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Anotace v českém jazyce 

  Práce se zabývá konopím, historií konopí, jeho legislativou a užíváním.  

Porovnává evropské výsledky v počtu uživatelů s konkrétními výsledky ze základní školy 

a ze středních škol na Chebsku.  
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Anotace v anglickém jazyce: 

  This work is concerned with hemp, history of hemp, its legislature and  it´s 

using. It compares results of  user´s number in Europa with concrete result from primary 
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Úvod 
  

 Marihuana a společnost. Společnost s marihuanou a společnost bez marihuany. 

Společnost pro marihuanu i společnost proti marihuaně. V posledních desetiletích se tato 

témata stávají čím dál tím víc diskutovanějším problémem. Vycházejí odborné časopisy 

i publikace, upravují se zákony, přibývají výzkumy a znalosti a v neposlední řadě přibývají 

uživatelé. Vypadá to, jakoby se každý chtěl podílet na vývoji tohoto fenoménu. Prodává se 

oblečení s motivy zelené rostliny, prodávají se knihy, časopisy i kalendáře, prodává se 

samotná marihuana. Někteří lidé na tom zatraceně rychle bohatnou a ostatní to sledují, krčí 

rameny a zvesela dál nakupují a sypou peníze do kapes těchto „zbohatlíků“. A většině je to 

úplně jedno. Taková je společnost. Společnost, kterou zasáhl fenomén s názvem 

MARIHUANA. 

 Dnes již ve svém okolí neznám nikoho, kdo by si pod tímto pojmem nedovedl něco 

představit. Ať už si představí drogu, lék, vlastní zkušenost nebo jen obrázek rostliny s ostře 

vroubkovanými listy. A každý z nich bude mít pravdu. Marihuana má mnoho tváří, které 

známe, ale nesmí nás překvapit, že spoustu jejich tváří máme poznat teprve v budoucnu. 

Nemělo by se ovšem zapomínat, že současné informace i výsledky výzkumů jsou 

zkreslovány podle požadavků toho či onoho vědce, novináře a samozřejmě samotného 

čtenáře.  

 Každý čtenář, který chce této problematice rozumět, si musí hledat více zdrojů, více 

informací. Není pochyb, že nejvíce informací se dá najít na internetu. A už vůbec není 

pochyb, že pohybovat se ve virtuálním světě umí většinou mladí nebo mladší generace 

dospělých. Tedy generace budoucnosti. Generace ovlivňovaná denním tiskem na internetu 

i různými webovými stránkami. Mnohými vědci i zástupci těch „starších“ takzvaná 

„příliš tolerantní“ generace tolik nakloněná legalizaci a užívání marihuany.  

 Ale opravdu v současných školních lavicích sedí jenom banda „vyhulenců“, kteří 

netuší, co jejich kuřivo vlastně obnáší? Jsou nevzdělaní a jediné, co je zajímá, je, 

jak vypěstovat a co nejúčinněji zpracovat tuto rostlinku? Neznalí zákona, pouze si užívající 

svého života? Co na to jejich učitelé? A co na to jejich rodiče? Jak se k tomu jednou 

postavím já coby budoucí rodič i učitel? 
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 To jsou otázky, které bych si chtěla ujasnit, než vstoupím do své budoucí rodiny 

a budoucího povolání. Doufám, že mi tato práce k tomu značně dopomůže a já na jejím 

konci zjistím, jestli je dnešní mládež tím stálým zákazníkem současných indoorových 

velkopěstíren v oblasti mého domova na Chebsku. Právě razie na vietnamské velkopěstírny 

konopí na Chebsku, spousta přátel propadající kouření marihuany, mediální kampaně. To 

všechno byly důvody, proč jsem si vybrala téma své práce.  

 Marihuana je čím dál tím populárnější droga, která je dostupná prakticky kdekoliv. 

Žáci se netají tím, že drogu vyzkoušeli, a již teď mají svůj utvořený názor. Také není divu. 

Po mediální kampani, která proběhla před pár lety, se o marihuaně dozvědělo víc lidí a 

protože hesla droga ne nebo řekni drogám ne nejsou moc obsáhlá, spousta lidí se začala 

informovat i jinde. Knih a internetových stránek o marihuaně je nespočet, například na 

Googlu je v současné době přes 5 milionů odkazů pod pojmem marihuana 

(http://www.google.cz, 5.4.2010), a není tedy divu, že pravdy o marihuaně se různí. Vždy 

záleží na autorovi, jaký má na danou problematiku názor.  

 Cílem mé bakalářské práce bude zmapovat postoje a informovanost vybraných 

žáků. Vzhledem k povaze mého cíle se teoretická část bude zabývat popisem, historií 

a současností spolu s konopnou legislativou. Historii budu věnovat velkou část své práce, a 

to z toho důvodu, že názory na konopí se během staletí měnily a důsledky těchto změn lze 

pozorovat i v současné době. V praktické části budu u vybraných škol pomocí 

kvantitativního výzkumu hledat odpovědi na otázky, které se týkají současného postavení 

marihuany v očích dětí na vybraných školách. Dále budu zjišťovat a porovnávat, kolik 

žáků má s konzumací marihuany zkušenosti. Během vyhodnocování dotazníků upřesním 

informace ohledně dnešního využití nebo způsobů konzumace marihuany a také 

s konzumací spojené problémy. Podle informovanosti a zkušenosti žáků se pokusím zjistit, 

jaký odpovídající postoj by měl zastávat učitel. 

 

 „Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít,  

     ale samy nejdou“  

        JAN ÁMOS KOMENSKÝ1

                                                
1 http://www.the.cz/citaty/index.php?page=citaty&kategorie=18&strana=0 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Konopí   
 První kapitola teoretické části je zaměřena na rostlinu konopí po botanické stránce a 

po stránce drog z ní získávaných. Věnuje se jejímu zařazení, vzhledu i látce 

tetrahydrocannabinol, která je hlavní složkou konopných drog.   

 

1.1 Konopí a jeho botanické začlenění 
 Konopí je přizpůsobivá a velmi odolná jednoletá rostlina, které se daří všude 

v mírném a tropickém pásmu Země. Konopí zpočátku patřilo do čeledí kopřivovitých či 

morušovníkovitých, až v roce 1753 jej zařadil švédský „otec botaniky“ Carolus Linnaeus 

do současné čeledě rostlin konopovitých (Cannabaceae), kam spadá spolu s chmelem. 

Spory se také vedly o tom, zda je konopí pouze jeden druh s řadou odrůd, nebo jestli 

existuje několik různých druhů. V roce 1783 určil přírodovědec Jean Baptiste Lamarck 

z Francie samostatný druh konopí rostoucí v Indii. Na rozdíl od evropského konopí setého, 

které dorůstá do výšky 6 metrů a je řídce větvené, je konopí rostoucí v Asii velmi husté a 

poměrně malé, neboť dorůstá výšky pouhého jednoho metru. Nazývá se indické konopí 

(Cannabis indica) podle země původu. V roce 1924 byl v Rusku tamějším botanikem 

Janiševským nalezen ještě třetí druh dorůstající ¾ metru a mající jen pár větví, či dokonce 

žádné. Byl nazván konopím rumištním ( Cannabis ruderalis) (Rätsch,1994, s.14). Dodnes 

ovšem zaznívají názory, že vzhledem k tomu, jak je tato rostlina přizpůsobivá, dokáží 

semínka konopí setého zasazené v Indii během pár generací zmutovat na verzi konopí 

indického a naopak, takže se jedná spíše o jeden jediný druh (Booth, 2004, s.14) . 

 
1.2 Charakteristika konopí 
 Život této rostliny trvá pouhých tři až pět měsíců, a nejvíce mu prospívá otevřená 

krajina, přímý sluneční svit a teplo. Semena vyklíčí během šesti dnů a během klíčení a 

počátku růstu potřebují dostatek vody, poté už se rostlina dokáže aklimatizovat 

i v suchých, písčitých půdách. Konopí je dvoudomá rostlina. Samčí rostliny dosahují větší 

výšky, produkují prašníkové květy, které jsou malé a většinou světle zelené, žluté či 

nachově červené. Z těchto květů se větrem uvolňují mračna pylu a po rozprášení rostlina 

odumírá. Na rozdíl od samčích samičí pestíkové květy tvoří husté, bohatě olistěné klasy 

tvořené z jednoduchých květenství, nazývaných heads (česky „palice“). V květech samičí 
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rostliny dozrávají semena, která jsou oplodňována mračny pylu ze samčích květů. 

Po oplodnění se rostlina zaměřuje na vývoj semene, zároveň shazuje listy a přestává 

vylučovat pryskyřici. Z tohoto důvodu jsou samčí rostliny v mnoha případech pěstiteli 

omamných látek vytrhávány a likvidovány.  

  

1.3 Pryskyřice z konopí 
 Pryskyřice produkovaná konopím má jantarové zbarvení a vůní připomíná mátu 

peprnou. Její základní funkce je chránit semena před vysušením; čím je větší teplo, tím 

více pryskyřice rostlina vyloučí. Pokrývá téměř celou rostlinu a její množství během života 

rostliny postupně stoupá. Po vytvoření semen vylučování zase pozvolna ustává. Dlouho se 

pátralo, zdali má pryskyřice pouze chránit semena, či zde ještě není jiný skrytý důvod. 

Zkoumala se omamná látka, kterou pryskyřice obsahuje, a zjistilo se, že ač odpuzuje 

ptactvo a škodlivý hmyz, neodpuzuje molice, svilušky i třásněnky. Žádný další ověřený 

důvod se již nenašel (Booth, 2004, s.16). 

 
1.4 Konopná semena  
 Součástí této rostliny je také semeno. Semeno obsahující olej zelenožluté barvy, 

bohatý na nenasycené mastné kyseliny, jež měl v minulosti bohaté využití. Používal se 

při výrobě mýdla, jako palivo do lamp nebo například jako vysoce kvalitní lak. Semeno 

samotné je řazeno mezi vydatné potraviny obsahující velké množství bílkovin a sacharidů. 

Od nepaměti jsou semena zařazována do jídelníčků ptáků, králíků i samotných lidí, kteří se 

k této rostlině obracejí především v dobách nouze. Nejčastěji pak v Indii, kde chudí 

připravují jídlo s názvem mura, které vznikne smísením konopných semen s amarantem 

nebo s rýží a praženou pšenicí (Booth, 2004, s.17). 

 

1.5 Tetrahydrocannabinol 
Rostlině se nedostalo popularity právě díky pokrmu mura, ale kvůli rozšíření drogy 

z rostliny získávané. V současné době patří droga z konopí k jedné z nejvíce využívaných 

drog vedle tabáku a alkoholu. Rostlina v rámci drog spadá pod halucinogenní látky (též 

psychotomimetické), které ovlivňují mysl a mění vnímání. To vše díky látce nazývané 

delta-9-tetra -hydrocannabinol známý spíše jako tetrahydrocannabinol nebo zkráceně THC. 

THC působí v těle jako analgetikum a antidepresivum, dokáže přinést svalové uvolnění, 

podporuje chuť k jídlu a roztahuje průdušky. Tuto látku objevili roku 1964 izraelští vědci, 
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Gaoni a Mechoulam (Booth, 2004, s.18). Do té doby byla vědecká společnost přesvědčena, 

že za psychoaktivní látku má považovat cannabinol (CBN) či cannabidiol (CBD).  

 THC vzniká v pryskyřičných žlázách a soustřeďuje se v pryskyřici. Samičí rostlina 

dává více pryskyřice než samčí a také je potvrzeno, že neopylená samice má pryskyřici 

mnohem větší síly. Mezi halucinogenní látky vyrobené z konopí se řadí především hašiš, 

marihuana a hašišový olej.  

 

1.5.1 Hašiš 
 Hašiš se v současné době nejčastěji vyrábí ze samičích rostlin a to přímo z její 

pryskyřice či pryskyřičných žláz. Dá se z rostlin získávat různými způsoby, ale existují dva 

nejznámější, kdy jeden z nich je časově náročný a narozdíl od druhého vyžaduje spousty 

lidské práce. Je to tradiční způsob sběru, kdy se rostliny třou o koženou zástěru nebo 

holýma rukama a pryskyřice uchycená na kůži se třením rukou či speciální škrabkou 

seškrabává. Tvaruje se do rychle tmavnoucích krychliček. O tomto způsobu sběru je psáno 

i v trochu pozměněné variantě, která říká, že sběrači běhají po konopném poli a objímají se 

s rostlinami, aby na sebe zachytili co nejvíce pryskyřice. Druhý způsob je dost odlišný, 

protože od sebe dělí již usušené rostliny a malé krystalky pryskyřice pomocí síta. Tyto 

krystalky se poté zahřívají a tvarují. Je to způsob, který je mnohem jednodušší a za hodinu 

se dá vyrobit až půl kilogramu o mnohem čistšího hašiše, který vydrží uskladněný až tři 

roky (Booth, 2004, s.19). 

 Ať už se použije první nebo druhý způsob získávání hašiše, samotný hašiš se liší 

podle původu. A to barvou, obsahem THC i konzistencí. Může být měkký i tvrdý, drobivý 

i vláčný, žlutý i černý. Všeobecně je známo, že čím je tmavší barva, tím je obsah THC 

vyšší.  

 

1.5.2 Marihuana 
 Marihuana (anglicky marijuana) je droga vyráběná z usušených listů a květenství, 

přičemž je to právě květenství, které dělá marihuanu silnější. ,,Marihuana sestávající pouze 

ze sušených vrcholových květenství se považuje za drogu nejvyšší jakosti a nazývá se 

sinsemilla. Postup, jenž se využívá při pěstování sinsemilly, označení pochází 

ze španělského sin semillas a znamená "bez semínek", je několik staletí starý a spočívá 

v tom, že se s objevením prvních samčích květů vytrhají celé samčí rostliny, čímž se 

zabrání oplodnění a následně i tvorbě semen."2 Samičí rostliny se tedy neustále hlídají 

                                                
2 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 20 
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a tím, jak rostou, nabude jejich květenství takové váhy, že se pod ním větve ohýbají. Přesto 

se mohou objevit hermafroditní rostliny a veškerou práci zkazit; semínka získaná z těchto 

oplodněných rostlin se schovávají na další rok na  nový pokus.  

 

1.5.3 Konopný olej 
 Hašišový olej též nazývaný olej konopný (v angličtině smash) je tekutá sloučenina 

objevená roku 1967 a získávaná z pryskyřice pomocí rozpouštědel. Mezi nejčastější 

rozpouštědla se řadí benzín a aceton. Právě díky těmto rozpouštědlům se droga řadí 

mezi velmi nebezpečné látky, vezmeme-li v potaz, že se daná látka napouští do tabáku 

nebo se sama nad mírným plamenem odpařuje, je její konzument vystaven spoustě 

vedlejších účinků z použitých rozpouštědel (Booth, 2004,s.22).
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2 Historie konopí 
 Historie je pro mou práci nejdůležitější částí, budou v ní zmiňovány názory na 

konopí, které se během jednotlivých období měnily. Od prvních zmínek po dnešní dobu 

dostala rostlina spoustu názvů a spoustu vlastností. Byla uctívanou i zatracovanou, 

užitečnou i překážející, legální i nelegální. Pro zjištění dnešního vnímání této rostliny je 

historie názorů nesmírně důležitá, protože spousta lidí se odvolává na něco, co již jednou 

bylo řečeno v minulosti a co tedy považuje za pravdu. A takových pravd v historii bylo… 

 ,, Historické počátky konopí se pochopitelně poněkud utápějí v mlhách, a tak původ 

rostliny osvětluje asi tolik teorií, kolik je podobných teoretiků. Situaci ještě zhoršuje, že se 

dnes zastánci a obhájci konopí na každém kroku a s nasazením všech prostředků snaží 

dokázat,  že bylo konopí od samého úsvitu dějin společensky přijatelné."3  

 

2.1 První zmínky o konopí 
2.1.1 První důkazy konopí 
 Příběh této rostliny s největší pravděpodobností začíná v Číně u prvních zemědělců. 

Rostlina tolik nenáročná na údržbu se uchytila na prvních zoraných polích. Netrvalo 

dlouho a její kvality si všiml zkušený zemědělec. První využití našla v podobě vláken, 

a protože lidé jsou od věky věků zvědaví, rostlina se uplatnila i coby potrava a také coby 

magická rostlina díky svým halucinogenním účinkům. První zmínky o využití konopí se 

dochovaly z let 10 000-3000 před našim letopočtem, v podobě keramických úlomků, 

do kterých byl při zdobení obtisknut konopný provaz. Další nalezené vykopávky jsou 

z období 5000 let před naším letopočtem a dokazují, že se konopná vlákna používala 

i při tkaní látek a pletení sítí. To  jsou důkazy o technickém využití, je ovšem téměř jisté, 

že lidé už tenkrát rostlinu okusili, a není pochyb o tom, že zjistili, nakolik je její semeno 

výživné. Ačkoliv nejsou jakékoliv hmotné důkazy, tak se předpokládá, že se rostlina 

v tomto období uchytila i jako potravina (Ratsch, 1994 ,s. 26). 

 

2.1.2 První literatura o konopí 
 Psal se rok 2737 před našim letopočtem, když byla podle legendy napsána kniha 

Šen-nung-pen-c´ao, ve které „se praví, že konopí léčí ženské slabosti, dnu, revmatismus, 

malárii, beri-beri, zácpu a duševní nepřítomnost.“4 Nejstarší dochovaný opis této knihy se 

                                                
3 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 28 
4 RÄTSCH, Christian. Konopí  léčebný prostředek lidstva., strana 28 
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ovšem dochoval z 1. století našeho letopočtu, proto zůstává nejstarší čínskou knihou kniha 

Shijing neboli Kniha písní z období 9. až 6. století před naším letopočtem, která se 

odvolává na prameny i 2000 let staré a obsahuje spoustu zmínek o konopí včetně pokynu 

k pěstování. V prvním čínském naučném slovníku nazývaným Er-ja jsou zařazeny slovíčka 

si-ma a ju-ma v překladu samčí a samičí konopí (ma znamená konopí). Tyto a ostatní 

nálezy potvrdily teorii, že konopí začala pěstovat právě čínská civilizace. Proto první 

klasické texty nazývají Čínu "Zemí moruší a konopí"5. 

 Období před Kristem zahrnovalo kočování a s kočováním je spojená i cesta konopí. 

V indických Védách z 15.-12.století před naším letopočtem bylo konopí popisováno jako 

magická a léčivá bylina. Objevují se tu jména bhang, gándža a čaras, první je název 

pro sušené listí nebo pro nápoj z listí, druhé popisuje vrchní lístky samičí rostliny a třetí 

pojem představuje nejsilnější výrobek z konopí s vysokým obsahem pryskyřice 

( Grotenhermen, 2009, s.21). 

 

2.1.3 První konopí v Evropě  
 I v Evropě se našly pozůstatky, z 5. století před naším letopočtem, v podobě urny 

odkryté roku 1896 v německém Wilmersdorfu. První zmínku o konopí přinesl i řecký 

cestovatel a historik Hérodotos z Halikarnassu, který v roce 430 př.n.l. popsal setkání 

s kočovnými kmeny z jihu Sibiře, kteří si říkali Skytové. Účastnil se jakéhosi pohřbu 

v Makedonii a po obřadu se všichni sešli v chýši, kde si pozůstalí nabrali konopná semena, 

která naházeli na rozpálené kameny. „Semena zdoutnala a dýmila jako lázeň a všichni 

očarováni dýmem výskali radostí.“6 Dalším důkazem o rozšířenosti konopí je i dílo 

Ezopovy bajky zaznamenáno v 3. století před n.l., kde naleznete tuto povídku: 

 „Vlaštovka a další ptáci 

 Stalo se, že venkovan rozséval po poli konopná semínka a vlaštovka a někteří další 

ptáci za ním hopsali a vybírali si je k obědu. »Dejte si na toho muže pozor, « děla 

vlaštovka. »Proč, kvůli čemu? « ptali se ostatní. » To, co rozsévá, jsou semínka konopí; 

snažte se je vyzobat do jednoho, protože jinak budete litovat. « Ptáci vlaštovčiným slovům 

věnovali pramalou pozornost, a proto sem tam vzklíčilo konopí, vyrostlo v silné provazy, 

z provazů se splétali sítě a mnozí ptáci, kteří opovrhovali vlaštovčinou radou, se do sítě 

z této mocné byliny chytili.“7 

 

                                                
5 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí., strana 137 
6 BOOTH, Martin. Konopí dějiny.,strana 36 
7 BENHEIM, Paul. Konopí zdraví na dosah : holistická příručka., strana 29 
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2.2 První využití konopí 
2.2.1 Papír 
 Ve druhém století př.n.l. bylo do Číny dovezeno hedvábí a konopí se stalo znakem 

chudých. Přesto se dál hojně využívalo, a to především v armádách, kde se z něj vyráběly 

zbroje a tětivy do luků. 

 V období dynastie Chan 207 před n.l.- 220 n.l. se z konopí začal vyrábět laciný 

konopný papír. Stačilo k tomu rozemlít konopí spolu s kůrou z morušovníku a byl na světě 

odolný, pružný a dokonce i vodovzdorný papír, který se používal na úřední listiny, knihy a 

rukopisy. První knihou psanou na 100% konopném papíře je Dharani, sbírka modliteb 

z roku 770 našeho letopočtu (Robinson, 1996, s.140). 

 

2.2.2 Lakové zboží i potravina 
 Existuje další využití, které znali již ve starověké Číně, a to při výrobě lakového 

zboží. Tradiční čínské lakové zboží se vyrábělo pomocí konopného plátna, které se 

nechávalo nasáknout mízou ze stromu  Rhus verniciferas. Poté se nad mírným ohněm 

formovalo do požadovaných tvarů. Nálezy lakových šálků v hrobce z let dynastie Chan 

jsou jasným důkazem o trvanlivosti tohoto zboží (Booth, 2004, s.36). 

