilocybin je téměř dvakrát účinější než psilocin a také snad
něji prostupuje hematoencefalickou bariérou. Po požití houby se však psilo
cybin defosforyluje na psilocin (Somei a spol., 2001, Passie a spol., 2002). 

Psilocybin je stálý, psilocin se za příliš vysoké teploty rozkládá. Účinnost 
drogy snižuje vápník a mléko, také sušení hub může ovlivnit efekt požití ly
sohlávek ve smyslu nižšího účinku. 

Při užívání psilocybinu více jak jedenkrát týdně dochází k rozvoji tole
rance. Jde o toleranci zkříženou s halucinogeny indolového typu ( např. 
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LSD), nikoliv s mezkalinem či THC (tetrahydrokanabinolem). Pokud jde 
o kombinace s jinými drogami, známa je kombinace s MDMA (tj. ekstází, 
3,4-metylendioxy-N-metyl amfetaminem) tzv. MX raketa. Vyvolaný stav se 
podobá kombinaci MDMA s LSD. Alkohol tlumí prožitky z intoxikace, mari
huana může naopak zvyšovat halucinogennost a zvýrazňovat ostatní poru
chy vnímání (Man, 1992). 

Lysohlávka se zpracovává sušením ošištěných plodnic houby (nesuší se 
obvykle celé, ale pouze klobouky). Houby se dají také pojídat syrové nebo se 
vyluhují a pijí se jako čaj či požívají jako polévka a omáčka. Nakládají se 
nebo se dají jinak upravovat (i přidáváním jiných látek se specifickým účin

kem pro dosažení požadovaného efektu). Po usušení se dají i kouřit. Při 
žvýkání jsou nepříjemné chuti, a tak se jako korigencia používá medu či 
koření. Krystaly synteticky připraveného psilocybinu je možné rozpustit ve 
vodě a vypít (jen zřidka se aplikuje i .v. ). 

Plodnice lysohlávky kopinaté obsahují až 12,8 mg pcilocybinu na gram 
čerstvé váhy (kolem 11 mg/g sušené). Obvyklá užívaná dávka je 6-12 mg 
(tedy asi 1 g sušené houby a více - do 2 g). První účinky jsou patrné již bě
hem 20 minut. Nástup účinku může být ale rychlejší, pokud je droga přijata 
ve formě vodného extraktu. Maximální efekt se dostavuje za 2 hodiny po 
konzumaci a průměrná doba působení je 2-4 hodiny. Obyčejně dochází k po
žití lysohlávek v množství kolem 40 hub, ale problémem je téměř nemožný 
odhad dávky vzhledem k různému obsahu drogy v plodnících. 

V ČR jsou lysohlávky (houby, houbičky) velmí oblíbené mnoha experi
mentátory, kteři každý podzim vyjíždějí do přirody za účelem sběru těchto 
halucinogenních hub. Houby se konzumují většinou na večírcích v kruhu 
přátel a známých. Nejsou obvykle předmětem obchodu, běžně se konzumace 
účastní všichni mající o drogu zájem. Lidé užívající lysohlávky si mezi sebou 
obvykle vyměňují houby z různých lokalit (známá jsou místa výskytu v oko
lí Brna a v jižních Čechách). Pokud se tato droga prodává, pak obvykle jed
na dávka za cca 200 Kč. 

Klinický obraz intoxikace je blízký účinkům THC (tetrahydrokanabinol, 
obsažen v marihuaně) a mezkalinu (obsažen v peyotlu). Účinky jsou takřka 
identické s účinkem LSD, obvykle však chybí rychlé myšlenkové tempo 
a agitovanost. 

