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Anotace 
Práce nese název Cannabis: Historie a současnost. Zabývám se zde 

historií cannabisu, jeho pozitivy a negativy a protidrogovou politikou vůči této 

rostlině.  

Práce se skládá z pěti hlavních částí. Nejdříve rozebírám historii této 

rostliny a snažím se tuto rostlinu představit.  

Další část se zaměřuje na kladné stránky marihuany, které můžeme 

najít i v první části, kde popisuji využití průmyslového konopí. Mezi klady 

cannabisu patří hlavně jeho léčivé účinky a využití konopí jako zemědělské 

plodiny. 

Třetí část je zaměřena na záporné stránky cannabisu. Cannabis má 

vědecky dokázané léčivé účinky, ale v práci ukazuji i jeho škodlivost na zdraví 

jedinců, kteří marihuanu užívají.  

Ve čtvrté části rozebírám protidrogovou politiku vůči této rostlině. Tato 

politika je rozebrána z nejširšího pohledu a to z pohledu OSN. Dále rozebírám 

protidrogovou politiku Evropské unie a České republiky. 

V poslední kapitole se zabývám dotazníkovým šetřením, které je 

zaměřeno na postoje studentů vůči této rostlině. 

 

Klíčová slova 

marihuana – konopí – nemoci – léčba – zdravotní problémy – protidrogová 
politika 
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Summary 
My work is about history of cannabis, about positive size of this plant, 

about negative size of this plant and about the antidrug politic size against this 

plant. 

My work is consists of five main parts. I am starting to talk about 

history of those plants and I am trying to introduce you with this plants.  

The second part is about positive size of cannabis plant. The basic 

positive of     cannabis is healing effects and use in the agriculture as well in an 

industry. 

The third part is opositte of second part so I will be talking about 

negative size of cannabis. We know that cannabis has healing power but in my 

work I will show you danger and harmfulness of cannabis on the users.  

The fourth part is about antidrug policy against cannabis. Mostly I will 

talk about OSN because they are one of the biggest antidrug policy on the 

world. Still we going to talk about antidrug policy in an Europe Unie and of 

course in the Czech Republic. 

Last part of my work is a research which is focus on students in Czech 

Republic and their sentiment about cannabis. 
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Úvod 
Marihuana je velmi diskutabilní rostlina. Má mnoho příznivců, ale i 

odpůrců. Chtěla jsem zjistit, jak vypadá pravda ohledně této rostliny. 

V této práci rozebírám cannabis a snažím se ukázat jeho kladné a 

záporné stránky. Na začátku práce představuji tuto rostlinu a popisuji dějiny 

konopí. Dále se zabývám protidrogovou politikou a na konci práce 

vyhodnocuji dotazníkové šetření. 

Cílem mé práce je rozbor této rostliny. Zjistit z kvalifikované literatury, 

jestli je marihuana nebezpečná droga a nebo neškodná bylina. Dále mě 

zajímalo, jak na tuto rostlinu reagují státy se svou protidrogovou politkou          

a jestli je reakce politiky přiměřená vůči marihuaně. Na konci práce 

vyhodnocuji dotazníkové šetření, které ukazuje postoje studentů vůči 

cannabisu. Šetřením jsem chtěla zjistit k jakým protidrogovým opatřením 

studenti inklinují. Zda by si přáli přísnější tresty a nebo naopak mírnější. 

V práci používám odbornou literaturu a elektronické zdroje pro psaní 

teorie. Práci ukončuji kapitolou – dotazníkového šetření. Pro výzkum 

používám dotazníky, které v poslední kapitole vyhodnocuji. 
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1. Dějiny konopí 
Marihuana provázela lidstvo už od nepaměti. Patří mezi rostliny, které 

byly jako první domestikované. Provázela lidskou společnost od více než 1000 

let př. Kr. až do 19 st. a přinášela lidem užitek v podobě látek, vláken, 

světelného oleje, papíru, léčiv a pokrmů pro lidi a zvířata. Nejstarší nález patří 

mezi desáté tisíciletí před n.l. na ostrově Tchaj – Wan, šlo o keramické 

úlomky, které byly ozdobené obtiskem konopného provazu.1 Z konopných 

vláken se tkaly látky, provazy, plachty a vyráběl se kvalitní papír. Dalším 

důkazem využití této rostliny je nejstarší archeologický nález pozůstatků oděvu 

zhotoveného z konopných vláken z období dynastie Chou (1122 – 249 př. n .l.) 

v Číně.2 Provazy a plachty využívaly Vikingové na svých plavbách a jako 

zemědělskou plodinu ji používali i Frankové, západogermánský kmen, který 

vyvinul trojpolní systém, s využitím této rostliny.3 V dnešní době se technické 

konopí v tomto pěstovním systému též využívá. Potlačuje růst plevelu, je 

nenáročné na hnojení a drolí zeminu na menší části. 

V 15. století se rozmohly záoceánské plavby. Velká Británie                 

a přímořské státy Evropy mezi s sebou soupeřily o získání hlavního postavení 

na moři. Budovaly se čím dál lepší a rychlejší lodě. Na pevné plachty a lana se 

používalo konopí. Celá Evropa závodila v pěstování a dovážení této potřebné 

plodiny. Mistry ve výrobě lanoví a plachet se staly Benátky a později 

Holandsko. Kolonizátoři přivezli zelený list i  do Nového světa, kde se na 

příkaz mocnářů ze starého kontinentu začal pěstovat. 

Pro své psychotropní účinky užívali marihuanu v Indii a v arabském 

světě, kde byl zakázán alkohol kvůli Islámu. Do Evropy se hašiš dostal 

                                                 
1 Viz Booth 29 
2 Viz Milovský a kolektiv 31, cit. podle Li H. The Origin and Use of Cannabis in Eastern 

Asia: Their Linguistic Cultural Implications. In Rubin V, ed. Cannabis and Culture. The 
Hague: Mouton, 1975. 

3 Viz Booth 40 
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prostřednictvím Napoleona Bonaparte v 17. století, kdy kolonizoval Egypt.4 

Protože francouzští vojáci hledali v Egyptě povyražení a nedal se zde sehnat 

alkohol, našli si jinou neřest a tou bylo požívání a kouřní hašiše. Při návratu do 

Evropy si s sebou vojáci vezli nemalé zásoby, které se dostaly i k francouzské 

společnosti. 

V 18. století vypukl velký boom orientu. Z kolonizovaných zemí se 

vozilo hedvábí, porcelán, koberce, ale i konopí. Velký zájem o něj měli 

spisovatelé, kteří jej užívali pro zlepšení představivosti.5 Konkurentem 

marihuany bylo opium, na kterém si někteří intelektuálové vypěstovali těžkou 

závislost. Obě tyto plodiny se využívaly nejdříve pro svůj léčivý, ale i později 

pro svůj psychoaktivní potenciál. Což platí dodnes. 

V 19. století se užívaní drog stalo trestným činem. Vlády jednotlivých 

zemí se pokoušeli potlačit konzumaci marihuany a dalších omamných drog, 

což platí dodnes. Velkým bojovníkem proti této rostlině se stal Harry               

J. Anslinger, který stanul v čele amerického Federálního úřadu pro narkotika.6 

Za přechovávání malého množství hašiše nebo suchých palic byly ustanoveny 

vysoké tresty odnětí svobody až na 10 let. Mezi pronásledované patřili jazzoví, 

bluesoví muzikanti, později i rockeři, intelektuálové a spisovatelé, se kterými 

byla tato droga velmi spjata. Timothy Leary a Alan Ginsberg, začali psát          

o drogách a tvrdili, že lidé si mohou pomocí přírodních drog rozšířit vědomí    

a lépe poznat sami sebe.7 Oba tito spisovatelé byli pronásledováni policií,         

a Learyho se podařilo kvůli malému množství marihuany dostat do vězení. 

Z rasových důvodů byli pronásledováni i mexičtí a černošští obyvatelé 

Ameriky. Ti byli nařčeni bílým obyvatelstvem, že kouří marihuanu a ta u nich 

způsobuje delikventní chování (podívání se na bílou ženu, šlápnutí na stín 

                                                 
4 Viz Booth 73 
5 Viz Booth 77 
6 Viz Booth 152 
7 Viz Booth 215 
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bílého muže, podívání se do očí bílého muže déle jak 3 s., apod.). Následně 

byli odsouzeni k trestu odnětí svobody, který se pohyboval od 10 dní do         

10 let.8 Po odchodu Aslingera ze svého postu se situace s marihuanou uvolnila. 

V roce 1962 president Kennedy zavrhl dosavadní přístup k marihuaně.9           

A tresty za její užívání a přechovávání se snížily.  

V 60. letech nastala éra hippies, bohužel bodle Boothse dali vznik 

organizovanému zločinnému trhu s pašováním konopných drog. Jako první 

začali pašovat marihuanové produkty do svých domovských zemí. Ze začátku 

šlo o malá množství, ale časem se zvětšovala až na stovky kilogramů. Chudé 

země s přírodními drogami,jako je Afgánistán, Pákistán, Libanon a Maroko 

pašují hašiš a opium ve velkém, jejich vlády nad tím přivírají oči, protože 

peníze z tohoto nelegálního obchodu místní obyvatelé potřebují. Obchod 

s drogami funguje na tomto principu dodnes. Lidé drogy nepřestanou brát         

a továrničky na jejich výrobu budou neustále vznikat a zanikat. 

 

Nejstarší bezpečně doložené nálezy nažek konopí na našem území byly 

nalezeny v Modlešovicích (okres Strakonice) a pocházejí z doby laténské (400 

– 100 př. n. l.), jde o dobu železnou a naše území obsadili Keltové. Nejstarší 

dochované konopné tkaniny pak pocházejí ze 6. století (Březno, okres Louny). 

Z této doby také pocházejí místní jména – Konopná, Konopiště, Konopník        

a národní písničky, kde se o konopí zpívá.10 

Na území Slovenska se pěstovalo konopí více než len s výjimkou 

severohorských oblastí. V 18. století se konopí pěstovalo na poddanských 

hospodářstvích a panských statcích a to především pro vlastní potřebu. Jednak 

pro dlouhá pevná vlákna odolná vlhku a pro olejnatá semena. Z vláken se 

vyráběly provazy a látky. Semeny se krmila hospodářská zvířata, vařila se 

                                                 
8 Viz Herer 67 
9 Viz Booth 213 
10 Viz Kubánek 89 
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z nich polévka, kaše a lisoval se z nich olej, který sloužil ke svícení a výrobě 

kolomazi. Vlákno z konopí a lnu se získávalo v tzv. pazdernách, což byla 

obvykle jedna místnost s velkou pecí, kde se máčený len a konopí sušily          

a třely. Těžištěm pěstování konopí u nás byly nejteplejší oblasti – převážně      

J. Morava a na Slovensku Záhoří. Přebytek konopí se vozil na trh do Vídně 

nebo do hornických měst. Pomalým rozvojem zpracovatelského průmyslu        

a nahrazováním konopných vláken lacinějšími surovinami došlo k úpadku 

pěstování.11 

 

1.1. Cannabis sativa l. a jeho popis 
Tato rostlina není přímým lékem, ale léčí a zklidňuje některé 

symptomy. Léčebné účinky jsou potvrzeny vědeckými studiemi. V dějinách se 

konopí užívalo v léčitelství a různé herbáře doporučují tuto rostlinu na 

specifická onemocnění. 

„Oficiální vědecký název je Cannabis sativa L., sativa znamená             

z latinského překladu užitečný.“12 Patří mezi jednoleté rostliny a dorůstá výšky 

jednoho až pěti metrů. Má štíhlý stonek, který může být až dva centimetry 

tlustý. Kůra stonku se skládá z dlouhých kvalitních vláken, která mají široké 

využití. Dřevnatá kůra stonku je z jedné třetiny tvořena celulózou, sloučeninou 

používanou při výrobě papíru, plastů, apod.13 Rostlina produkuje semena, která 

obsahují důležité esenciální mastné kyseliny. Konopí má schopnost čistit půdu 

od plevelů a čerpat z ní těžké kovy. Silný a rozvětvený kořen  provzdušňuje 

půdu a zabraňuje erozi, ve vegetativním období vytahuje ze země vodu, a tím 

brání záplavám. Látky obsažené v konopných květech a stoncích působí jako 

účinná ochrana před některými plísněmi či hmyzími škůdci.14 Cannabis je 

                                                 
11 Viz Kubánek 89 
12 Viz Conrad 13 
13 Viz Conrad 15 
14 Viz Milovský a kolektiv 70 
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nenáročná rostlina, která nemá v říši hmyzu nepřátele a tudíž nemusí být 

chemicky ošetřována. K životu jí stačí přírodní hnojivo a půda bohatá na dusík, 

proto by se měla pěstovat v kombinaci s rostlinami, které obohacují zemi         

o tento prvek. Řekneme – li to zjednodušeně, cannabis má výdrž plevele. 

 

1.2. Marihuana a průmyslové konopí 
Chris Conrad rozlišuje marihuanu a konopí. Marihuana má 

psychoaktivní účinky a konopí je nemá, tudíž se může legálně pěstovat na 

vlákna a nazýváme ho průmyslovým konopím. Hodnoty THC v konopné 

rostlině na vlákna by měly být menší než 0,3 procent. Oplodněná samičí 

rostlina nemá tržní hodnotu, protože všechnu svoji sílu směruje do tvorby 

semen a tvorba léčivého a psychoaktivního THC je minimální. Proto byla 

vyšlechtěna tzv. sinsemilla, ze španělského překladu bez semen.15 Rostlina 

nemá semena a veškerou svoji sílu dává do květu, který je pokrytý pryskyřicí 

s léčivými a psychicky aktivními látkami. Z této pryskyřice se vyrábí silný 

hašiš, nebo se květy drtí a kouří, či pojídají pro své euforizující i léčivé účinky. 

Konopná pryskyřice obsahuje přinejmenším 60 sloučenin, dvě 

nejdůležitější z nich jsou CBD  (cannabidiol) a THC (tetrahydrocannabinol). 16 

Cannabidiol není psychicky aktivní a je nejvíce obsažen v průmyslovém 

konopí. Naopak psychoaktivní THC je maximálně obsaženo v marihuaně. 

Rostlina obsahuje oba komponenty, ale CBD potlačuje THC, nebo THC 

snižuje výskyt CBD v rostlině. Tyto dvě sloučeniny se přetlačují a podle 

většího množství nám vznikne buď euforizující marihuana nebo hodnotné 

průmyslové konopí. „V nedávné době bylo zjištěno, že CBD potlačuje některé 

účinky THC, jako je zrychlení tepu, dezorientace v čase a určité subjektivní 

                                                 
15 Viz Conrad 18 
16 Viz Conrad 45 
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stresové reakce.“17 Proto má cannabidiol zklidňující a léčivé účinky. Pomáhá 

při onemocnění zvaném dystonie. Jde o bolestivé tuhnutí svalů a svalové 

křeče.18 Utlumuje i epilepsii, ale jsou známé případy, kdy marihuana 

epileptický záchvat vyvolala. Proto je zde používání konopí diskutabilní.  

Milovský to doplňuje o tvrzení, které doporučuje užívat konopí jen při 

záchvatech grand mal (jde o náhlé bezvědomí, křeče, pomočení a pokousání), 

ale nedoporučuje rostlinu užívat při záchvatech petit mal (mrákotné stavy), kdy 

může konopí tyto stavy zhoršit.19 Pomáhá při léčbě Tourettova syndromu, kdy 

nemocný vykazuje různé tiky, pohyby i slovní vyjádření, která člověk 

neovládá.20 Zde pomáhá zklidňující účinek cannabidiolu na nervy. Dále se 

používá proti nespavosti, zde jsou vykázaná velmi dobrá zlepšení. 

 

1.3. Průmyslové konopí a jeho využití 
V dnešní době technické vlastnosti konopí využívá lidstvo oproti 

minulosti jen z malé části. V České republice se průmyslové konopí pěstuje 

výjimečně. Hlavní příčiny jsou, že zemědělci neznají technologii pěstování této 

rostliny a dotace EU se týkají pěstování lnu a ne konopí.21 Jack Herer velký 

zastánce marihuany tvrdí, že při pěstování biomasy z konopí na 6% americké 

zemědělské půdy by cannabis zajistil všechny americké energetické potřeby.   

