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ÚVOD
Sledování distribuční sítě omamných a  psychot-
ropních látek (dále také „OPL“) od výrobců ke spo-
třebiteli je technicky, personálně i  odborně velmi 
náročná činnost, kterou provádějí operativní složky 
bojující s organizovaným zločinem. Jednou z úloh 
forenzně chemických laboratoří, které jsou začleně-
ny v tomto řetězci boje proti drogám, je poskytová-
ní analyticko-chemických služeb, jejichž výsledky 
mohou napomáhat či blíže specifikovat konkrét-
ní ilegální laboratoř, která nezákonně produkuje 
OPL, případně porovnávat jednotlivé vzorky drog 
mezi sebou v procesu jejich distribuce. Předpoklad 
pro poskytování takových laboratorních služeb je 

obeznámení forenzních chemiků s různými postu-
py ilegální výroby konkrétní OPL v jednotlivých lo-
kalitách.

„Historie“ reálného vzorku OPL od začátku jeho 
zrodu až do konečného produktu připraveného 
k prodeji prochází určitým komplexním procesem, 
který zanechává na vzorku OPL určitý „rukopis“, 
nebo také profil jeho „nečistot“. Podrobná analýza 
těchto příměsí doprovázejících konkrétní vzorek 
vyrobené OPL vytváří tzv. profil OPL a  může za 
určitých okolností poskytnout informace slouží-
cí k  podpoře nebo vyvrácení podezření na určitý 
ilegální zdroj výroby, popř. distribuční sítě. Tento 
profil není ničím jiným než obdobou daktylosko-
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pického otisku prstu a  vytváří se tak „chemická 
daktyloskopie“. Obdobou papilárních linií, které 
tvoří daktyloskopický otisk prstu, jsou u chemické-
ho profilu jednotlivé chemické látky (nečistoty, pří-
měsi). U OPL přírodního charakteru (např. hašiš) 
se jednáo látky, které vznikají při biosyntéze v růz-
ných zeměpisných lokalitách. U syntetických OPL 
(např. metamfetamin) se jedná o látky charakteri-
zované procesem výroby, druhem použité syntézy, 
typem a znečištěním použitých vstupních surovin. 
U  polosyntetických OPL(např. heroin, kokain) se 
jedná o látky vznikající kombinací výše popsaných 
faktorů. Svoji roli v  tomto procesu hrají i  vlastní 
schopnosti a zručnost chemika, který tento postup 
výroby provádí. Souhrn chemických nečistot (vedle 
vlastní OPL) vytváří profil-otisk, který na rozdíl od 
daktyloskopie, jež má k  dispozici konkrétní otisk 
prstu, musí forenzní chemik získat vhodně zvole-
nými postupy extrakce, metodami analýzy, detekcí 
a  následnou identifikací těchto látek. Kombinace 
zvolených nejvýhodnějších postupů vede k získání 
komplexu optimálních informací o vzorku a vytvo-
ření vlastního profilu, který nejlépe charakterizuje 
daný vzorek a je vhodný pro další chemometrické 
zpracování, možnosti porovnávání vzorků, ukládá-
ní dat do databází a porovnávání velkých souborů 
vzorků mezi sebou.

DEFINICE PROFILOVÁNÍ OMAMNÝCH 
A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK
Princip profilování OPL různé chemické povahy lze 
rozdělit na dvě základní části:

1) Proces přípravy nebo syntézy, který končí suro-
vým produktem. V  této části se profil nečistot 
skládá z  látek pocházejících z původních suro-
vin přírodního nebo syntetického charakteru 
použitých k  výrobě a  dále z  nečistot, které do 
profilu vzorku vkládá ilegální laboratoř. Dal-
ší nečistoty, které daný vzorek mohou násled-
ně charakterizovat, pocházejíz  vlastního typu 
metody použité syntézy, případně použitých 
chemikálií při separaci či čištění vyráběného 

produktu atd. Identifikace a koncentrace těchto 
hlavních, minoritních a stopových složek přidě-
luje každému vzorku OPL charakteristický che-
mický podpis nebo také profil nečistot.

