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1. ÚVOD
V  posledních letech zaznamenal výzkum léčivého 
konopí velký rozmach v biomedicínském a farma-
ceutickém odvětví. Navzdory tomu je tato léčba stá-
le spojována s  jistými kontroverzemi, a  to hlavně 
díky psychoaktivním účinkům, které konopí může 
vyvolat. Nestandardizované dávkování a s tím spo-
jené nepříznivé následky způsobené intoxikací tyto 
názorové spory bohužel ještě umocňují.

Přes všechny tyto obtíže se aplikovatelnost a do-
stupnost léčebného konopí neustále usnadňuje, roz-
šiřuje a vyvíjí, o čemž svědčí i rostoucí počet zemí, 
které dnes umožňují jeho použití pro konkrétní te-

rapeutické indikace a rekreační užívání. Počet sledo-
vaných účinných látek i nadále roste a  je studován 
jejich účinek na řadu různých onemocnění.

V evropských zemích se ale dosud většina odrůd 
konopí pěstuje pro průmyslové účely. Z tohoto dů-
vodu je technologie pěstování technického konopí 
poměrně dobře prozkoumána, zatímco o klíčových 
faktorech ovlivňujících pěstování konopí pro lékař-
ské účely je známo jen málo. Účinné látky v rost-
linách konopí se nazývají fytokanabinoidy. Kromě 
kanabinoidních sloučenin obsahují rostliny konopí 
mimo jiné terpeny a  flavonoidy. Biosyntéza fyto-
kanabinoidů je poměrně dobře prozkoumána, ale 
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mnohem méně byly studovány specifické faktory 
prostředí, které ovlivňují jejich obsah a spektrum. 
Pěstování ve sklenících nebo vnitřních prostorách  
s  automatizovaným osvětlením, ventilací, zavla-
žováním a  komplexními systémy výživy rostlin se 
stává stále propracovanějším a jeví se jako nejúčin-
nější metoda pro homogenní produkci léčebného 
konopí.

2. TAXONOMIE KONOPÍ
Debata o  správné botanické klasifikaci konopí je 
stále otevřená, protože jeho genetická plasticita 
ztěžuje katalogizaci.1

2.1. Historie
Linnaeus (1753)2 popsal konopí (Cannabis) jako 
rod s jediným druhem Cannabis sativa. Na zákla-
dě srovnávacích analýz psychoaktivních účinků, 
velikosti listů, tvaru a  struktury indických a  ev-
ropských odrůd klasifikoval o  33 let později de 
Lamarck (1786)3 indické kultivary jako další samo-
statný druh, Cannabis indica. Na začátku 20. stole-
tí pak ale ruský botanik Janischevsky (1924)4 zjistil, 
že místní rostliny mají odlišné vlastnosti od C. sati-
va i C. indica, přesto stále patří do taxonu konopí. 
Tyto malé, divoce rostoucí, samonakvétací rostliny 
byly tedy klasifikovány jako třetí samostatný druh 
s  názvem Cannabis ruderalis. Rozdíly v  jednotli-
vých druzích rodu Cannabis lze vidět na obrázku 

2.2. Současná nomenklatura
Koncem 20. století Small a  Cronquist (1976)6 vy-
užili dvoufázový přístup kombinující morfologické 
a chemické vlastnosti ke kategorizaci rodu Canna-
bis na následující čtyři skupiny:
1. Cannabis sativa L. subsp. sativa var. sativa,
2. Cannabis sativa L. subsp. sativa var. sponta-

nea Vavilov,
3. Cannabis sativa L. subsp. indica Small & 

Cronquist var. indica (Lam) Wehmer,
4. Cannabis sativa L. subsp. indica Small & 

Cronquist var. kafiristanica (Vavilov) Small & 
Cronquist (obr. 2).
Hillig (2005)7 ve své genomické studii taxo-

nomické klasifikace konopí na základě analýz od-
lišných genotypů různého zeměpisného původu 
dospěl k závěru, že žádné z předchozích rozdělení 
dostatečně nedefinovalo rozdíly mezi geny sativa 
a indica, a proto se přiklání k vícedruhové klasifi-
kaci (C. sativa, C. indica a C. ruderalis). 