A pěstování by vrátilo velké zisky do státní pokladny a vytvořilo další pracovní 

příležitosti.22 .23 Dnes je výzkum ohledně využití konopí v popředí a z této 

plodiny už umí lidé vytvořit nejrůznější produkty. 

                                                 
17 Viz Conrad  56 
18  Viz Conrad 57 
19 Viz Milovský a kolektiv 411 
20 Viz Conrad  59 
21 Viz Kubánek 14 
22 Viz Herer 45 
23 Viz Kubánek 14 
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Konopí jako potravina a krmivo – obsahují 19 – 22 % stravitelných 

bílkovin a 15 – 34 % tuku. V hrsti konopných semen je takové množství 

proteinů a mastných kyselin, které pokryje potřebu člověka na jeden den. 

Semena jsou také pochoutkou pro ptactvo, která mu velmi svědčí.24 

Vlákna – konopné tkaniny jsou odolné vůči horku a zadržují až 95 % 

UV záření. Jsou značně pevné a pružné. Sají dobře vlhkost a jsou odolné vůči 

hnilobě. Proto se používají k výrobě plachet a potřeb pro plavbu. Zajímavé je, 

že na pěstování bavlny se používá 26 % celosvětové produkce pesticidů, 

zatímco konopí takovou údržbu nepotřebuje, protože odpuzuje hmyz a hubí 

plevel.25 

Plasty – lze je vyrobit takovým způsobem, že jsou v přírodě 

rozložitelné.  

Zdroj paliva a energie – pěstování konopí jen jako zdroje paliva není 

v dnešní době ekonomicky výhodné. 

Izolační materiály (stavebnictví) – konopí je dobrou alternativou dřeva 

a můžou z něj být vyrobeny desky, izolační materiál (místo skelné vaty)           

a beton. Beton je 7 ×  lehčí než klasický beton, pružnější a má dobré izolační 

schopnosti.26 

Barvy a laky – konopné semeno obsahuje až 35 % oleje, který lze 

použít na výrobu barev. Biopalivo – samotný konopný olej lze použít k výrobě 

bionafty. Z oleje se dá též vyrábět prací prášek, který méně škodí životnímu 

prostředí. 

Konopný papír – zatímco stromy rostou desetiletí, konopí vydá 

čtyřnásobné množství vlákniny na papír každý rok. Výroba papíru z konopí 

méně znečišťuje životní prostředí než výroba ze dřeva.27 

                                                 
24 Viz Kubánek 67 
25 Viz Kubánek 69 
26 Viz Kubánek 71 
27 Viz Kubánek 80 

 17 



 

18 



 

2. Marihuana a její léčivé účinky 
Konopí se pro své léčivé účinky používalo už v minulých dobách.               

V 19. století se užívání marihuany stalo trestným činem.,V dnešní době 

vznikají umělé léky podobné různým výtažkům z přírodního konopí. Ale 

některým pacientům tyto syntetické preparáty nedělají dobře a proto dávají 

přednost přírodnímu materiálu. Dnes je u nás užívání marihuany zakázáno i pro 

léčebné účinky. Řada odborníků tvrdí, že cannabis má obrovský terapeutický 

potenciál a to nejen pro medicínu, ale i pro průmysl a zemědělství. Problém je 

v tom, že než se dostanou léky z konopí nebo samotné konopí do lékáren, tak 

musí projít vědeckým zkoumáním, že je léčivé. V minulosti se žádné vědecké 

zprávy nepsaly a veškeré informace se předávaly ústně. V České republice 

máme i kapacitu Profesora Hanuše, který se podílel na spoluobjevení 

anandamidu (látka, která se váže na cannabinoidní receptory v mozku, stejně 

jako THC) a mezi další velké jméno patřilo jméno profesora Kabelíka, který 

studoval antibakteriální účinky konopí, pomáhali mu profesoři Zdeněk Krejčí   

a František Šantavý.28 Čeští vědci přinesli světu významné objevy v léčbě 

konopím. Cannabis má pro léčbu tu výhodu, že nenarušuje žádné fyziologické 

funkce a nepoškozuje žádné vnitřní orgány, když je užíván v terapeutických 

látkách.29 Při užívání cannabisu vzniká snášenlivost – tolerance, znamená to, 

že potřebujeme větší dávku pro dosažení určitého efektu, kde nám v minulosti 

stačila menší dávka. (To je podobné u všech drog.) Tělo se přizpůsobí a sníží 

počet receptorů na buňkách, na které se vážou přírodní cannabinoidy, proto se 

sníží účinky při dlouholetém a těžkém užívání konopí.30 Grotenhermen tvrdí, 

že po ukončení konzumace marihuany se tyto změny vrátí vesměs do 

původního stavu.31 Při terapeutických dávkách je vznik tolerance minimální. 

                                                 
28 Viz Milovský a kolektiv  406 
29 Viz Grotenhermen 135 
30 Viz Grotenhermen 139 
31 Viz Grotenhermen 139 
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Další názor proč užívat léčebný Cannabis pochází od profesora Hanuše, který 

se o tuto rostlinou velmi zajímá, a ten tvrdí: „Léčebné konopí by mohlo 

nahradit ty farmaceutické prostředky, které jsou drahé a mnohdy mají vedlejší 

účinky, protože konopí je bezpečnější a mnohem levnější“.32 

 Z druhé strany můžeme pozorovat i možná rizika, která představuje na 

semináři ohledně léčby touto rostlinou Doc. Milovský. Tvrdí, že dosavadní 

studie, které byly publikovány nereferují dostatečně o vedlejších účincích 

konopí a byly provedeny na malém vzorku pacientů. Proto by se měly provést 

podrobnější studie ohledně léčebného využití Cannabisu..33 (Vedlejší účinky 

cannabisu jsou např. zpomalené reakce, vliv na kardiovaskulární systém, při 

předávkování může vzniknout panický stav a může vyvolat psychózy               

u predisponovaných jedinců. Nežádoucí účinky jsou rozebrány v další části 

této práce.) Zato v publikaci A canabis leader: global issues and local 

experiences John Witton poukazuje na to, že v roce 2004 se zvýšil počet 

výzkumných prací ohledně léčivých účinků cannabinoidů  na 6000. Dále se 

prozkoumávají další cannabinoidy a jejich účinky na lidský organizmus (ne 

jenom THC, nebo CBD) a jejich počet se vyšplhal v roce 2004 na 27.34 

 

                                                 
32 HANUŠ, Lumír. Levnější a méně rizikové. In RADIMECKÝ, Josef. "Perspektivy léčby 

konopím: Zdraví, legislativa, politika" : souhrnná zpráva z odborného parlamentního 
semináře [online]. duben 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 
2010-12-28]. Dostupné z WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-
Perspektivy-lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-
zaznamu>. 

33 MILOVSKÝ, Lumír. Rizika vedlejších účinků konopí užívaného pro léčebné účely. In 
RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrnná zpráva z 
odborného parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 
2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-
Perspektivy-lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-zaznamu>. 

34 A canabis leader: global issues and local experiences . [s.l.] : [s.n.], 2008. 352 s. 
Dostupné z WWW: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis>. 
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2.1. Jak funguje endocannabinoidní systém (z řeckého slova 
endo – uvnitř)? 

Tělo je tvořeno buňkami a na tyto buňky se váží endocannabinoidy 

nebo rostlinné cannabinoidy, které umí regulovat chuť, vnímání smyslových 

jevů, bolest, koordinaci pohybů, atd.35 Když si zakouříme marihuanu, tak se 

látky – cannabinoidy  

(např. THC –tetrahydrocannabinol, CBD – Cannabidiol) dostanou do 

mozku a zde se váží na určité buňky, které nám přivodí dobrou náladu. 

Cannabinoidy se mohou vázat na nervové buňky v mozku, páteři, ale také na 

buňky, které jsou v srdci, střevech, v plicích, močových cestách, děloze, 

varlatech, žlázách s vnitřní sekrecí, slezině, a také v bílých krvinkách.36 Proto 

může konopí působit ve všech těchto oblastech. Různé cannabinoidy mají 

schopnost léčit a zmírňovat různé symptomy nemocí a nejlépe fungují ve své 

přirozené kombinaci. První tělu vlastní cannabinoid byl objeven v roce       

1992 profesorem Hanušem a jeho kolegou Williamem Anthonym Devanem              

- anandamid (ánanda sanskrtsky – blaženost) se váže na buňky v mozku           

a ovlivňuje depresi, chuť k jídlu, bolest, plodnost a paměť.37  

 

2.1.1. Roztroušená skleróza  
Tato nemoc postihuje především ženy a znemožňuje ovládání končetin 

a prstů.38 Milovský to doplňuje o neostré vidění, setřelou řeč, ztrátu kontroly 

nad vyměšováním, problémy se sexuálními funkcemi, obecnou slabost a silné 

deprese.39 Jde o těžké postižení centrálního nervového systému. Conrad tvrdí, 

že marihuana pomáhá pacientům od křečí, spasticity (ztuhlost svalů), ataxie 

                                                 
35 Viz Grotenhermen 52 
36 Viz Grotenhermen 52 
37 Anandamid. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, , last modified on 27. 9. 2010 v 08:10 [cit. 2010-12-27]. Dostupné        
z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Anandamid>. 

38 Viz Conrad 70 
39 Viz Milovský a kolektiv 409 
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(porucha koordinace pohybů), čímž pomáhá nemocnému získat kontrolu nad 

končetinami a normálně se pohybovat. Milovský to doplňuje o zlepšení 

ovládání močového měchýře a zlepšení v testu psaní.40 V roce 2005 byl podán 

syntetický lék – Sativex šestseti pacientům a 65 % z nich zaznamenalo zlepšení 

kvality života a snížení bolesti.41 Zde jde o velký vzorek pacientů, ale jsou        

i případy, kdy pacienti marihuanu kouří a ta jim též pomáhá. Nemocní si časem 

najdou takovou dávku, která jim vyhovuje a zlepší jim jejich stav a nepřivodí 

jim euforické účinky. 

 

2.1.2.  Alzheimerova choroba 
Mozek nemocného obsahuje abnormální nánosy (plaky, klubka), které 

poškozují nervové buňky a tím dochází k postupné demenci (nerozpoznání 

blízkých osob, úplná ztráta soběstačnosti, tělesné i duševní chátrání…). 

Grotenhermen cituje Nathaniela Moltona, který tvrdí, že cannabinoidy 

předchází poškozování nervových buněk.42  

 

2.1.3. Parkinsonova nemoc 
Parkinsonova nemoc je chronickým nervovým onemocněním, jež se 

vyznačuje zpomalením pohybů, ztuhlostí svalstva a třesem.43 Grotenhermen 

uvádí výsledky vědeckého průzkumu mezi pacienty s Parkinsonovou nemocí, 

které prováděli vědci Karlovy univerzity v Praze. Výzkum byl představen 

v roce 2002 na mezinárodním kongresu k Parkinsonově nemoci v USA. 

Z výzkumu vyplývá, že u 46% pacientů došlo ke všeobecnému zmírnění 

symptomů Parkinsonovy nemoci, další pacienti vykazují zlepšení při zmírnění 

                                                 
40 Viz milovský a kolektiv 409 
41 A canabis leader: global issues and local experiences . [s.l.] : [s.n.], 2008. 352 s. 

Dostupné z WWW: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis>. 
42 Viz Grotenhermen 69 
43 Viz Grotenhermen 87 
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třesu ve stavu klidu, strnulosti pohybů a ztuhlosti svalů, tato zlepšení se 

objevila po delším čase (1,7 měsíci).44 

 

2.1.4 Migréna  
jde o silnou bolest trvající několik hodin až dní, kterou provází 

nevolnost a zvracení.45 Lékaři tvrdí, že je bolest způsobena zúžením cévek 

v mozku. Pro zbavení se této bolesti je nutný spánek, který můžeme podpořit 

kouřením, nebo snědením pokrmů z listů konopí. 

 

2.1.5 Deprese a závislost  
V 19. století se používal Cannabis na léčbu závislosti na alkoholu          

a opiu. Jde o velmi těžké závislosti. V té době mnohé protialkoholické ženské 

organizace navrhovaly hašiš jako náhradu za „démonický“ alkohol, který 

podporoval u mužů násilí páchané na ženách.46 A marihuana zde nabízí pomoc 

a podporu při léčbě. Tato rostlina nemá takovou sílu jako opium anebo alkohol, 

ale má též sedativní a euforizující účinky jako tyto látky a člověk může 

normálně fungovat, narozdíl od opilého nebo heroinem omámeného člověka. 

Conrad tvrdí, že konopí pomáhá lidem s různými diagnózami 

psychických poruch relaxovat a udržovat společenské kontakty. Dále ale 

upozorňuje na nebezpečí vzniku stresu při vysokých dávkách THC. Stres může 

u pacienta vyvolat psychotickou epizodu a zhoršit jeho stav. Zde je nutné 

sledovat dávky cannabisu podávané pacientovi.47 Tato dávka se musí hlídat      

i proto aby nevznikla psychická závislost na rostlině. Pakliže vznikne, Conrad 

doporučuje léčbu přerušit, nebo ukončit.48 Milovský zase tvrdí, že užívání 

konopných drog může zvyšovat riziko deprese, nebo naopak deprese může vést 

                                                 
44 Viz Grotenhermen 88 
45 Viz Conrad 73 
46 Viz Herer 62 
47 Viz Conrad  77 
48 Viz Conrad 78 
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pacienty k samoléčbě marihuanou.49 Herer tvrdí, že Cannabis je nejlepší lék na 

stres. Konzumentům na Jamajce pomáhá marihuana při meditaci, koncentraci, 

posílení vědomí, zvýšení pohody a sebevědomí. Marihuana může snížit 

spotřebu diazepanu, alkoholu, které jsou podle Hererea škodlivější než 

Cannabis..50 Dále ale upozorňuje, že malé procento lidí má po vykouření 

marihuany zvýšený tep srdce a pocit úzkosti a tito lidé by neměli kouřit 

Cannabis.. 

 

2.1.6. Glaukom, zelený zákal 
„V oku máme kanálky, kterými odtéká tekutina, která zvlhčuje náš 

zrak. Pokud se kanálky ucpou a v oku se hromadí kapalina, vznikne zde 

nebezpečně vysoký nitrooční tlak a pacient může oslepnout.“51 Konopí tento 

tlak snižuje, protože kapalinu v oku vysouší a tekutina netlačí na oční nervy     

a nepoškozuje je. Pojídání nebo kouření rostliny způsobuje vysoušení sliznic 

plus i dehydratuje oční sliznici, čímž pomáhá při glaukomu zachránit zrak. 

Milovský představuje dva způsoby léčby zeleného zákalu. Mezi ně patří: 

operativní zákrok (uvolnit odtok tekutiny) nebo vkapávání léků do oka, které 

snižují nitrooční tlak. Zde uvádí nevýhody této léčby: do oka se vstřebá jen 5% 

léčivé látky a některé léky mají nežádoucí účinky, mezi které patří změna 

barvy očí, jejich pálení a užívání léků může způsobit i astma.52 

 

2.1.7. Rakovina, HIV/AIDS 
Při léčbě rakoviny se používá chemoterapie. Vedlejší příznaky této 

léčby jsou nekontrolovatelné zvracení, kdy pacient velmi hubne a slábne. 

Kouření marihuany pomůže pacientovi uklidnit žaludek a střeva. („Po podání 

THC je utlumena pohyblivost žaludku a tenkého střeva a zároveň se snižuje 

                                                 
49 Viz Milovský a kolektiv 316 
50 Viz Herer 38 
51 Viz Conrad 79 
52 Viz Milovský a kolektiv 408 
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produkce trávicích šťáv v tenkém střevě.“53) Cannabis pomůže nemocnému 

udržet potravu v žaludku a v těžké době mu zvedne aspoň trochu náladu. 

