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1. Úvod 
 

Konopí seté (Cannabis sativa L.) je jednoletá, původ-

ně dvoudomá, krytosemenná rostlina patřící do samostatné 

čeledi konopovitých (Cannabaceae) společně s rodem 
Humulus (chmel). Tato rostlina je rozmanitým druhem 

z pohledu genetiky, botaniky či biochemie. Počet druhů 

v rodu Cannabis byl dlouho diskutovaným tématem1. 

Snaha o klasifikaci konopí sahá do starověkého Řecka. 
Dioskorides ve svém díle Materia Medica rozeznával ko-

nopí domestikované a konopí divoké. Tuto klasifikaci 

přebírají také němečtí botanici šestnáctého století Fuchs 

a Bock. Carl Linné v díle Species plantarum používá pro 
konopí pět synonym, přestože ho považuje za jeden druh 

(Cannabis sativa), v rámci něhož rozlišuje různá pohla-

ví2,3. Nyní se hovoří o jednom, vysoce polymorfním druhu 

konopí podle genetických, morfologických, anatomických 
a fytochemických studií, a to o konopí setém. Další druhy 

konopí, indické a rumištní (C. indica a C. ruderalis), jsou 

nyní zařazovány jako variety/poddruhy konopí setého1. 

Momentálně je navržen nový klasifikační systém, který 
upouští od klasifikace konopí do kultivarů (odrůd) a je 

založen na zastoupení sekundárních metabolitů. Konopí je 

chemotaxonomicky tříděno do chemovarů4,5. S nadsázkou 
lze říct, že Linného pět synonym pro konopí různého po-

hlaví vystřídal současný systém pěti chemotypů (I–V) 

a třídění je následovné: 

Chemotyp I zahrnuje rostliny s převahou 9-tetra-

hydrokanabinolu (THC). Do chemotypu II se řadí rostliny 

obsahující THC i kanabidiol (CBD). Chemotyp III obsahu-

je převážně CBD a obsah THC je menší než 0,3 %. Che-
motyp IV popisuje rostliny obsahující kanabigerol (CBG). 

Chemotyp V jsou pak rostliny neobsahující téměř žádné 

kanabinoidy6.  

Tisíce let je konopí využíváno pro rekreační, léčebné, 
náboženské, průmyslové nebo zemědělské účely. Je jed-

ním z nejstarších zdrojů potravy a textilních vláken1. Rost-

liny konopí se pěstují za účelem produkce vlákna a semen 
(technické konopí) a samičího květu (léčebné konopí). 

Technické konopí, pěstované na polích (outdoor), má níz-

ký obsah THC a vyšší obsah CBD. Léčebné konopí je 

pěstováno v kontrolovaných podmínkách (indoor), 
z důvodu vysoké a uniformní produkce, chemické 

a mikrobiologické kvality, přičemž obsahy THC a CBD 

a jejich poměr se liší v závislosti na terapeutické indikaci7. 
V České republice jsou povoleny k pěstování dle zá-

kona č. 167/1998 Sb. pouze odrůdy konopí s obsahem 

látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nižším než 0,3 %. 
Pěstování vysoko-obsahových odrůd musí být licencované 

a výjimku tvoří pěstování a šlechtění pro vědecké a vý-

zkumné účely. Povolení k zacházení je vydané státem8,9. 
Zákonný limit obsahu THC je očekáván nižší u schvále-
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ných odrůd pro pěstování v ČR. Nicméně pokud pěstitel 

vlastní schválenou odrůdu a vlivem povětrnostních podmí-
nek by došlo k překroční limitovaného obsahu, nepáchá 

pěstitel trestný čin. 

Konopí představuje komplexní matrici, v níž bylo 

identifikováno 565 látek10 a jsou zde zastoupeny různé 
typy molekul jako mastné kyseliny, aminokyseliny, sacha-

ridy, alkaloidy, kanabinoidy, terpeny, flavonoidy, stilbeno-

idy nebo fenoly11. V dalším textu jsou porovnány a popsá-
ny typy konopí, jejich charakteristika a využití. Velká část 

je také věnována chemickému složení konopí, kde jsou 

popsány vlastnosti jednotlivých látek. 

 
 

2. Technické versus léčebné konopí 
 

2.1. Technické konopí 
 

Technické konopí je označení pro odrůdy konopí 

setého pěstované v zemích Evropské unie, které byly vy-
šlechtěny pro průmyslové využití a obsah látek ze skupiny 

THC je nižší než 0,2 %. Tyto odrůdy jsou registrovány 

v Plant variety database EU a jejich pěstování je možné ve 

všech unijních zemích12.  
Přestože v ČR panuje model dekriminalizace užívání 

a přechovávání malého množství omamných a psychoak-

tivních látek (OPL), je zakořeněno několik mýtů. Pěstová-
ní jedné až čtyř rostlin s obsahem více než 0,3 % látek ze 

skupiny THC je přestupek8,13. Avšak jakékoli zpracování 

je již klasifikováno jako výroba OPL podle § 283 zákona 

č. 40/2009 Sb. (cit.14). Za výrobu je považováno sklizení, 
sušení, extrakce, stejně jako příprava konopné masti. Ke 

klasifikaci trestného činu tak stačí usušit jedinou rostlinu 

s obsahem tetrahydrokanabinoidů vyšším než 0,3 %. Za 
výrobu OPL je také považována výroba extraktů 

z technického konopí. Je otázkou, zda tento výklad zákona 

koresponduje s původním záměrem předkladatele. 