2) Proces přípravy pro účely obchodu, který se sklá-
dá převážně z ředění připravených OPL diluenty 
a adulteranty. Vzorek může být dále charakteri-
zován pomocí informací z ostatních zkoumání. 
Jedná se o  informace pocházející ze zkoumání 
obalů, způsobu lisování, způsobu vlastního ba-
lení a mechanických nečistot, které se do vzorku 
mohou přimísit při balení apod.
Zjištěné chemické podobnosti a  rozdíly mezi 

vzorky a  informace získané při studiích charakte-
rizování OPL mohou být potom použity k nalezení 
odpovědí na 4 hlavní otázky:
a) Existuje spojení mezi záchyty dvou nebo více 

OPL?
b) Je možné podle příbuzností vzorků usuzovat na 

spojení např. mezi dealerem OPLa  spotřebite-
lem?

c) Poskytuje vztah mezi vzorky nějakou užitečnou 
informaci vztahující se k místnímu, národnímu, 
regionálnímu nebo mezinárodnímu zdroji OPL 
nebo distribuční sítě?

d) Jaký je původ vzorku?

PROFILOVÁNÍ METAMFETAMINU  
NA KRIMINALISTICKÉM ÚSTAVU
V  České republice je při výrobě metamfetaminu 
hydrochloridu, tzv. pervitinu (ii) z 99 % preferová-
na preparace metodou dle Nagaiho1,2, modifikova-
nou na tzv. „českou cestu“(viz Obr. 1). 

Důvodem takové převahy této metody jsou jed-
nak historické důvody, kdy se tato metoda v ČR ne-
přetržitě používá od 60. let minulého století, dále 
jednoduchost provedení nevyžadující žádné složité 
chemické či technologické aparatury a v neposled-
ní řadě také stále dobrá dostupnost prekurzoru 
efedrinu a/nebo pseudoefedrinu (i). Jak je jistě čte-
nářům notoricky známé, nezbytnými pomocnými 
látkami při vlastní syntéze českou cestou jsou jod 
(I2), fosfor (P) a  kyselina fosforečná (H3PO4). Při 
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čistícím procesu, kterým je kapalinová extrakce, se 
navíc využívají další chemikálie, tj. kyseliny, alkálie 
a organická rozpouštědla (většinou se jedná o ky-
selinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný, toluen 
a aceton).

Níže uvedené schéma (Obr. 2) zobrazuje prin-
cip vzniku profilu metamfetaminu, jenž byl vyro-
ben českou cestou. Tato syntéza byla vybrána, jeli-
kož na naše oddělení býváke zkoumání předkládán 
nejčastěji metamfetamin vyrobený touto metodou, 
a to z výše popsaných důvodů.

Vedle nečistot, které se ve vzorcích objevují 
z  výchozích použitých chemikálií, například ne-
dokonalým čištěním finálního produktu, se ve 
vzorcích metamfetaminu dále vyskytují slouče-
niny, které jsou přímo závislé na typu zvolené 
syntézy. Tyto nečistoty samozřejmě souvisí s  již 
zmíněnými vstupními surovinami, ale v průběhu 
vlastní syntézy se mohou objevovat látky (mezi-
produkty, by-produkty), které vznikají vzájem-
nou kondenzací již vzniklých a reagujících látek, 
dimerizací finálních produktů a  dále látky vzni-
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NH

3I2 + 2P + 6H2O 2H3PO3 + 6HI

+ 2HI + I2 + H2O

i ii

H3PO4

t

* * *

Obr. 1 – Reakční schéma metody „česká cesta“ (Zdroj: zpracováno autory)

Obr. 2 - Zjednodušené schéma vzniku pro-
filu metamfetaminu (tzv. „česká cesta“) 
(zdroj: zpracováno autory)
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kající z  poměrně silně agresivního prostředí 
vlastní syntézy.