 Konopí se využívalo hojně i v potravinářství, především jeho semena, která se 

rozemílala na mouku nebo pražila. V 6. století n.l. ovšem konopná semena na většině míst 

nahradily mnohem výhodnější obiloviny. Ke konopí se lidé vraceli pouze v dobách nouze. 

Největší využití mělo ale konopí v úplně jiné oblasti. Tou oblastí je lékařství. 

 

2.2.3 Počátky lékařství 
 Každá kniha, která se zabývá konopím, věnuje minimálně kapitolu tomuto odvětví. 

Některé z těchto knih jsou samy o sobě jednou dlouhou kapitolou o současném lékařském 

využití konopí. Počátek celého lékařství se začíná psát u dávných šamanů a léčitelů, neboli 

lidí, kteří si ke svému umění pomáhali různými bylinkami. Jednou z nich bylo i konopí. 

V žádných dokumentech se nedočtete, který šaman nebo léčitel byl oním prvním, kdo 

bylinu používal. Ale je jisté, že její účinky byly zjištěny na více místech najednou. A ať už 

byl v oněch místech kdokoliv právě tou osobou, která konopí vyzkoušela, tak vzhledem 

k tomu, že člověk je tvor společenský a komunikativní, netrvalo dlouho a o účincích se 

dozvědělo široké okolí.  

 To se hodilo lidem, kteří potřebovali pro své pacienty látku, jež je uvolní a pomůže 

tím léčitelům získat patřičný respekt. Zpočátku se konopí zcela určitě zneužívalo 
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k vyvolání mylných představ o jeho účincích, ať už to bylo při vyhánění zlého ducha z těla  

nebo při různých rituálních obřadech. Například již před 4000 lety se konopí zařadilo 

mezi pět posvátných rostlin v Indii, díky kterým se lidé odpoutávali od zemského bytí 

a mohli tak nerušeně meditovat. Ale postupně se stylem pokus-omyl zjistilo, že tato bylina 

má i léčivé účinky. Spoustu léčivých účinků.  

 První knihou, která podává důkazy o využití konopí v medicíně, je již výše zmíněná 

Šen-nung-pen-c´ao, kniha obsahující informace o užití 300 léků, mezi kterými je zařazeno 

i konopí (Grotenhermen, 2009, s.19). Čínské lékařství bylo od pradávna spojeno 

s vědomím, že člověk a příroda by měly žít v souladu a ve věčném spojení. Pokud tedy 

člověk strádá, pak by mu měla být nápomocná příroda. Stejně by to mělo fungovat 

i naopak. Žádný jednostranný vztah a žádná chemie. Konopí nabízí spoustu řešení 

na rozličné problémy, a proto není divu, že se zařadilo mezi tradiční čínskou medicínu.  

 Již v Číně tehdy určili, že konopí pomáhá při bolestech hlavy, revmatismu, dně, 

ženských onemocněních a dokonce jej čínský chirurg Chua-ťcho používal jako omamný 

prostředek při operacích. Konopí léčí také příznaky horečky, průjmu nebo žlučníkové 

problémy, nervozitu, senilitu, těžké zvracení, kožní vyrážky, vypadávání vlasů 

a hemeroidy. Čína nebyla jediná, kdo si povšiml lékařských předností této rostliny, různé 

přípravky z konopí jsou zmiňovány i v knize Súsruta-Samhita, vydané v Indii v posledních 

stoletích před naším letopočtem (Grotenhermen, 2004, s.21).  

 Konopí tedy v dávné minulosti bylo využíváno v mnoha odvětvích a zvolna se 

rozšiřovalo po celém světě. Ze svého rodiště v Asii nejrychleji  putovalo do Afriky, poté 

postupně do jižní Ameriky, Evropy a nakonec i severní Ameriky. 

 

2.3  Konopné cestování 
2.3.1 Cesta konopí napříč Evropou 
 V Evropě bylo konopí rozšířeno z jižních zemí, kde se prvního využití v 7.st. př.n.l. 

chopili Keltové a posléze i Římané a Řekové. Díky Skytům, kteří konopí rozšiřovali z jihu 

i severu, se o něm dozvěděla postupně celá Evropa. Velká Británie se údajně svého konopí 

dočkala kolem roku 400 našeho letopočtu a hned se jej užila do výroby lan, lodních plachet 

a oblečení. Protože bylo období velkého cestování po moři, zůstalo otázkou času, kdy se 

Evropané naučí od ostatních kultur všestranné využití této rostliny. Později se také začal 

vyrábět papír (konkrétně v roce 1150) a vynalezl se knihtisk. V roce 1456 byla Johanem 

Gutenbergem vydána první tištěná bible a byla vydána právě na konopném papíře.  
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2.3.2 Cesta do Ameriky 
 O Americe se dodnes vedou spory, protože nikdo nedokáže s určitostí říci, kdo byl 

oním prvním, kdo do země přinesl konopí. V úvahu připadají Vikingové, kteří tak mohli 

předběhnout Kryštofa Kolumba, nebo různá zvěř, která sem semena mohla zanést v době, 

kdy Ameriku a Asii spojovala pevnina. Existují důkazy, že dýmky, které se našly ze 

4. století před naším letopočtem, byly obaleny konopným plátnem. Jedni vědci ovšem 

tvrdí, že to je pravý důkaz, druzí se přou, že se tyto dýmky datují do pozdější doby. Ale je 

určité, že první písemné zmínky o konopí jsou zaznamenány v roce 1606, kdy byl 

v Novém Skotsku učiněn první pokus o umělé pěstování konopí (Booth, 2004, s.44). 

 

2.3.3 Pověsti o konopí 
 Spolu s rozšířením rostliny začaly vznikat i různé pověsti. Jednou z nejznámějších 

je příběh s názvem Stařec z hor. Tento příběh z roku 1271-1272 je popsán v knize Cestopis 

Marca Pola od stejnojmenného autora. Příběh muže, který se svými následovníky děsil 

nejednoho arabského náčelníka. Tento vůdce údajně vlastnil zahradu, která nabízela vše, 

co si mohl muž na zemi přát. Vstup do zahrady byl pouze po podání velmi silné drogy 

a kromě návštěv zahrady se musel člen této sekty učit v islámu i v bojovém umění. 

Před bojem byl člen nadopován toutéž drogou, drogou s názvem hašiš.  

 Onen muž se ve skutečnosti jmenoval Hasan ibn-Sabbáh a svou sektu založil 

v roce 1090. Byl to inteligentní a pro věc zapálený muslim, který bezvýhradně věřil 

islámu. Získal si spoustu následovníků, lidí známými pod jménem assasíni nebo hašašíni, 

kteří pro něj a svou víru byli schopni vraždit a zemřít. A to také dělali. A ve velkém. Byli 

to nebezpeční političtí zabijáci, kteří se nezastavili před ničím. Dokonce ani před křižáky. 

Jejich název assasíni by mohl být odvozený z hašiše, ze jména vůdce a  stejně tak ze slova 

hassas, které znamená zabíjet. A tak se assasíni nestali pouhými členy muslimské sekty, 

nebo oddanými žáky zaníceného mistra, stali se hrozbou a spolu se svou pověstí stáhli 

i hašiš do definic nebezpečné drogy. Hašiš se dostal na černou listinu jako droga 

vyvolávající šílenství, podrývající společenský řád a jako droga, která ze slušných mužů 

dělá nemilosrdné zabijáky (Booth, 2004, s.60). Touto sektou se nechali inspirovat i tvůrci 

dnešních počítačových her a vymysleli hru Assassin´s Creed, která je v současné době 

k dostání ve třech pokračování. Jde v ní o jediné, a to povraždit co nejvíce lidí a splnit tak 

daný úkol.  
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2.4  Rozmach konopí 
2.4.1 Konopí v Arabském světě 
 I přes tvrzení, že se z požití hašiše může člověk stát nebezpečným, se hašiš dále 

konzumuje mezi nejchudšími vrstvami obyvatelstva v Arábii. Ačkoliv islám říká, že 

muslimové nesmí požít omamné látky, benevolentní muslimové tvrdí, že hašiše se toto 

nařízení netýká.Vyšší vrstvy smýšlejí ale jinak. Chtějí hašiš zakázat, stejně tak sňatky pod 

vlivem hašiše jsou brány jako neplatné a konopí se smí dávat pouze zvířatům a pouze 

v případě vykrmení. V této době, ve 13. století, se rozrostla sekta súfiú, sekta v mnohém 

připomínající hnutí hippies. Sekta plná lidí, kteří věří, že pravého osvícení lze dosáhnout 

pouze ve změněném stavu vědomí a tento stav lze navodit hašišem. Ostatní muslimové je 

považují za zvrácené a za morálně zkažené. Vzhledem k tomu, že se jednalo především o 

chudé vrstvy lidí, není pro ty bohaté takovým problémem je odsoudit a v roce 1253 začíná 

125 let dlouhá válka proti hašiši, která končí v roce 1378 pozavíráním pěstitelů a mučením 

uživatelů pomocí kleští, kterými se jim trhaly zuby (Robinson, 1996, s.148). Ovšem i tak je 

jasné, že konzumenty hašiše to nijak nezastavilo.Navíc právě tato sekta zanechala bohaté 

kulturní dědictví v podobě básní a pohádek. Arabská literatura z těchto let je vůbec velmi 

bohatá na povídky o hašiši, nejznámější dílo je sbírka pohádek s názvem Tisíc a jedna noc, 

která obsahuje například povídku „Příběh poživače hašiše“(viz Příloha č.1). 

 

2.4.2 Evropa a středověké konopí 
 Po odsouzení hašiše v Arábii se konopí dál těší v Evropě oblibě, protože spousta 

lidí si hašiš s touto rostlinou vůbec nespojila. Stále se z ní vaří jídlo, léčí se nemocní. 

Ve třináctém století dostává slovo církev a konopí se postupně kvůli svým vlastnostem 

dostává v nemilost. Lidé používající konopí jsou veřejně prohlašováni za kacíře a v roce 

1484 začíná hon na čarodějnice. Přesto se rostlina užívá dál, jen se přesune 

do tabuizovaných témat, o kterých se nemluví. Jedním z těch, kdo se nebojí promluvit je 

spisovatel Francois Rabelais, který v roce 1532 pod pseudonymem Alcofribas Nasier 

vydává dílo Gargantua a Pantagruel, kde píše i o bylině pantagruelské, neboli 

o „Pantagruelionu“8- to je jeho vlastní výraz pro konopí (viz Příloha č.2). Nebyl ovšem 

sám, kdo o této rostlině psal. Například Garcia Da Orta, portugalský botanik, vydal v roce 

1536 Pojednání o léčivých rostlinách, o drogách a léčivech Indie a rovněž o několikerém 

ovoci. Zachycuje zde své zkušenosti a zážitky z Indie, kde sloužil jako doktor. Protože 

popis účinků konopí popsal tak barvitě, vyvolala jeho kniha zájem mezi evropskými lékaři 

                                                
8 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí.,strana 155 
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a bohužel také mezi církví, která později knihu přikázala spálit. Ovšem nebyla tak 

důsledná a jeden výtisk se zachoval (Booth, 2004, s.70). 

 

2.4.3 Konopí v novověku 
 Šestnácté století bylo plné dobývání a objevování a pro své plavby potřebovaly 

velmoci silné lodě, které dokázaly přežít cestu přes oceán. K tomu bylo zapotřebí silných 

plachet a lan, které se vyráběly z konopí. Netrvalo dlouho a Británie v roce 1533 přikázala 

svým zemědělcům pěstovat čtvrt akru konopí na každých 60 akrů půdy. Farmáři ovšem 

netušili, jaké bohatství se v této rostlině skrývá, ani jak ji správně vypěstovat, a tak se 

netajili tím, že tímto zákonem opovrhují. V roce 1593 byl tedy příkaz zrušen. 

 

2.4.4 Francie a její prokletí básníci 

Le Club des Hachichins 

 V 19.století měla Evropa s konopnými drogami notné zkušenosti. Již v 18. století 

mnozí spisovatelé hledali inspiraci v opiu a vzhledem k návykovosti na tuto látku se 

umělci snažili najít něco méně návykového. K tomu jim měl dopomoci hašiš, ke kterému 

se postupně dostávala francouzská smetánka. Francouzští spisovatelé v roce 1843 založili 

takzvaný Le Club des Hachichins- Klub hašišínů, kde experimentovali s konopím a tyto 

experimenty komentovali a zaznamenávali  (Booth, 2004, s.78). Mezi známá jména tohoto 

spolku lze bez pochyby zařadit Charlese Baudelaira, Victora Huga, Honoré do Balzaca 

nebo Pierre Gautier. Ve spekulacích zůstává i Alexandre Dumas. 

 Náplní tohoto spolku byla povětšinou společná ochutnávka jakési pasty, která se 

vyráběla z hašiše, mandlové pasty, pistáciových oříšků, cukru a pomerančové kůry 

a dovážela se z Afriky. Poté, co všichni ochutnali, se každý uvelebil, a když odezněly 

účinky, tak si vyprávěli o svých zážitcích. Tato zkušenost je musela neuvěřitelně spojovat, 

protože před sebou neměli žádná tajemství. A právě díky této spontánnosti dokázali 

objektivně i subjektivně popsat účinky hašiše a někteří z nich se proslavili coby uživatelé 

konopí. I dnes si vzpomínám na výuku literatury, kde jsme se o Baudelairovi dozvěděli, 

že to byl jeden z prvních prokletých básníků, který se nebál pozitivně mluvit o drogách, 

neboť byl jejich častým uživatelem. Což ve skutečnosti nebyl, hašiš neobhajoval, stejně 

jako jiné drogy; byl totiž na opiu závislý alkoholik, ale spíše chtěl jako většina jeho druhů 

pouze bavit a zaujmout své čtenáře. Nehledě na to, jak se zjistilo, spoustu věcí opsal od 

dřívějších spisovatelů a od lidí, kteří hašiš brali.  

 Byl tu ještě jeden člověk, který psal o hašiši, ačkoliv nebyl členem spolku. Jeho 
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kniha Le Hachych vyšla anonymně v roce 1943 a až později se k ní připojilo jméno 

Claude-Francois Lallemand. Stala se ve své době neuvěřitelně úspěšnou a na jeho úspěch 

postupně navázali ostatní spisovatelé (Booth, 2004, s.79). 

 

Odkazy Klubu hašašínů 

 Ve svých dílech se všichni členové spolku shodli, že hašiš by měl užívat člověk, 

který je v momentální pohodě a nemá nic naléhavého na práci. Po odeznění účinků, 

které se projevují především formou veselosti a rozjařenosti, se dostaví únava a člověk 

může celý následující den prospat. Hašiš nepřináší nic nového, jen umocňuje stav, 

ve kterém se jedinec nachází. A povětšinou nevytváří žádné nové myšlenky. Gautier 

například také líčil, jak se mu změnilo chuťové vnímání; jak pil vodu v přesvědčení, že jde 

o nejsladší víno. Gautier popsal i stav, kdy slyšel barvy a viděl hudbu, tedy stav, který již 

10.července 1843 popsal Lallemand jako smyslovou syntézii. Dumas byl zase tím 

spisovatelem, který díky svým dílům překládaným do spousty jazyků přiblížil hašiš širší 

čtenářské veřejnosti (Booth, 2004, s.80). 

 

Druhá generace prokletých básníků 

 Další generaci spisovatelů píšící o hašiši zastávali především dva z nich, a to Paul 

Verlaine a Artur Rimbaud, kteří hašiš požívali spolu s absintem. Příběh jejich soužití je 

velice zajímavý, protože když se ti dva seznámili, Verlaine opustil svou rodinu a začali 

s Rimbaudem žít. Když bylo Rimbaudovi 19 let, tak se spolu rozešli a Verlaine jej 

postřelil. Za to skončil na dva roky ve vězení. Rimbaud se mezitím přidal k Pařížské 

komuně, která byla později rozpuštěna armádou a opět sjednocena Verlainem, a poté se dal 

na život dobrodruha. Usadil se v Africe a vydělal si spoustu peněz, i když se ke psaní již 

více nevrátil. Přitom Verlaine, tolik vzhlížející k Rimbaudovi, se v Paříži všemocně snažil, 

aby svému bývalému příteli pomohl na dráze spisovatele, a tak zde byla jeho díla ve velké 

oblibě. Rimbaudovi nakonec našli nádor v koleně, který mu 

odstranili i s nohou, a krátce na to zemřel.  

 

Anglická generace 

 Na konci 19. století vzniká kniha Alenka v kraji 

divů, kterou napsal anglický autor Lewis Caroll. V této 

knize se objevuje housenka, tiše pokuřující ze své vodní 

Obr. 1 – housenka od Carolla 
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dýmky (viz Obrázek č.19). A přichází také nová éra anglických spisovatelů, aneb éra 

prokletých básníků v Anglii. Průběh i myšlenky těchto básníků se v ničem nelišily od těch 

francouzských. Mezi nejznámější konzumenty hašiše se zde řadil William Hitler Yeats, 

Oscar Wilde nebo Arthur Symons.  

 Odkaz těchto a předchozí generace získal důležité místo v literatuře a pomohl tak 

veřejnosti, aby se začala o hašiš zajímat. A hašiš se mohl vydat na další svou cestu směrem 

do USA. 

 

2.5 Americký příběh konopí 
2.5.1 Počátky konopí 
 Amerika zatím prožívá jiný, a přesto podobný příběh o konopí. Nejstarší zmínky 

byly s největší pravděpodobností nalezeny z roku kolem 400 let př.n.l., a to v podobě 

hliněných dýmek se zbytky konopí zabalených v konopné látce. Po dvou tisících letech na 

americkém břehu přistávají Evropané a opět se setkávají se známou rostlinou, tentokrát 

v podobě nití, která držela pohromadě listy používané jako oděv.  

 

2.5.2 Kolonizace 
 Protože si Evropa zkolonizovala velkou část Ameriky, začala si diktovat podmínky. 

V Evropě nebyly prostory pro pěstování konopí, a jelikož ho bylo potřeba, byli nuceni 

místní pěstovat tuto rostlinu. Zpočátku se jim do této práce nechtělo, přeci jen potřebovali 

pole pro své vlastní potraviny, jakými byla například kukuřice, ale po vydírání, kdy jim 

byly zabaveny nitě, ustoupili. Začala s tím Francie a pokračovala Británie, neboť i její 

kolonie musely v roce 1607 začít pěstovat konopí. Postupně se přidávaly další a další státy, 

v roce 1637 stát Connecticut. Stát Massachussets v roce 1639. V některých koloniích se 

konopím dokonce platilo. V roce 1690 už bylo v Americe tolik konopí, že se mohl začít 

vyrábět papír. První papírna v Americe byla založena v Pensylvánii (Robinson, 1996, 

s.166).  Konopí se dařilo.  

 Bylo to také konopí, které pomohlo vzbudit a podpořit touhu po nezávislosti. 

A není divu, Amerika si dokázala, že pokud bude chtít, dokáže být soběstačná. A hlavně 

měla dostatečné zásoby na ošacení a vyzbrojení své armády.  

 

                                                
9 http://alenka-v-risi-divu.navajo.cz/alenka-v-risi-divu-5.png   
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2.5.3 Konopí a novověk v USA 

Vlivní lidé pod vlivem konopí 

 V 18.století proslula dvě jména a to Thomas Jefferson a George Washington, kteří 

se netajili svým sklonem k pěstování konopí. Srovnávají pěstování konopí s pěstováním 

tabáku a lnu, kdy tabák silně vyčerpává půdu a také působí nemoci jeho uživatelů. Len 

zase škodí půdě a jeho výnosy jsou mizerně nízké. Naproti tomu konopí je výnosné a může 

na jednom kousku půdy růst každý rok znovu a znovu. Jediným problémem je jeho 

zpracování, ale i s tím si Jefferson poradil, když objevil mlátičku na konopí. „Jefferson 

dostal na tento lamač konopí první americký patent a podle jeho dohadu mělo vlastníka 

mlátičky stát připojení zařízení ke zpracování konopí maximálně 12-15 dolarů.“10 

 Jak již bylo řečeno, i americký prezident se netajil svým sklonem k marihuaně 

a podobně na tom bylo spoustu dalších amerických hlav státu. V korespondenci 

u 7 prezidentů se potvrdilo, že mají s touto látkou zkušenost, George Washington dával 

kouření marihuany dokonce přednost před pitím alkoholu. James Monroe poznal hašiš 

ve Francii a zůstal mu věrný až do své smrti. James Madison, Andrew Jackson, Zachary 

Taylor nebo Franclin Pierce, ti všichni zkusili účinky konopí a určitě to nebyli poslední 

prezidenti, kteří to udělali (Robinson, 1996, s.178).  

 

Technické patenty 

 Devatenácté století přineslo patentový boom, díky kterému se zjednodušilo 

zpracování konopí. Spolu s ním ale paradoxně zájem o konopí po technické stránce opadá, 

například v papírnictví jej nahrazuje dřevo a lana už se vyrábějí raději kovová, stejně jako 

trupy lodí. Lodí poháněných na páru. Lodí, které již více nepotřebují žádné plachty. 

Konopné plachty. 