Small (2015)8 nedávno navrhl dvě možná taxo-
nomická uspořádání. První je v souladu s dřívějším 
rozdělením (Small a  Cronquist 1976)6 a  Meziná-
rodním kódem nomenklatury řas, hub a  rostlin9. 
Druhé, pro domestikované konopí, se řídí pokyny 
pro Mezinárodní kód nomenklatury kulturních 
rostlin.10

1. Nenarkotické rostliny, domestikované pro 
vlákna a/nebo olejnatá semena v  západní Asii 

Obr. 1 - Druhy konopí.5 Obr. 2 - Chemotypy konopí.6
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a Evropě. Nízký obsah Δ9-tetrahydrokanabino-
lu (THC) and vysoký obsah kanabidiolu (CBD) 
(Hillig a  Mahlberg (2004)11 Cannabis sativa 
„biotyp technického konopí“).

2. Nenarkotické rostliny, domestikované pro vlák-
na a/nebo olejnatá semena ve východní Asii, 
především v Číně. Nízký až střední obsah THC 
a vysoký obsah CBD (Hillig a Mahlberg (2004)11 
Cannabis indica „biotyp technického konopí“).

3. Psychoaktivní rostliny, domestikované v  jižní 
a  střední Asii. Vysoký obsah THC a  žádný až 
nízký obsah CBD (Hillig a  Mahlberg (2004)11 
Cannabis indica „drogový biotyp s úzkými lis-
ty“).

4. Psychoaktivní rostliny, domestikované v  jižní 
Asii (Afghánistán a sousední státy). Střední až 
vysoký obsah THC a  CBD (Hillig a  Mahlberg 
(2004)11 Cannabis indica „drogový biotyp s ši-
rokými listy“).
Kromě výše zmíněných byly navrženy také dvě 

hybridní třídy: 
(5.)  Nenarkotické rostliny, hybridní kultivary mezi 

skupinami 1 a 2.
(6.)  Psychoaktivní rostliny, hybridní kultivary mezi 

skupinami 3 a 4. 
Hillig a Mahlberg (2004)11 analyzovali obsah kana-

binoidů v různých rostlinách konopí a na zákla-
dě geografického původu, morfologických rysů 
a  předpokládaného účelu kultivace je přiřadili 
k vnitrodruhovým taxonům (biotypům):

1. Cannabis sativa „biotyp technického konopí“ 
- bylo analyzováno 62 rostlin, percentuální ob-
sah kanabinoidů v sušině byl naměřen 0,1-11,5 
% pro THC a 0,0-13,6 % pro CBD.

2. Cannabis indica „biotyp technického konopí“ - 
bylo analyzováno 45 rostlin, percentuální obsah 
kanabinoidů v  sušině byl naměřen 0,1-9,3 % 
pro THC a 0,0-8,5 % pro CBD.

3. Cannabis indica „drogový biotyp s  úzký-
mi listy“ - bylo analyzováno 68 rostlin, per-
centuální obsah kanabinoidů v  sušině byl 
naměřen 1,4-12,4 % pro THC a  0,0-0,1 %  
pro CBD.

4. Cannabis indica „drogový biotyp s širokými lis-
ty“ - bylo analyzováno 40 rostlin, percentuální 
obsah kanabinoidů v  sušině byl naměřen 0,1-
14,7 % pro THC a 0,0-11,0 % pro CBD.
Všechny druhy konopí se úspěšně kříží a produ-

kují plodné hybridy12. Bylo též zjištěno, že rostliny 
indica a sativa se liší v terpenových a kanabinoid-
ních profilech. Tyto chemotaxonomické markery 
jsou tedy slibným nástrojem pro screening daných 
hybridů13-16. 

Zhang et al. (2018)17 doporučují, aby kono-
pí bylo uznáno jako monotypický druh Can-
nabis sativa L. se třemi poddruhy subsp. sa-
tiva, subsp. indica a  subsp. ruderalis. Jejich 
návrh je podložen studií zaměřenou na sekve-
nování DNA těchto rostlin. Také McPartland 
(2018)18 se na základě analýzy DNA rostlin ko-
nopí ve své práci přiklání k  rozdělení konopí  
na poddruhové úrovni a  uznává nomenklaturu C. 
sativa subsp. sativa a C. sativa subsp. indica.