Použitý typ syntézy má jeden z největších vli-
vů na výsledný profil vzorku. Lze tak od sebe roz-
lišit např. metamfetamin vyrobený českou cestou 
a  metamfetamin vyrobený redukcídle Bircha3 
nebo lze určit, zda se jedná o metamfetamin vy-
robený totální syntézou tedy, kdy k výrobě nebyl 
použit prekurzor efedrin či pseudoefedrin získa-
ný z tablet farmaceutického preparátu.

V potaz se musí brát i látky, patřící do skupiny 
kontaminantů charakterizujících danou ilegální 
laboratoř, kde může zanechat charakteristické 
stopy materiál použitého nádobí nebo kvalita 
použité vody. Mezi další markanty podílející se 
na profilu vzorku lze zařadit použité ředící látky 
(adulteranty, diluenty) přidávané ke zneužíva-
né látce, ať již z důvodu zvýšení její účinnosti či 
zvětšení celkové hmotnosti k  prodeji za účelem 
zvýšení zisku. Přidáváním těchto látek k finální-
mu produktu se sice sníží celková koncentrace 
hledaných látek, nicméně jejich vzájemný po-
měr zůstane zachován. Samozřejmě, analytická 
metoda používanápro profilování má své limity, 
přičemž metodou používanou na KÚ (Krimina-
listický ústav) nelze profilovat metamfetamin, 
který obsahuje více jak 60 % ředících látek (me-
tamfetamino 40 % čistotě).

Dobrým vodítkem k  porovnávání vzorků je 
vhodné sledovat stopové množství účinných 
látek z  extrahovaných tablet farmaceutických 
preparátů, jelikož většinou bývá pseudoefedrin 
v  tabletách přítomen v  kombinaci látek z  řady 
antihistaminik. Jedná se například o triprolidin, 
cetirizin, loratadin, chlorfeniramin apod. Podle 
přítomnosti identifikovaných látek lze odhad-
nout typ použitého léčiva, který byl při extrakci 
prekurzoru využit.

PROFILACE ORGANICKÝCH LÁTEK
V  minulosti byla problematika profilování me-
tamfetaminu řešena v grantových projektech KÚ 
Praha (Profilování drog, Pervitin) a dále v gran-

Tab. 1 - Charakteristické látky využívané k profilování 
metamfetaminu (zdroj: autor)

Profilované látky

cis-1,2-dimethyl-3-phenyl-aziridine

birch by-product

chloroephedrine unknown 1

chloroephedrine unknown 2

isoquinoline

ephedrone

ephedrine

pseudoephedrine

para-t-butylmethamphetamine,

N-formylmethamphetamine

N-acetyl-methamphetamine

1,3-diphenyl-2-propylmethylamine

benzylmethamphetamine

DPIA 1

DPIA 2

a-methyldiphenethylamine

3,4-diphenyl-3-buten-2-one

DPIMA 1

DPIMA 2

unknown 58d

1-benzyl-3-methylnaphtalene

1-methamphetamine-BMK (1)

1-methamphetamine-BMK (2)

meth dimers (a+b)

1,3-dimethyl-2-phenylnaphtalene

benzoylmethamphetamine

2,6-di-Me-3,5-diphenylpyridine

pyridine 7 and 14

chloroephedrine unknown 3

chloroephedrine unknown 4

2-oxo- methamphetamine

unknown 58-190

cis-cinnamoylmethamphetamine

ODBORNÝ RECENZOVANÝ ČLÁNEK | PEER REVIEW ARTICLE



DRUGS & FORENSICS BULLETIN NPC Č. 3/2022 21

tovém projektu EU s akronymem CHAMP (Colla-
borative Harmonisation of Methods for Profiling 
of Amphetamine Type Stimulants). Je nutné po-
dotknout, že všechny tyto projekty byly zaměřeny 
na látky organické povahy. Výsledkem bylo sta-
novení souboru 33 látek (viz tab.1), které pochází 
z výroby metamfetaminu, a vypracování metodiky 
jejich separace a  analýzy pomocí instrumentál-
ní techniky plynové chromatografie ve spojení 
s hmotnostní spektrometrií.4

