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Smrt je téma mnoha disciplín,
protože člověk je jedinečný, konečný

a neopakovatelný

Paradigma -
nejvyšší hierarchie hodnot 

život-smrt

 Medicínské   

 Právní

 Občanské

 Spirituální

 Filozofické

 Umělecké

.......          a zcela osobní a osobnostní

Pojetí :



Medicínský pohled

rozšíření do širší tanatologie

 Náhlá smrt – 1 – 6 - 24 hodin od akutního 

inzultu – AIM, trauma, TEN-AP, HKM

 Oddálená smrt = „dark side“ IM –
nejčastěji sepse s MOF

 Zdánlivá smrt – vita minima : zombie –
voodoo, hluboká hypotermie

 Srdeční zástava bez KPR v HBO 

 Stětí guilotinou – vědomí do 10 -15 s



Voodoo : senzitivní jedinec; 

blokáda newurotransmiterů, akutní deprese

„Uřknutí – ztráta imunity, deprese kortizolu ….



Vyvolání thrillerových představ a ohrožení bez úniku



Smrt kurýra

po běhu 

Marathon – Atény : 

Feidippides

12.9. 490  p.n.l.

Katecholaminy , tréning, vyčerpání, hypertermie, hypohydratace ….



Terminální a preterminální představy o vstupu do „jiné reality“



NMDA recepce –

thalamus ? striatum ? 

3D

Hieronymus Bosch



N.X., acetylcholin, ketamin 

a interorgánová komunikace



Medicínský subcelulární pohled : 

kaskáda kaspás  - smrt plánovitou autodestrukcí

Smrt jako 

cílený proces



Smrt a non-QOL v intenzivní medicíně jako  zklamané očekávání



Takovou kouzelnou hůlku 

bychom někdy  v UM a IM

potřebovali –

ale nikoli pro „Avada kedavra“



Smířený odchod v terminální analgosedaci a v doprovodu



Konfrontace se smrtí

není nikdy jen racionální

a víra i kultura 

ji  pojednávají  často

odlišně



Masmédia často zjednoduší ke své představě atraktivity 



Přečtěte si racionální 

US encyklopedickou beletrii –

budete se divit, 

že jste dosud smrti unikli

a mějte rádi život !

Carnegie Dale



Právní pohled

 významná právní událost

 mnohé právní následky

 zánik právní subjektivity (právní existence 
člověka)

 zánik manželství

 vznik dědického práva

 nezpůsobilý předmět útoku (mrtvému nelze 
ublížit na zdraví)



Okamžik smrti

(momentum mortis)

 otázka definice smrti

 klíčový význam též jako okamžik 

„momentum mortis“ (zjišťování smrti)

 zvláštní řízení o určení data úmrtí (§ 194a 
o.s.ř.)



Zahraniční komparatistika

 University of Oxford - Herring J.: Dying and 
Death 2008 : 9 pojmů a jejich vysvětlení

1. Brain stem death = smrt mozku

2. The end of breathing = konec dýchání

3. The end of organism = tělo jako celek přestává 
fungovat (dýchání, krevní oběh, metabolismus, 
vyměšování apod.)

4. Death of every cell = osoba není prohlášena za 
mrtvou, dokud každá buňka v těle nepřestane 
fungovat (v podstatě se čeká do okamžiku, než se 
tělo začne rozkládat)



Zahraniční komparatistika II

1. Death as a process = smrt nelze stanovit jedním 
okamžikem, jde o přirozený dlouhodobější proces

2. Desoulment = smrt nastává v okamžiku, kdy duše 
opustí tělo (založeno na náboženských představách)

3. Consciousnes or social interaction = smrt je 
definována v závislosti na tom, co rozumíme pod 
pojmem člověk jako zoon politikon

4. Choose your own = každý jednotlivec má 
možnost si zvolit, co považuje za svou smrt (např. 
s ohledem na své náboženské vyznání)

5. Avoiding the issue of death = snaha přistupovat 
k otázkám spojeným se smrtí tak, abychom smrt 
nemuseli vůbec definovat



Česká republika

 obecná definice smrti, resp. jejího 

okamžiku je zcela přenechána lékařské 
vědě (cit. dle Šámal P.)

 NS ČSSR (sp. zn. Tpjf 30/76): biologická 
smrt mozku (cerebrální smrt), zejména 

nikoliv klinická smrt (zastavení  dýchání a 
činnosti srdce)



Historický vývoj pojmu smrti 

a stanovení okamžiku smrti

 1964 – „klinická smrt“  
 Postupně vliv KPR , ROSC a dalšího života
 1976 – diferenciace pojmů

 biologická smrt
 Smrt mozku / biologická smrt mozku  … nezvratná
 Smrt mozkového kmene

 Zdánlivá smrt – vita minima
 Náhlá smrt , neočekávaná smrt

doplňující, zpřesňující atributy času a příčin
 Sociální smrt – voodoo smrt …….. eutanázie ……



ČR – transplantační zákon = výjimka

 výjimka = transplantační zákon (zákon 

285/2002 Sb.) 

 jen pro účely transplantačního zákona

 okamžik smrti + zjišťování smrti



ČR – transplantační zákon

okamžik smrti

 okamžik smrti = nezvratná ztráta funkce 

celého mozku, vč. mozkového kmene



ČR – transplantační zákon - zjišťování 

smrti

 smrt se zjišťuje prokázáním:

1. nevratné zástavy krevního oběhu

2. nevratné ztráty funkce celého mozku vč. 
mozkového kmene v případech, kdy jsou 
funkce dýchání nebo krevního oběhu 
udržovány jen uměle

 „nevratnost“ je nejvýznamnější součást 
definice (Medicínsky se vylučuje  např. hlubší 
hypotermie, vliv jedů a drog/zombie–
tetradotoxin; otrava hypnotiky, imobilizéry)



ČR – zákon o zdravotních službách 

(postup při úmrtí)

 oznamovací povinnost (§ 83) – úmrtí mimo ZZ

 prohlídka těla zemřelého (§ 84) – vždy

 účel = zjistit smrt + pravděpodobné datum a čas 
úmrtí + pravděpodobnou příčinu + určit, zda pitvat

 oprávněná osoba = lékař se specializovanou 
způsobilostí



Konstatování smrti a okamžik smrti

 dg. smrti může učinit i nelékař, ale konstatování 
smrti je výhradně svěřeno lékaři

 okamžik smrti určí přítomný lékař

 s ukončením KPR

 s vymizením srdeční činnosti , není-li indikována KPR 

 při ohledání, tj. post mortem, se řídí jistými známkami 
smrti a jejich pokročilostí
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