 K technickému využití se vrací ještě 30. léta 20. století, kdy Henry Ford sestavil 

odolný automobil vyrobený z konopí a dalších jednoletých plodin. Ford byl přesvědčen, 

že auta se budou vyrábět z konopí a budou poháněna konopnou biomasou. Stejně tak bude 

fungovat i budoucnost, která bude celá založená na konopí. Časopis Mechanical 

Engineering roku 1937 oslavil návrat konopí článkem o miliardové rostlině, ale výtisk 

článku se pozdržel až do roku 1938 (viz Příloha č.3), kdy už konopí díky ziskuchtivým 

majitelům lesů, jako byl Hearst, a díky firmám vyrábějícím petrochemické výrobky 

a majícím patent na výrobu papíru za dřeva, jako byly du Pontovy závody, upadlo 

v zapomnění. 

                                                
10 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí., strana 175 
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Konopný boom 

 Technické využívání bylo prozatím odloženo, ale i v Americe přišli na chuť 

konopným drogám. A to i přesto, že Amerika byla křesťansky založená země, která se 

netajila tím, že opíjení a braní drog se zde setká s tvrdým odporem. Paradoxně se zde mohl 

člověk k drogám dostat poměrně snadno, nehledě na to, že spousta lidí je brala pro léčebné 

účely. Narozdíl od Evropy ale chtěli američtí umělci o drogách něco zjistit, to byl jejich 

hlavní cíl, když je brali do úst. Neměli potřebu brát drogy jen kvůli tomu, aby měli větší 

čtenářské obecenstvo. Důkazem toho je i fakt, že většina děl byla napsána anonymně. 

I z toho důvodu, aby spisovatel nebyl veřejně označen za morálně nevyhovujícího 

americké společnosti. Tím prvním, kdo se pod svou práci podepsal, byl Bayard Taylor. 

Jako první přináší mezi americké čtenáře zážitky ze svých cest po Evropě a Africe, kde se 

setkal s hašišem. 

 

Zkušenosti s hašišem 

 Své první zkušenosti s hašišem popisuje Bayard Taylor na stránkách časopisu A 

Journey to Central Africa v roce 1854, kde se vyznává z krásného pocitu při prvním požití 

této látky (Booth, 2004, s.86). Další pokus ovšem nedopadl podle jeho představ, protože 

Taylor v domnění, že látka má všude stejnou koncentraci THC, napříště spolknul 

dvojnásobnou dávku, než měl. Jeho srdce se splašilo, začal mít halucinace a uvěřil, že 

umře žízní. Poté, co se probudil z hlubokého a dlouhého spánku, se cítil nesmírně unavený 

a zapřísáhl se, že již nikdy tuto drogu neokusí. Své zážitky popsal v knize Země Saracénů a 

také v povídce Poživač hašiše, kde vypráví příběh právníka Edwarda, který své kamarády 

varuje před krabičkou s hašišem. Pro důkaz škodlivosti této drogy ji sám pozře, zabije svou 

přítelkyni a poté drogu prokleje. Je tedy zřejmé, že se Taylora vlastní osobní zkušenost 

nesmírně dotkla a že cítil jakousi povinnost říct o této pekelné látce i ostatním lidem.  

 Když se na pultech objevila kniha Poživač hašiše, přišel s ní na scénu nový 

spisovatel, její autor, Fitz Hugh Ludlow. Člověk, vzhlížející k Taylorovi i k dalšímu 

spisovateli Thomasu De Quinceymu, který psal o opiu. Život Ludlowa byl velice zajímavý, 

již v útlém dětství se začal zajímat o literaturu a začal psát o svých cestovatelských 

zážitcích, které získal při cestách s otcem. V sedmnácti letech se seznámil s jistým 

lékárníkem, od kterého dostal svou první lahvičku s hašišem. Hašiši naprosto propadl, bral 

ho i poté, co nastoupil na svou první i druhou univerzitu. Zažil i jeden nepěkný zážitek, 

kdy měl pocit, že ho opustila jeho duše, ale přestože se zapřísáhl, že už si hašiš nikdy 

nevezme, tento slib porušil.  
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 Začal jej znovu brát, i když poprosil pár svých spolužáků, aby ho přitom hlídali 

a uklidňovali. Díky své hašišem podporované představivosti psal svá díla a během studia 

na Union College složil Ludlow také píseň, která se tam zpívá dodnes. Svého Poživače 

hašiše vydal v roce 1857 a v této knize vyobrazil celý svůj příběh s hašišem. Po určité době 

si Ludlow všiml, že začal brát více a více drogy, aby se udržel v takovém stavu, v jakém 

byl na počátku svého braní. V době, kdy bral i 4 gramy za den, si řekl, že se musí omezit. 

Ač chtěl tolikrát přestat, halucinace byly pro něj příliš lákavé. Tím, jak posléze popisoval 

svůj stav a svou závislost, se veřejnost začala domnívat, že hašiš patří mezi návykové 

a nebezpečné drogy, spolu s opiem (Booth, 2004, s.90). 

  

Vědecké poznatky o hašiši 

 Trochu pozvednout pověst konopí se povedlo lékaři Williamu Brooke 

O´Shaugnessovi, který ve svých dílech vyvrátil mýty o hašiši. Popsal dokonce i majoon, 

konopné cukroví z Indie (viz příloha č.4). Do dějin se sice nezapsal jako vědec na poli 

konopí, ale paradoxně vymyslel kapačky a poté se zabýval i elektrickým telegrafem, 

který ho vyšvihl do pozice „generálního ředitele indických telegrafických komunikací“.11 

Za vybudování první indické telegrafické sítě si vysloužil pasování na rytíře.  

 

Konopí jako lék  

 V devatenáctém století se konopí užívalo převážně ve formě léků a Američané 

netušili, tak jako kdysi Evropa, že mají co do činění s rostlinou konopí. V roce 1864 se 

na trhu poprvé objevily hašišové bonbony. Měla je na svědomí firma The Gunjah Wallah 

Copany z New Yorku, která je na své cestě za slávou doprovodila reklamou: „Cukrovinka 

z arabské kouzelné ganji- nejpříjemnější a neškodný stimulant“12(viz příloha č.5). Reklama 

byla natolik mocná a cena nízká (krabička se prodávala za  25 centů), že se výrobek udržel 

na trhu po celých 40 let.  

 Hašiš se odrážel i na poli lásky, byl známý jako afrodiziakum a lékaři byl často 

doporučovaný. Pomohly k tomu manželské příručky stejně jako spisovatelka Louisa May 

Alcottová, která ve své povídce Nebezpečná hra vypráví příběh znuděných lidí, jež se 

oddávají hašišovým bonbonům. Právě díky nim se nesmělý mladík dokáže své milé vyznat 

ze svých citů a svůj výstup zakončí zvoláním: „Nebesa ať požehnají hašiši, končí-li jeho 

sny jako tento!“13 

                                                
11 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 102 
12 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí.,strana 188 
13 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí.,strana 189 
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 Na konci devatenáctého století se ve společnosti, která neuznává alkohol, začíná 

projevovat nesmírná tolerance ke konopí. V nemalé míře za to mohly reklamy i knihy, 

se kterými se lidé setkávali. Ale nebylo to jenom konopí, jehož užívání lidé přestali 

odsuzovat. Týkalo se to veškerých drog, včetně opia a morfinu, zvláště pak v dobách 

po válce, kdy se vojáci vraceli domů závislí právě na těchto látkách.  

 

2.6 Konopí ve 20.století  
2.6.1 Konopí a nové zákony v Indii 
 Počátek dvacátého století s sebou přinesl nevídané změny. Spisovatelé, jež si do té 

doby užívali svobodu a nebáli se psát o svých zkušenostech s hašišem, museli utlumit své 

nadšení, protože Anglie chtěla schválit nové zákony. Tato velmoc měla své obchody, které 

prováděla v Indii. Mezi ně se řadil i obchod s konopím, z kterého byly slušné zisky, 

protože již v roce 1856 na rostlinu uvalili v Indii daň. Ale konopí se znelíbilo britským 

úředníkům. V roce 1871 zahájili oficiální šetření, které mělo poukázat, jak se na tom 

vlastně rostlinka v Indii má. Bylo zjištěno, že konopí nemá žádné závažné následky, a to 

včetně šílenství nebo nárůstu zločinnosti. Navíc se mnozí obávali, že postavení rostliny 

mimo zákon by vedlo ke vzniku pašeráctví a tím i k daňovým únikům.  

 I tak se konopí u některých vysokých představitelů nezbavilo šrámu, který vyvolal 

domněnku, že opium je mnohem méně nebezpečnější droga než konopí. Tedy pokud by se 

měla jedna z těch dvou drog zakázat, tak opium by to rozhodně být nemělo. Sedm let před 

změnou století se započal ještě jeden výzkum, při kterém se zjistilo, že ač je konopí 

mnohem více rozšířenější, než se předpokládalo, tak nepředstavuje jeho užívání takové 

nebezpečí. Na svých 3500 stránkách hodnocení výzkumníci neopomněli dodat, že celkový 

zákaz této drogy by vyvolal značné nepokoje. Jejich veledílo ovšem nepřineslo prakticky 

žádné změny v názorech vysoce postavených britských úředníků. 

 

2.6.2 Zákony o konopí v Africe 
 V Africe byla situace dost obdobná. Evropané si říkali, že dokud si Afričané budou 

kouřit v buši, nikomu to vadit nebude. Pak ale Anglie zkolonizovala část Afriky a Evropa 

se začala bouřit. Chtěla nastolit nová pravidla. Pravidla, týkající se konopí. V roce 1887 

bylo konopí prohlášeno za nebezpečnou látku, která by mohla vyvolávat agresi, a došlo 

k její ilegalizaci. Vládní představitelé ovšem netušili, co to je uhlídat rozlehlou plochu 

Afriky, aby se na ní nepěstovalo konopí. V Egyptě zase v roce 1868 udělali z držení hašiše 

hrdelní zločin jen proto, aby v roce 1874 na hašiš uvalili daň z dovozu. Dále tamní vláda 
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vymyslela: „Aby měli vládní úředníci nějakou motivaci, směli počínaje rokem 1884 

veškerý zabavený hašiš prodávat do zámoří, přičemž si mohli ponechat utržené peníze, 

popřípadě se s nimi podělit s informátory.“14 Samozřejmě spousta těchto úředníků v tom 

viděla způsob, jak si přivydělat. A to tak, že zabavené zboží opět prodala na černý trh a 

opět zabavila. V Řecku zatím v roce 1890 zakázali dovoz, pěstování a užívání hašiše 

a Evropa a ostatní s hašišem bojující státy se spojily a hromadným hlasem řekly dost. 

 

2.6.3 Evropské zákony o konopí 
 První zmínky o konferenci na téma drogy jsou z roku 1909, kdy sice nedošlo 

k žádnému závěru, ale aspoň si veřejnost uvědomila stávající problém. Další pokus se 

konal v roce 1911 v Haagu, kdy se delegáti shodli pouze na omezení výroby a prodeje 

opiátů, konopí se musí ještě přešetřit. Třetímu setkání udělala přítrž válka, a když se v roce 

1923 mělo zakázat konopí v jižní Africe, Anglie si vynutila, že nechce přijít o své příjmy 

z daní. O rok později se v Ženevě konala konference, na které se státy rozdělily do dvou 

bloků - pro a proti zákazu pěstování konopí. Nakonec se dojednala Ženevská mezinárodní 

úmluva o kontrole narkotik, která zakazovala užívat opium, opiáty, kokain a konopí na jiné 

než léčebné účely. Spousta lidí se vzbouřila a není divu, když rostlina dávající drogy 

produkuje také potřebné suroviny jako vlákno nebo olej. V této době také vznikla jedna 

z nejdůležitějších knih pojednávající o drogách a to dílo Fantastika od autora Louise 

Lewina.  

 

Počátek pašeráků 

 Právě v této době se nejvíce proslavil Thomas Wentworth Russell, člověk, který se 

velkou měrou podílel na potírání zločinu s drogami. Ač je to neuvěřitelné, dokázal 

nadhlížet nad názory svých velitelů a svým vlastním rozumem došel k závěru, že hašiš a 

opium nejsou takovým zlem jako „bílé drogy“, kterými měl na mysli kokain, heroin a 

morfin. Navíc moc dobře věděl, že pašovat hašiš není nic složitého, ostatně tak je tomu i 

dnes, hašiš se dá stlačit a různě formovat do potřebných tvarů. Když se přišlo na zásilku 

s hašišem, bylo to většinou náhodou, jak dokládají i tyto zaznamenané případy.  

 Jeden případ se týkal přepravy po moři, kdy se hašiš napěchoval do vodotěsných 

pytlů, které se zatížily pytli se solí. Když se sůl rozpustila, hašiš vyplaval na hladinu a již 

čekající posádka jej mohla naložit. Po vodě se dalo pašovat i jinak, například lodě plující 

z jatek vyhazovaly do moře mrtvá zvířata naplněná hašišem. Jak na uhynulá zvířata pražilo 

                                                
14 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 127 
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slunce, tak se nafoukla plyny a vyplula. Nebo případ, kdy se objevil hašiš schovaný ve 

švestkách místo pecek. Upozornil na to nakladač, kterého přepadl hlad, a tak se do jedné 

z takto upravených švestek zakousl (Booth, 2004, s. 132). 

 Russell odhalil velké množství případů, ale jak sám později přiznal, mnoho mu jich 

uniklo a nemalou vinu na tom měli i vysoce postavení úředníci, kteří se nikdy nebránili 

korupci a bakšiši, „drobnému obnosu za vykonanou službu“15. Korupce tu byla od věky 

věků a ten, kdo uměl dobře zaplatit, tak mu nic nebránilo v tom, aby své zboží dostal přes 

hranice státu. A to mnohem jednodušeji, než „praví“ pašeráci, kteří museli vymýšlet čím 

dál rafinovanější taktiky.  

 

Pašerácká literatura 

 Taktiky spojené s pašováním postupem času odhalili sami pašeráci, a to ve svých 

dílech. S pašováním je totiž spojená i literatura, neboť bylo napsáno spoustu pamětí 

pašeráků. Jako dříve lidé prožívali příběhy poživačů hašiše, tak v této době si oblíbili 

pašeráky a jejich vyprávění. V očích čtenářů se pašeráci stávali jakýmsi symbolem 

hrdinství a dobrodružství. Mezi první z autorů patří bezpochyby francouzský spisovatel 

Henry de Montfreid, který ve svých knihách líčí příběhy, jež se mu udály při pašování 

hašiše. Mezi jeho nejznámější díla patří Hašišové plavby, Začarovaný náklad:čaras nebo 

Muž od moře.  

 Autorům této literatury nelze upřít nápaditost a fakt, že své knihy dokáží psát tak 

poutavě, že čtenář zapomene na negativa pašování a po celou dobu čtení drží hlavnímu 

hrdinovi palce. Stejně tak se stalo i mě, když se mi do rukou dostala kniha od Phila 

Sparrowhawka, který svůj životopis podává tak s nadhledem, že má člověk pocit alá tohle 

se mu přece nemohlo stát! Když čtete příběh člověka, který si od patnácti let zažil jak 

úplně dno, kdy žil ve squattu, tak zbohatnutí v podobě sázek i pašování, nikdy nekouřil 

marihuanu, několikrát se bál o vlastní život, strávil spoustu let ve vězení, poznal, co dokáže 

korupce, a tohle všechno si dokázal vlastně užít, tak si říkáte : „Snad to dopadne dobře, 

když už přežil tohle všechno, tak ho přeci nic nepoloží.“. Místo toho, abyste si uvědomili: 

„Dobře mu tak, darebákovi, když chtěl pašovat, tak za to musí přece pykat.“. A na svou 

obranu používáte odkazy na autorovy myšlenky, kdy uvádí, že po vykouření jointa 

nerozbijete bar, což se vám může snadno stát po vypití pár piv. Proč je tedy pivo legální 

a marihuana ne? Navíc, když to přeženete s marihuanou, tak maximálně budete apatičtí, 

ztratíte zájem o cokoliv, kdežto potom, co to přeženete s alkoholem, vás čekají jaterní 

                                                
15 KOCMAN, Rostislav. Bakšiš v Egyptě- plaťte všude ale s rozumem. Dostupné z 
http://www.rostman.cz/sharm/sharm-baksis.html 
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problémy i smrt. Jaký je tedy onen rozdíl pro legalizaci jedné drogy a druhé ne, navíc když 

jediný, kdo na tom prodělává, je stát (Sparrowhawk, 2007, s.45)? 

 

2.6.4 Americká prohibice konopí 
 Amerika na počátku 20. století zápasila s jiným problémem. Tím byli přistěhovalci, 

Číňané a černoši, kteří byli spouštěčem pro veliké události, jež ovlivnily celý svět. Jak se 

ví, Američané od počátku nedůvěřovali těmto „cizákům“ a přispívali k tomu skutečnosti, 

že Číňané se nebránili kouření opia a černí otroci si s sebou z Afriky přivezli pro změnu 

konopí. Po roce 1910 se k přistěhovalcům přidali ještě uprchlíci z Mexika, kteří byli známí 

svým sklonem k marihuaně, jejíž název i samotná droga se v Mexiku již běžně užíval. Za 

útěkem stál diktátor Porfirio Diaz, kterého později společnými silami sesadila vojska 

povstalců. Mezi ně patřil i legendární Pancho Villa, který se proslavil především svými 

útoky na USA, ačkoliv byl později americkou armádou poražen. Během jeho tažení, při 

kterých se prokouřilo spoustu marihuany, vznikla  také legendární píseň „La Cucaracha“ 

(viz Příloha č.6), což znamená v češtině šváb, líčící osudy vojáků. „Právě odtud pochází 

slangový výraz, jímž dnes v Americe kuřáci konopí označují nedopalek marihuanové 

cigarety- a roach (šváb).“16 

 Protože USA nemohla s přistěhovalci moc dělat, netrvalo dlouho a přišlo se na 

způsob, jakým by se dalo s cizinci manipulovat. Americká vláda začala kriminalizovat 

„cizácké drogy“. První zákon o drogách je z roku 1906, je jím Zákon na ochranu čistoty 

potravin a léků, který nařizoval, aby jakékoliv množství marihuany, alkoholu, opia či 

kokainu bylo uváděno na nálepce všech léků a potravin (Robinson, 1996, s.190). V roce 

1914 vešel v platnost takzvaný Harrisonův zákon, kterým vznikla povinnost evidovat a 

archivovat veškerý prodej léčiv, které obsahují drogy. Nehledě na to vznikla také daň 

z prodeje, a jelikož z ní neplynuly vysoké příjmy, vyplývá z toho, že federální vláda chtěla 

mít pouze pod dohledem veškerý obchod s léčivy a drogami. Konopí se z něj ale později 

vyňalo, protože v té době bylo velmi rozšířeným lékem. Navíc spousta odpůrců drog 

připustila, že konopí nepředstavuje takový problém jako ostatní drogy (Robinson, 1996, 

s.191).  

 Jednotlivé státy USA přistupovaly ke kriminalizaci postupně. Například v Luisianě 

již „v roce 1911 zakázali lékárníkům opakovaně přijímat předpisy medikamentů 

obsahujících cannabis, opium, kokain a další drogy“17. O tři roky později se v El Pasu 

strhla rvačka, při které byl přítomen jeden Mexičan aneb uživatel marihuany, a bylo zde 

                                                
16 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 139 
17 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí., strana 191 
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proto přijato nařízení zakazující prodej a držení marihuany (Booth, 2004, s.141). V roce 

1915 přijaly konopné zákony další státy jako Nová Anglie, Kalifornie, Utah nebo 

Wyoming. V roce 1919 Texas a 4 roky na to také Iowa, Nevada, Kreton, Washington, 

Arkansas a Nebraska (Robinson, 1996, s.191). Do roku 1934 existovaly zákony již v 33 

státech USA.  

 Mexiko chtělo severní Ameriku následovat, ale i když schválilo v roce 1925 zákon 

zakazující pěstování konopí, setkalo se se stejným problémem jako v Africe. Taktéž zde 

bylo zapotřebí hlídat rozlehlé plochy, které byly dost často nedostupné, a tomu všemu 

bránila navíc rozšířená korupce.  

 

Medializace konopí 

 Stejně jako Evropu ovlivnily knihy pašeráků, Ameriku ovlivnil především denní 

tisk. Přibyly články týkající se konopí, které nešetřily pomluvami na omamnou látku 

skrývající se za touto rostlinou. A tak bílí lidé, kteří se běžně do styku s marihuanou 

nedostali, a když se náhodou ocitli v její blízkosti, tak stejně nevěděli, o co se jedná, byli 

vystaveni každodenním článkům z novin i časopisů. Ani odborná veřejnost neměla 

s marihuanou zkušenosti, a proto se objevovaly texty i v jinak seriózním denním tisku jako 

je New York Times (viz Příloha č.7). V International Medical Digest byl například v roce 

1937 uveřejněn článek s názvem Hrozba jménem marihuana, který líčil marihuanové 

šílenství, kdy „chlapce a dívku zbavilo kouření marihuany smyslů do té míry, že utekli 

z domova a vzali se“18.  Marihuana tak nahradila údajné šílenství kdysi vyvolané kokainem 

a opiem.  

 Otec bulvárního plátku, William Randolph Hearst, byl bezpochyby člověk, 

který věděl, po čem čtenáři touží. A toho jim také notně dopřál; jeho novináři byli 

na spoustě míst jako první a přinášeli žhavé novinky z celého světa. Sám Hearst byl rasista, 

který nenáviděl Mexičany, a tvrdil, že tato rasa je líná, degenerovaná a plná násilných lidí, 

kteří kouří marihuanu a berou slušným Američanům práci (Robinson, 1996, s.196). Těžko 

říct, zdali jeho rasismus pramenil ze strachu, že by mohl díky Pancho Villovi a jeho 

armádě přijít o 800 tisíc akrů lesní půdy, ale je jisté, že marihuana byla slabina, které 

neváhal využít. Konopí mu navíc stálo v cestě ve využití jeho dřeva, proto dělal vše pro to, 

aby rostlinu co nejvíce očernil. A vzhledem k tomu, že „na vrcholu své kariéry řídil 

                                                
18 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí., strana 194 
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neuvěřitelných 28 novin a 18 časopisů“19, nebyla to pro něj žádná složitá práce. A tak 

začaly vycházet články, které vznikaly podobně, jako dnes vznikají články do Blesku. 