3. Legislativní rámec pro pěstování léčebného 
konopí v ČR a ve světě
Omezení a  dodržování povinností týkají-
cí se návykových látek kontroluje Inspekto-
rát omamných a  psychotropních látek (IOPL). 
Toto se vztahuje také na zacházení s  konopím  
pro léčebné použití, s  konopnou pryskyřicí, ko-
nopným extraktem či tinkturou. IOPL je součástí 
Ministerstva zdravotnictví (MZ) a  podpůrně pů-
sobí i v kontrole konopných produktů. Primárním 
zákonem, v  jehož rámci má IOPL vliv, je zákon č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách19. Konopí a pry-
skyřice z  konopí spadají do přílohy č. 3 nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových lá-
tek20. Mohou být tedy použity pouze k výzkumným  
a  terapeutickým účelům vymezeným v  povolení 
k zacházení vydaným MZ. Konopí pro léčebné po-
užití, konopný extrakt a tinktura náleží do přílohy 
č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb.20 Jsou tedy řa-
zeny do mírnějšího režimu a  mohou být použity 
k terapeutickým, vědeckým, veterinárním či jiným 
účelům na základě povolení MZ. „Jiné účely“ jsou 
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účely v blízké souvislosti se smyslem zákona o ná-
vykových látkách a mezinárodních úmluv z oblasti 
omamných a  psychotropních látek, nikoliv „jaké-
koliv účely“.

Pěstování rostlin konopí je dovoleno ve dvou 
režimech. Prvním je technické konopí, jehož odrů-
da musí být evidována v katalogu a obsah látek ze 
skupiny tetrahydrokanabinolů nepřesahuje 0,3 % 
(pozn. redakce – údaj je poplatný k době, kdy pří-
spěvek vznikal). Není třeba povolení k  zacházení 
s návykovými látkami, ale pro pěstování na celko-
vé ploše větší než 100 m2 je třeba splnit ohlašovací 
povinnost. Druhým je konopí, jehož odrůdy mohou 
obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetra-
hydrokanabinolů, ale jejich pěstování je zakázáno. 
Výjimku tvoří pěstování rostlin konopí pro léčebné 
použití na základě licence udělené Státním ústa-

vem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a pěstování rostlin 
konopí vědeckými a výzkumnými pracovišti. Tako-
vá pracoviště musí být zřízena buď zákonem nebo 
státem a mít povolení k zacházení od MZ. Předepi-
sování, výdej a použití konopí se řídí vyhláškou č. 
307/2020 Sb.21, která mění vyhlášku č. 236/2015 
Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, pří-
pravu, distribuci, výdej a  používání individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití.22 Vyhláška č. 307/2020 
Sb. dále upravuje podrobnosti, strukturu, formu, 
způsob a  časový interval poskytování informací 
o  výsledcích léčby individuálně připravovanými 
léčivými přípravky s obsahem konopí pro léčebné 
použití.21 Lékárna může připravit léčivý přípravek 
pouze z konopí, které je označeno kódem dle odpo-
vídajícího procentuálního obsahu Δ9-THC a  CBD 

Tab. 1 - Kritéria konopí používaného pro léčebné účely (zdroj: příloha vyhlášky č. 307/2020 Sb.)

Parametr Metoda Limit

Totožnost

Makroskopický popis Vizuální
Celá nebo nařezaná usušená vrcholičnatá květenství 
tmavě zelené, šedozelené až hnědozelené barvy 
složená do hustých klasů. Drobné květy jsou obaleny 
listeny, porostlými z horní strany žláznatými chlupy.

TLCa ČL/Ph. Eur.b 2.2.27 vizuální hodnocení

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi ČL/Ph. Eur. 2.8.2 max. 2 %

Ztráta sušením ČL/Ph. Eur. 2.2.32 max. 10,0 %

Zbytky pesticidů ČL/Ph. Eur. 2.8.13 Odpovídající limitům uvedeným v ČL/Ph. Eur. 2.8.13

Těžké kovy ČL/Ph. Eur. 2.4.27
Pb - max. 5,0 μg/g 
Cd - max. 1,0 μg/g 
Hg - max. 0,1 μg/g