Většina onkologů v roce 1991 byla pro předepisování marihuany nemocným 

s rakovinou.54 Grotenhermen představuje léky (Ondasereton, Tropisereton, 

1990), které jsou mnohem účinnější než Cannabis (ke tlumení zvracení), ale 

uvádí, že existuje řada pacientů, na které tyto léky nepůsobí a zde může 

pomoci marihuana.55 Nejnovější studie z minulého roku uvádí, že nízké dávky 

THC mohou zvýšit účinnost léčby, která mírní zvracení pacientů a dále tvrdí, 

že THC by mohlo být účinným prostředkem proti opožděné nevolnosti, která 

přichází následně po chemoterapii.56 Oblast ve výzkumu tlumení zvracení při 

chemoterapii není moc vědecky probádaná. Pakliže může Cannabis pacientům 

pomoci a ulevit jim od komplikací a bolestí vzniklých při chemoterapii, měl by 

tento výzkum pokračovat, i když je marihuana ilegální drogou. 

Další nadějí pro pacienty s rakovinou může být studie z roku 1974 

z lékařské fakulty ve Virginii, kde zjistili, že konopí likviduje rakovinné 

buňky.57 V nynější době se provádějí výzkumy ohledně léčby rakoviny 

konopím. Nejnovější studie španělských vědců ukazují, že THC zabíjí 

nádorové buňky v mozku, ale dodávají, že je nutné tuto oblast ještě důkladně 

prozkoumat.58 Doufejme, že výsledky budou pozitivní a pomůžou pacientům 

s touto chorobou. 

                                                 
53 Viz Milovský a kolektiv 353, cit. podle Izzo AA, Mascolo N, Capasso F. The 

gastrointestinal pharmacology of cannabinoids. Current Opinion in Pharmacology 2001; 1: 597 
– 603. 

54 Viz Conrad 89 
55 Viz Grotenhermen 106 
56 GROTENHERMEN, Franjo. Konopí proti nevolnosti při chemoterapii rakoviny. Medi 

Jane. 2010, 1, s. 4. 
57 PRAŽÁK, Adam. Konopí v medicíně. Medi Jane. 2010, 1, s. 27-28. 

58 ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Podle nové studie marihuana působí přímo proti rakovině. In 
Adiktologie ve světě [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit. 2011-01-07]. Dostupné z WWW: 
<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/78/1541/Podle-nove-studie-marihuana-pusobi-
primo-proti-rakovine>. 
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Problém ztráty váhy mají též lidé s HIV nebo AIDS. Conrad tvrdí, že 

kouření cannabisu pomáhá lidem s AIDS ke zvýšení chuti k jídlu a též jim 

zpříjemňuje jejich těžké chvíle.59  Milovský tvrdí, že léky využívající se proti 

zvracení při léčbě rakoviny a HIV/AIDS mají omezenou účinnost a plno 

vedlejších efektů, jako je psychický útlum a ospalost.60 Pacienti jsou 

s kouřením marihuany spokojeni, protože účinkuje rychle a vedlejší účinky 

jsou minimální. Pakliže se pacienti bojí o poškození plic existuje kouření skrz 

vaporizér, kdy člověk vdechuje vodní páru s THC. 

 

 

2.1.8 Astma a kašel 
Astma je plicní onemocnění, které je způsobeno alergeny, stresem        

a fyzickou námahou. Tyto vlivy stahují průdušky a způsobují kašel. Kupodivu 

marihuana roztahuje průduškové stažené svalstvo i cévy, tudíž se astmatikovi 

uleví. „ Dr.Donald Tashkin vykonal studie, které ukazují, že Cannabis zlepšil 

průchod vzduchu do plic při astmatu.“61 Zde pomůže též vaporizér. Konopná 

pryskyřice v sirupu též utišuje kašel, tento vliv je znám už ve staré historii.62 

 

 

                                                 
59 Viz Conrad 91 
60 Viz Milovský a kolektiv 407 
61 Viz Conrad 97 
62 Viz Conrad 100 
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3. Škodlivé účinky marihuany 
V minulé části jsou popsány léčivé účinky a v této podkapitole jsou 

uvedeny škodlivé vlastnosti rostliny. 

 

3.1. Marihuana a závislost 
Lidé, kteří jsou velmi silnými uživateli se mohou na marihuaně stát 

závislými, jiným nedělá problém s cannabisem přestat. Syndrom závislosti je 

charakterizován poruchou, či ztrátou kontroly nad užíváním konopí. Dále jde   

o kognitivní a motivační deficity narušujícími pracovní činnost, studium          

a sociální vztahy plus i další problémy mezi něž patří snížené sebevědomí        

a deprese. 63 Závislost na marihuaně můžeme shrnout tím, že se vše točí kolem 

této rostliny. Veškerou svoji pozornost věnujeme jí. Nemáme jiné zájmy a už 

nás netěší procházka se psem, která nám v minulosti dělala radost. Finance, 

které bychom mohli dát na užitečnější věci dáváme za gramy trávy. Doležal to 

doplňuje tím, že psychická závislost se může vypěstovat na všem, co nám 

přináší pocit libosti. A je negativní v tom, že nám nepřináší možnost volby.64 

Závislost znamená nesvobodu. Představa na gram trávy nás svazuje tolik, že se 

na nic jiného netěšíme a neumíme bez marihuany už existovat. Milovský též 

potvrzuje vznik závislosti, ale dodává, že uživatelé kouří marihuanu každý den, 

nebo několikrát denně a dlouhodobě. Dále ale tvrdí, že stavy vyvolané 

závislostí na konopí v porovnání s jinými návykovými látkami jsou lehké, 

proto závislost na cannabisu nepředstavuje vážnější veřejno – zdravotní 

problém.65 V problému závislosti pomůže odborná pomoc. „Studie provedené 

v průběhu několika desetiletí v různých prostředích ukazují, že i u uživatelů 

                                                 
63 Viz Engelander 16, cit. podle Budney, Kandel, Cherk et al., 1997; WHO, 1997. 
64 Viz Doležal 71 
65 Viz Milovský a kolektiv 285 
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vysokých dávek málokdy dochází k abstinenčním příznakům.“66 Tyto příznaky 

bývají mírné a netrvají dlouho, jde o neklid (podrážděnost, agresivní náladu), 

nevolnost, poruchy spánku, pocení a sníženou chuť k jídlu.67 Abstinenční 

příznaky jsou malé, protože THC se z těla uvolňuje pomalu. Tato látka se 

ukládá v tucích na několik měsíců. 

Při léčbě závislosti se využívají různé strategie. Nejrozšířenější jsou 

intervence, prevence relapsu (návratu k užívání drogy) a kognitivně                  

– behaviorální terapie, jejímž cílem je klienty vybavit dovednostmi, které 

pomohou klientům vyhnout se k návratu užívání Cannabisu.. Počet způsobů, 

jak léčit závislost na konopí je vysoký, ale zatím není známý ten 

nejefektivnější způsob léčby.68 

 

3.2. Vliv na krátkodobou paměť a kognitivní funkce 
Marihuana v době intoxikace mění myšlení, vnímání, náladu i emoce. 

Podle Milovského moderní vyšetřovací postupy a zobrazovací metody 

poukazují na to, že dlouhodobé užívání konopných drog způsobuje jemné 

narušení kognitivních funkcí.69 Ale není doposud zjištěno jestli tyto změny 

přetrvávají i po určité době abstinence a jestli mají vliv na každodenní 

fungování. 

Pakliže si člověk zakouří marihuanu má později problém si vybavit,     

o čem si v intoxikovaném stavu povídal, co poslouchal, nebo dělal. Zde je vidět 

vliv marihuany na krátkodobou paměť v průběhu intoxikace. Lidé, kteří si 

zakouří, tvrdí, že se jim těžko soustřeďuje na jednu věc, a obtížněji se jim 

udržuje niť lineárního myšlení.70 Zde si můžeme představit „zkouřeného“ 

                                                 
66 Viz Zimmer, Morgan 42 
67 Viz Zimmer, Morgan 42 
68 Viz Engelander 20 
69 Viz. Milovský a kolektiv 359 
70 Viz Zimmer, Morgan 76 
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studenta na přednášce nebo v učebně, jak mu bude dělat problém vstřebat látku 

a souvisle ji zapisovat. Marihuana tedy přechodně oslabuje krátkodobou paměť 

a schopnost učit se.71 Zimmer a Morgan tvrdí, že studie ale nedokázali, že by 

dlouhodobé užívaní cannabisu negativně ovlivňovalo intelektuální schopnosti 

uživatelů.72 To potvrzuje i Milovský, který po shrnutí různých výsledků tvrdí, 

že konopné drogy nesnižují inteligenci uživatelů.73 

Při intoxikaci marihuanou může dojít ke snížení pozornosti 

(nedokážeme se tak dobře soustředit jako před intoxikací). Proto je nebezpečné 

řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat nebezpečné stroje a zařízení. Po 

vykouření cigarety marihuany je snížena rychlost a přesnost reagování, což 

jsou důležité předpoklady pro bezpečné řízení vozidla. Milovský tvrdí, že 

uživatelé si dokáží tyto změny uvědomit a přizpůsobit se jim, buď zpomalí 

rychlost a nebo se více soustředí na jízdu ale dále dodává, že tato opatrnost 

nestačí.74 Pokud řidiče zaskočí nečekaná událost, tak řidič pod vlivem konopné 

drogy nestihne rychle zareagovat a může se stát neštěstí. 

 

3.3. Vliv rostliny na duševní choroby 
Je známo, že po snězení pokrmů z konopí může dojít k toxické 

psychóze. Což je velmi nepříjemný stav, kdy dochází k dezorientaci, 

zmatenosti a zkreslenému vizuálnímu, či sluchovému vnímání. Člověk má 

různé, vtíravé a obtěžující myšlenky, které ho „pronásledují“. Mysl se z tohoto 

šoku uklidní až za několik dní, ale hrůzný zážitek člověk zpracuje až časem, 

kdy na něj prostě zapomene. To může trvat i několik měsíců. 

Menší psychické ataky označujeme jako stavy úzkosti nebo paniky. 

Tento stav může trvat několik hodin anebo minut. Po intoxikaci odezní. Zde se 

                                                 
71 Viz Zimmer, Morgan 77 
72 Viz Zimmer, Morgan 82 
73 Viz Milovský a kolektiv 360 
74 Viz Milovský a kolektiv 363 
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objevují pocity ztráty kontroly, strachu a paranoie, úzkost, otupělost, tělesná 

bezvládnost, zmatenost a bezmoc.75 Ataku ukazuje Milovský na jedné 

z účastnic výzkumu zaměřeného na prožitek akutní intoxikace: „Měla jsem 

neblahý pocit, jakože mám v břiše mrazení a závaží, které tam tepalo jako 

srdce. Bylo mi to nepříjemný, protože to stále upoutávalo moji pozornost, jsem 

se nemohla soustředit na nic jiného než na to. Pořád se to hlásilo, bála jsem se, 

že jsem se zbláznila…“76 

Někteří lidé trpí labilitou a úzkostí, tyto trvalé rysy podbarvují každou 

intoxikaci. Výzkum, který zkoumal prožitky úzkostných a depresivních 

pacientů ukazuje, že úzkostní pacienti prožívali úzkost v intoxikaci mnohem 

častěji než depresivní pacienti, proto většina lidí s úzkostí přestala marihuanu 

konzumovat.77 Logicky odvodíme, že lidem, kterým Cannabis nedělá dobře, ho 

nebudou dále užívat. Dalším rizikovým faktorem pro vznik ataky je špatný 

psychický stav, nebo prožívaná vývojová krize. 

Milovský na rozdíl od Morgan a Zimmer shrnuje tyto úzkostné stavy 

pod pojem bad trip. Bad trip rozděluje na bad trip v podobě úzkostné poruchy  

a panické ataky, který jsme si již popsali, a na bad trip s deliriem. Bad trip 

s deliriem má tyto příznaky: zastřené vědomí, snížená pozornost na zevní 

podněty, poruchy vnímání a myšlení a zhoršené kognitivní funkce.78 Bad trip 

s deliriem ukazuje na příkladu intoxikovaného člověka: „Naprosto jsem 

nevěděl, kde jsem nebo co se mnou děje, asi tak tři hodiny jsem ležel bez hnutí. 

Nebyl jsem schopnej hnout ani rukou, ani mluvit, tělem mi projížděly příjemný 

křeče, vzduch kolem se chvěl, veselej sem nebyl.“79 V tomto případě je nutné 

                                                 
75 Viz Zimmer, Morgan 86 
76 Viz Milovský a kolektiv 252 
77 Viz Milovský a kolektiv 248, cit. podle Szuster RR, Pontius EB, Campos PE. Marijuana 

sensitivity and panic anxiety. Journal of Clinical Psychiatry 1988; 48: 27-429. 
78 Viz Milovský a kolektiv 255 
79 Viz Milovský a kolektiv 249, cit. podle Vacek J. Prožitek akutní intoxikace konopnými 

drogami: nepříznivé reakce (příspěvek k diagnostice F112.0x). Adiktologie 2004; 4: 76-85 
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člověka uklidnit a zamezit sebepoškození intoxikovaného nebo ohrožení jeho 

okolí, pakliže se stav nelepší je třeba zavolat odbornou pomoc. 

Vliv rostliny na rozvoj schizofrenie je podle Milovského jen jeden 

z mnoha komplexních mechanizmů vzniku této nemoci, zásadnější roli hraje 

především u jedinců s vysokým rizikem schizofrenie.80 Konzumace cannabisu 

zhoršuje podle některých studií průběh schizofrenických psychóz, zvyšuje se    

i jejich recidiva, (ale někteří schizofrenici vykazují po konzumaci marihuany 

zlepšení). Grotenhermen proto tvrdí, že by schizofrenici neměli konopí vůbec 

užívat.81 V Nizozemsku byla provedena studie ohledně pacientů, kteří užívali 

Cannabis a průběh schizofrenie se u nich zhoršil.82 A Podle Zimmer a Morgan 

je velmi nepravděpodobné, že by marihuana způsobovala schizofrenii              

u zdravých lidí.83 

Shrneme-li vliv marihuany na duševní choroby, tak Zimmer a Morgan 

tvrdí, že marihuana mění přechodně náladu, myšlení, vnímání i emoce, ale 

nezpůsobuje jakýkoli předem daný druh chování.84 Zato Milovský uvádí 

několik studií, které uvádí, že Cannabis může způsobit psychotické poruchy, 

poruchy nálad, úzkostné poruchy a poruchy osobnosti.85 V poslední době se 

vyskytují varování od psychiatrů, kteří tvrdí, že marihuana způsobuje 

psychotické změny – zejména paranoiu. K tomu dodává náš vědec Lumír 

Hanuš poznámku, že se psychózy  mohou vyskytovat u predisponovaných 

osob, které inklinují k duševním chorobám 86  

 

                                                 
80 Viz Milovský a kolektiv 310 
81 Viz Grotenhermen 68 
82 World drug report 2010. [s.l.] : [s.n.], 2010. Cannabis, s. 191. Dostupné z WWW: 

<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf>. 
83 Viz Zimmer, Morgan 85 
84 Viz Zimmer, Morgan  88 
85 Viz Milovský a kolektiv 298,cit. podle Holmwood C. Comorbidity of Mental Disorders 

and Substance Use. A Brief Guide for the Primary Care Clinician. Adelaide: Commonwealth 
Department of Health and Ageing, 2003. 

86 PRAŽÁK, Adam. Konopí v medicíně. Medi Jane. 2010, 1, s. 27-28. 
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3.4. Marihuana a teorie vstupní drogy 
Pro většinu uživatelů je marihuana drogou konečnou nikoli vstupní. 

V USA je marihuana nejpopulárnější drogou, proto se není čemu divit, že lidé 

co konzumují méně populární drogy jako jsou heroin, kokain, apod. užili nebo 

užívají marihuanu. V Americe dělali výzkum, který ukazuje, že ze 100 lidí, co 

užívají marihuanu jeden člověk užívá kokain.87 

Podle Doležala marihuana není vstupní drogou, ale vstupní drogu z ní 

dělá společnost, která ji bere za nelegální drogu a konzumenti jsou za její 

držení, pěstování a užívání trestáni. Lidé, kteří si nemohou marihuanu sami 

vypěstovat ji musí shánět u dealera, který je schopný mít u sebe i jiné drogy     

a konzumentovi marihuany je nabídnout. Tomu to zachutná a příště si už 

nebude kupovat gram trávy ale gram pervitinu nebo ještě horšího heroinu.88 

Člověk, který si jde koupit svoje „potěšení“ – marihuanu, je zklamán, když ji 

dealer nemá. Tak si vezme něco jiného, co ho dostane do lepší nálady. Je 

otázkou jestli si proto dojde i příště nebo radši zůstane u své staré kamarádky 

marihuany. 