Průběh intoxikace je do značné míry specifický. Po období latence (zhru
ba 20 minut) se nejdřive projevují příznaky jako zarudnutí obličeje, my-
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driáza, pocení, cefalea, třes apod. Výrazná bývá euforie a pocit duševní po
hody. Z dalších somatických příznaků jmenujme např. parestezie , bolesti 
břicha, horečku, ataxii či křeče . U intoxikovaného zjišťujeme zvýšenou akti
vitu, chování může být zdvořílé a uhlazené. Přítomny jsou poruchy vnímání, 
iluze a halucinace, které mohou být zrakové, sluchové a případně i hma
tové. Charakteristické jsou barevné vize, barvy nabývají teplých, paste
lových odstínů. Mohou být pocity zlosti i štěstí, smutku, pláč a smích. Ob
vyklá je depersonalizace a derealizace (lnaba a spol., 1994, Spollen a spol., 
1999). 

Ne vždy jsou ale prožitky příjemné. Mohou se vyskytnout deprese, an
xiózní stavy, vztahovačnost, paranoidita a panické reakce. Takové stavy bý
vají označovány jako "bad trip". Mohou se rozvinout psychózy podobné schi
zofrenii, jsou často úzkostné, stuporózní, oneiroidní či paranoidně halucina
torní. Není jasné, zda jejich vznik souvisí více s účinnou látkou nebo s osob
ností uživatele. Psychotické stavy mohou zase odeznít jako reverzibilní 
akutní organický psychosyndrom. V případě , že droga spustí latentní psy
chózu, psychotické symptomy Chronifikují a výlet za poznáním se stane "ce
stou bez návratu". Proto by s lYSohlávkami ani jinými h alucinogeny neměly 

experimentovat psychicky labilní osoby. Nebezpečná může být kombinace 
santidepresivy typu lMAO (inhibitory monoaminooxidázy, lnaba a spol., 
1994). 

K úmrtí dochází vzácně. K předávkování nedochází, smrtelná dávka je 
641x vyšší než dávka účinná. Riziko smrti je spojeno se sebe zabitím - např. 

skok z okna pod vlivem halucinací, dopravní nehoda či suicidium pod vli
vem psychotické úzkosti. 

Ke vzniku fyzické závislosti nedochází. Nedochází ani ke vzniku absti
nenčního syndromu, je zde však vysoké riziko vzniku psychické závisloslos
ti. Při častém abuzu se uvádí vyšší riziko nádorů a epileptických křečí a ta
ké horší kontakt s realitou. Podobně jako u jiných halucinogenů se i zde mo
hou vyskytnout psychotické reminiscence ("flashback", emočně vyvolané 
opakování psychotického prožívání, které se může dostavit i měsíce po zku
šenosti s drogou, Spollen a spol., 1999). 

Terapie intoxikace je symptomatická. Důležitá je přítomnost terapeuta, 
ujišťování a emoční podpora. Všeobecně se nedoporučuje další medikace. Při 
výrazných psychotických příznacích se však podávají neuroleptika (Halo
peridol 1-5 mg á 6 hodin) a při agitovanosti Diazepam (10 mg i.m . nebo p.O . 
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každé 2 hodiny). Fenotiaziny jsou absolutně kontraindikovány. Hypertenze 
a tachykardie (sympatomimetický účinek halucinogenu) odezní a farmako
logicky se dá event. ovlivnit betablokátory. Na intoxikovaného je třeba zvý
šeně dohlížet, může se chovat velmi nevyzpytatelně (skok z okna, heteroa
gresivita apod.). Někteří autoři doporučují preventivní fyzické omezení into
xikovaného v lůžku. 

Pacienti s toxickými psychózami vyvolanými halucinogeny jednají méně 
vypočitatelně než pacienti trpící schizofrenií (organický vliv?). Proto je lépe 
volit hospitalizaci a případně ovlivnit stav farmaky. 

Při léčbě flashbacků se uplatňují malé dávky benzodiazepinů nebo pří 

opakování neuroleptika (opět nikoliv fenotiaziny) . V terapii psychické závis
losti je dominantní metodou psychoterapie s případnou podpůrnou medikací 
(Nešpor a Csémy, 1997). 