Aflatoxiny - Aflatoxin B1 ČL/Ph. Eur. 2.8.18 max. 2 μg/kg

Celkový obsah aflatoxinů 

B1, B2, G1 a G2

max. 4 μg/kg

Mikrobiologická jakost ČL/Ph. Eur. 5.1.4 ČL/Ph. Eur. 2.6.12 a 2.6.13 max. 103 CFUe/g

TAMCc, TYMCd max. 102 CFU/g

Rozkladné produkty - CBN HPLCf - ČL/Ph. Eur. 2.2.29 max. 1 %

Obsah

Δ9-THC, CBD HPLC - ČL/Ph. Eur. 2.2.29 v rozmezích dle Tab. I

atenkovrstvá chromatografie; bČeský lékopis/Evropský lékopis; ccelkový počet aerobních mikroorganismů; dcelkový počet kvasinek/
plísní; ekolonie tvořící jednotka/y; fvysokoúčinná kapalinová chromatografie
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uvedeném v  příloze vyhlášky č. 307/2020 Sb.21, 
a které splňuje podmínky kvality (viz. Tab. I) uve-
dené v příloze vyhlášky č. 236/2015 Sb.22, jehož ja-
kost je doložena Osvědčením o kvalitě dle zákona 
č. 378/2007 Sb., o  léčivech23. Státní agentura pro 
konopí pro léčebné použití (SAKL) uděluje licence 
k  pěstování konopí pro léčebné použití, vykupuje 
konopí pro léčebné použití pocházející z ČR a za-
jišťuje jeho distribuci. Agentura je součástí SÚKL.

Využití léčebného konopí nebylo podle Úmluvy 
OSN o kontrole drog zakázané, ale zařazení konopí 
do seznamu Jednotné úmluvy o omamných látkách 
z roku 1961 omezovalo výzkum a využití léčebného 
konopí a kladlo na něj velmi striktní pravidla. Sou-
částí problému bylo i to, že se ve světě nepoužíva-
ly standardizované a konzistentní produkty, které 
by vycházely z mezinárodního vědeckého konsen-
zu. Tyto faktory přispívaly k roztříštění legislativy 
a  bránily jednotnému  přístupu k  léčebnému i  re-
kreačnímu užívání konopí napříč celým světem.24 
Nedávno, ale na základě rostoucího množství důka-
zů podporujících léčebný potenciál konopí Světová 
zdravotnická organizace doporučila upravit regule 
týkající se konopí, aby se usnadnily lékařské před-
pisy v  členských státech. Změna byla provedena 
v  prosinci roku 2020 Komisí OSN pro narkotika. 
Nyní lze tedy očekávat, že více evropských zemí 
bude následovat toto rozhodnutí a bude legalizovat 
nezpracované rostlinné konopí pro léčebné účely.25

3.1. Země Latinské Ameriky a oblasti Karibiku
Státy z  uvedené oblasti jsou v  současnosti ozna-
čovány za lídry v  oblasti iniciace procesu užívání 
konopí. Mezi země, které již umožnily využití ko-
nopí pro léčebné účely, výzkum, rekreační užívání  
a rozvoj obchodu, či pouze některý z  těchto legis-
lativních segmentů jsou: Uruguay, Chile, Kolum-
bie, Brazílie, Jamajka, Peru, Argentina, Mexiko 
a Bolívie.24 Uruguay byla první zemí na světě, která 
v  roce 2013 legalizovala pěstování a prodej kono-
pí. Mexiko v roce 2017 zveřejnilo v Úředním věst-
níku federace dekret, kterým byla upravena různá 
ustanovení zákona o obecném zdraví a federálního 

trestního zákoníku ve vztahu ke konopí a povolo-
vala jeho lékařské, vědecké a  průmyslové použití. 
V roce 2019 též Peru regulovalo omezení týkající se 
konopí, s cílem kontrolovat léčebné a terapeutické 
použití konopí a jeho derivátů.26 