 

3.5. Kouření cannabisu 
V tabákovém i marihuanovém kouři se nachází řada dráždivých látek    

a karcinogenů. V marihuanovém kouři se nachází o 50 % více kancerogenů než 

ve srovnatelném množství nefiltrovaného tabákového kouře. Kuřáci marihuany 

též vdechují více dehtu než kuřáci tabáku, je to dáno tím, že pro zrychlení        

a zefektivnění stavu intoxikace zadržují déle a hluboce kouř v plicích               

a konopná cigareta nemá filtr, čímž se do plic dostanou i velké části zplodin. 

Kouření je z léčebného hlediska nejméně účinné, protože při jeho spalování 

                                                 
87 Viz Zimmer, Morgan 46 
88 Viz Doležal 73 
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dochází ke ztrátě až  90% pro organismus prospěšných látek.89 Ale je pravda, 

že kouření má uklidňující efekt a lidé se potom cítí lépe. Pakliže budeme 

rozlišovat kuřáky marihuany a kuřáky tabáku, tak v porovnání vyjdou lépe 

uživatelé cannabisu, protože kouří marihuanu méně a tím inhalují méně 

škodlivých látek. Jenže plno uživatelů cannabisu kouří i tabák, čímž se riziko 

vzniku rakoviny o hodně zvýší. Nepříznivá respirační onemocnění mají jak 

kuřáci marihuany, tak i kuřáci tabáku. Patří mezi ně chronický kašel, hlen, 

sípání a zánět horních i dolních dýchacích cest.90 Podle Milovského může 

kouření marihuany způsobit rakovinu plic i míst (jako jsou ústa, jazyk, 

nosohltan, mandle, nosní epitel, hrtan, jícen, apod.), které jsou dlouhodobě       

a intenzivně vystaveny karcinogennímu kouři. Výzkumy ukázaly, že kuřáci 

tabáku měli více zanesené průdušinky, a silní kuřáci cannabisu nikoli. Pakliže 

si uděláme stupnici, tak nejhůře nám z ní vyjdou kuřáci tabáku i konopí, zde je 

vznik rakoviny velmi opodstatněný. Jako druhé můžeme jmenovat kuřáky 

tabáku. Silní kuřáci vyšli ve studiích hůře, než kuřáci marihuany, zanášejí se 

jim průdušinky a mají více onemocnění plic než kuřáci Cannabisu..91 A jako 

„vítěze“ můžeme vyhlásit kuřáky marihuany. Ale s důrazem na to, že 

v marihuanovém kouři je řada dráždivých látek i karcinogenů. V tomto případě 

by nám pomohl vaporizér, který kouř filtruje a člověk inhaluje jen čisté THC   

a nezanáší plíce škodlivinami. 

 

3.6. Nebezpečný efekt THC na pacienty s kardiovaskulárními 
chorobami 

Efekty konopí na kardiovaskulární (cévní) systém mohou být 

nebezpečné pro pacienty s vysokým tlakem, ischemickou chorobou srdeční 

(dojde ke zúžení tepny, která zásobuje srdeční sval a ten nedostává okysličenou 
                                                 
89 PRAŽÁK, Adam. Konopí v medicíně. Medi Jane. 2010, 1, s. 27-28. 
90  Viz Zimmer, Morgan 107 
91  Viz Zimmer, Morgan 108 
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krev a může dojít k jeho úmrtí), chorobami mozkových cév a aterosklerózou 

(zde dochází k ukládání tuku do stěn tepny a dále dojde ke špatnému prokrvení 

určitých orgánů, které můžou na nedostatek kyslíku odumřít).92 THC může 

vyvolat tachykardii (zvýšení srdečního výkonu, tím pádem potřebuje srdce       

i více kyslíku), jde o zrychlení tepové frekvence, srdce musí více pracovat. Je 

známo, že lidé s nemocemi cévní soustavy zemřeli na selhání 

kardiovaskulárního systému po kouření marihuany.93 Protože THC zvýšilo 

srdeční pulz a tím pádem došlo k výkyvu tlaku krve a kardiovaskulární systém 

nemocných lidí tyto změny nevydržel. U zdravých jedinců se tyto problémy 

nevyskytují a při změně tlaku po vykouření marihuany nemají zdraví jedinci 

takto těžké komplikace. 

 

3.7. Tanec svatého Víta (Chorea Huntington) 
Jde o vzácné onemocnění mozku, pacienti vykazují nekoordinované 

pohyby a mají snížené mentální schopnosti. U jedné pacientky s touto 

chorobou po užití cannabisu  došlo k přechodnému zhoršení jejího stavu.94 

Milovský ale cituje Muüllerovou – Váhlovou, která tvrdí, že by konopí mohlo 

mít léčivé účinky na tuto chorobu.95 To potvrzuje i MUDr. Zábranský, který 

tvrdí, že je konopí účinné při léčbě této nemoci.96 

 

                                                 
92  Viz Milovský a kolektiv, 347, cit. podle Cannabis: A Health Perspective and Research 

Agenda. Geneva: World Health Organization, Division of Mental Health and Prevention of 
Substance Abuse, 1997 

93 Viz Milovský a kolektiv 347, cit. podle Grotenhermen F. Clinical pharmacodynamics 
ofcannabinoids. Journal of Cannabis Therapeutics: Studies in Endogenous, Herbal, and 
Synthetic Cannabinoids 2004; 4)1): 29-78. 

94 Viz Grotenhermen 150, cit. podle Miller – Vahl 1999 
95 Viz Milovský a kolektiv 412 
96 ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Konopí je lék, nikoli všelék. In RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby 

konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře [online]. 
2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-lecby-konopim-Zdravi-legislativa-
politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-zaznamu>. 
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4. Léčebné konopí v Izraeli 
Profesor Hanuš, který zkoumá léčebný potenciál konopí v Izraeli 

představuje na semináři o léčbě konopím fungující systém, kdy pacient má 

možnost získat léčebnou marihuanu. V Izraeli se používá Cannabis pro 

paliativní léčbu. Konopí pěstují dvě neziskové organizace, které mají licenci od 

státu a musí dodržovat potřebné normy. O rostliny se pečuje velmi přísně, musí 

se dodržovat sterilní prostředí. Rostliny musí být úplně čisté. Jde o to, aby se 

k nim nedostali žádní brouci nebo plísně. K léčbě se používají palice rostlin 

s vysokým obsahem kannabinoidních látek. Izraelští pacienti dostávají           

50 gramů na rok, což je dávka vhodná pro léčbu. (Pakliže to srovnáme 

s rekreačním užíváním, kdy silný uživatel zkonzumuje 4 až 5 gramů za týden 

(192, 240 gramů za rok). Tak je vidět, že při rekreačním užívání potřebuje 

člověk změnit své vědomí a potřebuje více drogy, při léčbě stačí nižší dávky, 

které stav mysli tolik nemění.) Nyní využívá tuto léčbu 2000 pacientů. 

V budoucnosti se má toto číslo zvýšit na 40 000. Licenci, která může povolit 

léčbu konopím, má jen jeden lékař. Ten dá pacientovi doporučení k léčbě a tuto 

léčbu musí schválit ministerstvo zdravotnictví. Pakliže to ministerstvo schválí, 

tak pacient dostane od lékaře předpis na léčebný Cannabis.. Ten si může 

vyzvednout v jednom jediném licencovaném obchodě v Tel Avivu. Pro 2000 

pacientů ještě stačí jeden doktor a jeden obchod ale pro 40 000 lidí to už 

nebude stačit. Profesor Hanuš dále popisuje zajímavou věc, jak získat léčebné 

konopí. Pokud někdo žádá o povolení získat tuto rostlinu na předpis z důvodu 

nemoci, která není v Izraeli schválená, tak má pacient předložit ministerské 

komisi maximální počet vědeckých zpráv, které ukazují, že Cannabis je účinný 

v léčbě pacientovi nemoci. Komise zprávy prostuduje a buď schválí, nebo 

neschválí pacientovi léčbu.97 

                                                 
97 HANUŠ, Lumír. Izraelské zkušenosti s léčebným využitím konopí. In RADIMECKÝ, 

Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrnná zpráva z odborného 
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Profesor Hanuš shrnuje tři důležité podmínky pro správné fungování 

prodeje marihuany na lékařský předpis. V těchto bodech by se mohla 

inspirovat i naše republika. Jestliže  konopí lidem pomáhá zmírnit jejich bolesti 

a může léčit, nemělo by se lidem odepírat. Tyto tři body shrnují: spolehlivé 

lékaře, spolehlivé pěstitele a zavedení jednotné ceny za léčebnou marihuanu. 

Lékaři přidělí recept lidem, kteří léčbu potřebují. Pěstitelé budou dodržovat 

tvrdé podmínky pro pěstování rostlin a nebudou se ilegálně obohacovat 

prodejem léčebné rostliny. A jednotná cena musí být zavedena kvůli 

případnému obohacování se na pacientech.98 

Lidem by se ulevilo, že si nemusí tajně pěstovat nebo někde pokoutně 

shánět marihuanu a podporovat dealery na černém trhu. A dalším plusem je, že 

rostliny jsou čisté bez jakýchkoliv závad a pacient ví, co užívá. Samozřejmě 

tento systém musí být podložen zákonem a stát musí vědět komu přidělit 

licenci a komu ne. 

 

                                                                                                                                 
parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 
2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-
lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-zaznamu>. 

98 HANUŠ, Lumír. Když pomáhá, měli by je nemocní dostat. In RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy 
léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrnná zpráva z odborného parlamentního 
semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2011-01-02]. 
Dostupné z WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-lecby-konopim-
Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-zaznamu>. 
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5. Protidrogová politika 
Česká republika se musí řídit podle tří protidrogových úmluv OSN. 

Tyto úmluvy jsou tři: Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, 

Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluva OSN proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. 

Poslední úmluva upravuje podmínky, za které budou postihnuty státy, které 

poruší dvě předchozí úmluvy. Úmluvy z let 1961 a 1971 představují minimální 

standard pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Státy mají tedy 

možnost nakládat s těmito látkami přísněji, což je běžné.  

Judr. Zeman představuje úmluvy na semináři ohledně léčby konopím. 

Tyto dokumenty jsou primárně zaměřeny na ochranu veřejného zdraví a ve  

svých preambulích uznávají nezbytnost využití omamných a psychotropních 

látek pro lékařské, respektive vědecké účely. Stát musí proto zajistit licence pro 

distribuci omamných a psychotropních látek, pro výkon vědecké a terapeutické 

činnosti a licence lékařům pro předepisování těchto látek.99 Úmluvy tedy 

povolují využívat konopí pro léčebné účely, ale stát musí dodržovat určité 

podmínky, které jsem již popsala. Úmluvy ale zakazují rekreačně užívat 

konopí. Což mi přijde na jednu stranu nepochopitelné, protože konopí není tak 

škodlivé jako alkohol a ten je legální. Tyto dokumenty zahrnují vše okolo drog. 

Jejich distribuci, prodej, pěstování, přechovávání, atd. Nemluví se zde ale        

o jejich konzumaci. Jenže to by nám ta droga musela spadnout z nebe. 

Abychom se k ní dostali, museli bychom ji vypěstovat, nebo koupit, čímž by 

jsme porušili zákon. Tyto dokumenty shrnují do jednoho pytle konopí s mákem 

                                                 
99 ZEMAN, Petr. Legislativní bariéry léčebného využití konopí a jeho produktu v ČR. In 

RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrnná zpráva z 
odborného parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 
2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-
Perspektivy-lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-zaznamu>. 
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pro přípravu heroinu, což mi přijde taky dost nespravedlivé, protože konopí se 

nemůže ve své škodlivosti rovnat heroinu.  

Radimecký tvrdí, že užívání drog je spojováno s určitými sociálními 

skupinami (např. beatnici, hippies, studenti, disidenti…) vzbuzujících v očích 

veřejnosti obavy, či dokonce odpor a veřejnost dává vinu drogám, že se 

skupiny lidí dostali na okraj společnosti. Proto země vedou válku proti drogám 

(samozřejmě, že bez úspěchu). Ale pravda je taková, že drogy mohou 

představovat riziko až v rukou riskantně nebo nezodpovědně se chovajícího 

jedince. Radimecký dále tvrdí, že některé země si uvědomují nefunkčnost 

tohoto boje a stávají se umírněnějšími ve vztahu ke konopným drogám.100 

Úmluvy OSN kladou na členské státy závazky, které tyto státy musí 

dodržovat, ale každý stát si určí své zákony ohledně drogové problematiky 

podle předlohy OSN. Pakliže se v České republice, či jiných zemích snaží lidé 

o legalizaci konopí,  tak nemají šanci a to kvůli úmluvám OSN, kterými jsme 

zavázáni. Tudíž by státy musely odstoupit od Úmluv, nebo z OSN, nebo přimět 

OSN změnit obsah Úmluv. Státy si to radši rozmyslí, než aby ztratili ochranu 

spojených národů. Můžeme dojít jedině k částečné dekriminalizaci, kdy za 

držení stanoveného množství dostaneme pokutu a ne trest odnětí svobody.101 

Státy mají naštěstí pomůcku a to princip oportunity. Ten umožňuje státnímu 

zástupci v konkrétním případě z důvodu neúčelnosti nebo z jiných důvodů 

nestíhat pachatele, ačkoliv obecné podmínky pro stíhání jsou splněny.102  

 

5.1. Jak vypadá zákon u nás? 
„Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb.,a navazující 

předpisy. 

                                                 
100 Viz. Miovský a kolektiv 461 
101 Viz. Milovský a kolektiv 472 
102 Viz Milovský a kolektiv 473 
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• § 283 – Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými                      

a psychotropními látkami a jedy 

• § 284 – Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 

• § 285 – Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku 

• § 286 – Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné          

a psychotropní látky a jedu 

• § 287 – Šíření toxikomanie 

• § 288 – výroba a jiné nakládání s hormonálním účinkem“103 

 

§284 – Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu – zde se má 

přihlížet k tomu, o jakou drogu se jedná. Pakliže budou uživatelé přechovávat 

pro vlastní potřebu v množství větším než malém konopné drogy. Tak zde 

hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

Pakliže se jedná o jinou drogu než je konopí, tak přechovávání této 

drogy v množství větším než malém může mít tyto následky: trest odnětí 

svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty.104 

 

§ 285 – Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku. Pěstování malého množství hub, konopí nebo jiných 

rostlin pro vlastní potřebu bude bráno jako přestupek. Pachateli hrozí pokuta až 

                                                 
103 Česká republika. Sbírka zákonů č. 40/ 2009. In Trestní zákoník. 2009, 11, s. 419 - 421. 

Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 

104 Česká republika. Sbírka zákonů č. 40/ 2009. In Trestní zákoník. 2009, 11, s. 419 - 421. 
Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 
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do 15 000 Kč, lze mu však uložit i sankci napomenutí a propadnutí věci 

(drogy). 

Pěstování konopí v množství větším než malém bude postihnuto 

trestem odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Pěstování ve větším rozsahu stanoví trest odnětí svobody v délce až do 

3 let nebo peněžitý trest. Pěstování ve značném rozsahu stanoví trest odnětí 

svobody 6 měsíců až 5 let 

Sušení a další příprava ale zůstává trestným činem podle                       

§ 283 trestního zákoníku.105 

 

Množství větší než malé 

• Marihuana – více než 15 g sušiny a obsah THC (nejmenší množství)   

1, 5 g 

• Hašiš – více než 5 g a obsah THC (nejmenší množství) 1 g 

• Vypěstovat se nemůže více než 5 rostlin marihuany106 

 
5.2. Protidrogová strategie EU na období 2005 – 2012 

Současná drogová situace v EU ukazuje, že výskyt úmrtí způsobených 

drogami a výskyt poškození zdraví v souvislosti s užíváním drog se 

stabilizoval a dokonce se i snížil. Zvýšily se prostředky na léčbu uživatelů drog 

a rozšířila se nabídka služeb. Konzumace drog je pořád vysoká a údaje ukazují, 

že konzumace drog se nesnižuje. Nabídka drog neklesla. Obchod s drogami je 

                                                 
105 Česká republika. Sbírka zákonů č. 40/ 2009. In Trestní zákoník. 2009, 11, s. 419 - 421. 

Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>. 
106 Národní protidrogová politika a její kontext : Trestní zákoník. In MRAVČÍK, Viktor, et 
al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice. [s.l.] : [s.n.], 2010. s. 7. 
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pro zločinecké organizované skupiny v EU a po celém světě jedním 

z nejvýnosnějších obchodů.107 

 EU se chce zaměřit na výzkum ohledně nabídky a poptávky vůči 

drogám. Chce najít nejefektivnější řešení, která by snížila jak nabídku, tak 

poptávku. 

Snižování poptávky po drogách EU vypracovala tyto body, které by 

měli být účinné: 

• zabránit tomu, aby lidé začali drogy užívat; 

• zabránit tomu, aby pokusné užívání vyústilo v pravidelné užívání; 

• časná intervence při rizikovém užívání drog; 

• poskytovat léčebné programy; 

• poskytovat programy rehabilitace a opětovného začlenění do 

společnosti; 

• snižovat zdravotní a společenské škody způsobené drogami. 

Tato opatření by měla snížit užívání drog a závislostí na drogách a ke 

zmírnění negativních zdravotních a sociálních následků spojených s užíváním 

drog. V tomto ohledu je nutné vzít na vědomí různé poškození zdraví 

způsobené různými způsoby užíváním drog. Zde si můžeme domyslet, že 

kouření marihuany bude méně nebezpečné než braní heroinu. Pro lepší 

účinnost snížení poptávky po drogách by se měl zlepšit přístup k preventivním 

programům, k programům časné intervence, k léčebným programům a službám 

pro prevenci a léčbu HIV / AIDS. A tyto služby by se měli zefektivnit.108 

Nabídku chce EU snížit tím, že zefektivní oblast na vymáhání práva proti 

výrobě drog a obchodu s nimi. Posílí účinnou spolupráci mezi členskými státy 

při vynucování práva ohledně distribuce drog a zlepší prevenci členských zemí. 

 

                                                 
107 Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012., s. 7. 
108 Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012., s. 12. 
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5.3. Zákony v Nizozemsku 
V 19. st. v Nizozemsku dramaticky vzrostla závislost na heroinu. Proto 

řada politiků přišla s návrhem aby se oddělili konzumenti marihuany od 

konzumentů heroinu. Báli se aby početná skupina uživatelů cannabisu nepřišla 

do kontaktu s dealery heroinu a nepřešla na něj.109 

V roce 1976 vznikl zákon o omamných látkách 

• Omamné látky byly rozděleny na látky s nepřijatelným rizikem – 

heroin, kokain, LSD..a s přijatelným rizikem – konopí 

• Postih za mezinárodní obchodování s tvrdými drogami je 12 let, za 

vnitrostátní obchodování 8 let. Postih za pěstování a obchodování 

s konopnými produkty je 2 roky. 

• Vlastnění malého množství pro svoji potřebu (30 gramů) je bráno za 

přestupek, který je možno „tolerovat“. 

• Státní prokuratura může odhlédnout od pronásledování a postihu, 

pokud je to ve všeobecném zájmu.110 

 

Tolerantní přístup ke konopným drogám chrání sice konzumenty 

konopí před dealery, kteří prodávají i těžké drogy ale porušuje Úmluvy OSN. 

V Nizozemsku jsou coffeeshopy do kterých se marihuana musí nějak dostat, 

což je v Úmluvách zakázané – pěstování, prodávání a distribuce. Nizozemsko 

je kritizováno Evropskou unií za tento přístup. Ale Holandsko je hrdé na svůj 

přístup k ochraně konzumentů měkkých drog. Pozitivní jsou výsledky studií, 

které ukazují, že zpřístupnění konopných drog nemá za následek zvýšení počtu 

závislých na tvrdých drogách. To je nejdůležitější důkaz pro nizozemské 

politiky a nechtějí proto tento zákon měnit. 

 
                                                 
109 Viz Milovský a kolektiv 479 
110 Viz Milovský a kolektiv 479 cit podle Van de Bunt HG. Hoe stevig zijn de fundamenten 

van het cannabisbeleid? Justitielë verkenningen 2006; 32: 10 – 23. 
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5.4. Situace v ČR s konopím a drogami v letech 2005 - 2009 
• Při užívání konopných drog vykazujeme nejvyšší míru v Evropě (jde    

o 30% v dospělé populaci). 

• Spotřeba alkoholu a tabáku je stabilizovaná na vysoké úrovni. 

• Spotřeba nelegálních drog vzrostla. 

• Nepodařilo se snížit dostupnost legálních ani nelegálních drog.111 

• Zde vidíme marný boj s drogami, který nejde vyhrát. Zajímavé je, že 

Češi milují konopí a v jeho konzumaci dosahujeme nejvyšších výsledků 

v Evropě. 

 

5.4.1. Pohled středoškoláků na konopné drogy 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2009 zveřejnil 

výzkum, kde měli studenti středních škol zaujmout svůj postoj k různým 

drogám. Postoj ke konopným drogám byl velmi tolerantní. Mladí lidé berou 

marihuanu jako součást jejich kultury a její užívání berou za osobní věc 

uživatelů. Respektují ale postihy pro dealery konopných drog.112  

 

5.4.2. Alkohol vs. konopí 
Pakliže srovnáme ambulantní léčbu s alkoholem a s konopím, tak 

v roce 2009 se léčilo 24 206 uživatelů alkoholu a 1667 uživatelů Cannabisu..113 

Zde vidíme velký rozdíl, který si můžeme zdůvodnit tím, že marihuana má 

menší závislostní potenciál než alkohol. To potvrdil profesor David Nutt, šéf 

ISCD (Nezávislý vědecký výbor pro drogy), který kritizoval britské ministry za 

                                                 
111 Institucionální rámec, strategie, evaluace a koordinace : Evaluace Národní strategie 2005 

- 2009. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice. 
[s.l.] : [s.n.], 2010. s. 12. 

112 Užívání drog v populaci : Užívání drog v obecné populaci. In MRAVČÍK, Viktor, et 
al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice. [s.l.] : [s.n.], 2010. s. 30. 

113 Specializovaná léčba a služby pro uživatele drog : Uživatelé drog v léčbě, jejich 
charakteristiky a trendy. In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v 
České republice. [s.l.] : [s.n.], 2010. s. 57. 

 43 



to, že ignorují fakta, která uvádí, že alkohol je škodlivější než konopí a ještě 

dodal, že nynější systém klasifikace drog souvisí jen s málo s důkazy o jejich 

škodlivosti.114 Za svojí kritiku musel opustit britskou vládu, která je asi plná 

pokrytců, když nejsou schopni brát v úvahu vědecky podložené informace. 

Alkohol předčil svojí škodlivostí jak heroin, tak i kokain. Vítězí ve všech 

oblastech a to jak v úmrtích (zdravotní poškození, dopravní nehody, apod.), 

která jsou spojená s konzumací alkoholu, dále v poškození zdraví (srdeční 

choroby, rakovina zažívacího ústrojí, demence, apod.), dále má vysoký 

závislostní potenciál a po tom všem se nemůžeme divit, že perfektně narušuje 

sociální a rodinné vztahy. Herer cituje ze statistik FBI z roku 1986, že            

40 – 50 % vražd, znásilnění a dopravních nehod má na svědomí alkohol.         

A 30 % loupežných přepadení a krádeží jsou spáchány konzumenty heroinu.115 

Americké policejní prameny připouštějí, že jakýkoliv přesun od konzumace 

alkoholu k marihuaně by téměř jistě snížil počet trestných činů.116 Jaké jsou 

trestné činy spojované s konopím? Sem můžeme zahrnout velké zločinecké 

organizace, které prodávají marihuanu na ulici a co je ještě horší, že dealeři 

mají mezi svými klienty i nezletilé děti. Ale dospělý člověk co si vypěstuje na 

zahradě několik kytek pro vlastní potřebu na celý rok nikomu neškodí              

a nechápu proč by měl být trestně stíhán. Rozhodně budu mít radši za souseda 

mírumilovného „zkouřeného“ člověka, než lidi, co hlučně konzumují alkohol 

do brzkých ranních hodin. 

 

5.4.3. Dopravní nehody a konopí 
V roce 2008 zemřelo 1040 osob v dopravních nehodách, z toho ve   

29,2 % byl výsledek pozitivní na ethanol, v 9,2 % na pervitin a v 6,2 % na 

                                                 
114 Škodlivost alkoholu předčí drogy. Medical tribune. 22.listopadu.2010, 6, 27, s. A3. 
115 Viz. Herer 87 
116 Viz. Zábranský 18 
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cannabinoidy.117 Nejvíce měl tedy za následek úmrtí alkohol, další je pervitin  

a nejméně byly na vině cannabinoidy. THC se může v lidském organismu držet 

velmi dlouhou dobu. Ve studii se netvrdí, jestli byli řidiči pod vlivem THC při 

nehodě, nebo zda se jednalo o zůstatek v lidském organizmu po předchozí 

konzumaci konopí. 

 

                                                 
117 Zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog : Další poruchy spojené s užíváním drog. 

In MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice. [s.l.] : 
[s.n.], 2010. s. 67. 
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6. Konopí a EU 
Rostlinné konopí se do Evropy dováží většinou z Afriky (Nigérie, 

Kapverd, J. Afriky), méně často z karibských ostrovů, dále pak z Blízkého 

Východu (Libanon, Albánie, Moldavsko, Makedonie, Černá Hora, Srbsko)      

a z Asie (Thajska). Hašiš se zas pašuje nejvíce z Afghánistánu a potom 

z Maroka (jde o 1500 – 3000 tun za rok). Rekordní množství konopné 

pryskyřice zadržela v roce 2008 Francie – 71 tun, Portugalsko - 61 tun, Itálie    

- 34 tun. V roce 2008 se průměr obsahu THC v rostlinném konopí                     

a v pryskyřici pohyboval od 3 % do 16 %.118 

 Podle školních průzkumů ESPAD (Evropské školní studie o alkoholu     

a jiných drogách) za rok 2007 a 2008: nejvíce užívají konopí studenti ve věku 

15 – 16 let v České republice – 45 % a nejméně v Řecku, Rumunsku, Finsku, 

Švédsku, Norsku a na Kypru, zde jde  o míň jak 10 %. Pakliže to srovnáme       

i s jinými kontinenty, tak v Kanadě jde o 53, 8 %, v USA o 49 % a v Austrálii 

jde o 47 %, ale zde se jedná o mladé dospělé ve věku 16 – 34 let. V tomto 

případě Česká republika dosahuje nejvyšší úrovně srovnatelné s velikány jako 

je USA a Austrálie v konzumaci konopí. Varující je, že se jedná o mladistvé ve 

věku 15 – 16 let. Ve zprávě se ale nepíše zda jde jen o experimentování 

s konopím nebo o pravidelné užívání. V EU užívá denně marihuanu asi            

4 miliony Evropanů, z čeho jsou asi 3 miliony ve věku 15 – 34 let.119 

 Přestože většina uživatelů konopí jiné nelegální drogy neužívá, je         

u nich tato pravděpodobnost vyšší než u běžné populace. To můžeme 

zdůvodnit tím, že lidé co kouří marihuanu rádi experimentují a riskují, nebojí 

se zkusit další drogy. Problém by nebyl v tom, že vyzkouší něco nového, ale 

                                                 
118 Konopí : Nabídka a dostupnost. In Výroční zpráva za rok 2010 [online]. Lucemburk : 

[s.n.], 2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010>. 

119 Konopí : Prevalence a vzorce užívání. In Výroční zpráva za rok 2010 [online]. 
Lucemburk : [s.n.], 2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010>. 
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v tom, že by v užívání jiné tvrdší drogy pokračovali, což se nezdá 

pravděpodobné. 

 Rizika se při užívání konopí se jeví jako nižší než u heroinu nebo 

kokainu, ale zdravotní problémy stále existují. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat užívání u mladistvých a u lidí s problémy duševního zdraví, dále          

i u činností jako je řízení vozidel nebo obsluha nebezpečných strojů.120            

U mladých lidí by měla pomoci prevence. 

 

                                                 
120 Konopí : Léčba. In Výroční zpráva za rok 2010 [online]. Lucemburk : [s.n.], 2010 [cit. 

2011-01-14]. Dostupné z WWW: <http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-
report/2010>. 
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7. Cannabis podle OSN 
Největším vývozcem marihuanové pryskyřice je Afghánistán             

(145 kg/ha), Maroko vyprodukuje jen (36 kg/ ha). To potvrzuje i zpráva z EU. 

Vzrostl nárůst pěstitelů, kteří pěstují konopí doma a ne venku. Při pěstování 

„uvnitř“ neriskujeme, že nás někdo odhalí, či udá a nemusíme mít konflikt 

s policií. Sklízet můžeme několikrát do roka a to vysoce kvalitní marihuanu. 

Potřeby pro pěstování „indoor“ seženeme snadno pomocí internetu nebo ve 

specializovaných obchodech. Podle OSN se pěstuje „indoor“ pro komerční 

účely ve 29 zemích (severní Ameriky, Evropy a Oceánie), jde o vyspělé země. 

Do východní Evropy (České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska) se 

podle OSN dostává vnitřně pěstované konopí z Holandska a Belgie.Ve velkém 

pěstují Větnamci a Číňané, kteří mají nelegální pěstírny a ty jim přinášejí 

vysoké zisky.121 

 Marihuany jako rostliny bylo nejvíce zabaveno v Africe, Americe         

a Oceánii, zatímco v Evropě bylo zabaveno nejvíce konopné pryskyřice a méně 

rostlin. Nejvíce konopí zabaví Amerika a potom i Afrika. Pryskyřice se 

zabavilo nejvíce v e Španělsku, Afghánistánu, Iránu, Pákistánu a Maroku. 

 Nejdražší jsou konopné produkty v Japonsku a východní Asii (Hong 

Kong, Čína). A nejlevnější jsou V Africe, jižní a východní Americe                   

a jihovýchodní Asii. Relativně levná konopná pryskyřice je ve Španělsku, 

protože se dováží ze sousedního Maroka.122 

 OSN uvádí, že v Evropě nejvíce konzumují marihuanu Češi, což tvrdí   

i EU, potom Italové a Španělé. A největší nárůst konzumace konopí v roce 

                                                 
121 World drug report 2010. [s.l.] : [s.n.], 2010. Cannabis, s. 183-185. Dostupné z WWW: 

<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf>. 
122 World drug report 2010. [s.l.] : [s.n.], 2010. Cannabis, s. 191. Dostupné z WWW: 

<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf>. 
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2008 byl v České republice, Bulharsku, Dánsku, Estonsku a Litvě. Za to 

v Německu, Rakousku, Maďarsku a Švédsku se konzumace snížila.123 

 

                                                 
123 World drug report 2010. [s.l.] : [s.n.], 2010. Cannabis, s. 194-200. Dostupné z WWW: 

<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf>. 
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8. Společnost a drogy 
V historii lidské civilizace neexistuje žádná kultura, která by nějakou 

drogu nevyužívala, či nezneužívala. Každá kultura měla a má svoji drogu.  