 Mezi zanícené autory článků o drogách patřila i kanadská soudkyně Emily 

Murphyová (Booth, 2004, s.145). Veškerá svá díla okopírovala z amerických publikací, 

každého, kdo nebyl bílý nebo křesťan, napadala a osočovala. Přesvědčovala Kanadu, že 

každý občan žluté rasy se chce bílých zbavit a dělá tak pomocí drog. V roce 1918 zakázali 

v Kanadě pěstování konopí a omezili i jeho využití v medicíně. Protože to pro lékárníky 

znamenalo spoustu papírování, už ho pacientům ani nenabízeli. V roce 1921 bylo konopí 

vyňato z oficiálního seznamu léčiv a díky vehementnímu přesvědčování této autorky se 

marihuana dostala do Drogového zákona o opiu a omamných jedech z roku 1923. Že byly 

tyto závěry ukvapené dokládá i fakt, že první marihuana se do Kanady dostala v roce 

1933…(Booth, 2004, s.146). 

  

Americký jazz a blues 

 Když na konci devatenáctého století vznikl nový hudební proud, nemohlo se tomu 

stát jinde, než-li v New Orleans, ve Storeyville. V červené čtvrti pochybné pověsti. Ve 

čtvrti plné prostitutek, hazardu i barů. Tady začínala většina jazzových hudebníků, kteří se 

živili hraním po barech. K tomu jim pomáhala marihuana. Když v roce 1917 zavřeli 

veškeré nevěstince ve Storeyville, černoši, jazz i marihuana se vydali do velkých měst za 

prací. A jazz se rozšiřoval. 

 Mladí Američané se v této době nebáli hledat ideály jinde, než ve svých řadách, 

a proto se hodně bělochů přidalo k černošské kultuře a k jazzu. Jedním z takových 

„přeběhlíků“ byl i Milton „Mezz“ Mezzrow, který zanevřel na bílé společenství a po 

většinu svého života žil mezi černými. Naučil se hrát na saxofon, naučil se mluvit jazzovou 

hantýrkou. Okusil muggles (marihuanu) a od té doby se z něj stal viper (kuřák marihuany). 

Nebál se shánět svým přátelům marihuanu, které se sám moc rád oddával. Tvrdil, že mu 

pomáhá dostat se do klidu a do pohody. Nejslavnějším jazzovým hudebníkem se stal Louis 

„Satchmo“ Armstrong, který se svým postojem k marihuaně nikdy netajil, dokonce si kvůli 

ní i poseděl pár dní ve vězení, načež vyvázl s podmínkou (Booth, 2004, s.148). 

 Na jazz a s tím spojenou marihuanu se ale chystal hon. Když byl v roce 1919 

schválen Volsteadský zákon o zákazu výroby, prodeje a převozu alkoholických nápojů, 

spousta lidí si zamnula ruce a začala považovat tento zákon jako dobrý začátek pro očistu 

                                                
19 FRONĚK, Pavel. William R. Hearst: Průkopník investigativní žurnalistiky a bulváru. Dostupné z  
http://www.dreamlife.cz/svet-uspesnych/media/william-r-hearst-prukopnik-investigativni-zurnalistiky-a-
bulvaru/article.html?id=315&s=25 
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Ameriky. Pro očistu od alkoholu, tabáku, jazzu a s ním spojené marihuany. Jedním z těchto 

nadšených lidí byl Harry J. Anslinger.  

 

Harry J.Anslinger 

 Harry J. Anslinger byl člověk, který se celý život zabýval tím, že hlídal své okolí. 

Již ve dvaceti letech si přivydělával jako údržbář u dráhy a kdykoliv si všiml něčeho 

podezřelého, šel to nahlásit. Ve svých 26 letech byl vyslán do Haagu, aby zde 

shromažďoval pro Ameriku informace týkající se obchodu nebo války. Když se po třech 

letech stal vícekonzulem v Hamburku, dodával zprávy, že američtí námořníci za úplatek 

pašují do USA drogy. V roce 1926 byl převelen do Venezuely, odkud zase hlásil dovoz 

alkoholu do Ameriky na evropských obchodních lodích (Booth, 2004, s.152).  

 Když byl v roce 1930 V USA založen Federální úřad pro narkotika, prvním 

komisařem se nemohl stát nikdo jiný než Anslinger. Měl pro to také veškeré předpoklady, 

byl horlivý, jednal přímočaře, neváhal komukoliv říct do očí pravdu a navíc byl loajální 

státní zaměstnanec, vždy nekompromisní. Aby si získal popularitu, neváhal použít jako 

svou zbraň marihuanu a její uživatele. Jeho památná věta: „Kdyby se příšerné monstrum 

Frankenstein ocitlo tváří v tvář příšeře Marihuaně, zemřel byl strachem v okamžení.“20 

vyšla 12. dubna 1937 v Hearstově plátku Washington Herald. V tomtéž roce zveřejnil 

v Američan Magazíne také svůj článek s názvem Marihuana-zabiják mladých 

(Grotenhermen, 2009, s.41). Tento článek začíná scénou, která se sice nikdy neudála, 

ale autorovi posloužila jako výmluvný strašák: „Onehdy leželo rozplácnuté tělo mladé 

dívky rozdrcené na chodníku po pádu ze čtvrtého patra chicagského činžáku. Všichni to 

považovali za sebevraždu, ale ve skutečnosti šlo o vraždu. Vrahem bylo narkotikum, 

v Americe známe pod jménem marihuana, a historicky jako hašiš. Toto narkotikum se 

užívá ve formě cigaret, ve Spojených státech se objevilo poměrně nedávno a skrývá stejné 

nebezpečí jako svinutý chřestýš.“21 

 Důsledkem tlaku na veřejnost i na politiky vznikl roku 1937 Zákon o dani 

z marihuany. Následná mediální a politická kampaň vyvolaly neuvěřitelnou reakci. Ozvala 

se spousta lidí toužící se zbavit přistěhovalců, nedostávalo se agentů. Anslinger byl nucen 

dát se na ústup a marihuana a její užití se začaly opět zlehčovat.  

 Roku 1941, po čtyřech letech, které zlikvidovaly výrobu konopí, americká vláda 

zapomněla na tohoto strašáka a vytvořila kampaň s názvem „Pěstováním konopí 
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k vítězství“22. A tak zatímco se v roce 1940 děti učily o škodlivosti konopí, dva roky na to 

jejich otcové přislibovali za státní podpory konopí pěstovat. Kdo pěstoval konopí, byla  mu 

odpuštěna vojenská služba. Vznikl i 14ti minutový film za podpory ministerstva 

zemědělství s názvem Hemp for Victory (Konopím k vítězství), ve kterém se to hemží 

slogany jako například: „Americké konopí znovu do služby-konopí pro lanoví lodí, konopí 

pro vlečná lana, konopí pro výstroj a uniformy, konopí pro nespočetné způsoby využití na 

lodi i na pevnině!“23  Amerika najednou našla způsob, jak rostlinu využít, například i jako 

rostlinu pravdy než ji nahradilo LSD. Dokonce i olej ze semen se používal jako mazivo 

do letadel (Booth, 2004, s.166). 

 Po válce se Anslinger dovolává prohibice marihuany, tedy „absolutního zákazu 

z touto látkou jakkoliv nakládat bez zvláštního povolení“24, protože její užívání údajně dělá 

z uživatelů mírumilovné a s osudem smířené jedince, kterých by mohla využít jiná země 

ke zničení USA. Nikoho nenapadne se ptát, kam Anslinger na své poznatky chodí, a 

Amerika se opět uchýlí ke svému heslu: „Konopí škodí“. Navíc když se v roce 1980 snaží 

aktivisté najít zmínky o filmu, zjišťují, že byl odstraněn. Po důsledném pátrání v knihovně 

Kongresu napadlo jednoho z aktivistů, Jacka Herera, zeptat se knihovnice, zdali existují 

i staré lístkové katalogy, a podařilo se mu něco objevit. Našel popisek filmu 

(viz Příloha č.8) a vyvstala spousta dotazů, co vláda všechno tají? Přišlo přiznání 

ministerstva zemědělství a objevily se dvě kopie, část filmu můžete dnes najít 

i na internetových stránkách.25 

 

Beat generation a hippies 

 Poválečná generace mladých lidí, kteří se nechali inspirovat jazzem, neměla 

pro současnou situaci pochopení. Jmenovala se Beat generation a nelíbily se jí neustále se 

měnící názory na marihuanu, chtěla experimentovat, objevovat a projevovat se. K tomu 

patřil bohémský život, který byl doplňován konzumací drog. Allen Ginsberg, William 

Burroughs nebo Jack Kerouac, ti patřili mezi rozvratníky, kteří zpochybňovali nepravdy 

o marihuaně, podkopávali cenzuru i lidskou sexualitu a nebáli se bránit svobodu 

jednotlivce. A otevřeli cestu pro 60. léta (Booth, 2004, s.211). 

 Květinové děti neboli hippies se datují do roku 1966 a svým postojem k marihuaně 

se dá říci, že byli pokračovateli beatníků. Marihuana, dlouhé vlasy, korálky. To vše 

                                                
22 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 166 
23 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí.,strana 210 
24 RADIMECKÝ, Josef. Legalizovat marihuanu nelze. Bohužel? Dostupné z 
http://www.konopa.cz/index.php?dok=00680000000028,det 
25 http://www.youtube.com/watch?v=Ne9UF-pFhJY 
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charakterizovalo hippie. A také zde odstartovala éra zpěváků a nových rockových skupin. 

Objevil se Bob Dylan, Eric Clapton, The Beatles i Rolling Stones, hudebníci, kteří se 

nebránili užití jakýchkoliv drog (Booth, 2004, s.279). Z jamajského ostrova přišel Bob 

Marley a s ním spojení rastafariáni, kteří na dlouhou dobu ovládli Jamajku i okolní svět. 

Povedlo se jim to především pomocí Ska a později i Reggae, v dnešní době velice 

oblíbených hudebních stylů, které jsou svým postojem k marihuaně velmi proslulé. 

Všichni tito nadaní lidé šířili informace o marihuaně a stávali se vzorem pro mnoho 

a mnoho následovníků. A to nejen v hudbě. Proto se není čemu divit, že veřejnost začala 

reagovat. A začala prosazovat zákony, které by tomuto konečně skutečnému 

marihuanovému problému mohly čelit. Po vytvoření nové legislativy, která z některých 

odstrašujících případů udělala spíše  „uznávané mučedníky“, se dostáváme do dnešní doby. 

Do doby, ve které někteří z nás stále neví, jaké jsou zákony, jaké je postavení marihuany 

mezi námi. 
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3 Epidemiologie 
 V současné době je užívání konopných drog rozšířeným trendem. A to nejen ve 

světě, ale i u nás. Čísla vykazující uživatele konopných drog v Čechách jsou poměrně 

vysoká. Hlavně v porovnání s Evropou. 

 Existují různé evropské studie, já jsem vybrala tři z nich a to studii od Evropského 

monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (ve zkratce EMCDDA) a studii 

z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ve zkratce ESPAD). Dále pak mám 

informace přímo z Karlovarského kraje, z Krajské protidrogové strategie na období 2004-

2009.  

 
3.1 EMCDDA- Evropa a Česká republika 

 Ve studii EMCDDA, která se zaměřuje na celou Evropu a všechny věkové skupiny, 

se podle odhadů z roku 2007 předpokládá, že alespoň jednou za život konopnou drogu 

vyzkoušelo 74 miliónů Evropanů, což je každý pátý člověk mezi 15ti až 64 lety. Země 

v Evropě mají pak svou vlastní prevalenci v rozmezí 1,5-38,6 %. Evropský průměr těchto 

uživatelů je tedy 22,1 %. Mezi země, kde se konopné drogy užívají nejméně patří 

bezpochyby Rumunsko, Malta a Bulharsko. Země, kde si konopnou drogu vyzkoušelo 

nejvíce obyvatel, jsou Dánsko, Itálie a Francie. Česká republika se umístila na třetím místě 

v užití konopné drogy v posledním roce a v posledním měsíci, přičemž první čtyři místa 

v těchto kategoriích jsou neměnná, patří sem Itálie, Španělsko, naše republika a Francie.  

 Ve skupině v rozmezí 15-24 let vykazuje celoživotní zkušenost s marihuanou 

19 miliónů Evropanů. Každý třetí mladistvý nebo mladý dospělý má zkušenost s konopnou 

drogou. Státy se opět dělí do širokého spektra, kde nejnižší prevalenci okolo 4 % má 

Rumunsko a Malta a nejvyšší prevalence se pohybuje kolem 43 %, kde zaujímá první 

místo Česká republika a Francie. Neslavné prvenství. Není ale jediné. Za poslední rok 

užilo konopnou drogu v Evropě průměrně 15,8 % a Česká republika opět zaujímá první 

místo se svými 28,2 %. Ve sloupci znázorňujícím užití v posledním měsíci již Česká 

republika v porovnání s ostatními zaujímá druhé místo, hned po Francii. Celkově ale lze 

říci, že Česká republika se mezi Evropskými státy řadí mezi první místa v užívání 

konopných drog a to především ve věkové kategorii 15-24 let ( EMCDDA, 2009, s.43). 
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3.2 ESPAD- Česká republika a střední školy 
 Studie od ESPAD ve své studii z roku 2008 udává poměrně vysokou prevalenci. 

Studenti, kteří mají zkušenost s konopnou drogou, zaujímají 45,1 %, což odpovídá 

i Evropské studii. Za poslední rok, tedy za rok 2007, užilo konopnou drogu 35,4 % a za 

poslední měsíc 18,5 % studentů. Přitom ESPAD ještě uvádí, že mezi kraje s největší 

prevalencí patří Karlovarský a Ústecký kraj spolu s Prahou, kde je prevalence 50-55 %.   

 Studie ESPAD také srovnává prevalenci mezi studenty středních škol a učilišť. 

Tvrdí, že na učilištích je prevalence mnohem vyšší než například na střední škole nebo na 

gymnáziu. Přičemž na učilišti je téměř dvojnásobná zkušenost s konopnou drogou, tedy 

necelých 60 % studentů. Nejspíš je to způsobeno tím, že na výběrové školy jsou kladeny 

vyšší nároky, na učilišti to s povinnostmi žáka není tak náročné (ESPAD, 2007, s.9). 

 

3.3 Karlovarský kraj a Chebsko  
Ve zprávě z Karlovarského kraje se uvádí, že z celkového počtu obyvatel, který činí 

304 588 obyvatel, nejčastěji zneužívají dospělí tvrdé drogy, mladí spíše ty měkké. Dospělí, 

kteří byli ošetřeni na ambulantních pracovištích, byli většinou pod vlivem alkoholu a 

heroinu. Mládež ošetřená na těchto pracovištích byla nejčastěji pod vlivem konopných 

látek. Celkový počet mladistvých pod vlivem konopných látek je 24 z 47 za rok 2005. 

Údaje z Karlovarského kraje odpovídají studii ESPAD,  počet zkušených mladistvých je 

kolem 50 %. Užívání drog se řeší i v rámci národnostních menšin, ale romská menšina 

zálibu v konopných drogách nemá. Zpráva je z roku 2005 a nejsou zde tedy nejnovější 

údaje o zachyceném zboží na Chebském okrese (Krajská protidrogová strategie, 2005, s.8). 

 V rámci našeho Euroregionu Egrensis nejsou v současnosti žádná konkrétní data 

o zneužívání drog a tyto tři studie jsou tedy jediné, které se daným problémem zabývají. 

Na oficiálních stránkách města Cheb se touto problematikou nezabývají a informace 

z K centra Kotec na Chebsku jsou taková: v roce 2008 navštívilo K-centrum 208 osob, 

z toho jen 7 % s problémem týkajícím se marihuany (Výroční zpráva Kotec,o.s.,2009, s.1). 
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4 Legislativa konopí 
4.1 Zahraniční legislativa 
 V minulosti existovala období, kdy byly drogy z konopí kriminalizovány. 

Například za Napoleona, který se obával, aby jeho vojáci při okupaci Egypta nepropadli 

kouzlu hašiše. Přesto tento příkaz neměl proti účinnosti dnešních zákonů žádnou šanci. 

Nebyly zavedeny přesné tresty. Ke konci 19. století Egypt udělal z držení hašiše hrdelní 

zločin a postupně se přidávaly další státy.  

 

4.1.1 Zákony v USA  
 V USA se postupným přidáváním do roku 1933 připojilo k prohibici marihuany 

celkem 33 států a po válce, během které se od prohibice na chvíli opustilo, se roku 1964 

Amerika vrací ke svému Zákonu o dani z marihuany z roku 1937, který z konopí udělal 

jednou provždy nežádoucí rostlinu. O prvním podnětu k prohibici konopí se musíme vrátit 

k pánům Hearstovi a du Pontovi, kteří toužili po využití svých lesů a patentů na výrobu 

papíru ze dřeva. Díky nim a díky penězům a funkcím rozdaným těmito pány se zákon 

schválil, a až do nedávna platil. V dnešní době Amerika zjistila, že není dobré konopí 

dovážet, když je jednodušší ho pěstovat na domácím poli. Krom toho se také vrací 

k používání konopí k lékařským účelům. „Kromě New Jersey používání marihuany 

k lékařským účelům povolují státy Aljaška, Kalifornie, Colorado, Havaj, Maine, Michigan, 

Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Rhode Island, Vermont a Washington.“26  

 Kalifornie je podle nejnovějších informací ochotna hlasovat o legalizaci marihuany. 

Hlasování by mělo proběhnout v listopadu a pokud se odhlasuje, tak „by osoba starší 21 let 

mohla mít v držení až 28 gramů marihuany, což je množství dostatečné pro několik cigaret. 

Povoleno by bylo rovněž omezené pěstování. Marihuana by se nesměla kouřit 

na veřejnosti, při řízení vozidel nebo v přítomnosti dětí. Platil by zákaz nosit drogu 

do školy“27. V plánu jsou i projednání o prodeji a případných daní z marihuany. Kalifornie 

inspirovala i další státy mimo jiné i tím, že výdělky z daní by ulevily od dluhů. Budou další 

státy následovat stejně, jako tomu bylo u využití konopí k lékařským účelům? 

                                                
26 ČTK. V New Jersey schválili lékařské používání marihuany. Dostupné z 
http://www.legalizace.cz/2010/01/v-new-jersey-schvalili-lekarske-pouzivani-marihuany/ 
27 ČTK. Marihuana má v Kalifornii o krok blíž k legalizaci. Dostupné z  
http://www.pramenyzdravi.cz/9401534/Marihuana-ma-v-Kalifornii-o-krok-bliz-k-legalizaci.php 
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4.1.2 Zákony v Evropě 
 Prvním evropským státem zakazujícím hašiš bylo Řecko a na počátku 20. století se 

k němu přidaly další evropské státy, které se na prohibici konopných drog společně 

dohodly roku 1925. V současné době je v několika státech povoleno užívání konopí jen 

pro medicínské účely, v některých z nich je konopí dekriminalizováno, což znamená, že je 

zakázaná pouze výroba a obchod s marihuanou. Držení nebo užívání trestné není. Mezi ně 

patří státy jako Itálie, Portugalsko nebo Španělsko. Existují také státy, které na marihuanu 

uvalily takzvanou „neprohibiční regulaci“28, tedy jakýsi režim, který danou látku 

kontroluje, ale obchod za určitých podmínek povoluje. Průkopníkem tohoto režimu bylo 

Holandsko, postupně se přidaly například Belgie a Švýcarsko. 

 

Holandsko a jeho neprohibiční regulace 

 V roce 1972 bylo Holandsko prvním státem, který zjistil, že zakázat látku 

všeobecně oblíbenou mezi obyvatelstvem není zrovna ideální řešení. Proto pod přísnými 

kontrolami zřídilo takzvané coffee shopy, kde se dají koupit konopné drogy i další měkké 

drogy, například lysohlávky. Každý, kdo si takový obchod chce otevřít, se musí řídit 

pomocí  „AHOJ-G kritérií: A (žádná reklama), H (žádný prodej tvrdých drog), O (žádné 

rušení veřejného pořádku), J (vynucování zákazu vstupu pro nezletilé), G (prodej jen 

do 5 gramů)“29. Ale nutno říci, že sami zřizovatelé těchto kavárniček kritéria důsledně 

dodržují a stát si je díky vydělaným penězům cení.  

 Do takovéto kavárničky může přijít jakákoliv zletilá osoba, která by měla 

na požádání doložit svůj věk občanským průkazem. Po vlastní zkušenosti vím, že je to jako 

s kontrolou u nás, někdy si obsluha řekne o občanku, někdy ne. Pravidlem je, že si musíte 

objednat nápoj a pak si teprve z upraveného „jídelního lístku“, kde místo jídel najdete 

pouze názvy typu Afghánský hašiš  nebo Bílá vdova, můžete vybrat, co si koupíte. Nikde 

nedělali problémy s množstvím, které si chcete koupit, jen pokud zjistí, že jste z ciziny, 

tak vám důrazně doporučí, abyste nakoupené zboží nikam nepřeváželi. Jsou zvyklí 

na cizince a někteří z nich se umí dorozumět i česky, což svědčí o velké návštěvnosti z naší 

země. Ceny jsou tu trochu vyšší, pohybují se okolo 9-12 Euro za gram. Po této zkušenosti 

jsem pochopila, kde se inspirovaly některé české kluby, které fungují na stejném principu 

jako holandské kavárničky.  