Bohužel, samotnou profilaci v tom smyslu, jak 
bylo původně zamýšleno, se doposud nepodaři-
lo úplně realizovat. Původní záměr totiž počítal 
s tím, že hodnoty koncentrací relevantních nečis-
tot se dále statistickými procesy zpracují tak, aby 
konečným výsledkem byla matematická hodnota, 
tedy číslo, které by bylo možno jako individuální 
profil každého vzorku vložit do databáze a s touto 
databází dále pracovat. Jak však vyplývá z níže po-
psaných skutečností, původní smysl či záměr pro-
filovat vzorky s cílem propojit cestu výrobcea ko-
nečného uživatele se stává v podmínkách ČR při 
profilaci metamfetaminu neefektivní, a  ne zcela 
použitelný pro operativní pracovníky.

Projekty řešené na oddělení chemie Krimi-
nalistického ústavu PČR však vedly k vývoji me-
tod a k jejich praktickému ověření a jsou vhodné 
a použitelné pro vzájemné porovnávání současně 
existujících vzorků v rámci jednoho varu. Nejed-
ná se tedy o  profilování v  pravém slova smyslu, 
ale spíše o vzájemné porovnání. Existují-li vzorky 
současně, lze provést jejich vzájemné porovnání, 
a  tak pomoci orgánům činným v  trestním řízení 
prokázat jejich souvztažnost.

Hlavním důvodem, proč nelze vytvořit fungu-
jící profilovací databázi vzorků metamfetaminu, 
je to, že výroba metamfetaminu českou cestou je 
maloobjemová, tzn. vyrobené množství produktu 
v jednom „varu“ se při nejlepším pohybuje ve stov-
kách gramů, výjimečně v  jednotkách kilogramů. 
Toto množství se mezi uživateli spotřebuje během 
několika málo měsíců na rozdíl od amfetaminu či 
MDMA, které v zahraničí (Holandsko apod.) bý-

vají vyráběny dokonce v  tunových množstvích. 
Než uživatelé spotřebují např. 500 kg amfeta-
minu, samozřejmě nějakou dobu trvá a  je tedy 
pravděpodobnější, že se za tu dobu zajistí vzorky, 
které byly vyrobené v jedné várce. Bohužel podle 
našich skutečností toto u  metamfetaminu v  ČR 
očekávat nelze, jelikož z důvodu vyrobeného ma-
lého množství stopa vychladne příliš brzo.

Dále je zapotřebí si uvědomit, že vzájemné pro-
filování vzorků metamfetaminu je možné v rámci 
jednoho varu. Malé, stále se opakující vary jsou 
totiž velmi nesourodé, poněvadž mezi jednotlivý-
mi vary dochází často ke změně zdroje prekurzoru 
(další dávka z izolace pseudoefedrinu), nedodrže-
ní reakčních podmínek v požadovaném rozsahu, 
použití jiného rozpouštědla při čištění hotového 
produktu atd. Spárování dvou vzorků z  různých 
varů, byť od stejného „vařiče“, by bylo možné 
pouze v  případě, pokud by dotyčný byl schopen 
zopakovat postup za dodržení identických podmí-
nek reakce, za předpokladu neustále stejné, opa-
kující se chyby v  průběhu výroby. Tento případ 
není nemožný, jelikož se jedná o  rutinní záleži-
tost, kdy se řada činností dělá časem automaticky 
bez přemýšlení, ale zároveň musíme podotknout, 
že tento případ je velmi nepravděpodobný. 

Nadále ale platí, že disponujeme silným ná-
strojem pro vzájemné porovnávání současně exis-
tujících vzorků v řetězci var – dealer – uživatel.