Ze séra pacientů trpících schizofrenií byly izolovány látky podobné lát
kám indolového typu (např. metylserotonin a jiné, Forsstrom a spol., 2001). 

2. Bufotenin 

Jde o látku blízkou N ,N-dimetyltraptaminu, která je obsažena v několika 
druzích rostlin, hub a kůži ropuch. Bufotenin obsahují semena a listy rost
lin Piptadenia peregrina, Piptadenia macrocarpa a Virola calophylla, obsa
huje jej i muchomůrka červená (Amanita muscaria) a jiné. Název dostal bu
fotenin podle druhu žab, jejichž kůže látku obsahují (bufo tj. ropucha). Ta
kovou žábou je ropucha Bufo marinus, v jejichž kožních sekretech se bufote
nin nachází. 

Maximum ropušího jedu obsahují příušní žlázy žáby. J edy obsahuje kůže 
všech druhů ropuch, i u nás žijící ropuchy obecné (B ufo bufo). V oku způsobí 
tento jed keratokonjunktivitidu a v koncentrované formě působí na srdeční 
funkce . 

Již zevně jsou na ropuše patrné fazolovitě zduřelé hrbolky, které skrý
vají velké příušní žlázy. Sekret může při podráždění vytrysknout i na znač
nou vzdálenost. 

Bufo marinus žijící v Jižní Americe sloužila tamním domorodým in
diánům z kmene Otomaco k získávání drogy, kterou užívali při rituálních 
obřadech. Terapeuticky byla tato látka vyzkoušena v roce 1955 Fabingem. 
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Fabing zjistil, že vyvolává halucinace, poruchy orientace časem a prostorem, 
depersonalizaci a neklid. Při velmi vysokých dávkách se objevovaly pocity 
rozechvění, přeludy purpurových a černých barev, porušený byl odhad času 
a prostoru. Pokud došlo ke snědění žáby, byla často pozorována cyanóza 
(tzv. "žabí polibek"). Indiáni kůži hub sušili a poté ji rozsekanou kouřili. In
toxikace v takovém případě trvá asi 5 minut. 

Novodobým fenoménem je olizování kůže živých ropuch, které se rozšiřu
je mezi teenagery v českých zemích. Média referovala o těchto experimen
tech i mezi studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří si 
za tímto účelem začali také žáby chovat (ropuchu obecnou, zelenou a colo
radskou). Došlo i k několika případům, k dy se po olíznutí ropuší kůže proje
vila kardiotoxicita žabích sekretů se závažnějšími následky na srdeční ryt
mus. 

Chemicky je bufotenin derivátem pyrokatechinu a indolalkylaminů. Je 
blízký DMT a jeho souhrnný vzorec je 5-hydroxy-N,N-dimetylamin. Ropuší 
jed se řadí k indolovým halucinogenům a jeho cílovou strukturou jsou tedy 
serotoninové receptory v CNS (Kiirkkainen a kol. , 2005). Bufotenin patří 
také k látkám, které byly izolovány z moči schizofrenních pacientů, pacien
tů s autismem a mentální retardací s epilepsií. Některé studie uvádějí i ná
lezy u pacientů trpících depresivní poruchou (Takeda a kol. , 1995). 

V souvislosti s halucinogenními účinky kožních sekretů ropuch nelze ne
vzpomenout na pohádková vyprávění o proměnách žab v krásné princezny, 
ke kterým došlo po políbení obojživelníka. J e možné, že takové příběhy mají 
základ v popisech skutečných otrav ropušími jedy. 