                                                
28 ELICEROVÁ, PAVLÍNA. Výskyt návykových látek a návykového chování  na vybraných základních  
školách okresu Kladno. Dostupné z http://is.muni.cz/th/79414/pedf_m/DP_Pavla_Elicerova.txt 
29 KRMENČÍK, Pavel. Současnost v západním světě. Dostupné z 
http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3kcanhis_8.html#holand 
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 Tah Holandska se jistě osvědčil, protože v současné době je zde poloviční počet 

uživatelů než u nás, počet mladých uživatelů se postupně snižuje, i když v současné době 

vláda reguluje počet kavárniček; ruší například ty, co jsou v blízkosti škol. Některé státy 

zpočátku protestovaly, ale postupně se zjistilo, že je tento způsob daleko účinnější než 

válka proti konopným drogám ( Booth, 2004, s.332).  

  

4.1.3 Ostatní státy a jejich zákony 
 Tolerance, to je stav, který by charakterizoval dnešní situaci. Ve většině států si již 

zvykli na přítomnost konopných drog a někteří z nich se na tom dokonce pokoušejí 

vydělat. Austrálie, Kanada nebo Česká republika už se tváří ke konopným drogám 

smírněji, než tomu bylo v předchozích letech. Čas nám ukázal, že tato cesta je schůdnější, 

než otevřený boj proti uživatelům konopí. 

 

4.2 Česká republika a její legislativa 
 Naše země se od počátku stavěla ke konopí stejně jako celá Evropa. A nenašel se 

nikdo, kdo by svými názory přesvědčil vládní úředníky, aby tyto zákony jakkoliv změnili. 

Jak přišel konec dvacátého století, spousta lidí začala být nespokojená s postojem ke 

konopným drogám. Začaly se veřejně šířit informace prostřednictvím časopisů i knih, což 

bylo zase nemilé vládním zástupcům. A začaly problémy. 

 Prvním, kdo hromadně upozornil na problém týkající se vysokých trestů za pouhé 

pěstování, byl časopis Reflex, který se nebál pustit do jakéhokoliv palčivého problému 

týkajícího se nespravedlnosti ze strany vlády. Veřejnost se tedy mohla dovědět o cause 

stíhání nakladatelů z Votobie, kteří vydali knihu Vaříme s konopím od Adama Gottlieba. 

Je to kniha plná receptů, která se jako jedna z mála zabývá chutí a chemickou povahou 

konopí v jídle (Gottlieb, 1995, s.5). Nakladatelé nakonec nebyli odsouzeni, ale po razii ve 

Votobii, kdy se nenašly žádné drogy, povstala otázka, zdali je vydávání knih s touto 

tématikou opravdu považováno za šíření toxikomanie (http://czechtek.bloguje.cz, 

5.4.2010). 

 V roce 1998 prošla Severova novela zákona č. 112/1998, který zakazoval držení 

drog i pro vlastní potřeby, a tak se každý, kdo si doma zasadil pár semínek, mohl dočkat 

vězení. Zpřísnit zákon se poté pokusil i Ivan Langer. Ty, kteří museli jít díky těmto novým 

zákonům do vězení, téměř vždy omilostnil bývalý prezident Václav Havel (Reflex č.3, 

2010, s.31). 
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 Následovalo pár let nejistoty nad termíny malé množství a větší než malé množství 

drogy a v roce 2010 přišla nová ustanovení. V prvním odstavci paragrafu 284 trestního 

zákoníku ze dne 1.1.2010 je dáno, že „kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v 

množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo 

psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho 

stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“30. V prvním 

odstavci paragrafu 285 trestního zákoníku ze dne 1.1.2010 je pak určeno, že „kdo 

neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, 

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty“31. Prodej, zprostředkování či vývoz v jakémkoliv 

množství je nadále trestným činem.  

 Větší než malé množství je určeno ve Výňatku z nařízení vlády, kde se udává, že u 

Marihuany neboli delta-9-THC se za větší než malé množství považuje více než 15 gramů 

sušiny, přičemž zkoumaná látka musí obsahovat 1,5g  delta-9-THC. Trestný čin se taktéž 

stává z držení více než 5 gramů hašiše s 1 gramem psychotropní látky delta-9-THC. 

V dalším Výňatku z nařízení vlády se stanoví množství rostlin, které je větší než malé. 

Rostliny konopí, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů 

z celkové hmotnosti rostliny, v počtu přesahujícím pět rostlin spadají do definice větší než 

malé množství (více ze zákonů viz Příloha č.9, Příloha č.10 a Příloha č.11). 

 V současné době se dokonce uvažuje o možnosti povolit pěstování konopí pro 

léčebné účely s tím, že toto pěstování bude hlídáno státem. Že by lidem, kteří marihuanu 

užívají ke své léčbě, i kuřákům marihuany svitlo na lepší časy? To ukáže čas a povaha 

dnešní mládeže… 

 

                                                
30 SANANIM. Trestní zákoník. Dostupné z  http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=38 
31 SANANIM. Trestní zákoník. Dostupné z  http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=38 
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Výzkumné šetření 
 V teoretické části jsem se pokusila na základě literární rešerše shrnout celou 

minulost konopí jako rostliny i coby konopné drogy, její rozšíření mezi uživateli i její 

omezení v rámci legislativy, a ve svém výzkumném šetření bych se chtěla zaměřit na 

současnost a zneužívání těchto konopných drog. Zajímá mě situace v konkrétním regionu a 

to na Chebsku, které se v nedávné době proslavilo coby okres, kde se pěstuje konopí ve 

velkém.32  

 

5.1 Cíl výzkumného šetření  
 Cílem mého výzkumného šetření bude zjistit, jak se ke konopným drogám staví 

vybraní studenti 2. stupně základní školy a středních škol. A to zejména v oblasti užívání a 

názorů na užívání konopných drog. Vzhledem k populárnosti marihuany budu konopné 

drogy směřovat především k této jediné droze. Pokusím se porovnat výsledky vlastního 

výzkumu realizovaného v Chebském okrese s výsledky mezinárodních i našich studií, 

která uvádí převážně čísla za celou Českou republiku.  

 

5.2 Výzkumné hypotézy 
 H1: Celková prevalence žáků bude kolem 30 %, za poslední měsíc bude 

prevalence kolem 10 %.  

Ve výzkumu EMCDDA Česká republika a její věková skupina 15-24 let zaujímá první 

místa v prevalenci33 celoživotního užívání a užívání během posledního roku. V časovém 

rámci posledního měsíce zaujímá ČR druhé místo (EMCDDA, 2009, s.41). Podle této 

studie 43,9 % dotázaných mezi lety 15-24 za celý život užilo konopnou drogu, v posledním 

roce jich bylo 28,2 % a v posledním měsíci 15,4 %. Zatímco evropský průměr je za celý 

život 30,5 %, za poslední rok 15,8 % a za poslední měsíc 8,3 % (EMCDDA, 2009, s.41). 

ESPAD zase zveřejnil v roce 2007 výsledky, které jsou následující. Za celý život užilo 

mezi studenty konopnou drogu 45,1 % dotázaných, za poslední rok 35,4 % a za poslední 

měsíc 18,5 % (ESPAD, 2007, s.7). Lze tedy říci, že se čísla se shodují a jsou to alarmující 

čísla. 

                                                
32 ČTK. Na Chebsku objevili policisté další pěstírnu marihuany. Dostupné z  
http://regiony.impuls.cz/zpravy/na-chebsku-objevili-policiste-dalsi-pestirnu-marihuany/455672&id_seznam= 
33 poměr počtu lidí, kteří užili v daném období drogu, k celkovému počtu dotazovaných 
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 H2: U studentů gymnázia bude číslo prevalence kolem 30 %, SŠ a SOŠ budou 

mít 60 % a budou svými výsledky srovnatelné.  

Druhá hypotéza se týká především zkušeností žáků z různých škol. I když jsem si vybrala 

jednu základní školu, tak toto porovnání provedu zejména mezi gymnáziem, SOŠ a SOU, 

protože údajné rozdíly mezi těmito školami jsou následující: S konopnou drogou mělo 

v roce 2007 zkušenost 33,8 % studentů gymnázií, 48 % studentů SŠ s maturitou a 56,9 % 

studentů SOŠ (ESPAD, 2007, s.9).  

 H3: Žáci ze základních škol budou mít nízkou prevalenci, kolem 20 % z žáků 

druhého stupně, tedy žáků od 6. do 9. třídy.  

 H4: Celková prevalence žáků do 13ti let včetně bude 10 %.  

U výzkumu ESPAD jsou výsledky, které tvrdí, že mezi žáky do 13 let včetně je 20,7 % 

těch, kteří mají z konopnými látkami zkušenost.  

 H5: S alkoholem budou mít zkušenost všichni z dotázaných.  

Co se týče porovnání zkušeností s alkoholem a marihuanou, předem mám utvořený názor, 

že většina, ne-li všichni, již vyzkoušeli alkohol a tedy větu „Výsledky jsou v podstatě ve 

shodě se sekvenční teorií, podle níž se mladí lidé k užívání tzv. tvrdých drog obvykle 

dostávají přes marihuanu, kterou předchází kouření nebo pití alkoholu.“34 považuji předem 

za oprávněnou, souhlasím s pořadím, stejně jako souhlasím s tvrzením, že toto pořadí 

od kouření a alkoholu k marihuaně a od marihuany k tvrdým drogám je prozatím teorií. 

K tvrdým drogám se nemusíte dostat přes marihuanu, stejně jako k marihuaně se nemusíte 

dostat přes alkohol. Tento přístup k marihuaně jako takzvané průchozí droze, je zatím pouze 

teorií, kterou se nepodařilo řádně prokázat (Nešpor, Csémy, 2002, s.2). 

 

5.3 Výzkumné metody 
 Pro svou práci jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Je to z toho důvodu, že 

dělat rozhovory by bylo zdlouhavé a navíc pro většinu dětí i krajně nepříjemné. Je sice 

pravda, že bych mohla poznat, jak mi kdo lže, například pomocnými otázkami, ale také 

bych musela počítat s tím, že mi spoustu věcí ze strachu neřeknou. Rozhodla jsem se tedy 

věřit dotazníkům. Při sestavování dotazníků jsem poznala, že není jednoduché vymyslet 

otázky tak, aby na ně byla jednoznačná odpověď. Dotazník je v Příloze č.12.  

 V konečné podobě dotazníku je 22 otázek, z nichž pět je otevřených a většina z 

nich je směřovaná k marihuaně, jejímu využití, zákonům a samozřejmě vlastní zkušenosti. 

                                                
34 ESPAD, 2007, s.10 
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Jedna otázka pro srovnání je o užívání alkoholu, to abych věděla, zda respondenti mají také 

zkušenost s alkoholem. Žáci byli informování předem, že dotazník je anonymní. 

 

5.4 Účastníci výzkumu 
 Výzkum byl realizován na třech školách v Chebu a okolí; druhý stupeň Základní 

školy v Hranicích u Aše, Gymnázium a SOŠ v Aši a ISŠ v Chebu. Ze všech škol se mi 

dostalo vlídné odpovědi již po e-mailu, nikde jsem nebyla odmítnuta. Za podmínek, 

že zašlu výsledky svého výzkumu, jsem mohla odjet na tři dny rozdat na dané školy 

dotazníky. Na základní škole jsem si vybrala druhý stupeň s tím, že do budoucna by měla 

být moje specializace i na druhý stupeň. A Gymnázium a SOŠ budu porovnávat s ISŠ 

v Chebu. Věkové rozhraní jsem tedy vymezila mezi 12 až 20 let. Počet zúčastněných jsem 

ponechala na školách a jejich ochotě, nakonec se mi vrátilo zpět 200 dotazníků, což bylo 

nad očekávaný výsledek.  

  

5.5 Průběh výzkumu 
 Samotný průzkum probíhal tak, že jsem si na každý den domluvila jednu školu, 

na kterou jsem se osobně dostavila. Školy byly natolik ochotné, že jsem si tyto termíny 

mohla dohodnout podle svého; středa připadla na ISŠ, čtvrtek na Gymnázium a SOŠ 

a pátek na Základní školu. Před samotnou návštěvou jsem byla tázána, zdali bych si mohla 

připravit i nějaké informace k danému tématu, což jsem pochopitelně neodmítla. Veškeré  

informace jsem již znala a očekávala jsem spíše klidné diskuze na téma drog.  

 Třídy jsem si také nevybírala.. Na ISŠ jsem dostala pět tříd, na gymnáziu a SOŠ tři 

třídy a na Základní škole čtyři. Měla jsem veliké štěstí na ochotné učitele, kteří neváhali 

mě se třídou nechat i o samotě a já jsem tedy v klidu mohla říci, o co mi vlastně v mém 

dotazníku jde. V případě, že zůstávali se mnou ve třídě, tak žáky povzbuzovali, aby se 

nebáli, že nejde o žádný drogový zátah, a aby odpovídali podle pravdy, ani nezveličovali 

ani nepopírali. Ačkoliv byl dotazník anonymní, setkala jsem se i s reakcí žáků, kteří se po 

odevzdání dotazníků neváhali zeptat a svěřit se svou zkušeností.  

 Pokud byl ve třídě zájem, což byl především na Základní škole a na ISŠ, tak jsem 

s žáky strávila zbytek hodiny povídáním o marihuaně. O využití, o zákonech a hlavně 

o zkušenostech. Pro mě to bylo příjemné povídání, protože žáci se ani před svými učiteli 

netajili se zkušenostmi; jak s alkoholem nebo cigaretami, tak i s marihuanou a jinými 

drogami. Hodně se ptali na mě a na mé zkušenosti, tak jsem jim popravdě odpovídala. 

Vyprávěla jsem jim o návštěvě v Bohnicích, o zkušenosti z Holandska i o různých 
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přátelích, kteří propadli drogám. Těšil mě jejich zájem, který pramenil z neznalosti všech 

informací. Ve většině z těchto tříd totiž neměli žádné přednášky týkající se drog a škola si, 

jak mi bylo později řečeno, finančně nemohla dovolit tyto přednášky uspořádat.  

 Navíc po rozhovorech s učiteli vyplynulo, že oni sami si nejsou vědomi některých 

zákonů. Hlavně proto, že neabsolvovali žádné přednášky a sami již nemají motivaci si 

informace v tomto směru vyhledávat.  

 

5.5.1 Průběh a výsledky výzkumného šetření na Základní škole 
 Základní škola bude od zbývajících dvou škol oddělena, protože žáci jsou jiná 

věková skupina než studenti středních škol. Důvodem, proč začnu základní školou je mimo 

jiné fakt, že bych chtěla poukázat, jak se dotazníky budou s přibývajícím věkem měnit a 

nabývat konkrétních údajů. Nehledě na to jsem na této škole také nejvíce odpřednášela a já 

sama jsem od samotných žáků zjistila spoustu informací. Chtěla bych zde popsat, jak 

probíhalo mé zadávání dotazníků i následná přednáška. Protože hranické děti byly jedny 

z nejsdílnějších, popíšu na jejich reakcích různé užívání marihuany, následky tohoto 

užívání i využití samotného konopí. Protože nejsem specialista v lékařství ani 

v technických oborech, tyto kapitoly jsem spojila právě s praktickou částí, kde je proberu 

pouze okrajově. Myslím, že mi zkrátka nepřísluší mluvit například do lékařského využití, 

když o lékařství mnoho nevím. Moji práci tedy směřuji pouze pedagogickým směrem a tím 

jsou vyhodnocené dotazníky. 

 Základní škola v Hranicích u Aše stojí v ulici Husova s číslem popisným 414 a její 

paní ředitelka je PhDr. Hana Levá. Návštěva školy proběhla v pátek, 19.března 2010, od 

11:00 do 13:30. Během této doby jsem měla díky paní učitelce, Mgr. Radmile Benešové, 

která mě dnem provázela, možnost seznámit se se čtyřmi třídami, z nichž mi každá 

vyplnila dotazníky. Po odevzdání následovala přednáška, kdy jsme se s žáky bavili o tom, 

co je zajímalo. Ptali se mne na školu i na bakalářskou práci, na drogy i na zákony. Vůbec 

neměli ostych před paní učitelkou mluvit o svých zkušenostech. Jak mi poté sama přiznala, 

bylo to převážně z toho důvodu, že si mezi sebou věří a spoustu věcí si navzájem svěřují. 

 

a) Popis přednášky s vlastní reflexí  

Legislativa, pořady a způsoby užití 

 Děti nejvíce zajímaly zkušenosti, ale i tak jsem své přednášení začala zákony, 

protože si myslím, že většina z nich vůbec netuší, k jakým změnám v lednu došlo. Nebyla 

jsem daleko od pravdy, někteří z nich si opravdu mysleli, že je marihuana od ledna legální
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a pěstování rostlin konopí beztrestné. Nemám jim to za zlé, protože po tom, co proběhlo 

v médiích, si většina lidí udělala špatný názor. Málo z nich vidělo pořady, které by 

vyloženě vypovídaly o přesné legislativě jako například pořad Máte slovo, který běžel 

18.2.2010 na ČT1. Zde se střetly názory ředitele Národní protidrogové centrály, zástupce 

uživatelů marihuany (jím byl Jiří X.Doležal), psychiatra, terénního pracovníka, rodiče a 

vysokoškolského studenta. Jediná věc, na které se všichni shodli, bylo, že distribuce by 

v každém případě měla zůstat trestná. Jinak to bylo předhazování pro a proti, kdy padlo 

hodně slušných názorů hlavně z jedné strany, ze strany zastánců marihuany, která dokázala 

napadnout skoro vše, co bylo řečené opozicí, až to paní moderátorka utnula s tím, že 

v každém případě marihuana a další drogy ne, a nechala poslední slovo řediteli NPC. Ten 

promluvil o tom, že marihuana od ledna není legální, a ačkoliv již určité množství není 

trestným činem, pořád pachateli hrozí sankce ve výši až 15 tisíc korun. Z toho jasně 

vyplynulo, na jakou stranu se moderátorka staví a co bylo cílem - ukázat občanům, jak se 

to s marihuanou ve skutečnosti má a bojte se vy všichni, kdo si doma zasadíte konopná 

semínka. Škoda, že si strana bojující za právo, nenašla lepší a nenapadnutelné důkazy. 

Celkový efekt vyzněl člověku, který se nad tím zamyslel, trochu zmateně.  

 Naproti tomu když si vezmeme další pořad, a to Uvolněte se, prosím, který běžel 

9.4.2010 taktéž na ČT1, tak tam se objevil host, Stanislav Penc, který se vůbec netajil tím, 

že „pěstuje konopí v množství rozhodně  větším než malé“35. Moderátor se jen zasmál, 

host pozdravil Národní protidrogovou centrálu a zvesela se pokračovalo dál. Co si asi 

řekne žák, který tohle uvidí? Prošlo to jemu, projde to i mě… 

 Po osvětlení pojmů legální a nelegální jsme společně probrali téma Já a marihuana 

a nutno říci, že poté, co jsem jim vyprávěla svůj postoj k marihuaně, většina žáků se 

rozpovídala. Povídali mi, jak už „hulili brka“, což je nejčastější způsob užívání konopí, 

kdy se sušená marihuana spolu s tabákem balí do cigaretového 

papírku opatřeného filtrem. Filtr se nejčastěji vyrábí z jakéhokoliv 

tvrdého papíru, který se po sbalení již nerozbalí.  Za dobře v tomto 

poslouží vizitky, vnitřní strany cigaretových krabiček nebo přímo 

papírové filtry, které jsou k dostání ve všech trafikách například 

pod značkou Sroluj to! (viz Obrázek č.236). Cigaretové papírky 

jsou zase nejvíce známe pod značkou OCB nebo SMOKING. 

Takto vytvořená cigareta se nazývá joint, lidově řečeno špek nebo 

brko, a procesu, při kterém se kouří, se říká lidově hulení, zkouření 

                                                
35 PENC, S. v pořadu Uvolněte se prosím. Česká televize 1, 9.4.2010 
36 http://www.canapino.cz/filtry-sroluj-to-canna-i-04-p-387.html 

Obr. 2–papírové 
filtry Sroluj to! 
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nebo špekulování. Zjistila jsem, že s nimi musím mluvit těmito slangovými výrazy, pokud 

chci, aby se mnou jakkoliv komunikovali. Ale co si budeme nalhávat, tahle komunikace 

nemůže nikomu z mé věkové skupiny dělat problém, protože jsme mezi těmito výrazy 

vyrostli a umíme je tedy i používat. 

 Setkala jsem se i s pojmem hulit bonga, což přeloženo do češtiny znamená kouřit 

z upravené vodní dýmky. Dýmka je prakticky dutou rourou, která se plní vodou, s malým 

kotlíkem, který se plní kuřivem. Roura je ozdobena malou dírou, takzvaným turbem. Celý 

princip kouření spočívá v tom, že se zapálí připravená směs, nakotlí37 se roura a za držení 

turba a pomocí mocného tahání z roury se inhaluje kouř. Účinky jsou mnohem mocnější 

než při kouření jointů, proto je tento způsob kouření velice oblíbený.  

 Třetí nejčastější způsob byl jednoznačně konzumace v jídle nebo pití. Zde jsem 

žákům vysvětlila, že je nebezpečné jíst cokoliv s marihuanou, když nemáme přesné 

informace, kolik tam toho je. Každý z nás je stavěn na určitou dávku a tohle je 

nejjednodušší způsob, jak se předávkovat. Navíc po konzumaci se účinek nedostaví 

okamžitě a člověk může snadno propadnout iluzi, že potřebuje víc koláčků nebo více čaje. 