Dr. Ronas K. Siegel – psychofarmakolog z University – Kalifornie Los 

Angeles tvrdí, že motivace dosáhnout změněného stavu vědomí nebo nálady je 

čtvrtá hnací síla podobně jako hlad, žízeň nebo sex. Lidé nejsou jediní, kteří 

vyhledávají stav intoxikace. Siegel zaznamenal početné množství zvířat, která 

se záměrně intoxikují.124 Různé společnosti měli různé drogy. Každá civilizace 

si vybírala drogu podle lokality žití, biotopu, klima až po genetické uspořádání 

určitého kmene.125 Tyto kultury můžeme rozdělit na několik typů: kultury 

alkoholové, kam patří severní Amerika a Evropa. Jde o křesťanské země, kde 

bylo konopí zakázané a alkohol legální. Ale bible jasně říká: „A země rodila 

trávu a byliny plodící semeno svého druhu a stromy plodící ovoce, jehož 

semeno bylo svého druhu: a Bůh viděl, že to bude dobré,“ Genesis: kapitola 1, 

verš 12 (Bible krále Jamese). „Bůh řekl, aby země rodila léčivé byliny, které by 

rozumný člověk neměl zanedbávat.“ Sirach: 38:4 (Katolická Bible).126  Velmi 

konzumovanou drogou se stala marihuana u islámských národů, v Indii            

a v okolí Nepálu. Booth ve své knize popsal, jak se různí vládci snažili 

z arabského světa vymítit hašiš, protože marihuana ničila arabskou společnost. 

Lidé po ní byli pasivní a kazila se jim morálka. Samozřejmě se jim to 

nepovedlo. Doležal to doplňuje o svoji myšlenku:, „že v letních měsících se 

v arabském světě dá přes den jenom sedět a koukat před sebe, čemuž je 

marihuana optimální pomůckou.“127 V Číně bylo oblíbené opium, které se 

používalo při náboženských obřadech. Při migraci do Ameriky si Číňané 

přivezli nemalé zásoby a spolu s Mexičany, kteří měli v oblibě konopí se stali 

                                                 
124 Viz Herer 51 
125 Viz Doležal 28 
126 Viz Herer 53 
127 Viz Doležal 30 
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terčem protidrogové politiky a rasových útoků.  V jižní Americe měli indiáni 

oblíbené listy koky. Z které se dnes vyrábí kokain a J. Amerika je silný 

distributor. Ve střední Americe zas vítězil mescalin a psylobicin, což jsou 

halucinogeny. 

Proč drogy v těchto společnostech měly své místo? Protože drogy byly 

nejčastěji konzumovány při rituálech. Doležal to upřesňuje tím,: „že 

konzumace drog byla svázána kvantem zvyklostí, jež nebylo možno překročit  

a které stoprocentně bránily zvrhnutí konzumace v bohapusté fetování.“128 

Dalším faktorem bylo žití v přirozených společenstev (kmeny, vesnice, apod.). 

Tato společenstva fungovala za určitých pravidel, měla svoji hierarchii, řád. 

Lidé měli svoje role, vědělo se, co se může od koho očekávat. Lidské chování 

bylo předvídatelné. V dnešní době je entropie - neuspořádanost a z toho 

vyplývající existenciální úzkost. (Můžeme si klást otázky: Co se mnou bude, 

když přijdu o práci? Co se mnou bude, když onemocním?) Doležal tvrdí, že 

tato úzkost vede k tomu, že lidé hledají únik z reality ve světě drog. 

V minulých dobách, kdy panoval řád a věděli jsme, kam patříme a co můžeme 

očekávat od určité situace nebo člověka, panovala větší jistota a lidé proto 

nepotřebovali relax ve formě drog.129 Lidé berou drogy aby zmírnili stres, 

úzkost, nudu a unikli do krátkého prožitku štěstí. Nemusí jít jen o drogy ale 

stres, úzkost můžeme zahnat sledováním televize, jídlem, sportem, prostě 

něčím, co nám dělá dobře. A na tyto věci si můžeme vypěstovat návyk. Evans 

tvrdí, že jedním z našich pudů je potřeba mít se dobře. A pro lidi je zcela 

normální hledat uspokojení v něčem, co nám zlepší náladu, ať už jde                

o vykouření jointa, nebo snězení čokolády.130 Ale zde pořád hrozí návyk na 

zdroj štěstí a z toho vzniklé další problémy. Ať už jde o obezitu, 

workoholismus, závislost na drogách apod. 

                                                 
128 Viz Doležal 31 
129 Viz Doležal 32 
130 Viz Evans 86 
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9. Prohibice konopí 
V celých dějinách se různé skupiny pokoušejí zakazovat různé drogy 

jako je například alkohol, tabák nebo cannabis. Abraham Lincoln odpověděl na 

tento druh represe v prosinci 1840, když řekl: „ Prohibice… Překračuje hranice 

rozumu v tom, že se pokouší kontrolovat lidský apetit zákonem a vytváří zločin 

z něčeho, co zločinem není…Prohibiční zákony jsou útokem na principy, na 

kterých byl náš stát založen“.131  Prohibice alkoholu v Americe, která byla 

v letech 1920 -1933 neměla úspěch. Pakliže se zakáže něco, co lidé opravdu 

chtějí, pak vznikne nelegální nabídka ve formě organizovaného zločinu.          

A tento zákaz může některé lidi přitahovat aby ho porušovali. Ze zákazu si 

většina Američanů dělala srandu a prohibice měla za následek korupci, nárůst 

zločinnosti a lidé začali více pít. Takže tento experiment v dějinách lidstva 

můžeme brát za neúspěšný, ale můžeme si z něj vzít ponaučení.132 Evans to 

doplňuje tím, že existuje jediná cesta pro snížení konzumace drog. Jde o to, 

přesvědčit lidi aby přestali brát drogy a toto přesvědčování musí mít dobré 

argumenty.133 

Doležal bere represi a prohibici jako jasné levičáctví, kdy sát porušuje 

svobodu volby občana a jeho celkovou svobodu. Život každého člověka je jeho 

osobní věcí, může si dělat co chce, pokud neomezuje ostatní.134 Takže se může 

i „ufetovat“ k smrti, když tím nebude nikomu škodit. „Represe vůči drogám 

nevede k žádnému snížení lidského utrpení spojeného s drogami, ale naopak 

moudrá liberální politika může problémy na  drogové scéně redukovat,“ tvrdí 

Doležal.135 Nemůžeme zavírat oči před problémem, který se nám hnusí. 

Nechceme vidět závislé, nemocné lidi na ulici. Radši je pozavíráme ať nejsou 

                                                 
131 Viz Herer 11 
132 Viz Evans 33 
133 Viz Evans 38 
134 Viz Doležal 99 
135 DOLEŽAL, Jiří X. Marihuana. [s.l.] : [s.n.], 1997. Prohibice, s. 100. 
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vidět a neznepříjemňují nám život. Doležal vidí smysl v léčbě závislých           

a v legalizaci marihuany, která by snížila počet uživatelů tvrdých drog. 

Legalizace by podle Doležala přinesla: 

1. Pokles počtu osob, jež zkusí tvrdou drogu. Lidé by ze zvědavosti 

zkusili nejprve marihuanu, která je legální než např. pervitin, kde se 

můžu dostat do konfliktu s policií. 

2. Poklesl by počet osob, které by se dostali do konfliktu s dealerem       

a který by uživatelům marihuany mohl nabídnout i tvrdé drogy. 

3. Poklesl by počet lidí, co by chtějí zkusit drogu, protože je zakázaná. 

4. Peníze co jsou dnes dávány ne represi vůči marihuaně by mohli být 

dány na prevenci, osvětu, léčbu závislých a výzkum – jak žít ve 

společnosti s drogami. Plus by do státní kasy přišli peníze ze 

zdaněného Cannabisu..136 

Drogy zde budou, prostě existují. Ti kdo jsou na nich závislí se stanou 

kriminálníky, nepracují a můžou být i nemocní. Důležité je aby se tito lidé 

léčili, nebo jim byli poskytnuty prostředky pro „normální“ život. Neměli 

bychom je vytlačovat na okraj společnosti, ale pomoci jim stát se užitečnými 

pro sebe i pro své okolí.  

Zisky z prodeje drog jsou tak obrovské, že nikoho nedonutí je přestat 

vyrábět a prodávat. (Odhaduje se, že mezi výrobou samostatné drogy a jejím 

prodejem konečnému uživateli se její cena zvýší cca tisíckrát.) Peníze 

z drogového obchodování zaplatí kohokoliv. A riziko spojené s obchodováním 

je vyváženo ziskem peněz. Proto nemá válka proti drogám smysl.137 Zábranský 

to ukazuje na příkladu USA, kde je zavedena nejdelší tvrdá represivní politika. 

V Miami bylo zatčeno na tucty policejních úředníků za úplatky, propouštění 

drogových dealerů, a dokonce přímo za obchod s drogami. Finanční odměna je 

                                                 
136 Viz Doležal 108 
137 Viz Doležal 104 

54 



 

tak lákavá, že se není čemu divit, když ji málo placený policejní úředník 

přijme. Proti korupci u policie jsou zaváděna zvýšená množství vnitřních 

inspekcí, která jsou velmi drahá a nemají valný efekt na zlepšení neúplatnosti 

policistů.138 Z historie víme, že je nesmyslné domnívat se, že se drogy nebo 

závislost na nich podaří z jakékoliv společnosti odstranit. Vždy bude existovat 

určitá část lidí, která bude drogy konzumovat. 

Společnost můžeme rozdělit na dva tábory. Jeden tábor by chtěl 

marihuanu zakázat a uživatele stíhat přísnými tresty. A druhý tábor bere 

marihuanu jako neškodnou drogu a chtěl by ji legalizovat. Marihuana je sice 

méně škodlivá než alkohol ale závislost se na ní vypěstovat dá. Česká 

republika podepsala Úmluvy OSN, u kterých se zavazuje, že bude trestat 

distribuci, přechovávání, pěstování, apod. drog. Takže o legalizaci také 

nemůžeme hovořit, ale jedině o dekriminalizaci – politiku netrestání, nebo 

můžeme přitvrdit a jít cestou tvrdých trestů – cestou represe.  

  

9.1. Represe 
Bludný kruh tvrdě represivního přístupu k protidrogové politice je 

neúčinný a drahý. Jak vypadá tento kruh?: přitvrzení represe a zvýšení 

nákladu na ni → zvýšení ceny nelegálních drog → zvýšení přidruženého 

zločinu a poptávky po drogách, zvýšený počet úmrtí na zdravotní komplikace 

atd. → nespokojenost veřejnosti, snaha represivních orgánů o další zvýšení 

vlastních pravomocí → populistické tlaky → přitvrzení represe a zvýšení 

nákladů na ni. Další náklady jsou náklady na činnost soudů a vězeňství             

a náklady na nucenou léčbu139 Tato opatření nepřináší pozitivní výsledky, ale 

většinou jsou naprosto neúčinná. Drogově závislé posíláme do věznic, místo 

toho abychom se jim pokusili pomoci navázat na „normální“ život. Tento kruh 
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se týká i marihuany v tom, že zvýšenou tvrdou represí se zvyšuje násilí            

a korupce při snaze dostat marihuanu až ke konečnému uživateli. 

Jak už je napsáno, tak prohibice a represe nemají vliv na snížení 

konzumace drog. Anglie představuje tři modely přístupu k protidrogové 

politice. Nejprve šlo o neomezenou nabídku drog do roku 1870, kdy 

konzumace drog dramaticky vzrostla. Dále jde o regulovanou nabídku mezi 

léty 1920 – 1960, kdy byly drogově závislým zpřístupněny drogy na předpis. 

Tento model měl velký úspěch a v Anglii bylo v roce 1965 celkem 927 

registrovaných závislých. A poslední model měl prohibiční charakter a tato 

protidrogová politika trvá dodnes. V roce 1995 v Anglii vzrostl počet závislých 

na 37 164.140 Když to porovnáme, tak nejúspěšnější model je model regulace. 

Švýcarská vláda provádí v celonárodním měřítku vědecký experiment, 

zda předepisování heroinu, morfinu, a methadonu ušetří Švýcarsku peníze         

a jestli tento program může snížit nemocnost a kriminalitu spojenou 

s konzumací drog. Tento program vykazuje za rok určitá zlepšení – změny 

v sociálním chování a fyzickém stavu účastníků během prvního roku léčení: 

Denní ilegální konzumace heroinu: 3 % (86 %) 

Denní ilegální konzumace kokainu: 7 % (31 %) 

Uspokojivé, stálé bydlení: 70 %, (64 %) 

Hlavní nebo vedlejší pracovní poměr bez kontaktu s drogovou scénou: 

50 % (16 %) 

Bez zaměstnání, s častými kontakty s drogovou scénou: 36 % (35 %) 

Tento experiment začal po schválení UNDCP – Organizace spojených 

národů pro kontrolu drog a Světové zdravotnické organizace – WHO. 141  

Je to velmi pozitivní, že OSN schvaluje tyto programy, které jsou 

efektivní. OSN též uvádí, že konopí je relativně nezávadná a levná 
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psychotropní látka. Kterou konzumuje přibližně 1 člověk z 25. A na základě 

průzkumu ve 134 zemích je konstatováno, že protidrogová konopná politika je 

neúspěšná. Dále zdůrazňuje, že členské státy by měly zvážit postihy za držení 

drog pro vlastní potřebu a to využitím jiných opatření než je odnětí svobody.142 

Pakliže OSN doporučuje členským státům tato opatření, měli by s tím členské 

státy něco dělat. Podle zprávy RAND – o fungování a výsledcích konopné 

politiky můžeme rozlišit tři přístupy a to prohibici, částečnou dekriminalizaci    

a úplnou dekriminalizaci. Prohibice zakazuje přechovávat i malé množství 

cannabisu, jde o trestný čin a člověk, který je přistižen s marihuanou dostane 

záznam do trestního rejstříku. Částečná dekriminalizace je u nás v České 

republice. Za malé množství jsou dávány sankce ve formě pokuty, nebo 

propadnutí věci. Pakliže jde o větší množství marihuany, tak to se trestá 

odnětím svobody. Jde o trestný čin. V úplné dekriminalizaci není bráno určité 

množství marihuany jako zločin.143 

Nejnižší sankce za držení marihuany má v Evropě – Holandsko, 

Portugalsko, Švýcarsko a Belgie. Ve Švýcarsku je držení marihuany a její 

konzumování většinou tolerováno. Pakliže jde o větší množství, kdy nejde       

o vlastní potřebu, tak se jedná o trest odnětí svobody delší než jeden rok. 

V Belgii je malé množství cannabisu pro vlastní potřebu dekriminalizováno, 

větší množství je ale trestáno. Pakliže je člověk přistižen s více než 3 gramy 

trávy, tak je pokutován a konopí je mu zabaveno. Když je přistižen potřetí 

s větším množstvím, tak mu může být přidělen trest odnětí svobody na více než 

jeden měsíc. Konzumace marihuany u škol, nezletilých děti je považováno za 

                                                 
142 Viz Mahdalíčková, Právní úprava drogové kriminality – aktuální problémy, dostupné z 

http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/trest/Mahdalickova.pdf 
143 Context of cannabis policy : Formal cannabis policy in selected countries. In VAN HET 

LOO, Mirjam, et al.Cannabis Policy, Implementation and Outcomes. [s.l.] : [s.n.], 2003. s. 10. 
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veřejné pohoršení a je trestáno pokutou nebo odnětím svobody na jeden rok. 

V Portugalsku je držení marihuany od roku 2001 dekriminalizováno.144 

Přístupy k politice: 

Model racionální – osoby odpovědné za realizaci drogové politiky 

využívají poznatků ověřených výzkumem k tvorbě protidrogové politiky. 

Příkladem je model drogové politiky města Amsterodamu, založený na 

výsledcích výzkumu. Dalším příkladem je Velká Británie, která přehodnotila 

nebezpečnost drog a konopí se stalo méně nebezpečným než alkohol a tabák. 

Model osvícení – vliv výzkumu na politiku je menší než v prvním 

modelu. Hledí se i na mínění veřejnosti a politiků. 

Legitimizující model – Zde je výzkům tolerován, když je v souladu 

s politickými opatřeními. Když jde proti nim, proti politickým rozhodnutím, 

tak je ignorován. (Např. svobodné matky a role kouření, která jim pomáhá dát 

si „pauzu“ – Berridgeová). 

Ekonomický model – v tomto modelu ovlivňuje dopad nebo absenci 

výzkumu na politiku ekonomické a obchodní zájmy. 

Model partnerství zainteresovaných subjektů – jde o partnerskou 

spolupráci státu, vědy a trhu. 