3. Některé další tryptaminy 

Tryptaminové látky se vyskytují také v několika dalších druzích rostlin. 
Izolovány byly z kůry stromu Virola callophylloidea a z ostatních 60 druhů 
rodu Virola (včetně rozšířené Virola theiodora) a ze semen luskovitého stro
mu Anadenanthera peregrina. Tryptaminy jsou rovněž přítomny v liánách 
rodu Banisteriopsis, především v Banisteriopsis rusbyana, Banisteriopsis 
caapi a Psychotria uiridis. Ty obsahují DMT (N,N-dimetyltryptamin) a in
diány jsou přimíchávány do nápoje ayahuasca, kvůli prodloužení a zinten
zivnění intoxikace (taková kombinace však také často vede k rozvoji agre-
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sivních raptů) . Za psychotropní účinek ayahuasky jsou však zodpovědné 
především alkaloidy harmalin a harmin (synonimním názvem je banisterin, 
látky obsažené v liánách rodu Banisteriopsis (B . caapi, B. inebrians) 
a v routě turecké (Peganum harmala). DMT je obsažen i v rostlině Mimosa 
hostilis a houbách rodu Psilocybe (Callaway a spol., 2005; Riba a spol., 
2003). 

Jedná se o rostliny, z kterých si domorodí obyvatelé jihoamerických pra
lesů připravují šňupací substance. Indiáni kmene Otomaco z Anadenanthe
ra peregrina a indiáni kmene Waika z rostlin rodu Virola, ty jsou z etnofar
makologického hlediska nejdůležitější. Šňupací prášek má různé názvy -
yopo, cohoba, nunu, vilca, cebil či epéna. 

Na přelomu století zkoumali vědci pralesy na severu Jižní Ameriky (po
vodí řek Orinoko a Amazonky) a podali mimo jiné také zprávu o šňupacím 
prášku, který užívají tamní indiáni kmene Waika. V 60. letech žil s těmito 
indiány Schultes, který zaznamenal přípravu epény. Ta se připravuje násle
dovně: kůra se ze stromu opatrně odstraní a vysbírá se červená pryskyřice, 
která se potom obvykle povaří (za účelem deaktivace metabolických en
zymů), poté se koncentruje. Výsledkem je suchá červená hmota, která se ro
zemele , čímž vzniká šňupací substance. Při jedné inhalaci se této substance 
spotřebuje 3 - 6 kávových lžiček (Schultes,1969). 

První informace o rostlině yopo přinesl Richard Spruce (ačkoliv zvyky 
místních indiánů popisovali již v roce 1560 misionáři v Kolumbii) v roce 
1939. Šňupací prášek vkládali indiáni Otomaco do nádoby ze stehenní kosti 
jaguára ... ke šňupání se používají do Y spojené duté stehenní kosti volavek. 
Dolní trubice se vsune do krabičky s práškem a dva horní výběžky do nos
ních dírek. .. (Mann, 1992). 

Za psychotropní účinky výše uvedených rostlin jsou zodpovědné trypta
minové látky: DMT (N,N-dimetyltryptamin), NMT (N-metyltryptamin), 
5-MeO-DMT (5-metoxy-N,N dimetyltryptamin) a některé jiné chemické 
látky (-carbolinové alkaloidy a myristicin). 

K tryptaminům se také řadí některé syntetické a polosyntetické látky: 
DET (dietyltryptamin), DPT (dipropyltryptamin) a AMT (-metyltryptamin). 
(Jacob a Presti, 2005). 

Mezi nejdůležitější tryptaminy patří DMT (deoxybufotenin, nigerin, N,N 
dimetyltryptamin), který je jeden z nejrychleji a nejintenzivněji působících 
halucinogenů . Byl objeven v roce 1931 a jeho halucinogenní efekt v roce 
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1956. Využíván byl v klinických studiích schizofrenie, kde se předpokládalo , 

že přinese mnoho nových poznatků o této chorobě. Dle některých prací byl 
zjištěn v krví a moči pacientů trpících schizofrenií. V USA byly schváleny 
experimenty s DMT na dobrovolnících. Zjistilo se tak, že optimální dávko
vání se významně liší podle druhu aplikace (60-100 mg i.m. , s.c. a při kou
ření, 4-30 mg i.v.) . V Novém Mexiku (USA) proběhla studie, při které bylo 
dobrovolníkům aplíkováno 4-30 mg DMT intravenózně. V dávce 4 a 8 mg se 
neobjevily téměř žádné účinky. V dávkách kolem 15 mg i.v. vyvolává již vel
mi barevné halucinace a extrémní časoprostorovou desorientaci , sluchové 
halucinace jsou vzácné. Dávky kolem 30 mg i.v. tyto účinky pouze zinten
zivňují a urychlují jejich nástup (Forsstrom a spol., 2001) . 