A když se pak dostaví účinek, tak se leckdo nestačí divit.  

 

Vlastní zkušenost 

 Protože se mi žáci svěřovali, vyprávěla jsem jim i já svůj příběh, který začínal 

prvním ochutnáním a následoval spoustou špatných konců. Po užití marihuany v jakékoliv 

podobě se můj organizmus vzepřel a zkolaboval. Nikdy jsem nezjistila proč, ale tyhle 

zkušenosti mi bohatě stačily k tomu, abych už zábavu v této formě nevyhledávala. Protože 

se ale změnila doba a spoustu mých přátel podlehlo kouzlu marihuany, nezbylo mi, než se 

smířit s tím, že v tomhle budu prostě někde jinde. Tak zatímco všichni „hulí“, já vytrvale 

odmítám a s úsměvem vysvětluji, že opravdu nechci, děkuji. Díky svým přátelům a díky 

své nestrannosti ohledně užívání jsem začala číst různá díla, začala jsem pozorovat okolí. 

Knihy, články, zkušenosti mé i mého okolí mi dopomohly k tomu, abych si dokázala 

udělat jasný názor.  

 Pohybuji se ve společnosti, která je tolerantní, ale také sečtělá a zkušená, a tyhle 

vlastnosti vždy byly cestou k úspěchu. Ale nemohu si nechat kázat od lidí, kteří marihuanu 

nikdy neměli, ale zato ví, že je škodlivá- říkali to totiž v televizi. Setkávám se s takovou 

reakcí od spousty lidí a všem říkám totéž: „Chceš-li radit a kázat, pak se nespoléhej na to, 

                                                
37 proces, kdy se napěchuje roura kouřem  
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co jsi kde slyšel. Běž a najdi si o tom všechny informace. Běž a klidně to vyzkoušej. A pak 

přijď a můžeme se o tom bavit.“  

 Když jsem to dětem vyprávěla, najednou na mě visely všechny pohledy. Pak se 

zvedla jedna ruka a majitelka této ruky mi začala vyprávět, jak je to úplně stejné u ní 

doma. Že jí pořád říkají, jak je marihuana špatná a opovaž se ji někdy zkusit! Pochopila 

jsem, že vychovávat děti stylem to nesmíš a to nedělej je jako dát jim rovnou pod nos 

ubaleného jointa. Většina dětí totiž zkušenost měla, chtěla to prostě zkusit. Jak by také ne, 

když máma říká, že je to droga. To je ale alkohol taky a přeci ho všichni pijí. No tak to asi 

nebude zase tak zlá droga… 

 

Využití 

Abych žákům ulehčila od tak závažného tématu, tak jsem se jich začala ptát, zdali znají 

nějaké využití konopí. Shodli se všichni na tom, že lékařské využití je nejznámější. Někteří 

se setkali i přímo s recepty na výrobu mastí, jiní mají s mastí zkušenost. Po malé nápovědě 

jsme se dostali k potravinám, kdy jsem jim pověděla o výrobě oleje ze semínek i o různých 

kulinářských výrobcích vařených a pečených z konopí. Základem těchto výrobků je tuk 

nebo alkohol, ve kterém se musí konopí rozpustit (Gottlieb, 1995, s.17). Společnými silami 

jsme se dopracovali k výrobě textilu,papíru, lan nebo kosmetiky. Když jsem jim řekla, že 

se z konopí dá postavit dům, protože slouží jako dřevo i jako beton, nechtěli mi věřit. Ptali 

se, proč se to tedy nepoužívá, když je to tak všestranné, a proč se o tom neví. Odpověď 

byla jasná; ve spoustě zemí je konopí zakázané, stroje na zpracování jsou v ústraní, o 

využití konopí se nemluví. Pořád existují lidé, kterým se to zkrátka nehodí. 

Na závěr svého povídání jsem doporučila všem, ať se v žádném případě nepouštějí do 

užívání jakýchkoliv drog, i když by to mělo znamenat, že na marihuanu nebudou mít žádný 

ucelený názor. Nikdy není na škodu se informovat, ale existuje zlatá střední cesta, aneb 

„Vědět mnoho je nebezpečné, vědět málo také“ 

      Albert Einstein38 

                                                
38 http://www.asrg.cz/citaty/ 
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b) Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 Dotazníků ze základní školy se mi vrátilo 59 a zde jsou zpracované výsledky.  

 Otázka č.1: První otázka 

nedělala žákům problémy a většina 

odpovědí se shodovala. Celých 48 % 

si pod pojmem marihuana vybaví 

drogu. Dalších necelých 18 % 

kouření a 15 % rostlinu. Shodně se 

setkaly názory pozitivní i negativní, 

kdy 8 % odpovědělo že marihuana je 

sranda i hnus (viz.Graf č.1). K heslu 

sranda se uchylovala spíše věková skupina 15-16 let, kdežto k hnusu spíše ti mladší. 

Pojem droga je výsledek, který se dal očekávat, protože děti v tomto věku jsou pojmu 

droga vystavovány poměrně často. I když většina z nich ještě netuší, co se přesně pod 

tímto pojmem schovává. Například neví, že droga je i alkohol nebo cigareta, čaj nebo káva.  

 Otázka č.2: Ve druhé otázce žáci měli namalovat nebo popsat rostlinu a celých 

85 % neváhalo a nakreslilo mi sedm vroubkovaných listů spojených v jeden. Lze tedy 

předpokládat, že se setkali s obrázkem marihuany a ví, o čem je řeč. Na svědomí to mají 

určitě jak média, tak současné trendy oblečení, které se s motivem konopí hojně prodávají. 

 Otázka č.3: 3.otázka týkající se přibližného věku, kdy se prvně doslechli o 

marihuaně se nelišila. Vzhledem k věku byly nejčastější zaškrtávané odpovědi v méně než 

deseti letech a v 10-12 letech.  

 Otázka č.4: Čtvrtá otázka pro mě byla důležitá a to ze dvou hledisek. Z hlediska 

budoucího rodiče a z hlediska 

budoucího učitele. Odpovědi 

nedopadly podle mých představ, 

protože místo, kde si žáci poprvé 

doslechli o marihuaně bylo ze 45 % 

mezi přáteli, a škola skončila s 29 %. 

Necelých 19 % dosáhla média a 

rodiče se svými 7 % dostali nejméně 

hlasů (viz.Graf č.2). Děti v tomhle 

věku by přitom měly být primárně 

informovány hlavně ze škol a rodin, protože informace od kamarádů představují většinou 

48%

15%
3%

8%

18%

8%

droga rostlina lék hnus kouření sranda

7%

45%

19%

29%

rodina přátelé škola média

Graf 1 – Co si představíš pod pojmem marihuana? 

Graf 2 – Kde jsi poprvé slyšel/a o marihuaně? 
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42%
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kouření

lék

masti

stavebnictví

potraviny

lana

jejich vlastní zkušenosti. Vlastní zkušenosti, které jsou nesmírným lákadlem pro samotné 

žáky. Žádný z jejich kamarádů jim neřekne, že je marihuana nebezpečná a že na ní může 

časem vzniknout i psychická závislost. Spíše řekne, že to byla velká sranda, a ať to taky 

zkusí. Právě mezi přáteli vzniká první zkušenost s marihuanou, neboť je celkem běžné, že 

ke svému prvnímu jointu se dítě dostane darem nebo nabídkou a ne tím, že si ho půjde 

koupit rovnou k dealerovi.  

 Otázka č.5: Co se týče komunikace o droze, tak si 29 % dotazovaných nepovídá 

vůbec s nikým, což je na první dojem docela nízké číslo k věku žáků. Když jsem žáky 

poznala,  pochopila jsem, že nemají problém mluvit o čemkoliv. Komunikace je důležitá, 

jenom tak se žáci mohou dovědět o všech pro i proti, tedy toto číslo by mohlo být i nižší. 

Už je tatam doba, kdy jsme my ve školních lavicích seděli jako zařezaní a o drogách jsme 

se báli mluvit. Částečně i proto, že jsme neměli tušení, o čem je vlastně řeč.  

 Otázka č.6 a 7: Ačkoliv se dnešní žáci o drogách dokáží bavit, nemají potřebu si 

tyto informace kdekoliv vyhledávat. Pouze 4 žáci, tedy 6,5 %, se informují a to na 

internetu.  

 Otázka č.8: Otevřená otázka týkající se využití rostliny přinesla různé odpovědi. 

Každý si vzpomněl na něco 

jiného, ale přesto se velká 

procenta sjednotila hlavně 

v kouření (42 %), v léku 

(35 %) a v masti (12 %). 

Necelých 8 % uvedlo 

potraviny a dokonce se 

objevilo dvakrát 

stavebnictví (věk 14 a 15) 

a jednou lana (věk 12) 

(viz Graf č.3). Podle reakcí, které jsem vyslechla po odevzdání dotazníků, jsem odpovědi 

očekávala.  

 Otázka č.9: I odpověď, zdali znají někoho, kdo kouří marihuanu, byla očekáváná. 

Pouhých 10% uvedlo, že neznají, všichni ve věku 12-13 let. Proslulosti marihuany  

v současnosti tyto výsledky odpovídají.  

 Otázka č.10: Nejrozmanitější odpovědi byly pod číslem 10, kde měli žáci odpovídat 

na otázku, co si myslí o kuřácích marihuany. Že jsou hloupí, blbí a divný si myslí 42 %, 

další názory se už takto neshodují. Ničí si zdraví se objevilo v 11 % stejně jako, že je to

Graf 3 – Jaké znáš využití marihuany? 
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 jejich věc, jsou to feťáci mělo 9 % stejně jako myšlenka ať si kouří, když jim chutná. Další 

odpovědi se týkaly slabé vůle (5 %), zpomalené reakce a machrování (2 %). Podle věku ti 

mladší byli spíše ztotožněni s negativním názorem týkajícím se inteligence kuřáků, ti starší 

pak smýšleli volnomyšlenkářsky, že je to jejich věc a ať si kouří, když jim chutná. Fráze, že 

si kuřáci ničí zdraví, je podle mého naučená, protože se všude rozebírá. Myslím ale, že 

kdybych se zeptala: Jak si ničí zdraví?, tak bych se dočkala převážně krčením ramen.  

 Ano, o 

marihuaně se ví, že 

škodí, stejně jako se ví, 

že i pomáhá. Ale 

například hodně lidí ví, 

že pomáhá v podobě 

mastí, ale kde přesně 

škodí, to už tolik lidí 

neví. Že například 

škodí v plících je jasné 

již podle způsobu 

konzumace. Dlouhým 

zadržováním v plicích 

se více ničí plíce, 

objevuje se kuřácký 

kašel. Důsledky to má  i v jiných oblastech, zhoršuje se paměť, soustředění i reakce, 

snižuje se imunita i plodnost. Po psychické stránce dochází k posunutému vnímání času, 

změně náladovosti nebo například ke smyslové syntézii. Nehledě na to,že existují lidé, 

kteří se i malým protáhnutím z jointa předávkují, u těch pak nastávají stavy plné úzkosti, 

paniky a občas i mdlob.Rizika, která na sebe člověk kouřením marihuany přináší, jsou 

vysoká. Každý si musí sám určit, jestli to stojí za stavy marihuanou vyvolávané. Za euforii, 

veselost a bezstarostnost doprovázenou hladem, červenýma očima a suchem v ústech. 

Většině kuřáků ten stav otevřené mysli a uvolnění za rizika stojí.  

 Otázka č.11: Jedenáctá otázka byla průlomová ohledně zkušeností, 34 % se 

vyjádřilo, že už marihuanu vyzkoušelo, ať už ji kouřilo, nebo jedlo. Bylo to vyšší číslo, než 

jsem očekávala. Ale z celkového počtu 28 žáků do věku 13 let včetně jich zkušenost 

udávají celkem 4. Což je 14 %, tedy pod průměrem, který v roce 2007 zveřejnila studie 

ESPAD.  

11%9%
11%

2% 2%

42%

5%

9%

5%
4%

ničí si zdraví dopadnou špatně
jsou hloupí feťáci
mají slabou vůli jsou divný
jejich věc ať si kouří
mají zpomalené reakce nudí se a machrují

Graf 4– Co si myslíš o lidech, kteří kouří marihuanu? 
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Graf 5 – Znáš někoho, kdo pěstuje marihuanu? 

 Otázka č.12: Marihuanu jednou užilo 46,5 %, vícekrát 53,5 %,. Jaké k tomu vedly 

důvody, se můžeme pouze dohadovat, první zkušenost je nejspíše neodradila od dalšího 

užívání. Vzhledem k tomu, že marihuana je společenská droga, lze předpokládat, že 

k užívání docházelo ve společnosti kamarádů, kteří ji také užívali.  

 Otázka č.13: V posledním týdnu užilo marihuanu 13,5 %, tedy jenom dva žáci, oba 

ve věku 15 let. Ostatní se zaškrtli pod kolonku to už je dávno.  

 Otázka č.14: Stejní dva žáci, kteří holdují kouření marihuany, také popsali své 

důvody slovy kvůli dobrému stavu, přičemž nejčastější odpověď (73,5 %) byla že to chtěli 

zkusit a poznat. Dva se chtěli smát, jeden pak zkusil marihuanu jen tak.  

 Otázka č.15: Z celkového počtu 59 se 48 žáků přiznalo, že již požilo alkohol, 

přičemž 46 % dokonce požilo tvrdý alkohol. Mezi 11 žáky, který s alkoholem ještě nepřišli 

do styku, byly převážně děti ve věku 12-13 let.  

 Otázka č.16: Šestnáctá otázka mě měla ujistit, zdali se děti mohou setkat 

s prodejem marihuany. 35,5 % mi odpovědělo, že ví kde i za kolik může marihuanu sehnat. 

Cena se pohybovala okolo 200 Kč/ gram, což by odpovídalo skutečnosti. Bohužel mezi 

odpověďmi zaznělo, že se dá 

gram sehnat i za různé jiné 

věci mimo jiné například 

za hašiš nebo za alkohol. 

Fakt, že děti mění drogu za 

drogu je nebezpečný.  

 Otázka č.17: Děti se 

ve svém věku již i setkaly 

s někým, kdo pěstuje 

marihuanu, 29 % ho zná 

osobně, 17 % pouze od 

 do 13ti let (včetně) CELKEM 

POČET ŽÁKŮ 28 59 

POČET  ZKUŠENOSTÍ 4 20 

VYJÁDŘENO V PROCENTECH 14 % 34 % 

ZKUŠENOSTI PODLE ESPAD 20,7 % - 

tabulka 1 – zkušenosti s marihuanou do 13ti let včetně 

29%

17%
8%

46%

znám ho osobně znám se s ním od vidění

už jsem o něm slyšel/a nikoho takového neznám
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vidění, 8,5 % o něm slyšelo a zbytek, tedy 45,5 % nikoho takového nezná (viz. Graf č.5).  

 Otázka č.18: Já osobně předpokládám,  že v tomto věku si rostlinu nikdo nepěstuje 

a tedy ani žáci, kteří se většinou pohybují mezi svou věkovou kategorií, se moc 

s pěstováním konopí nesetkají. Přesto mi 32 % reagovalo na otázku, zda umí pěstovat 

konopí, kladně. Důvodem tohoto výsledku nejspíš bude fakt, že teoreticky se žáci 

domnívají, že by rostlinu uměli vypěstovat, ale praktickou část ještě nestihli absolvovat.  

 Otázka č. 19-22: Moje poslední část se týkala legislativy a ačkoliv mi 74,5 % 

odpovědělo, že zná zákony o marihuaně, následující otázky mi ukázaly přesný opak. Jen 

dva z nich správně zakřížkovali tři nuly, které značily, že pěstování rostlin, držení 

marihuany i její prodej je pořád nelegální. Mezi nejčastější odpověď pro počet legálně 

pěstovaných kusů rostlin patřily 4 kusy (32 %), pro počet gramů legálně držené marihuany 

to bylo 5 gramů (63 %) a pro prodej marihuany, který by byl ještě přestupkem, se 36 % 

shodlo na 5 gramech. Nuly se v prvním případě objevily pouze v 13,5 % případů, 

v druhém v 18,5 % případů a ve třetím ve 27 %. Tedy jak sami vidíte, nevyšla čísla přesně 

tak, jak by vyjít měla. Celkové grafy těchto posledních tří otázek jsou v Příloze č.13. 

 

Shrnutí 

 Děti ze základní školy v Hranicích již své zkušenosti s marihuanou mají, sice 

prozatím v malé míře, a učitelé by k těmto poznatkům měli do budoucna patřičně 

přistupovat.  

 

5.5.2 Gymnázium, SOŠ a ISŠ 
 Tyto dvě školy jsou vyhodnoceny společně, pouze na tři otázky, týkající se zkušenosti 

s marihuanou, bude každá škola vyhodnocena jinak, podle druhu ukončení studia. Důvodem 

pro sloučení výsledků je stejná věková skupina. 

 Gymnázium a SOŠ v Aši jsem navštívila 18.3.2010 a protože jsem si nevybrala 

příznivý týden a na škole byla inspekce, zkrátila jsem svou návštěvu na minimum. Celkem 

jsem stihla zadat 54 dotazníků  ve třech třídách, jednou z nich byla septima z gymnázia, další 

dvě pak druháci z oboru Informatika v ekonomice a čtvrťáci z oboru Management textilu a 

oděvnictví. Septima bude mým jediným zástupcem, který bude při otázkách na zkušenost 

zastupovat gymnázium, SOŠ pak bude spolu s dalšími obory z ISŠ zastupovat maturitní 

obory. Vzhledem k mé tamní rychlé návštěvě jsem na škole nepřednášela, ale po rozhovoru 

s paní Miladou Štecherovou jsem se dozvěděla, že škola nadále spolupracuje se společností 

KOTEC, která škole zajišťuje programy drogové prevence.  
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Graf 6 – Co si představíš  pod pojmem marihuana? 

 Integrovanou střední školu v Chebu jsem navštívila jako první, 17.3.2010, a strávila 

jsem tu celé dopoledne. Za tu dobu se mi vrátilo 87 dotazníků z 5 tříd. Tři třídy jsou maturitní, 

konkrétně pak 4.ročník Agropodníkání, 1. a 3. ročník Veřejné správy. Nematuritní třídy jsou 

v zastoupení 2.ročníku Potravinářské práce a 1.ročníku Kadeřnice. 

 
Výsledky dotazníkového šetření 

 Otázka č.1: První 

otázka se rozdělila do 17 

různých hesel, z nichž ty 

nejčastější se shodovaly 

s pojmem droga, celkem 

66 studentů neboli 38 % 

si pod marihuanou 

vybaví právě toto slovo. 

Následovala tráva 

s 24 % a poté věc, co 

zvedne náladu s 11 %. 

Nezanedbatelnou část měl také smrad, lék a rostlina, kdy smrad označilo deset studentů, lék 9 

a rostlinu 7. Zbytek hesel už se objevoval pouze zřídka, nechyběly hesla jako svinstvo, Bob 

Marley, dready, blbci nebo feťáci. Celkově ale mohu říci, že narozdíl od základní školy, kde 

se názory poměrně nelišily, tady už vidím podstatný rozdíl v názorech. Někteří marihuanu 

velebí, jiní zatracují. Ostatním je to jedno. Tak jako se objevil smrad, dva lidé zase napsali 

vůně. Přitom na základní škole si na takové věci nevzpomněl nikdo. Je tedy vidět, kolik 

zkušeností od základní školy přibylo. Studenti si vzpomněli i na rostlinu, ale například 

svinstvo, které na základní škole konkurovalo srandě, již na střední škole dalece ustoupilo 

věci, co zvedne náladu. Svinstvo si vybavilo pouze 5 lidí. Tedy lze usuzovat, že zkušenosti, 

podle kterých se studenti orientují, jsou spíše dobré než špatné. Konkrétně špatná zkušenost se 

zde také objevila. Jen jednou. 

 Otázka č.2: Ve druhé otázce nikdo nevybočil z tradičních obrázků, nejčastěji se pak 

objevil list konopí, který nakreslila většina, tedy 80 % 

studentů. 11 % si vzpomnělo na joint a 9 % na sušené 

květenství. Oproti základní škole lze vidím, že studenti 

se již více setkali s kouřením marihuany, častěji pak ti, 

kteří ví, jak vypadá sušené květenství neboli palice. 

Přesto se objevila i slečna, která se rozohnila a napsala Obr. 3 – palice marihuany 
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  - 53 -   

10%

49%

14%

27%

doma, v rodině

mezi přáteli

ve škole

z novin, časopisů, knih

mi, že „ji nikdy neviděla a nechce se s tím setkat“. Pro větší představivost, jak vlastně dané 

obrázky vypadaly,  je palice na Obrázku č.339. Joint pak vypadá jako cigareta, která se 

narozdíl od běžné po celé délce stejně široké cigarety směrem od filtru ke špičce rozšiřuje.  

 Otázka č.3: První místo, které respondenti zakroužkovali v otázce týkající se věku, 

obdrželo rozpětí 13-15 let, konkrétně pak 43,5 % studentů se hlásí k tomuto věku. Druhé 

místo obsadilo rozpětí mezi lety 10-12, které zakroužkovalo 28 %. Věk menší než deset let a 

poté i věk mezi 15-17 lety se pyšní svými 16 % a 12,5 %. Objevil se mi i jeden záznam u věku 

18 a více let, ale vzhledem k tomu, že respondentovi bylo 17 let, tuto odpověď jsem nebrala 

v potaz. Lze tedy předpokládat, že nejčastější se s pojmem marihuana setkávají děti ve věku 

10-15 let, ve věku druhého stupně základní školy, kdy by žáci měli být informování 

především ze škol. Škola i rodina by měly umět objektivně informovat, protože v tomto věku, 

kdy se od myšlenek přechází k činům, neinformované dítě častěji sáhne po droze než dítě, 

které se doma může svěřit a zároveň zjistit nějaké informace.  