V poslední době se potýkáme s problémy velké 
čistoty vzorků, jelikož finální produkt metamfeta-
minu hydrochlorid je v konečné fázi překrystalo-
ván ze směsi organického rozpouštědla (acetonu) 
a vody. Tím je dosaženo téměř teoretické čistoty 
konečného produktu (teoretická hodnota je 80,3 
% base v absolutně čistém hydrochloridu metam-
fetaminu) a dále lze tímto způsobem získat dobře 
vyvinuté krystaly (kolem 2 až 3 cm). Tyto krysta-
ly pak představují metamfetamin hydrochlorid 
ve formě nazývané slangově ICE nebo CRYSTAL 
a  metamfetamin hydrochlorid v  této podobě je 
určen zejména pro zahraniční trhy, kdy odběra-
telé preferují tuto formu ilegální komodity. Po 
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tomto procesu bývá výsledný profil velmi chudý, 
kdy je většina zájmových organických látek odstra-
něna. Chudý profil nečistot neumožňuje statistic-
ké zpracování a vzájemné porovnání statistickými 
metodami. Proto je nutné přistoupit k  porovnání 
chromatogramů získaných při analýzách metoda-
mi vzájemného překrývání (Overlaying) a zrcadle-
ní (Mirroring), který je součástí softwarového vy-
bavení použité instrumentace v režimu Raw Data. 
Touto metodou lze porovnat pouze vzorky, které 
jsou téměř identické, vzorky, které jsou podobné 
a odhalila by je statistická metoda, tato metoda ne-
odhalí.

PROFILACE ANORGANICKÝCH LÁTEK
Vyřešením tohoto problému by mohlo být podívat 
se na vzorek metamfetaminu z druhé strany. Tím je 
myšleno nehodnotit profil pomocí organických lá-
tek jako dosud, ale místo toho vyhodnocovat látky 
anorganické. Současná metoda profilování je zalo-
žena na části vzniku meziproduktů, by-produktů 
a  ostatních nečistot při vlastní syntéze. Nicméně 
další významnou skupinou látek charakterizující 
danou laboratoř jsou přítomné kontaminanty, kte-
ré vstupujído finálního produktu ve všech částech 
výroby, jak je patrné ve schématu na obr. 2.

Používané nádobí a  používaná voda obsahují 
chemické prvky, které přecházejí do finálního pro-
duktu, přičemž jejich vzájemný poměr vytváří anor-
ganický profil metamfetaminu. Jako nejvhodnější 
metoda pro tuto analýzu byla vybrána metoda in-
dukčně vázaného plazmatuve spojení s hmotnostní 
spektrometrií (ICP-MS). Jedná se o ultrastopovou 
analytickou metodu sloužící ke stanovení obsahu 
stopového množství jednotlivých prvků v analyzo-
vaném vzorku. Tato technika umožňuje analyzovat 
téměř všechny prvky od lithia po uran s citlivostí od 
jednotek ppt až po stovky ppm (zkratka anglického 
parts per trillion/parts per million, jedná se o výraz 
pro jednu biliontinu/miliontinu celku). Vytvoření 
takové metody není lehkou záležitostí. Nejprve je 
zapotřebí navrhnout postup přípravy vzorku pro 
následnou analýzu, dále je zapotřebí identifikovat 

soubor charakteristických prvků s  nejvyšší varia-
bilitou, které jsou nejvhodnější pro vzájemné po-
rovnávání, a nakonec je zapotřebí vytvořit vhodnou 
metodu pro statistické vyhodnocení. 

Od roku 2019 řeší Kriminalistický ústav projekt 
v rámci programu bezpečnostního výzkumu České 
republiky pod názvem Metodika zjištění chemické 
profilace drog. V tomto projektu se zabýváme pro-
filováním látek metamfetaminu, heroinu a kokainu 
pomocí instrumentálních technik ICP-MS a  vy-
sokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení 
s  hmotnostní spektrometrií s  vysokým rozlišením 
(HPLC/QTOF). Jedním z  úkolů tohoto projektu 
bylo vytvořit metodiku přípravy vzorku metamfe-
taminu pro následnou analýzu pomocí instrumen-
tální metody ICP-MS. V  průběhu řešení projektu 
byla vyvinuta metoda tlakového rozkladu vzorku 
pomocí mikrovlnné digesce. Jedná se o metodu, jež 
využívá mineralizace vzorku pomocí mikrovlnné-
ho záření za vysokého tlaku a teploty. Pro rozklad 
vzorků metamfetaminu byla zvolena 2 % ultračistá 
(podvarová) kyselina dusičná, kdy pomocí řízené-
ho výkonu magnetronu mikrovlnného rozkladného 
systému jsou vzorky rozkládánypři cca 190°C. Tak-
to dochází k dokonalému rozpuštění všech pevných 
látek přítomnýchve vzorku. Vytvořená metodika 
přípravy vzorku je nesrovnatelně jednodušší než 
dosud používaná metoda přípravy vzorku pro pro-
filování organických látek, kde je zapotřebí vzorek 
připravit pomocí extrakce v  alkalickém prostředí 
o definovaném pH.