Lze tedy říci, že účinek DMT je podobný jako u LSD, ale objekty zde 
ztrácejí veškerou formu a rozpadají se na hru vibrací. Již při kouření se 
někdy dostavují intenzívní tělesné pocity. Prožitky z intoxikace bývají expe
rimentátory přirovnávány k transportům do jiného vesmíru. Droga účinkuje 

30-60 minut, přičemž při použití odpovídající dávky se účinek dostaví ihned 
a vrcholí za 5-20 minut. DMT ovlivňuje také funkce srdce a cév, intoxiko
vaný má dilatované zornice. 

Obraz intoxikace epénou je podobný. Objeví se záškuby obličejového sval
stva, po požití může dojít k agresivnímu chování, poté se ztrácí koordinace 
a následuje absolutní apatie. V této fázi intoxikovaný halucinuje, často 
nepříjemné a děsivé výjevy. Typické je vystřídání stavu excitace a otupělo
sti. 

DMT ilegálně prodávaný na ulicích je polosyntetickým preparátem, kte
rý se dá snadno získat z běžně dostupných a levných surovin. Jako "busi
nessman s special" se označovalo syntetické DMT na americkém trhu, a to 
pro krátké trvání jeho účinku (cca do 30 minut). 

Rozvoj tolerance na tuto látku nebyl prokázán, ale dá se předpokládat 
(příbuznost s psilocybinem). Droga se aplikuje parenterálně, jelikož je v trá
vicím traktu inaktivována trávicími enzymy a byla by tak po perorálním 
užití neúčinná. 

DET & DPT (dietyltryptamin a dipropyltryptamin) patří k syntetickým 
derivátům tryptaminu. Mají stejné účinky, ale jsou poněkud jemněj ší a po
dobné psilocybinovým. Na trhu prodávané kapsle , označované jako "love 
pills", ,Jove game s" nebo ,,high trips", obsahovaly cca 180-340 mg etyltrypta
minu. (6) 
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V CNS působí tryptaminy jako antimetabolity serotoninu a váží se na se
rotoninové 5-HT receptory (5-HTIA, 5-HT2, 5-HT6). Léčba intoxikace je 
pouze symptomatická. Doporučuje se Diazepam a případně neuroleptika, 
podobně jako u otravy psilocybinem. Při těžších otravách bývá nutné fyzické 
omezení pacienta. 

4.lbogain 

lbogain je dalším zástupcem indolových alkaloidů s halucinogenním 
účinkem. Obsahuje ho výtažek ze západoafrické rostliny Tabernathe iboga, 
který bývá označován jako "africký kokain". Výtažky z ibogy jsou užívány 
původními kulturami v západní a centrální Africe, nejznámější je u kmenů 
Bwiti a Bouti z Gabunu. Důvodů k užívání drogy mají domorodci hned ně
kolik; ibogain brání únavě a hladu při lovu, čarodějové tak získávají infor
mace ze světa bohů, kultovní vůdci jedí kořen ibogy po celý den a žádají pak 
své předky o rady a konečně se iboga užívá i při obřadech uvádění do stavu 
dospělosti. Dávka se podle účelu intoxikace liší. Z Tabernathe iboga je 
užíván její kořen a kůra (během náboženských svátků sežvýká celý kmen 
300-800 g sušené kůry, Kontrimaviciute a spol., 2006). Příležitostně se spolu 
s ním pojídají i jiné rostliny. Domorodci ji znají i jako afrodiziakum. 

lbogain je dlouho působící halucinogen a stimulans. V nízkých dávkách 
účinkuje na CNS stimulačně a ve vyšších dávkách účinkuje psychotomíme
ticky. Dostavují se halucinace, pocity levitace a může se dostavit i déle jak 
2 dny trvající katatonní reakce. 