 Otázka č.4: Prvenství v kategorii místo stále drží přátelství, tedy vztah, který je pro 

dítě nesmírně přínosným, co se týče nových informací. Přece jenom kamarád rozumí 

problémům, ví, co druhého 

zajímá, a když se někde něco 

doslechne, tak se hned přijde 

pochlubit. Ideální místo, kde 

se mohou šířit drby typu „ten 

to taky zkusil a prej to bylo 

dobrý“. Ideální místo pro první 

vyzkoušení marihuany. 

Protože je jisté, že prvního 

jointa dostane většina dětí od 

svých kamarádů, než aby šla 

přímo za dealerem. Celkové 

pořadí míst je tedy následující. Mezi přáteli se prvně o marihuaně doslechne 49 %, ve škole 27 

%,  z médií a knih 14 % a v rodině 10 %. Rodina si v této otázce zasloužila poslední místo a je 

to nejspíš tím,  že si rodiče neuvědomují možnou hrozbu, která by ze strany marihuany mohla 

hrozit. Také si neuvědomují brzký věk, ve kterém se většina dětí k droze dostane. Škola 

skončila na druhém místě, sice s velkým poklesem procent, ale pevně věřím, že tomu bylo i 

díky preventivním programům. Pokud se dítě dozví o marihuaně i jiných drogách právě 

                                                
39 http://nd01.blog.cz/533/523/3d08cb507f_26898094_o2.jpg 

Graf 7 – Kde jsi poprvé slyšel/a o marihuaně? 
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v rámci tohoto programu, je větší naděje, že pochopí škodlivost drog a bude se jim do 

budoucna vyhýbat.  

 Otázka č. 6 a 7: Studentů, kteří si ještě navíc vyhledávají o marihuaně informace, je 

necelých 20 % a nejčastěji tak dělají na internetu, kam usedá celých 45 %. Dobrým 

informačním zdrojem jsou i kamarádi a spolužáci ve škole, oba dostaly přes 14 % křížků. 

S 12 % jsou dalším místem knihy a na posledních místech jsou rodiče a učitelé. Že je internet 

nejčastějším zdrojem, to není žádný div, když se na internetu dá najít vše od pěstování 

konopí, balení jointů i kuchařské recepty. Internet je stavěný na to, aby byl velkým zdrojem 

informací a i já, pokud dnes něco hledám, tak první místo je právě tam. Až když mi internet 

poradí knihy, tak jdu teprve do knihovny.  

 Otázka č.8: Na osmou, otevřenou otázku jsem dostala 256 odpovědí. Na Grafu č.8 lze 

vidět, že nejvíce procent získal 

lék, na kterém se shodlo 84 

studentů. V závěsu figurovaly 

kuřivo a droga. Tyto dvě kategorie 

dávám zvlášť a je to z toho 

důvodu, že jako droga se 

marihuana může užít více 

způsoby, nejenom kouřením. Mezi 

často napsanými byla i kosmetika 

nebo textil. Heslem ostatním 

značím využití jako například 

okrasná kytka, stavební materiál nebo těsnění. Byla jsem ráda, že si na toto využití někdo 

vzpomněl, i když jich nebylo mnoho. Objevil se i názor, že „marihuana žádné využití nemá, 

pouze mění lidi ve zvířata“. Ojedinělý názor, který jsem musela zmínit, protože studentka (17) 

má asi s touto drogou nepříjemné zkušenosti. Nebo spíše s lidmi, kteří ji užívají.  Nic ale 

nemění na faktu, že lidé i ve vyšším věku využití rostliny zase tak zevrubně neznají, což bych 

očekávala, že se během let od základní školy změní. 

 Otázka č.9: Celých  7 %, neboli 10 lidí, prohlašuje, že nezná nikoho, kdo by kouřil 

marihuanu. Což je docela překvapivé číslo, přeci jenom jsem předpokládala, že dnešní mládež 

se pohybuje mezi lidmi, kteří se kouření marihuany nevyhýbají. Přesto se jim 10 lidí úspěšně 

vyhýbá.  

 Otázka č.10: Další otevřená otázka týkající se názorů se dělí do celkem 15 různých 

názorů. I tady zavládá tolerantní přístup, 33 studentů si myslí, že to je jejich věc. Jak je vidět
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33%
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Graf 8 – Jaké znáš využití marihuany? 
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 na Grafu č.9, tato myšlenka zaujímá přes čtvrtinu veškerých názorů. 27 studentů si pak myslí, 

že to jsou hlupáci, vypatlanci nebo feťáci. Objevily se i horší výrazy, ale všechny jsem je 

zahrnula do této skupiny 

značící inteligenci kuřáků 

marihuany. Pokud kouří 

málo a nepřehání to, tak je 

to v pohodě, takhle reaguje 

16 lidí. Celkem 14 lidí se ke 

kuřákům staví pozitivně, 

přijdou jim prostě v pohodě, 

narozdíl  od neutrálních 7 

lidí, kteří si prostě nemyslí 

nic. Že si ničí zdraví je 

celkem pochopitelná reakce, 

ale setkala se pouze se 6 

hlasy. Zato se tu objevila reakce, že machrují a to celkem pětkrát. Do zbytku řadím odpovědi 

typu nemají co dělat, je mi to jedno, je to škoda peněz nebo jsou veselí.  

 Otázka č. 11,12 a 13: Tyto otázky střední školy dělí do tří již výše zmíněných skupin. 

Pro přehlednost jsou všechny informace dány do tabulky. Jak je možno vidět, tato čísla daleko 

předčila ta ze studie ESPAD z roku 2007. Na gymnáziu z toho důvodu, že pouhá jedna třída 

 Gymnázium SŠ 

(s maturitou) 

SOU 

(bez maturity) 

Počet žáků (celkem) 26 88 27 

Zkušenost (kouření marihuany) 17 51 19 

Zkušenost (marihuana v jídle) 1 8 0 

Celková zkušenost vyjádřena v % 69,2 % 67 % 70,3 % 

Zkušenosti podle ESPAD 33,5 % 47,2 % 56,1 % 

Vícenásobné užití 13 38 12 

Užití pouze jednou 4 13 6 

Užití v posledním měsíci 1 7 4 

Užití v posledním týdnu 4 7 2 

tabulka 2- – zkušenosti s marihuanou na gymnáziu, střední škole a učilišti 
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Graf 9- Co si myslíš o lidech, kteří kouří marihuanu? 
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není dostatečným výzkumným vzorkem, a vzhledem k tomu, že se jednalo o předposlední 

ročník, tak jsou to žáci ve věku 17-18 let, kteří už s marihuanou svou osobní zkušenost mají. 

U SŠ s maturitou vyšlo číslo také mnohem vyšší, tři roky od výzkumu znamenají větší nárůst 

prevalence. U učilišť jsem sice měla zastoupeny 1. ročník kadeřnice, ale také 2. ročník pro 

speciální školy, tedy ročník s problémovými dětmi, a proto jsou procenta tak vysoká.  

 Otázka č.14: Důvodem, proč se žáci pouštějí do pokusů s marihuanou je hned několik. 

Podle Grafu č.10 se mezi často opakovaný důvod řadí zkusit to, nebo touha poznat stav 

„zkouřenosti“. Zlepšit si náladu nebo kvůli zábavě do toho šlo 12 studentů a dalšími důvody 

pak byly především kamarádi nebo klidný spánek. Mezi ostatní v tomto případě připadlo 

snaha zapadnout, nebo zkušenost v opilosti. Objevilo se mi tu spoustu názorů, proč by to 

člověk neměl zkusit, 

přece se má zkusit 

všechno?  

 Na to mám 

jednoduchou odpověď, že 

zkusit vyskočit bez padáku 

z letadla je taky možností 

zkusit všechno. I když 

uznávám, že ve 

společnosti, která často 

utíká k drogám jako odreagování, ať už se jedná o marihuanu, alkohol, cigarety nebo jiné 

drogy, si nemůžeme diktovat podmínky, co by kdo měl brát nebo pít. Musíme počítat s tím, 

že děti budou chtít zkusit, co je vlastně marihuana zač, když se o ní tolik mluví. Až tato 

bublina praskne, humbuk kolem marihuany utichne, pak se lidé přestanou zajímat. Ale to se 

v moderní společnosti ještě dlouho nestane. Proto musíme vědět, že dětem nezabráníme, aby 

si marihuanu vyzkoušeli. Můžeme je pouze varovat, informovat i vyslechnout. 

 Otázka č.15: Patnáctá otázka nepřinesla žádné překvapení, alkohol již zkusilo 100 % 

studentů, což by měl být alarmující výsledek, ale není. Je to z toho důvodu, že jsme národ 

tolerantní k alkoholu a podstrčení skleničky na oslavě babiččiných šedesátin je běžný způsob,  

jak se mladí k alkoholu dostanou. Nebo si ho prostě koupí. Zatímco totiž mě pořád žádají 

o občanský průkaz, tak slečnám, které jsou o 10 let mladší, prodají láhev vína vcelku běžně.  

 Otázka č.16: Za co mladí kupují marihuanu? 60 %, neboli 84 studentů, si marihuanu 

koupí v rozmezí 150-250 korun, zbytek si poradí jinak. Poradí jinak znamená v tomto 

případě, že napíše za někoho písemku, vymění ji za krabičku cigaret nebo prodá mobil, zlato
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Graf 10 – Proč jsi kouřil/a kouříš marihuanu? 
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 a elektrické spotřebiče. Proto by rodiče měli zbystřit, pokud se jim doma začnou ztrácet věci. 

Ti méně vynalézaví si prostě vezmou peníze z tátovy peněženky, ti vynalézavější sáhnou po 

šperku nebo rozprodají svůj počítač na náhradní díly. Jakmile si něčeho takového rodič 

všimne, neměl by váhat a hned by si měl se svým dítětem promluvit. A netýká se to jenom 

rodičů. Krádeže se dějí i ve školách, zrovna mobily se i za mých mladých let ztrácely ve 

velkém. V tomto případě musí škola chytit pachatele při činu a následovat by měl kárný trest.  

 Otázka č.17: Člověka který pěstuje konopí zná celkem 113 studentů, většina ho zná 

osobně. Jak je vidět z Grafu 

č.11, tak pouhých 20 % nikoho 

takového nezná. Zbytek se 

s člověkem, který pěstuje 

marihuanu setkal, nebo o něm 

alespoň slyšel. Musím 

podotknout, že studenti sami si 

rádi konopí vypěstují, protože je 

to nejjednodušší způsob, jak 

ušetřit hodně peněz, a přesto mít přístup k marihuaně. Znám spoustu lidí, co si takto doma 

pěstují a ti by neměnili za nic. Na co by si měli kupovat různé modely, které jsou dovezeny 

bůhví odkud, když si mohou vypěstovat něco sami. Tento názor jim nikdo nevymluví.  

 Otázka č.18: Přesto, že 80 % zná někoho, kdo pěstuje konopí, tak pouze 33 % 

studentů se domnívá, že by je zvládli napodobit.  

 Otázka č.19-22:  Na první mi rovných 100 žáků odpovědělo, že zákony o marihuaně 

zná. Tak tedy na kolik je studenti skutečně znají? S počtem rostlin, které se mohou legálně 

pěstovat, se tipy různily. Největší počet dostala číslovka 5, následovala 0 s 2 a ostatní pořadí 

je zanedbatelné. V další otázce, kdy měli žáci napsat, kolik sušené marihuany u sebe mohou 

legálně nosit, bezkonkurenčně vyhrálo 5 gramů, daleko za nimi bylo 15 gramů, 0 gramů a 

10 gramů. U prodeje již nebyla jednotná převaha, nejvyšší počet křížků dostalo těsně 

5 gramů, následovalo 0 gramů a 10 gramů. Z celkového hlediska tedy mohu říci, 

že legislativa je žákům cizí, pouzí 4 studenti zakřížkovali tři nuly a dalších 5 studentů se 

trefilo do přestupkového zákona 5,15,0. Zbytek nevěděl. Grafy pro srovnání se základní 

školou jsou přiloženy v Příloze č.13. 

 
Shrnutí 

 Střední školy se vykázaly mnohem větší zkušeností s marihuanou, než základní škola. 

Většinou v oblasti užívání. Co se týče zákonů nebo využití, žáci by potřebovali větší přísun 
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Graf 11 – Znáš někoho, kdo pěstuje marihuanu? 
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informací. Co jsem se dozvěděla o ISŠ, tak tam už žádné preventivní programy v oblasti drog 

neprobíhají, žáci ani učitelé tedy nemají jakoukoliv možnost se v této věci něco dozvědět. 

Není tedy divu, že ta informovanost není tak vysoká, hlavně tedy na poli zákonů. 

 
5.6 Diskuze 
 H1: Celková prevalence žáků bude kolem 30 %, za poslední měsíc bude 

prevalence kolem 10 %.  

První hypotéza byla o porovnání výsledků se studií EMCDDA, která během 4 let 

zkoumala, jaká je zkušenost žáků s marihuanou. Jejich výzkum probíhal hlavně v období 

2004-2008. Zde v tabulce jsou výsledky ve srovnání. Žáci, kteří měli již zkušenost 

s marihuanou, se přiznali v 67,1 %, tedy v čísle, které je o poznání vyšší, než jak tvrdí 

Evropská studie. Jediný údaj, který jsem ještě mohla srovnávat, je ten, který se týkal užití 

v posledním měsíci. Můj údaj vyšel 17,4 %, podle EMCDDA je to 15,4 %. Má hypotéza, 

která předpokládala 30 % zkušenost a 10 % užití v posledním měsíci, se vyvrátila. Vyšlá 

čísla jsou alarmující a neměla by v budoucnosti nechat tamní učitele klidnými.   

 H2: U studentů gymnázia bude prevalence kolem 30 %, SŠ a SOŠ budou mít 

60 % a budou svými výsledky srovnatelné.  

Po vyšetření všech 141 dotazníků ze středních škol jsem došla k závěru, že gymnázium 

na tom není tak dobře, jak se ve výzkumu ESPAD tvrdí. Místo jejich výzkumných 

výsledků, kde gymnázium získalo pouze 33,5 %, jsem já došla k výsledku 69,2 %. Je 

zřejmé, že za to může skutečnost, která vyplývá z výběru třídy. Byla pouze jedna a byli to 

žáci předposledního ročníku. Tedy lze odhadovat, že kdybychom vzali širší průřez školou, 

číslo by se teoreticky mohlo snížit. U žáků středních škol s maturitním zakončením jsem 

po vyhodnocení 88 dotazníků došla k 67 %, tedy k číslu, které je také podstatně vyšší, 

než jak tomu tvrdí ESPAD se svými 47,2 %. Zde jsem již měla v zastoupení větší procento 

 má studie Studie EMCDDA 

Počet žáků ve veku 15-24 let (celkem) 155 - 

Počet žáků se zkušeností s marihuanou 104 - 

Vyjádřeno v procentech 67,1 % 43,9 % 

Počet žáků, kteří užili marihuanu 

v posledním měsíci 

27 - 

Vyjádřeno v procentech 17,4 % 15,4 % 

tabulka 3 – zkušenost s marihuanou ve věku 15-24 let 
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tříd, větší rozpětí. A stejně se mi vrátila tak vysoká čísla. A na učňovských školách se 

procenta vyšplhala nejvýše, až na 70,3 %. U ESPAD zůstala na 56,1 %. Hypotéza, se mi 

tedy vyvrátila a mohu to dát za vinu i faktu, že za tři roky došlo k rozšíření marihuany, ať 

už po stránce mediální nebo ve formě užívání. Také na jedné ze škol, odkud se mi vrátilo 

nejvíce dotazníků, neprobíhá žádný program prevence drog. 

 H3: Žáci ze základních škol budou mít nízkou prevalenci, kolem 20 % z žáků 

druhého stupně, tedy žáků od 6. do 9. třídy.  

Třetí hypotéza byla stavěna na faktech, že na základní škole by neměla být tak velká 

zkušenost s marihuanou a konečné číslo celkové prevalence se mělo pohybovat kolem 20 

%. Zkušenost všech dětí se ovšem vyšplhalo k 33 %, tedy skoro dvojnásobku mé původní 

hodnoty. Tím pádem se moje tvrzení vyvrátilo.   

 H4: Celková prevalence žáků do 13ti let včetně bude 10 %.  

Čtvrtá hypotéza se zabývala srovnáním se studií ESPAD, která tvrdí, že žáků do 13ti let 

včetně, kteří měli zkušenost s drogou je 20,7 %. Můj celkový výsledek byl 14 %. Lze tedy 

říci, že moje hypotéza byla přesnější než výsledek ESPAD. 

 H5: S alkoholem budou mít zkušenost všichni z dotázaných. 

 Poslední hypotéza se zabývala  návazností mezi alkoholem a marihuanou a výsledek byl 

předem očekávaný, protože alkohol je mládeží více zneužívanou drogou. Po vyšetření 

všech dotazníků jsem zjistila, že jediní, kdo nepil alkohol, byli žáci druhého stupně 

základní školy. Celkem jich bylo 11 a jejich průměrný věk se blížil k 13 letům. Z 200 

dotazníků je to tedy pouhých 5,5 % žáků, kteří nepili alkohol jen díky nízkému věku. Lze 

předpokládat, že časem se i těch jedenáct k alkoholu dostane. Tedy hypotéza se potvrdila.  
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6 Závěr 
  

 V teoretické části mé práce jsem se pátrala po informacích v dějinách konopí 

a zjistila jsem spoustu informací o využití i zneužití konopí a konopných drog. Státy 

i jejich představitelé se během staletí stavěli k různým názorům na technické využití i na 

drogy. V praktické části jsem se snažila metodou dotazníkového šetření zjistit jednotlivé 

postoje vybraných žáků ze základních a středních škol. Celkový počet dotazníků byl 200.  

 Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda data zjištěná v Chebu korespondují 

s výsledky mezinárodních výzkumných institucí. Ve většině případů byla prevalence 

mnohem vyšší, než jsem předpokládala já i výzkumy od ESPAD nebo EMCDDA.  

 Celkové výsledky dotazníků mě donutily přemýšlet nad tím, kde se stala chyba, 

a proč je prevalence žáků základních i středních škol, kde více než 60 % má zkušenost 

s marihuanou, tak vysoká. Také názory se měnily od nepřijatelného k přijatelnému 

v závislosti na věku žáka, ti starší už se marihuaně tolik nebránili ani tolik neodsuzovali. 

Po celkovém dojmu ze školy, kdy jsem měla i možnost poznat vyučující a hlavně možnosti 

školy, se domnívám, že selhal základní faktor a to prevence. Jen na jedné z těchto tří škol 

probíhají preventivní programy, konkrétně na Gymnáziu a SOŠ v Aši, a ostatní školy se 

z finančních důvodů do preventivních programů vůbec nepouštějí. Je to určitě chyba 

z hlediska budoucnosti žáků. Protože ani učitelé nejsou informování o aktuálním dění, 

těžko pak mohou své žáky náležitě poučit.  

 Každá škola by tedy dnes měla zvážit, zda není lepší prevencí předcházet užívání 

jakýchkoliv drog. Také by měli být učitelé těmi prvními informátory, neměli by se bát se 

svými žáky o marihuaně i jiných drogách mluvit. K tomu je samozřejmě zapotřebí 

vyškolení v této problematice, ale sami učitelé se netají tím, že je to pro ně zbytečná ztráta 

času. Ale to je omyl, protože kdo jiný pak má žáky vzdělávat, když ne právě učitelé? 

 Celkové výsledky, ačkoliv neodpovídaly mým původním hypotézám, souhlasí 

s tím, jak se marihuana stává čím dál tolerovanější drogou. Je to o přístupu celé naší 

společnosti k drogám; spousta rodičů vzdala moralizující přednášky, když zjistila, že si 

jejich děti o marihuaně hledají informace a ví mnohem víc než rodiče, kteří ani netuší, jak 

marihuana vypadá. A o učitelích ani nemluvě. Ti nemají nejmenší motivaci se vyznat 

v drogách, natož o nich něco vykládat žákům.  

 Do budoucna bych se dále chtěla zabývat možností zlepšit preventivní programy, 

které by byly přímo určené pro Chebsko a pro častý výskyt zkušeností s marihuanou i 

jinými drogami. Protože ačkoliv je mezi některými rodiči toto téma tabu, tak děti musí mít 
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možnost se s informacemi o drogách seznámit. Protože do společnosti, kde se toleruje 

alkohol a kouření cigaret, přichází nová droga, kterou se budou zabývat příští desetiletí 

vědci, odpůrci i zastánci, jež se budou snažit prosadit právě ten svůj názor. Nám nezbývá 

než se na tento problém připravit a věřit, že největší prevencí, jak nezůstat v nevědomosti, 

je sledovat budoucí průběh tohoto fenoménu. Fenoménu s názvem MARIHUANA.  