Následně byl takto připravený vzorek analyzo-
ván pomocí instrumentace ICP-MS, kdy bylo zjiště-
no, že analyzované vzorky jsou vhodné pro tuto in-
strumentální techniku. V následujících letech bude 
naším úkolem určit vhodnou skupinu prvků, podle 
které by bylo možné vzorky profilovat. Je nutné 
podotknout, že tato metoda není vhodná pro srov-
návání čistý vs. ředěný vzorek, jelikož se nejedná 
o separační metodu (na rozdíl od současné metody) 
a ředící látky, tak nelze oddělit od látek obsažených 
v metamfetaminu. Z tohoto důvodu bude zapotře-
bí srovnávat mezi sebou pouze čisté vzorky, anebo 
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vzorky o stejném obsahu ředících látek.U metam-
fetaminu to není takový problém, jelikož tato OPL 
nebývá většinou ředěna v  takové míře, jako je to 
u heroinu a kokainu. Pokud by se nám podařilo vy-
vinout profilovací metodu z anorganického hledis-
ka, získali bychom další cenný nástroj, který by po 
doplněníke stávající metodě přispěl k  lepším vý-
sledkům jak pro orgány operativy, tak orgány čin-
név trestním řízení, kdy lze jednoznačně prokázat 
vazby mezi pachateli, prodávajícíma kupujícím.

ZÁVĚR
Závěrem bychom chtěli konstatovat, že současné 
vzájemné porovnání mezi vzorky metamfetaminu 
představuje špičkovou metodu, náročnou na in-
strumentaci, chemikáliea v neposlední řadě i pra-
covní čas. Samotnému porovnání totiž musí nutně 
předcházet řada dalších kvalitativních a kvantita-
tivních analýz, včetně stanovení optické isomerie 
předložených vzorků. Teprve poté je možno pro-
vést vzájemné porovnání předložených vzorků. 
K  provedení všech těchto zkoumání je potřebné 
určité množství vzorku. Není tedy možné pro-
vést vzájemné srovnání, pokud množství každého 
z  porovnávaných vzorků nedosáhne minimálně  
1 gram, optimální množství je alespoň 2 gramy. Je 
pochopitelné, že se v daném případě jedná o indi-
viduální srovnávání, proto není možné dosáhnout 
tohoto množství například sesypáním malých 
množství (např. několika „psaníček“). Jak vyplý-
váz  logiky věci, porovnání by v  takovém případě 
zcela ztratilo smysl. K porovnání uvedenými me-
todami lze použít pouze pevné substance, nikoliv 
například roztoky v injekčních stříkačkách, stěry, 
obaly a podobně. I přes tato všechna úskalí se však 
domníváme, že vzájemné porovnání vzorků me-
tamfetaminu může přinést výborné výsledky jak 
pro orgány operativy, tak orgány činné v trestním 
řízení, kdy je možné jednoznačně prokázat vazby 
mezi pachateli, prodávajícím a  kupujícím. Vzá-
jemné srovnávání koexistujících vzorků metamfe-
taminu je ale zapotřebí, s ohledem na výše uvede-
né, používat v odůvodněných případech.
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Abstract: This article is the first part of a trilogy 
on methamphetamine, heroin and cocaine profi-
ling in the Chemistry and Physics Department of 
the Institute of Criminalistics of the Police of the 
Czech Republic. In this part, methamphetamine 
profiling in our department, which concentrates 
on real possibilities of profiling of this psychoac-
tive substance nowadays, is explained to readers. 
Further the article touches the results of examina-
tions. Or more precisely, what kind of results are 
expectable from the profiling. 
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