Farmakologická aktivita ibogainu připomíná tricyklická antidepresiva 
typu amitriptylinu. Tyto látky inhibují zpětné vychytávání noradrenalinu 
a serotoninu na synapsích neuronů a tím zvyšují jejich dostupnost na neu
ronálních synapsích (Paskulin a spol., 2006). 

Nověji probíhá výzkum využití ibogainu v léčbě závislosti na heroinu. 
Ukazuje se, že tato látka dokáže potlačit abstinenční symptomy, opiátový 
a alkoholový craving. Podle teorie ibogain brání poklesu dopamínu v CNS, 
který je spojen se zneužíváním kokainu a opiátů (He a spol., 2005). Nicmé
ně jeho zavedení do praxe zatím brání nedostatek poznatků a závisí na dal
ším výzkumu. 

Co se týče známého afrodiziakálního působení, dochází k němu pravdě
podobně ve spojení s alkaloidem johimbinem, který se vyskytuje v Alchor-
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nea fZoribunda běžně kontaminující ibogové výtažky. Ta pravděpodobně 
zvyšuje prokrvení corpora cavernosa penisu a celkově posiluje reflexy podí
lející se na regulaci ejakulace. Znám je i hypotenzivní účinek ibogainu. 

5. Forenzní pohled 

Z forenzního pohledu je nutné předeslat, že ve spojitosti s uzem vyse 
zmíněných látek nebývá rozhodně spojována především trestná činnost plá
novitého charakteru, již z toho důvodu, že účinek je, a to i při užití opako
vaném, do značné míry nepředvídatelný, což platí i pro "zkušené uživatele". 
Skupenství lidí, kteří s rostlinnými drogami experimentují není a ' priori 
společenství , kde je na místě automaticky přívlastek dissociální či dokonce 
antisociální. S antisociálními osobnostními rysy se nejspíše u uživatelů rost
linných drog setkáme tehdy, kdy jsou tyto drogy užívány v rámci polymorf
ního zneužívání dalších, tedy především syntetických drog spojených s dale
ko větším antisociálním potenciálem, jako je kupříkladu pervitin, heroin či 
"crack" a kdy kupříkladu posledně jmenovaný, freebase kokainu, vysloveně 
sám o sobě může způsobovat násilně-agresivní chování hrubě antisociálního 
charakteru. 

Obecně však platí, že i uzus rostlinných drog může ve svém důsledku 
vést k auto, event. heteroagresivnímu jednání. Poměrně typickým autoagre
sivním projevem je kupříkladu po požití "houbičky", lysohlávky kopinaté 
(Psilocybe semilanceata, obsahující psylocybin) skok z výšky, nejčastěji 

z okna, který navazuje na pocit kosmického nekonečna často spojeného 
s pocitem vznášení a létání. V minulosti jsme posuzovali dopad takového 
"létání" po užití lysohlávky, který byl vyhodnocen jako trestný čin ublížení 
na zdraví , protože "létající", akutně intoxikovaný a psychotický jedinec 
v rámci svého "letu" dopadl, srazil a následně závažným způsobem poškodil 
na zdraví dalšího návštěvníka (contusio cerebri gravis s trvalými následky, 
posttraumatická epilepsie mj.) , jdoucího pod ním na schodišti, vedoucím do 
rockového klubu. Uzavírali jsme, že se jednalo o akutní intoxikaci, kterou 
jsme posuzovali jako psychotický stav, který si pachatel přivodil vlastním 
přičiněním a který následně vedl k přiznání nepříčetnosti, tedy stav dle 
Pavlovského nejspíše odpovídající těžké opilosti dle § 201a (Pavlovský 
a spol. , 2004). 