 

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ 

       CHARLES SPENCER CHAPLIN40 

        

 

  

 

 

  

 

  

 

  

   

  

  

                                                
40 http://www.citaty.cz/citaty/index.asp?text=budoucnost&strana=2 
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Přílohy 
Příloha č.1: Příběh o poživači hašiše 

„Příběh o poživači hašiše je příběh o žebrákovi, který šlápne na hřebík a poraní si 

chodidlo. Chce si ránu nechat vymýt a tak vstoupí do tureckých lázní hamman. Zatímco si 

nohu ošetřuje, muž vedle něho mu nabídne trochu hašiše, který sám pojídá. Žebráka se 

okamžitě zmocní nesmírné veselí, načeš upadne do hlubokého spánku. Zdá se mu, že ho 

masírují a pak vedou za nevěstou. Ve snu se ocitá ve zvláštní komnatě, kam po chvíli 

jakýsi mladík přivádí dívku, prakticky ještě dítě, a vkládá jí do ruky žebrákův penis. Tu se 

dá do žebráka zima a probudí se, obklopen hloučkem rozesmátých návštěvníků lázní, 

z nichž někteří jej polévají studenou vodou. Uvědomí si, že se drží za penis a k nemalému 

obveselení všech kolem právě masturboval. Ostatní mu vyčiní, že se nestydí takhle pod 

vlivem hašiše „smilnit se vzduchem“!“41 

 

Příloha č.2: Pantagruelion  

„…Bez Pantagruelionu by mlynáři nemohli nosit pšenici do svých mlýnic, ani odtud 

odnášet mouku…Bez pantagruelionu by vznešené tiskařské umění zcela jistě zmizelo. Čím 

bychom zakryli okna? Jak bychom rozhoupali kostelní zvony?... Za použití této byliny, 

která zachytává a drží vzdušné vlny, jsou velké lodě posílány do míst blízkých i 

vzdálených….dává podobu a umožňuje existenci bot, polobotek, námořnické obuvi, psích 

deček, bot na tkaničky, ženských bot, tanečních střevíčků, bačkor a těžkých pracovních 

škorní….“42 

 

Příloha č.3: „Z ČASOPISU POPULAR MECTIANICS, ÚNOR 1938: 

Americkým farmářům kynou nové plodinové zisky ve výši několika set miliónů dolarů, a to 

díky tomu, že byl vynalezen stroj, který řeší problém starý více než 6 000 let. Jedná se o 

konopí, plodinu, která nebude křížit cestu ostatním americkým produktům. Naopak, zbaví 

potřeby dovážet surový materiál, produkovaný málo placenými kulii a rolníky, a otevře 

tisíce pracovních míst pro americké dělníky po celé zemi. 

Stroj, který toto vše umožňuje, je zařízením k oddělení vláknité kůry od zbytku stonku, což 

činí konopné vlákno dostupným pro naše využití bez nemožně vysoké spotřeby lidské 

práce. 

Konopí je standartním vláknem po celém světě. Má vysokou pevnost v tahu a trvanlivost. 

Vyrábí se z něj více než 5 000 druhů textilních produktů, od lana po jemné krajky, a 
                                                
41 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 53 
42 ROBINSON, Rowan. Velká kniha o konopí.,strana 155 



 

     

dřevité „hurdy", zbývající po oddělení vlákna, obsahují více než 77% celulózy a lze je 

použít k výrobě více než 25 000 výrobků, od dynamitu po celofán... 

Z farmářova pohledu je konopí plodinou, kterou je snadnější pěstovat, s výnosy 3 - 6  tun 

na akr kteréhokoliv typu půdy,na kterém lze pěstovat kukuřici, pšenici nebo oves. Jeho 

vegetační období je krátké, takže je možné konopí sít i poté, co jsme zaseli ostatní plodiny. 

Poroste ve všech státech Unie. Dlouhé kořeny prorůstají a dělí půdu a zanechávají ji 

dokonale připravenou pro setbu v následujícím roce. Hustý příkrov listů, ve výši 8 až 12 

stop nad zemí, dusí plevel. Dvě po sobě jdoucí setby dostačují k oživení půdy, opuštěné 

po zničení kanadským bodlákem nebo 

pýrem plazivým. 

Podle starých metod bylo posekané konopí zanechánu na poli po celé týdny, dokud nebylo 

„namočené" natolik, že z něj mohlo být ručně vytaženo vlákno. Máčení je vlastně tlení 

působené rosou, deštěm a činností bakterií. Byly zkonstruovány stroje na mechanické 

vydělování vlákna po skončení máčení, náklady byly vysoké, stejně jako ztráty vlákna, a 

jeho kvalita byla naopak nízká. Nový stroj, tzv. dekortikátor, využívá ke kosení konopí 

upravenou sekačku na obilí. Konopí postupuje dále do stroje, kde  je automatický řetězový 

přenašeč rychlostí 2-3 tuny za hodinu postoupí lámacím ramenům. Nadrobno rozdrcené 

hurdy padají do násypky, odkud je ventilátor přemístí do baličky, na nákladní automobil 

nebo vagón pro sypké náklady. Vlákno vychází na druhé straně stroje, připravené pro 

balení. 

V tomto okamžiku se s ním může stál cokoliv. Ze surového vlákna lze vyrobit silné 

provazy či lana, tkát pytlovinu, užívat jako podklad pro koberce či linoleum, neboje lze 

bělit a zjemnit, a při tomto procesu z něj navíc získávat pryskyřičné vedlejší produkty 

vysoké obchodní hodnoty. Můžeme jím nahradit zahraniční vlákna, která v současnosti 

zaplavují naše trhy. 

Jedna velká prachárna spotřebovává každý rok tisíce lun konopných hurdu při výrobě 

dynamitu a TNT. Jistá velká papírna, která platívala více než milión dolarů ročně za 

vyráběné cigaretové papírky v zahraničí, dnes tyto papírky vyrábí z amerického konopí 

pěstovaného v Minnesotě. Nová továrna v Illinois z konopí vyrábí jemný papír na akcie. 

Přírodní složky konopí z něj činí levný zdroj všech známých druhů papíru, a vysoký 

obsah u-celulózy slibuje neomezený přísun surového materiálu pro tisíce výrobků z 

celulózy, klére vyvinuli naši chemici. 

Panuje všeobecně rozšířený názor, že plátno se vyrábí ze lnu. Ovsem ve skutečnosti ho 

většina pochází z konopí - odborníci odhadují, že více, než polovina dovážených plátěných 

tkanin je vyrobena z konopného vlákna. Dalším mylným názorem je to, že pytlovina se vyrábí 



 

     

z konopí. Ve skutečnosti je jejím zdrojem juta. a prakticky všechnu u nás užívanou 

pytlovinu vyrábějí indičtí dělníci, kteří si vydělají čtyři centy za den. Vázací provazy jsou 

obvykle vyrobené ze sisalu, který pochází z Yucatanu a východní Afriky.Všechny tylo 

produkty, dnes dovážené, lze vyrábět z domácího konopí. Rybářské sítě, tětivy, plátno, 

silná lana, overaly, damaškové ubrusy, jemné prádlo, ručníky, povlečení a tisíce dalších 

předmětů denní potřeby můžeme pěstoval na amerických farmách. Ročně dovážíme 

zahraniční tkaniny   v ceně zhruba 200 000 000 dolarů; v prvních šesti měsících roku 

1937 jsme dovezli surové vlákno za více než 50 000 000 dolarů. Všechny tyto příjmy 

můžeme nabídnout Američanům. Papírenství otevírá ještě větší možnosti. Roční obrat 

celého tohoto odvětví přesahuje l 000 000 000 dolarů, a z loho 80% tvoří import. Ale z 

konopí bude možné vyrobit všechny druhy papíru, a vládní odhady hovoří o tom, že 

10 000 akrů vyhrazených pěstování konopí nám zajistí přísun takového papíru, kolik 

dává 40 000 akrů průměrného lesa.“ 43 

 

Příloha č.4: Majoon 

„Majoon je konopné cukroví, které se připravuje z cukru, másla, mouky, mléka a 

sidhee nebo též bhangu. Ammer, majitel a provozovatel skvělého a proslulého podniku 

určeného pro vyznavače konopí z Kalkaty, toto cukroví připravoval několikráte před mýma 

očima. Dlužno dodat, že Ameer, je považován za mistra svého řemesla. Do kameninové 

nebo dobře pocínované nádoby se vloží čtyři unce sidhee a stejný díl přepuštěného másla 

guče, přidá se pinta vody a vše se zahřívá na ohni z dřevěného uhlí. Směsí se stále míchá, 

dokud se nevyvaří všechna voda, což se pozná podle toho, že po stranách nádoby začne 

prskat škvařící se máslo. Nádoba se poté z ohně odstaví a její obsah se přecedí skrz 

plátýnko, dokud je ještě horký-čímž se získá olejnatá směs konopných účinných látek a 

barviv- listy, vlákna atd. se zachytí v plátýnku, které se nakonec se vším všudy vyhodí. 

Zelený olejnatý roztok brzy ztuhne do podoby máslovité hmoty, která se poté opatrně 

proplachuje mírně vlažnou vodou, jež z ní odplaví zbytky barviv a rostlinných součástí. To 

se provádí, dokud má odtékající voda zelenou barvu. Výsledkem je světle zelená hmota 

připomínající běžnou mast. To, co se vypláchne, se vyhazuje-Ameer tvrdí, že tyto složky 

jsou jedovaté, mohou uváznout v krku, způsobit velkou bolest a velmi nepříjemné a 

nebezpečné příznaky.  

 Kuchař poté vezme dvě libry cukru, a ty spolu s trochou vody vloží na pánev a 

postaví na oheň.Až se cukr rozpustí a zpění, přidá se trochu mléka a vody, což se opakuje 
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ještě asi hodinu. Směsí se po celou dobu stejnoměrně míchá, dokud se netáhne jako sirup a 

dokud ve styku s chladným povrchem nezačíná tuhnout; tehdy se přimíchají čtyři unce 

sušeného mléka (pokud možno na slunci) a úplně nakonec přijde na řadu předem 

připravené konopné máslo, které se už jen krátce pomíchá. Poté se přidá pár kapek růžové 

vody a směs se vylije z pánvičky na nějakou mělkou mísu nebo na tác. Hmota okamžitě 

ztuhne do podoby tenkého koláče, který se pokrájí na kostičky, připomínající naše 

bonbony. Tato cukrátka se prodávají za cenu čtyř rupií za kus; začátečníka by přitom 

spolehlivě omámily tři drachmy, přičemž tři drachmy jsou po požití :sladké na chuť a 

velmi příjemně vonící.“44 

   

 

Příloha č.545 hašišové bonbony 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.6: Píseň šváb 

  „The Cockroach, the cockroach,  

  Now he cannot walk, 

  Because he don´t, because he don´t 

  Have marijuana to smoke. 

  (Šváb, šváb, 

  nemůže jít dál, 

  protože nemá, protože nemá 

  marihuanu, co by mohl zakouřit.)“46 

 

Příloha č.7: Článek z novin 

  „ Mexická rodina propadá šílenství 

 Vdova a její čtyři děti, které připravilo o zdravý rozum, když pozřely rostlinu 

marihuany. Alespoň to tvrdí lékaři, kteří se domnívají, že na záchranu dětí už nezbývá 

                                                
44 BOOTH, Martin. Konopí dějiny., strana 101 
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žádná naděje a že jejich matka zůstane až do konce života nepříčetná. K tragédii došlo 

v době, kdy leželo tělo jejich zavražděného otce v nemocnici. Matka neměla dost peněz na 

jídlo pro děti, které se pohybují ve věku od 3 do 15 let, a tak si společně nasbíraly na 

zahrádce nějakou zeleninu a býlí, a to si připravily k večeři. Sousedé od nich zaslechli 

nepřirozené výbuchy smíchu, a když přispěchali na místo, našli celou rodinu zcela šílenou. 

Vyšetřování prokázalo, že jim na zahradě mezi jinými plodinami rostla také omamná 

marihuana.             New York Times, 6.července 1927 “47 

 

Příloha č.8 : Hemp for victory 

  „Konopím k vítězství (film) 

  Americké Ministerstvo zemědělství, 1942. 

  14 min., zvuk, čb, 16mm 

  Shrnutí: Vysvětluje, že válka odřízla přísun hrubého konopného vlákna 

z východní Indie, a zdůrazňuje potřebu doma pěstovaného amerického konopí pro 

vojenské i civilní účely. Ukazuje život na farmách pěstitelů konopí v Kentucky a 

Wisconsinu.  

  - Jiné téma. 35 mm 

  1. Konopí- USA, 1. Americké Ministerstvo zemědělství. 

    633.53 Fi E 53-370 

  Ministerstvo školství USA. Agentura pro vizuální vzdělávání.“48 

 

Příloha č.9 : zákony 
 

„VYBRANÉ PARAGRAFY ZÁKONA Č. 40/2009 SB. TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 
VZTAHUJÍCÍCH SE 

K NEDOVOLENÉMU NAKLÁDÁNÍ S OPL 
 

§ 283 
NEDOVOLENÁ VÝROBA A JINÉ NAKLÁDÁNÍ 

S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A S JEDY 
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo 
jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, 
přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude 
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako člen organizované skupiny,  
b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,  
c) ve značném rozsahu, nebo  
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d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu 
patnácti let.  
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,  
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,  
c) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu, nebo  
d) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let.  
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 
potrestán,  
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo 
smrt,  
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 
rozsahu, nebo  
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.  
(5) Příprava je trestná.  
 

§ 284 
PŘECHOVÁVÁNÍ OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU 

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém 
omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli 
tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty.  
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní 
látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 
majetkové hodnoty.  
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.  
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.  
 

§ 285 
NEDOVOLENÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 

OBSAHUJÍCÍCH OMAMNOU NEBO PSYCHOTROPNÍ LÁTKU 
(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu 
konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.  
(2) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo 
jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím 
věci nebo jiné majetkové hodnoty.  
(3) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu.  
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.  



 

     

 
 

§ 286 
VÝROBA A DRŽENÍ PŘEDMĚTU K NEDOVOLENÉ VÝROBĚ 

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY A JEDU 
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět 
určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje 
omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět 
let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 
hodnoty.  
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,  
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,  
b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,  
c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo  
d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  
 

§ 287 
ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE 

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom 
podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán 
odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1  
a) jako člen organizované skupiny,  
b) vůči dítěti, nebo  
c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným 
obdobně účinným způsobem.  
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený 
v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.“ 49 
 

Příloha č.10: „Množství větší než malé 
Marihuana (delta-9-THC)  více než 15 gramů sušiny 1  5 g delta-9-THC 
 Hašiš (delta-9-THC)   více než 5 gramů    1 g delta-9-THC“50 
 
 „Rostliny konopí (Cannabis sp.) všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 
0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny je větší než malé 
množství počet nad 5 rostlin“51 
 
 
Příloha č.11: Upřesnění trestů  
  „V souvislosti s těmito změnami se Národní monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti, Národní protidrogová centrála Policie ČR a Centrum adiktologie PK 
1. LF UK v Praze rozhodly vydat společné stanovisko pro potřeby médií i široké veřejnosti 
s cílem předejít mylným interpretacím nově definovaného právního rámce, zejména těm o 
„legálních“ či „povolených“ nebo „beztrestných“ množstvích drog:  

                                                
49 http://www.drogy-
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50 http://www.legalizace.cz/legislativa/aktualni-zakon/hodnoty-urcujici-mnozstvi/ 
51 http://www.legalizace.cz/legislativa/aktualni-zakon/nelegalni-rostliny-a-houby/ 



 

     

 Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a 
postižitelné vždy: v malém množství podle zákona o přestupcích; v množství 
větším než malém podle trestního zákoníku. Subjekty, které jsou oprávněny drogy 
přechovávat, definuje zákon (patří sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, 
laboratoře apod.). Pokud tedy drogy přechovává uživatel drog nebo závislý, jedná 
se vždy o protiprávní jednání. 

 Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro 
vlastní potřebu může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 
Kč. 

 Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu 
v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na jeden 
rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Za neoprávněné přechovávání jiné omamné nebo psychotropní látky než 
konopné v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, 
zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní 
potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství podle zákona 
o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku. 

 Za neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní 
potřebu v malém množství může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do 
výše 15 000 Kč. 

 Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebu v množství 
větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, 
peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Za neoprávněné pěstování houby nebo jiné rostliny než konopí pro 
vlastní potřebu v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody delší, a to 
až na jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

 Dělení drog na konopné drogy a jiné drogy, eventuálně rostliny konopí a 
jiné rostliny a houby obsahující drogy, zákon používá pouze v případě 
přechovávání a pěstování pro vlastní potřebu v množství větším než malém. 
Jakékoliv další způsoby nedovoleného nakládání (např. prodej, dovoz, vývoz) jsou 
trestány stejně bez ohledu na typ drogy. 

 Co se považuje za „množství větší než malé“ stanovila vláda svým 
nařízením. Co se považuje za rostliny nebo houby obsahující drogy v souvislosti 
s pěstováním pro vlastní potřebu stanovila taktéž vláda nařízením. Vládní nařízení 
jsou stejně jako trestní zákoník závazná pro každého bez výjimky, tedy i pro orgány 
činné v trestním řízení, včetně soudů.“52 
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Příloha č.12: dotazník 

Vážená studentko/ vážený studente, 
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumné části mé 
bakalářské práce.Tématem práce je Marihuana mezi námi, aneb děti v za(u)jetí měkké 
drogy. Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze pro účely této 
práce. Dotazník, prosím, vyplňte tak, aby výstižně charakterizoval Váš osobní názor.  
 
Identifikační údaje 
Věk             let 
 
Pohlaví             □ muž          □ žena 
 
Zaškrtni, nebo popiš vlastními slovy 
1) Co se Ti vybaví, když se řekne marihuana? 
 
 
 
2) Zkus popsat nebo namalovat marihuanu( Jak vypadají listy, jak vypadá čerstvá 
rostlina,sušená …)  
 
 
 
 
 
3) V kolika letech jsi poprvé slyšel/a o marihuaně? 
□ v méně než v 10 letech □ v 10-12 □ v 13-15 □ 15-17 □ ve více než v 
18  
 
4) Kde jsi poprvé slyšela o marihuaně? 
□  doma, v rodině  □ mezi přáteli        □ ve škole  □ z novin, časopisů nebo knih 
□  …………………………. 
 
5) Povídáš si  s někým o marihuaně? ( Můžeš zaškrtnout více odpovědí) 
□ ano, ve škole s učiteli  □ ano, ve škole se spolužáky   □ano, doma s rodiči  
□ ano, doma se sourozenci   □ ano, se svými kamarády mimo školu  
□ ano, …………………… □ ne, nepovídám si s nikým 
 
6) Sháníš si někde sám/sama informace o marihuaně?  □ ano   □ ne 
 
7) Pokud ano, kde? 
 □ u učitelů  □ u rodičů  □ u spolužáků  □ v knihách   □ na internetu 
□………………………….. 
 
8) Jaké znáš využití marihuany? 
 
 
 
 
9) Znáš někoho kdo kouří marihuanu?  □ ano   □ ne 
 
 



 

     

 
10) Co si myslíš o lidech, kteří kouří marihuanu? 
 
 
 
 
11) Máš vlastní zkušenosti s marihuanou? 
□ ano, kouřil/a jsem   □ ano, jedl/a jsem, pil/a jsem….    □ ne, nemám 
 
12) Pokud jsi kouřil/a marihuanu, kolikrát?  □ pouze jednou  □ vícekrát 
 
13) Pokud jsi kouřil/a marihuanu, kdy naposled? 
 □ to už je dávno  □ v posledním měsíci   □ v posledním týdnu 
 
14) Pokud jsi kouřil/a marihuanu, proč? 
 
 
 
 
15) Pil/a jsi někdy alkohol?  
 □ ano, pivo, víno…    □ ano, rum, vodka,…  □ ne,nepil/a 
 
16) Víš, jak se dá ve Tvém okolí sehnat marihuana (například 1 gram marihuany)? 
□ ano, výměnou za něco – za co?  
     ……………………………………/za gram 
□ ano, prodejem od někoho – za kolik?  
     ……………………………………/za gram 
□ nevím 
 
17) Znáš někoho, kdo ve Tvém okolí pěstuje marihuanu? 
 □ ano,znám se s ním osobně   □ ano, ale znám ho jen od vidění 
□ ano, už jsem o někom slyšel, ale nikdy jsem ho neviděl   □ ne, neznám 
 
18)  Uměl/a bys Ty sám/sama vypěstovat marihuanu? □ ano   □ ne 
 
19) Znáte nějaké zákony týkající se marihuany?   □ ano  □ ne 
 
20) Kolik kusů rostlin může člověk legálně pěstovat? 
□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ více než 5 
 
21) Kolik gramů marihuany u sebe může člověk mít legálně? 
□ 0 g  □ 5 g  □ 10 g  □ 15g  □ 20g  □ více než 20g 
 
22) Kolik gramů může člověk prodat, aby to byl pouze přestupek? 
□ 0 g  □ 5 g  □ 10 g  □ 15g  □ 20g  □ více než 20g 
 
 
Děkuji Vám za vyplnění dotazníku a vyjádření Vašich názorů na problematiku marihuana 
na  školách.                                                  
      Šárka Čapková ( PedF UK v Praze, učitelství M-PG) 

 



 

     

 

Příloha č.13: grafy pro srovnání škol, legislativní otázky 

Základní škola, otázka č.20 (Kolik kusů rostlin může člověk legálně pěstovat?) 
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Základní škola, otázka č.21 (Kolik gramů marihuany u sebe člověk může mít legálně? 

21%

63%

10%

2%
2%

2%

0 5 10 15 20 >20

 



 

     

 

Gymnázium+střední školy+učiliště 

18%

43%

17%

19%
3%

0%

0
5

10
15

20
>20

 
 

Základní škola, otázka č.22 (Kolik gramů může člověk prodat, aby to byl pouze 
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