3.2. Severní Amerika
Spojené Státy Americké patří k  zemím s  nejpo-
kročilejší legislativou v oblasti užívání léčebného 
konopí, pěstování léčebného konopí, produkci, 
zpracování, prodeji a zdanění konopí a jeho deri-
vátů.24 Colorado, Washington, Aljaška a  Oregon 
byly prvními americkými státy, které legalizovaly 
produkci a  prodej konopí. V  následujících letech 
se přidaly též Kalifornie, Maine, Massachusetts, 
Nevada, Vermont a Michigan.27 V současné době 
je v USA 29 států s příslušnou legislativou, která 
se liší v konkrétním přístupu k této problematice, 
který odráží různé zájmy a potřeby daného státu 
a s ním i spojené regulace. V USA ale přitom stále 
platí federální zákaz této látky, což legální byznys 
v jednotlivých státech komplikuje.24 Kanada se 17. 
října 2018 stala po Uruguayi druhou zemí, která 
legalizovala nelékařské neboli rekreační užívá-
ní konopí a  maloobchodní prodej. Podle zákona 
o  konopí má federální vláda primární odpověd-
nost za produkci, zpracování, analytické testová-
ní, udělování licencí, lékařský prodej, marketin-
gová omezení a zdravotní varování.27 V Kanadě je 
v současné době 44 licencovaných subjektů minis-
terstvem zdravotnictví, které jsou oprávněny pěs-
tovat léčebné konopí, stejně tak jako tisíce Kana-
ďanů, kteří smějí konopí vlastnit a  konzumovat. 
Pokud počet rostlin nepřesáhne číslo 6, mohou 
občané přistoupit i k samopěstování.24

3.3. Evropa
Nejméně 23 evropských zemí povoluje určitou for-
mu užívání konopí pro lékařské účely. V některých 
zemích, jako je Španělsko, jsou pro vybraná one-
mocnění schváleny pouze přípravky na bázi kana-
binoidů. Zatímco jiné země, jako Německo nebo 
Spojené království, zavedly liberálnější přístup, 
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který umožňuje specializovaným lékařům přede-
pisovat nezpracované rostlinné konopí na některá 
onemocnění.25 Mezi státy, které v  současné době 
umožňují využití léčebného konopí pro lékařské 
účely dále patří Holandsko, Česká republika, Pol-
sko, Slovinsko a Řecko. Jednotlivé regulace se opět 
liší stát od státu. Dánsko a  Irsko patří k  zemím, 
kde je využití léčebného konopí stále ilegální, ale 
v obou státech probíhá pilotní projekt, kde je toto 
využití zkoumáno.24 Izrael je státem, kde je více než 
50 laboratoří (univerzitních či soukromých) dedi-
kovaných výzkumu konopí. Poznání, vyplývající 
z pokročilého výzkumu, tak vedlo k přijetí zákon-
ných reforem, které umožnily využívání léčebného 
konopí již v roce 1992. V roce 2017 bylo uvedeno, že 
léčebného konopí využívalo 40 000 licencovaných 
pacientů.24

3.4. Asie a Oceánie
Zatímco Japonsko, Vietnam, Pákistán, Kambodža, 
a Nepál zastávají prohibiční a represivní postoj vůči 
konopí, země jako Filipíny a Thajsko činí vstřícné 
kroky a  postupně implementují léčebné konopí 
a  jeho využití do svých zákonů.24 V  Austrálii, na 
Novém Zélandu a v Thajsku bylo lékařské použití 
konopí nedávno schváleno. V Jižní Koreji a Singa-
puru je léčebné využití konopí naopak stále značně 
omezené a  v  jiných zemích dokonce nezákonné. 
Kromě Austrálie žádná ze zemí asijsko-pacifického 
regionu neumožňuje rekreační využití. Očekává se, 
že Čína a  Japonsko brzy schválí lékařské použití, 
zatímco Austrálie a Nový Zéland pracují na úplné 
dekriminalizaci.28 V Austrálii je možné pod záštitou 
Národního orgánu vydávat pěstitelům léčebného 
konopí licence a regulovat tak produkci. Lékaři mo-
hou léčebné konopí rovněž předepisovat a využívat 
ke klinickým studiím za předchozího souhlasu mi-
nisterstva příslušného teritoria státu.24
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Abstract: 
The use of cannabis for medicinal purposes da-
tes before the era of modern medicine. Howe-
ver, in recent years the research of medical 
cannabis in the medical and pharmaceutical 
sciences is developing rapidly. This review ar-
ticle discusses the botanical classification  
of cannabis and further outlines the thematic legis-
lation in the Czech Republic and in the world. Much 
of the text also deals with cannabis secondary me-
tabolites, specifically phytocannabinoids and ter-
pene compounds, their biosynthesis and isolation, 
identification and quantification methods. 
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