V rámci "bad tripu" je možná samozřejmě i autoagrese , sebevražda , sebe-
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vražedný pokus, kdy již od počátku intoxikace (kupříkladu psylocybinem), 
může být subjektivní prožívání silně úzkostné, přecházející do vysloveně de
presivního prožívání spojeného s autoakuzacemi, paranoiditou a velmi ne
příjemným pocitem, že se v každém případě jedná o stav trvalý, který nepo
mine a je současně neúnosný pro intoxikovaného. 

Při posuzování trestné činnosti, spojené s uzem rostlinných drog, pře
devším pak dojde-li u posuzovaných v tempora crimina skutečně ke změ
nám psychotického charakteru je nutno postupovat velmi obezřetně. Platí-li 
totiž u forenzního posuzování alkoholové problematiky v oblasti trestní to, 
že projevy a důsledky podnapilosti, (především prosté) jsou v naší populaci 
všeobecně známé, pak u forenzního posuzování následků intoxikace rost
linnými drogami toto rozhodně neplatí. Ke změnám psychiky dochází zcela 
nepochybně, ovšem z hlediska forenzníh o nelze obecně předpokládat znalost 
účinku drog rostlinného charakteru na jednání a skutečnost, že si tento stav 
event. pachatel navodí vlastním přičiněním nemůže být automatickým kon
statováním. Důležitou roli zde hraje především nesrovnatelně menší mož
nost předvídání skutečného dopadu (viz obrovská rozmanitost psychosymp
tomů a psychosyndromů přímo odvozených od intoxikace, popsaná výše), 
účinku rostlinných drog na psychiku posuzovaného (Študent, 1989). 

Pro posouzení, forenzní vyhodnocení, trestní odpovědnosti pachatele jed
najícího pod vlivem rostlinných drog, je nutné u posuzovaného vyhodnotit 
vždy následující: od kdy začal obviněný požívat nebo si jiným způsobem 
aplikovat rostlinnou - jakoukoliv drogu, včetně kombinací, v jakém množ
ství, jak často, při jaké příležitosti a také jakým způsobem a co jej přívedlo 

k užívání rostlinné drogy. V tomto případě bývá velmi často akcentována 
zvědavost na jejich účinek, experimentování, vliv party, skupiny s "toxiko
manickou filosofií" (hledání smyslu života), nepříznivé subjektivní pocity, 
zhoršení nálady, deprese, pokus o "auto sanaci" drogou. Co od drogy očeká
val, vyžadoval a co cítil ve skutečnosti. Zda drogy měnil, které preferoval 
a z jakého důvodu , zda byly s jejich užíváním spojeny komplikace, zda se 
snažilo přechod na drogu se silnějším účinkem. Od kdy (v případě možného 
rozvoje psychické závislosti) cítil potřebu zvyšovat dávky, jaké maximální 
dávky užíval. Zda cítil po duševní stránce, event. tělesné , abstinenční pří

znaky, jak tomu bylo dříve, jak v době poslední, jak dlouho vydržel bez 
požití drogy, i když ji třeba měl k dispozici. Zda někdy přemýšlel, či se poku
sil zrealizovat, trvalou a úplnou abstinenci. Měnila se mu povaha (výbuš-
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nost, apatie, podrážděnost atd.), kolísala mu nálada. Došlo k poklesu nebo 
ke zvýšení sexuální aktivity (erektivita, frekvence sexuálních styků). 