 

9.2. Prohibice konopí v USA 
V Americe došlo k vysokému nárůstu finančních prostředků ze státní 

kasy (což zaplatí daňoví poplatníci) na boj proti drogám. V roce 1981 šlo         

o 1,5 miliardy dolarů a v roce 2002 se částka vyšplhala na 18 biliónů dolarů 

(viz. obrázek č. 1). Náklady na boj proti drogám jsou sice vysoké ale vliv na 

snížení marihuany nemají. Vysoká poptávka po marihuaně v USA má za 

následek, že její sousedi z jižní ameriky se snaží tuto poptávku uspokojit. 
                                                 
144 Context of cannabis policy : Formal cannabis policy in selected countries. In VAN HET 

LOO, Mirjam, et al.Cannabis Policy, Implementation and Outcomes. [s.l.] : [s.n.], 2003. s. 12 - 
13. 
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V roce 2003 se do USA přivezlo 20 000 tun cannabisu z Mexika a 2 000 tun 

bylo z domácího trhu. Mexické drogové organizace na tom vydělají dost peněz 

aby podplatili státní úředníky a policii. V USA se prováděla kampaň pro mladé 

lidi aby nebrali drogy i marihuanu, stála 42 miliónů dolarů. Výsledky tohoto 

pokusu byly, že kampaň se stala neefektivní a na mládež neměla velký vliv. 

Prohibice má za následek růst organizovaného zločinu. Zisky z prodeje drog 

jdou mimo vládu a živí násilí, kriminalitu a korupci v zemích jako je Mexiko, 

Kolumbie a Afgánistán. Roku 2006 vyhlásil mexický president Felipe 

Calderón válku proti drogám, tato válka má za následek 28 000 mrtvých lidí. 

60 % svých příjmů mají drogové zločinecké organizace z prodeje marihuany. 

Na hranicích mezi Kanadou a USA a USA a Mexikem jsou na denním pořádku 

násilné konflikty mezi zločineckými organizacemi, které zde bojují o své 

místo. Většina amerických policejních úředníků souhlasí s názorem, že 

dramatický vzestup městské kriminality v posledních letech je třeba přičíst 

zvýšenému počtu vražd drogových dealerů. Spory mezi gangy ohrožují 

obyvatele nepopulárních čtvrtí. A co je ještě horší, tak děti z těchto míst berou 

dealery jako své hrdiny a v budoucnu chtějí být jako oni.145 

Podle vědeckých poznatků není vidět souvislost mezi vysokými tresty 

za konzumaci, pěstování, prodávání, apod. marihuany a jejím sníženým 

užíváním. Srovnáme li Nizozemsko a USA, tak je to poměr 42 : 20, tudíž se 

v USA marihuana konzumuje 2 × více než v Nizozemsku, kde se dá tráva 

koupit legálně v coffeshopu a ne u dealera.  

Některé státy uplatňují dekriminalizaci patří mezi ně např. Portugalsko. 

Státy dají nižší tresty za nakládání s drogami, každý stát si stanoví svoje 

sankce. Studie prokázaly, že nižší tresty nemají za následek větší konzumaci 

drog. Portugalsko patří mezi země kde je nízká míra užívání Cannabisu.. 

                                                 
145 Viz Zábranský 20 
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Vymáhání tvrdých postihů za konzumaci marihuany nemá vliv na 

snížení užívání této rostliny. A tvrdé tresty nemají vliv ani na užívání dalších 

drog. V USA se až 4 × více konzumuje kokain než např. v souběžně 

sledovaných zemích jako je Mexiko, Kolumbie, Belgie, Francie, Itálie, 

Španělsko, Ukrajina, jižní Afrika, Japonsko a Čína.146 

 

9.2.1. Mezinárodní vědecké středisko protidrogové politiky představuje 
některé nástroje k regulaci užívání konopí: 

Potenciální výhody regulovaného trhu s konopím 

Dostupnost – regulační nástroje mohou být použity pro kontrolu 

dostupnosti konopí. 

Drogový trh a násilí – omezením nelegálního trhu s konopím se 

pravděpodobně sníží násilí mezi zločineckými organizacemi. 

Organizovaný zločin – omezením nelegálního trhu se sníží hlavní 

(finanční) zdroje organizovaného zločinu. 

Donucovací prostředky – regulovaný trh s konopím by měl přispět ke 

zlepšení bezpečnosti a ochraně zdraví veřejnosti. A Spojené státy by ušetřili 

44, 1 miliard dolarů ročně. 

Daňové příjmy – Regulace trhu s konopím by přinesla nové příjmy pro 

vládu. Potencionální nové příjmy pro stát Kalifornie vycházejí na 990 milionů 

až 1, 4 miliard dolarů ročně.147 

 

Modely a mechanismy ke snižování škod způsobené regulací 

konopného trhu 

                                                 
146 Tools for Debate:US Federal Government Data onCannabis Prohibition. [s.l.] : [s.n.], 

2010. 25 s. Dostupné z WWW: <http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/Tools_for_Debate_-
_US_Federal_Government_Data_on_Cannabis_Prohibition.sflb.ashx>. 

147 Tools for Debate:US Federal Government Data onCannabis Prohibition. [s.l.] : [s.n.], 
2010. 25 s. Dostupné z WWW: <http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/Tools_for_Debate_-
_US_Federal_Government_Data_on_Cannabis_Prohibition.sflb.ashx>. 
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Předpisy nebo povolení – by mohly být vydávány určitým klientům, 

kteří by si marihuanu vyzvedli na předpis na k tomu určených místech. 

Licenční systém – pro místa, kde by se vydávala marihuana by byly 

udělovány licence, a „lékárna“ by musela dodržovat určité zákonné směrnice 

Nákupní kontroly – podobně jako u tabáku a alkoholu by se 

marihuana mohla zdanit. 

Omezení prodeje – omezení věkem, podobně jako u alkoholu a tabáku. 

Mládeži by se marihuana neprodávala. Omezení dnů a hodin, kdy se dá koupit 

alkohol má vliv na jeho konzumaci. Podobné by to mohlo být i u prodeje 

konopí. 

Mělo by být i omezení maximálního počtu gramů, které si chce člověk 

koupit. V Holandsku se dá koupit maximálně 5 gramů. 

Omezení používání – měla by se vymezit místa pro prodej                     

a konzumaci marihuany (jako jsou holandské kavárny) a zamezit jejímu 

užívání na veřejných místech, kde to může některé lidi pohoršit. A měl by být 

přísný zákaz řídit automobil a obsluhovat nebezpečné stroje. 

Marketing – měla by být kontrolována reklama. O které se ví, že může 

zvýšit konzumaci alkoholu a tabáku. 

Balení – stejně jako u cigaret by bylo popsán obsah balíčku a zdravotní 

rizika, která jsou s konzumací marihuany spjata. 

Snižování škod – pakliže budeme kontrolovat a regulovat dostupnost 

méně nebezpečných látek (jako je konopí), pak snižujeme spotřebu silnějších          

a nebezpečnějších drog.148 

 

                                                 
148 Tools for Debate:US Federal Government Data onCannabis Prohibition. [s.l.] : [s.n.], 

2010. 25 s. Dostupné z WWW: <http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/Tools_for_Debate_-
_US_Federal_Government_Data_on_Cannabis_Prohibition.sflb.ashx>. 
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10. Dotazníkové šetření 
 

10.1. Cíl dotazníkového šetření 

Tímto dotazníkem jsem chtěla zjistit názor studentů na užívání 

marihuany. Zajímalo mě, jestli budou více liberální nebo více konzervativní. 

Dále jsem chtěla zjistit, jak znají studenti marihuanu z osobní zkušenosti.  

 

10.2. Výzkumné metody 

Pro výzkum jsem zvolila dotazník. Dotazníkové šetření jsem zvolila, 

protože je nenáročné na čas a zaručuje respondentům anonymitu. Dotazník je 

zaměřen na užívání ilegální rostliny – marihuany a postoje studentů k této 

rostlině, proto je zde anonymita na místě. 

 

10.3. Soubor respondentů 

Zvolila jsem studenty VOŠ – Jabok, sociálně pedagogické a teologické 

školy plus i studenty Evangelické fakulty University Karlovy v Praze. Jedná se 

o skupinu lidí, která studuje příbuzné obory. Mezi respondenty bylo 9 mužů     

a 27 žen, celkem tedy odpovídalo 

36 studentů. Jejich věk se pohyboval od 20 do 26 let. Průměrný věk souboru je 

23 let. 

 

10.4. Sběr dat 

Část dotazníků byla studentům předána osobně, šlo o 26 dotazníků       

a druhá část byla rozeslána studentům elektronickou poštou, šlo                         

o 14 dotazníků. Při osobním předání se mi vrátily všechny vyplněné dotazníky. 

V elektronické podobě se mi vrátilo 10 vyplněných dotazníků. Celkově jsem 

tedy zhodnotila 36 dotazníků. 
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10. 5. Vyhodnocení a interpretace dotazníků 

První otázka: Kouřili jste někdy marihuanu? dále zjišťuje, jestli 

studenti kouří marihuanu pravidelně, nebo ji jednou zkusili, několikrát ji 

zkusili, či ji kouřili, ale už ji neužívají. Na otázku: Kouřili jste někdy 

marihuanu? jako takovou, měli respondenti dvě možnosti a to: ANO/NE 

viz.Tabulka 1. 

 
Tabulka 1: Kouřili jste někdy marihuanu? 

 
 Muži Ženy  

Ano Ne Ano Ne 
Počet osob 9 0 24 4 
Počet osob 

[%] 100 0 89 11 

 

 

 

Rozbor Tabulky 1.: V Tabulce 1. vidíme, že převážná část žen 89%       

a všichni muži 100% marihuanu kouřili.  

Tato otázka dále zjišťuje, jak mnoho studenti marihuanu užívají. To 

dokládá Tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Jak často marihuanu užíváte? 
 

 Muži Muži 
[%] Ženy Ženy 

[%] 
Zkusil/a jsem to jenom jednou.   2 7 

Několikrát jsem to zkusil/a. 1 11 13 48 
Užívám ji jednou za měsíc 2 22 1 4 

Užívám ji jednou za čtvrt roku   5 19 
Užívám ji pravidelně.  

(Každý den, několikrát do týdne, jednou týdně) 6 67 6 22 

 
 

Rozbor Tabulky 2.: V Tabulce 2. vidíme, že skoro polovina (48%)  žen 

marihuanu několikrát zkusila, ženy tedy nejsou pravidelnými uživatelkami 

marihuany. Více jak polovina (67%)  mužů užívá marihuanu pravidelně. 
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Další podotázka zní: Pakliže jste pravidelný uživatel, jak dlouho ji 

kouříte? Tato otázka je vyhodnocena v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Pakliže jste pravidelný uživatel, jak dlouho marihuanu kouříte? 
  

 Muži Muži 
[%] Ženy Ženy 

[%] 
Méně než 1 rok      
Méně než 3 roky     
Méně než 5 let     
Více jak 5 let 6 67 6 22 

 

Rozbor Tabulky 3.: V Tabulce 3. vidíme, že pravidelní uživatelé – muži       

i ženy, kouří marihuanu více jak 5 let. 

 

Druhá otázka zní: Znáte nějaké nemoci, při kterých může 

marihuana pomoci? Odpovědi studentů jsou vypsané v Grafu 1. 
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Rozbor grafu 1:  Nejvíce studentů jmenovalo Alzheimerovu chorobu    

a rakovinu. Po těchto nemocech následovala Parkinsonova choroba                   

a Roztroušená skleróza. Dále studenti jmenovali hodně kožní nemoci. 

 

Třetí otázka zní: Víte, jak vypadá malé množství marihuany které, 

když máte u sebe, je bráno podle zákona jako přestupek? Zde jsou 

odpovědi rozděleny podle mužů a žen v tabulkách 4.1. – 4.6. 

 

Tabulka 4.1. 

Marihuana méně než: 
Ženy 2 7 4 1 2 1 1 1 1 1 6 

Množství 
[g] 5 15 1 10 2 0 0,5 30 7 20 neví

 
 

Tabulka 4.2. 
 

Hašiš méně než: 
Ženy 3 3 4 2 4 1 1 9 

Množství 
[g] 2 1 5 0 10 30 0,5 neví

 
 

Tabulka 4.3. 

Vypěstovat se může kolik rostlin? 
Ženy 7 5 2 3 1 1 8 

Množství 5 3 1 0 10 4 neví
 

 

Tabulka 4.4. 

Marihuana méně než: 
Muži 1 1 1 1 1 4 

Množství 
[g] 20 10 2 5 1 neví 
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Tabulka 4.5. 

Hašiš méně než: 
Muži 1 1 1 1 1 4 

Množství 
[g] 10 5 0,5 2 3 neví

 

 

Tabulka 4.6. 

Vypěstovat se může kolik rostlin? 
Muži 3 2 1 3 

Množství [g] 5 3 neomezeně neví
 

 

Rozbor tabulek 4.1. – 4. 6.: Kolik g marihuany je bráno jako přestupek, 

na tuto otázku odpovědělo celkem 7 žen správně a 6 toto množství nevědělo,   

u hašiše odpověděly správně 4 ženy a 9 jich nevědělo a u pěstování rostlin 

marihuany odpovědělo 7 žen správně a 8 neznalo jejich počet. Na množství 

marihuany, které je bráno jako přestupek zodpovědělo 0 mužů správně a 4 toto 

množství neznali, u hašiše odpověděl jeden muž správně a 4 nevěděli                

a u vypěstování rostlin odpověděli 3 muži správně a 3 nevěděli. Celkově tedy 

asi více jak 2/3 respondentů tato množství neznají. 

 

Podotázka u třetí otázky zní: Můžete nyní, prosím, napsat, jak by 

vypadalo malé množství podle Vás? Tato otázka je vyhodnocena v tabulkách 

5.1. – 5. 6. a je opět rozdělena na muže a ženy. 

 

Tabulka 5.1. 

Marihuana méně než: 
Ženy 2 6 2 1 2 2 1 1 1 1 1 7 

Množství 
[g] 20 10 3 1 1 5 0 50 30 1000 2 Neví
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Tabulka 5.2. 

Hašiš méně než: 
Ženy 4 3 1 1 1 1 1 3 2 1 9 

Množství [g] 10 5 0,5 50 30 1 20 0 2 3 neví
 
 

Tabulka 5.3. 

Vypěstovat se může kolik rostlin? 
Ženy 3 1 1 4 2 1 2 2 1 10 

Množství [g] 2 3 20 10 neomezeně 7 5 0 100 neví
 

Tabulka 5.4. 
 

Marihuana méně než: 
Muži 1 1 2 1 4 

Množství [g] 4 2 50 neomezeně neví
 

Tabulka 5.5. 

Hašiš méně než: 
Muži 2 2 1 1 4 

Množství [g] 50 2 5 neomezeně neví
 

Tabulka 5.6. 

Vypěstovat se může kolik rostlin? 
Muži 1 2 1 5 

Množství [g] 10 5 neomezeně neví
 

 

Rozbor tabulek 5.1. – 5.6.:  V Tabulce 5.1. by 5 žen chtělo větší 

množství gramů marihuany pro vlastní potřebu, 15 žen by si přálo méně gramů 

pro vlastní potřebu a 7 respondentek se nevyjádřilo. U hašiše chtělo 10 žen 

větší množství gramů pro vlastní potřebu a 7 žen by chtělo méně,                      

9 respondentek se nevyjádřilo. 11 respondentek by bylo pro více rostlin při 

pěstování a 6 žen by bylo pro méně rostlin, 10 respondentek se nevyjádřilo.          

U mužů by 3 chtěli více gramů marihuany pro vlastní potřebu, 2 muži méně 
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gramů a 4 respondenti se nevyjádřili. U hašiše by chtěli 4 muži větší množství 

gramů pro vlastní potřebu, 2 muži méně gramů a 4 muži se nevyjádřili.           

U pěstování rostlin se vyjádřilo pro více rostlin 2 muži, 2 muži by nechali 

stejné množství, které udává zákon a 5 respondentů se nevyjádřilo. Ve 

výsledku by si ženy přáli více gramů hašiše a chtěli by pěstovat více rostlin, u 

marihuany by zase množství snížili. U mužů převládá mírná potřeba většího 

množství, ale větší většina respondentů se nevyjádřila, tudíž je vzorek 

zanedbatelný a nemá ho cenu hodnotit. 