Zásadním se jeví pokus o zjištění, zda pachatel měl psychické zážitky 
charakteru úzkostí, děsivých snů, ale především zrakových a sluchových ha
lucinací a co si o nich myslel v době akutní intoxikace, co potom, co nyní. 
Jak na ně reagoval. Zda došlo někdy k poruše vědomí spojených se ztrátou 
vzpomínek, poruchami paměti, zhoršení paměti obecně . Zda začal být po
dezíravý, paranoidní. Zda se pro duševní poruchy (nejen odvislé od uzu rost
linných drog) léčil, jak dlouho a jak. Zda se pokusil někdy o sebevraždu 
(nejen ve spojení s uzem rostlinných drog). Zda byl již někdy trestně stíhán 
ve spojitosti s drogami, ale i z jiných příčin . Byl již dobrovolně nebo ochran
ně protitoxikomanicky léčen, jakou formou . 

Nutno získat informaci, zda platí pro posuzovaného, že si v den spáchání 
trestného činu skutečně aplikoval rostlinnou drogu, v jakém množství , 
v kterou dobu přesně a jak tomu bylo poslední dny před Spácháním trest
ného činu. Vždy je totiž nutno mít na paměti i možnou znalost zneužíva
jících tzv. psychotických projevů a jejich následnou simulaci ve snaze se vy
hnout trestnímu stíhání (analogií mohou být více či méně povedené simula
ce "stíh" , tedy toxických psychóz u pervitinistů, kteří se často "psychotic
kým" popisem subjektivních vjemů snaží zakrýt plánovanou trestnou čin
nost se zřejmým motivem). 

Při zkoumání odpovědnosti pachatele s již rozvinutou formou závislosti , 
což je u rostlinných drog, výše popsaných, poměrně nepravděpodobná va
rianta, nicméně možná, je nutno jako vždy pátrat po poruše osobnosti, která 
obvykle určuje i míru závislosti takové osoby. Toto je pak spolurozhodujícím 
pro určení stupně narušení jeho ovládacích a rozpoznávacích schopností. 
Abuzus rostlinné drogy může souviset, a často tomu tak skutečně je, s před
chozí duševní poruchou nebo dekompenzovat abnormní osobnost a vést 
k návykovému požívání. 

V případě rostlinných drog prakticky neplatí, že by se pachatel požitím 
omamných látek přivedl úmyslně do stavu zmenšené příčetnosti nebo nepří
četnosti, aby v něm spáchal trestný čin, což je dáno především velkou ne
předvídatelností a mnohotvárností účinků těchto psychotropních látek (pře
devším oproti alkoholu). 

Jestliže jsou důsledkem chronického uzu omamných látek charakteru 
rostlinných drog závažné změny osobnosti, které jsou doprovázeny psycho-
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tickými stavy event. intelektovými změnami, bude trestní odpovědnost pa
chatele vyloučena ve smyslu § 12 odst. 1 tr. zákona. 

V případě uzu rostlinných drog, kdy nejde o duševní chorobu a pachatel 
si sám zaviněně přivodil ztrátu rozpoznávacích nebo ovládacích schopností 
právě požitím těchto látek nebo jejich zneužíváním, se zpravidla uplatňuje 
režim stanovený § 12 odst. 2 tr. zákona, to znamená, že důsledky nepříčet
nosti zde nenastanou. Obdobný postup bude zvolen i v případě zaviněné 
akutní intoxikace charakteru krátkodobé duševní poruchy. 

V případě rostlinných drog autoři ovšem upozorňují na skutečně velkou 
variabilitu a především nepředvídatelnost jejich účinků na psychiku (od agi
tovanosti, paranoidity, přes halucinace a kvalitativně narušené myšlení, až 
k možné katatonii) a tudíž relativitu pojmu "zaviněné" intoxikace. Ta ve 
svém dopadu, ač to není příliš frekventovaným jevem, může být i spojena 
s auto a heteroagresivním jednáním, uživatelem rozhodně neplánovaným, 
v rámci psychotické poruchy. Autoři dále akcentují možnosti velkého rizika 
uzu rostlinných drog, s možnými fatálními dosahy, zvláště u jedinců aste
nicky, i jinak abnormálně osobnostně strukturovaných, ale mnohdy bohužel 
i u jedinců před intoxikací nejevících žádných výjimečností či patologií. 
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