  

Čtvrtá otázka zní: Jaký byste dali postih dealerům marihuany? Tato 

otázka je vyhodnocena v Grafu 2. Studenti měli na výběr ze dvou možností a to 

z půl roku odnětí svobody, 3 roků odnětí svobody a jako další mohli vypsat 

svoji variantu. 
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Rozbor Grafu 2: Nejvíce studentů - 7 by si přálo veřejně prospěšné 

práce. 6  studentů by marihuanu legalizovalo. 5 studentů by chtělo půl roku 

odnětí svobody a 5 studentů by navrhovalo podmínku. 4 studenti se nevyjádřili 

a 3 by byli pro alternativní trest. 

 

Pátá otázka zní: Povolili byste prodávání marihuany na určitých 

místech schválených státem? Na tuto otázku byli dvě možnosti odpovědí: 

ANO/NE.  Odpovědi jsou zpracovány do dvou grafů. Graf 3 se týká odpovědí 

žen a Graf 4 se týká odpovědí mužů. 

 

Graf 3 - Ženy

0
2
4

6
8

10
12
14

16
18
20

1

Typ odpovědi

P
oč

et
 o

so
b

Ano
Ne

 

70 



 

Graf 4 - Muži

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Typ odpovědi

Po
če

t o
so

b

Ano

Ne

 

Rozbor Grafů 3, 4: 19 žen by povolilo prodávání marihuany na určitých 

místech schválených státem a 8 respondentek by prodávání marihuany na 

určitých místech nepovolilo. 7 mužů by povolilo prodávání marihuany na 

určitých místech a 2 by to nepovolili.  

 

Šestá otázka zní: Povolili byste prodávání marihuany na lékařský 

předpis pro nemocné? Odpovědi studentů jsou vyznačeny v Grafu 5, 6 
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Graf 5 - Ženy 
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Graf 6 - Muži 
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Rozbor Grafů 5, 6:  26 žen by schválilo prodávání marihuany na 

lékařský předpis a 1 žena by prodávání marihuany na lékařský předpis 

neschválila. 9 mužů by schválilo prodávání marihuany na lékařský předpis, 

záporná odpověď nebyla žádná. 
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10.6. Diskuze výsledků:  

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že 89% žen a 100% mužů 

s marihuanou zkušenosti má.  

37% žen  by chtělo zvýšit množství hašiše a 40% počet rostlin, které je 

bráno ještě jako přestupek. Zajímavé je, že 56% respondentek by počet gramů 

marihuany snížilo. 

Třetina mužů by chtěla zvýšit množství marihuany pro vlastní potřebu   

a 44% by zvýšilo množství hašiše, které je ještě bráno jako přestupek. 

Studenti znají i nemoci, při kterých může marihuana pomoci.               

A v otázce trestů pro dealery byli studenti velmi tvořiví a nejvíce navrhovali 

veřejně prospěšné práce, další variantou by byl žádný trest, protože by chtěli 

marihuanu legalizovat. 

Dále by velká většina studentů 72 % schválila prodej marihuany na 

k tomu určených místech schválených státem. A 97 % studentů by schválilo 

prodávání marihuany na lékařský předpis. Z tohoto průzkumu vyplývá, že 

většina studentů má svobodomyslné postoje a tuto rostlinu znají i ze své osobní 

zkušenosti. Z šetření je znát, že by pro dealery uvítali mírnější tresty, jako jsou 

veřejně prospěšné práce, podmínka, dále viz. Graf 2. 
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Závěr 
V první části mé práce popisuji cannabis, snažím se pomocí literatury 

popsat negativa i pozotiva této rostliny. Mezi klady patří její průmyslové vužití 

(výroba vláken, olejů, plastů, izolačních materiálů, papíru, dále viz. kapitola 

1.3.). O konopí se může říct, že je to velmi nenáročná rostlina na pěstování. 

Nepotřebuje pestycidy proti škůdcům jako bavlna, proto nezamořuje tolik 

životní prostředí. Protože tato rostlina roste těsně u sebe a vysoko, tím 

zneškodňuje plevel, kterému bere pro život rostlin duležité sluneční záření. 

Dlouhý stonek vytahuje ze země vodu a kypří ji, proto by se konopí mělo 

vysazovat v podmáčených půdách. Průmyslové konopí je bez psychoaktivní 

látky zvané THC, má ho jen minimum. Pro léčebné využití se používá odruda 

s vysokým obsahem THC, zvaná sensimilla. Rostlina neléčí přímo nemoci, ale 

zklidňuje jejich symptomy. Vědci prokázali zlepšení u chorob jako je 

Roztroušená skléróza, kdy pacienti mohou po vykouření cannabisu lépe chodit 

a zmírní se jim bolesti u Parkinsonovy choroby se zmírnil třes, po chemoterapii 

u rakoviny se zmírnil pocit na zvracení. Vědecky je dokázané, že konzumace 

léku s obsahem THC má výborné výsledky u dětských pacientů po 

chemoterapii. Je vidět, že marihuana může společnosti i prospívat. 

Dále popisuji její negativa. Na této rostlině se dá vypěstovat závislost. 

Pořád jde o přírodní drogu, která když se zneužívá, tak škodí. Při konzumaci 

pokrmů s vysokým obsahem THC, nebo při kouření silného cannabisu, může 

mít uživatel panický stav, nebo toxickou psychózu. Tyto stavy po čase odezní. 

Marihuna může u predisponovaných jedinců vyvolat psychózy. Tato oblast ale 

ještě není zcela vědecky probádána a vědci se ve svých názorech dost liší. Po 

požití marihuany má člověk změněné vědomí a zpomalené reflexy, nedokáže 

udržet niť lineárního myšlení. Proto by se neměla konzumovat před řízením 

automobilu a obsluhou nebezpečných strojů. Zjednodušeně se nedá na daný 
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úkon soustředit. A v neposlední řadě užívání cannabisu má nezdravý vliv na 

dýchací ustrojí kuřáků. 

U protidrogové politiky se doporučuje její dekriminalizace. Z výzkumů 

se ukazuje, že marihuanu užívá nejvíce lidí na celém světě. OSN a EU ve 

svých zprávách uvádějí, že marihuana se nejvíce konzumuje v České republice. 

Obchod s touto drogou vynáší drogovým kartelům vysoké zisky. Válka proti 

drogám nemá smysl, přináší jen násilí a korupci. Zisky z prodeje drog jsou tak 

vysoké, že zaplatí kohokoliv a strach z trestu sníží na minimum. 

Dotazníkovým šetřením se snažím zjistit postoje studentů k této 

rostlině. Jestli smýšlí spíše liberálně nebo tradičně. Šetření ukázalo, že studenti 

by tuto rostlinu dekriminalizovali. Většina studentů zná marihuanu z osobní 

zkušenosti. Ženy a muži mají podobné názory. Dealery by stíhali alternativními 

tresty, podmínkou či veřejně prospěšnými pracemi. 

Cílem práce bylo zjistit, jestli je marihuan hrozbou, či ne. Myslím si, že 

jsem se snažila v práci o objektivní popis této rostliny. Na poznatky z teorie se 

ptám studentů, kteří se vyjádřili velmi liberálně a jejich odpovědi jsou 

v souladu s teorií. 

 

76 



 

Seznam literatury 
 

BOOTH, Martin. KOČOVÁ Jaroslava. Konopí: dějiny. 1. vyd. Praha : 

BB art, 2004. 367 s. ISBN 80-7341-348-5. 

CONRAD, Chris. PROCHÁZKOVÁ Miroslava. Konopí pro zdraví: 

fakta o léčivých účincích marihuany. 1. vyd. Praha : Pragma, 2001. - 210 s. 

ISBN 80-7205-834-7. 

DOLEŽAL, Jiří X.  Marihuana. 2. vyd. Olomouc : Votobia, 1997. 173 

s. ISBN 80-7198-171-0. 

EVANS, Keith; KREJČÍ, Jiří. Válka bez konce, aneb, Krátký smutný 

příběh o dlouhé válce proti drogám. 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 2003. 

110 s. ISBN   80-7207-508-X (brož.). 

ENGELANDER, Marnie. BAREŠ, Jiří. Efektivní regulace užívání 

marihuany. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. 92 s. ISBN 978-

80-7440-041-4 (brož.) : neprodejné. 

GROTENHERMEN, Franjo. HUBÁČEK Miroslav. Konopí jako lék. 1. 

vyd. Olomouc: Fontána, 2009. 231 s. ISBN 978-80-7336-552-3. 

HERER, Jack. KROUTIL Petr. Spiknutí konopí aneb "Císař nemá 

šaty!" : Nezkreslený výklad o cannabis - konopí, konopné prohibici a o tom, jak 

může marihuana zachránit svět. Bystřice pod Hostýnem : Canabis Sativa, 

1994. 141 s. 

KUBÁNEK, Vladimír. Konopí a mák: (pěstování, výrobky, legislativa). 

2. vyd.  

Brno : Tribun EU, 2009. 143 s. 978-80-7399-895-0 (váz.). 

MILOVSKÝ Michal a kolektiv.1. Konopí a konopné drogy: 

adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. - 533 s. 

ISBN 978-80-247-0865-2. 

 77 



MRAVČÍK, Viktor, et al. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v 

České republice v roce 2009. Praha: Úřad vlády České republiky, 2010. 148 s. 
ISBN 978-80-7440-034-6. 

Protidrogová strategie EU na období 2005 – 2012. 1. vyd. Praha: Úřad 

vlády České republiky, 2005. 27 s. 1SBN 80-86734-64-1. 

VAN HET LOO, Mirjam, et al. Cannabis Policy, Implementation and 

Outcomes. RAND Corporation, 2003. 80 s. ISBN: 0-8330-3533-9 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš a kol. Racionální protidrogová politika. 

Olomouc: Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4 (brož.). 

ZIMMER, Lynn; MORGAN, John P. BAYER, Jindřich. Marihuana: 

mýty a fakta. 1.vyd. Praha : Volvox Globator, 2003. 242 s.ISBN 80-7207-463-

6. 

 
Časopisecká díla: 

 
ČTK. Škodlivost alkoholu předčí drogy. Medical tribune. 

22.listopadu.2010, roč. 6, č. 27, s. A3. 

GROTENHERMEN, Franjo. Konopí proti nevolnosti při chemoterapii 

rakoviny. Medi Jane. 2010, č. 1, s. 4. 

PRAŽÁK, Adam. Konopí v medicíně. Medi Jane. 2010, č. 1, s. 27-28. 

 
Elektronické zdroje: 

HANUŠ, Lumír. Levnější a méně rizikové. In RADIMECKÝ, 

Josef. "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" : souhrná 

zpráva z odborného parlamentního semináře [online]. duben 2010. Praha : 

Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2010-12-28]. Dostupné z 

WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-

lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-

obrazoveho-zaznamu>. 

 

78 



 

MILOVSKÝ, Lumír. Rizika vedlejších účinků konopí užívaného pro 

léčebné účely. In RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, 

legislativa, politika : souhrná zpráva z odborného parlamentního 

semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 

2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-lecby-

konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-

zaznamu>. 

 
A canabis leader: global issues and local experiences . [s.l.] : [s.n.], 

2008. 352 s. Dostupné z WWW: 
<http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/cannabis>. 

 

Anandamid. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 

Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 27. 9. 2010 v 

08:10 [cit. 2010-12-27]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Anandamid>. 

 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Podle nové studie marihuana působí přímo 

proti rakovině. In Adiktologie ve světě [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009 [cit. 2011-

01-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/78/1541/Podle-nove-studie-

marihuana-pusobi-primo-proti-rakovine>. 

 
World drug report 2010. [s.l.] : [s.n.], 2010. Cannabis, s. 191. Dostupné 

z WWW: 
<http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_201
0_lo-res.pdf>. 

 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Konopí je lék, nikoli všelék. In RADIMECKÝ, 

Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : souhrná zpráva 

 79 



z odborného parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : Centrum 

adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-lecby-

konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-

zaznamu>. 

 

HANUŠ, Lumír. Izraelské zkušenosti s léčebným využitím konopí. In 

RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : 

souhrná zpráva z odborného parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : 

Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z 

WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-

lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-

obrazoveho-zaznamu>. 

 

HANUŠ, Lumír. Když pomáhá, měli by je nemocní dostat. In 

RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika : 

souhrná zpráva z odborného parlamentního semináře [online]. 2010. Praha : 

Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z 

WWW: <http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-

lecby-konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-

obrazoveho-zaznamu>. 

 

ZEMAN, Petr. Legislativní bariéry léčebného využití konopí a jeho 

produktú v ČR. In RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, 

legislativa, politika : souhrná zpráva z odborného parlamentního 

semináře [online]. 2010. Praha : Centrum adiktologie, PK 1 a FVN. LF UK, 

2010 [cit. 2011-01-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/57/1896/-Perspektivy-lecby-

80 



 

konopim-Zdravi-legislativa-politika-zavery-a-kudy-dal-vcetne-obrazoveho-

zaznamu>. 

 

Konopí : Nabídka a dostupnost. In Výroční zpráva za rok 2010 [online]. 

Lucemburk : [s.n.], 2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010>. 

 
Konopí : Prevalence a vzorce užívání. In Výroční zpráva za rok 

2010 [online]. Lucemburk : [s.n.], 2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010>. 

 
Konopí : Léčba. In Výroční zpráva za rok 2010 [online]. Lucemburk : 

[s.n.], 2010 [cit. 2011-01-14]. Dostupné z WWW: 
<http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010>. 

 
Viz. Mahdalíčková, Právní úprava drogové kriminality – aktuální 

problémy, dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-

law/files/pdf/trest/Mahdalickova.pdf 

 

Tools for Debate:US Federal Government Data onCannabis 

Prohibition. [s.l.] : [s.n.], 2010. 25 s. Dostupné z WWW: 

<http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/Tools_for_Debate_-

_US_Federal_Government_Data_on_Cannabis_Prohibition.sflb.ashx>. 

 

Česká republika. Sbírka zákonů č. 40/ 2009. In Trestní zákoník. 2009, 

11, s. 419 - 421. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=40/2009&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_

smlouvy>. 

 

 81 

http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/trest/Mahdalickova.pdf
http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/trest/Mahdalickova.pdf


82 



 

Přílohy 
Dotazník k výzkumu: 
 
Věk: 
Muž/Žena 

Postoje studentů k marihuaně 

1. Kouřili jste někdy marihuanu? ANO/NE 

• Zkusil/a jsem to jenom jednou. 
• Několikrát jsem to zkusil/a. 
• Užívám ji jednou za měsíc. 
• Užívám ji jednou za čtvrt roku. 
• Jsem pravidelný uživatel. (každý den, několikrát do týdne, 

jednou týdně) 
                 Pakliže jste pravidelný uživatel, jak dlouho ji kouříte? 

• Méně než jeden rok  
• Méně než 3 roky 
• Méně než 5 let 
• Více jak 5 let 

2. Znáte nějaké nemoci, při kterých může marihuana pomoci?.......... 

3. Víte, jak vypadá malé množství marihuany které, když máte u 

sebe, je bráno podle zákona jako přestupek? Prosím doplňte: 

• Marihuana méně než……….g 
• Hašiš méně než……….g 
• Vypěstovat se může kolik rostlin?.......... 

Nyní jste napsali, jak vypadá malé množství podle zákona.  

Můžete nyní, prosím, napsat, jak by vypadalo malé množství 

podle Vás? 

• Marihuana méně než……….g 
• Hašiš méně než……….g 
• Vypěstovat se mže kolik rostlin?.......... 

4. Jaký byste dali postih dealerům marihuany? 

• Půl roku odnětí svobody 
• 3 roky odnětí svobody 
• Vaše varianta……… 
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5. Povolili byste prodávání marihuany na určitých místech 

schválených státem? ANO/NE 

6. Povolili byste prodávání marihuany na lékářský předpis pro 

nemocné? ANO/NE 

Děkuji za Váš čas 
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