Dle Policie České republiky je psychoaktivně působí-
cí dávka THC stanovena na 4–8 mg (cit.15). Světová zdra-

votnická organizace uvádí, že k vyvolání lehkých psycho-

aktivních účinků je u příležitostného uživatele zapotřebí 2 
až 3 mg dostupného THC (cit.16). Biologická dostupnost 

THC se pohybuje v rozmezí 18–50 % při podání konopí 

inhalačně formou kouření, značná část se ztrácí v okolním 

kouři a také v důsledku pyrolýzy17. Legislativa některých 
států je mírnější, například ve Švýcarsku je od roku 2011 

legální prodej konopí do 1 % obsahu THC (cit.18). Psycho-

aktivní účinek konopí je také do velké míry ovlivněn pří-
tomností CBD, byť tento kanabinoid samotný psychoak-

tivní není. Zmírňuje však vedlejší účinky THC (cit.19), 

přičemž důležitou roli hraje jejich vzájemný poměr20. 

Z tohoto pohledu je hranice legality daná výhradně kon-
centrací THC nedostatečně definována a měla by být pře-

hodnocena. 

Pěstování technického konopí ze semen probíhá 
v přirozených přírodních podmínkách běžné pěstitelské 

zemědělské praxe a rostliny až na výjimky dorůstají do 

výšky až pěti metrů během 4–6 měsíců růstové fáze. Po 

opylení dochází k dozrávání a produkci semen. Tento způ-

sob pěstování je využíván především pro kultivaci konopí 

s obsahem THC nižším než 0,2 % pro produkci vláken 
nebo semen21. V rámci odrůd konopí setého pro technické 

využití jsou registrovány odrůdy dvoudomé a jednodomé. 

V současnosti je téměř výhradně využita technologie pěs-

tování za účelem zisku semenné biomasy a jenom výji-
mečně je využita technologie bez sklizně semen pro využi-

tí biomasy stonku, resp. vlákna, kdy porost je sečen 

v průběhu první poloviny kvetení. V tomto případě je ko-
nečným produktem vlákno jemnější kvality, vhodné pro 

textilní zpracování. 

Sklizená konopná semena z pěstitelské technologie 

pro zisk semen musí být opatrně sušena při nízkých teplo-
tách do 30 °C do obsahu vlhkosti přibližně 9–10 %. Vyso-

ké teploty při rychlém sušení mohou způsobit popraskání 

nebo spálení semen. Porušení semen vede k oxidaci nena-
sycených mastných kyselin, což následně způsobuje sníže-

ní kvality produktu22,23. 
 

2.1.1. Využití technického konopí  

Konopí má široké využití v různých odvětvích národ-

ního hospodářství, od zemědělství přes papírenský, staveb-
ní a automobilový až po potravinářský, textilní, kosmetic-

ký a farmaceutický průmysl. Odrůdy technického konopí 

se vyžívají zejména pro produkci vláken, pazdeří a semen.  

Konopná semena slouží jako krmivo pro dobytek 
a jiná chovná zvířata a jsou vhodná také pro lidskou kon-

zumaci. Ještě v roce 2010 značně převažovala produkce 

konopných semen jako krmiva pro zvířata nad potravino-
vým využitím. V roce 2013 se krmné a potravinové účely 

vyrovnaly24. Ze semen lze získat řadu zajímavých produk-

tů. Mechanickým lisováním semen za studena je produko-

ván panenský konopný olej. Tímto způsobem lze kvantita-
tivně získat 60–80 % oleje25. Výroba kvalitního oleje vy-

žaduje vhodný termín sklizně, u kterého je alespoň 60 % 

semen zralých, protože z důvodu postupného dozrávání 
jsou přítomna semena i nezralá, která mají za následek 

vyšší obsah chlorofylu, což způsobuje změnu chuti a aro-

ma oleje23.   

Jako vedlejší produkt lisování oleje ze semen zůstáva-
jí výlisky. Ty mohou být mechanickým mletím a prosévá-

ním zpracovány na další produkty, například konopnou 

mouku či prášek bohatý na proteiny26. Proteinové rostlinné 
izoláty momentálně zažívají na trhu velký rozmach kvůli 

jejich větší udržitelnosti a menším výrobním nákladům 

oproti produktům živočišného původu. Biomasa stonku je 

výborným zdrojem pro výrobu papíru, biologicky rozloži-
telných plastů či kompozitních materiálů, textilií a také 

slouží jako izolační a obkladový materiál27. 
 

2.2. Léčebné konopí 

 
Léčebné konopí lze popsat jako bylinné léčivo získa-

né z rostliny konopí. Zákon č. 273/2013 Sb. mění zákon 

č. 167/1998 Sb. a legalizuje použití konopí k léčebným 

účelům9. V České republice upravuje pravidla správné 
distribuční praxe konopí pro léčebné použití, předepsání, 

přípravy, výdeje a použití individuálně připravovaného 

léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití 
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vyhláška č. 236/2015 Sb. (cit.28). Na rozdíl od polního 

pěstování je množení rostlin k léčebným účelům provádě-
no řízkováním. Tato metoda množení zajišťuje omezení 

nechtěných samčích rostlin a současně vyšší a uniformní 

potenci21. Koncentrace fytokanabinoidů je dána genoty-

pem, ale také závisí na pěstebních podmínkách (světlo, 
teplota, vlhkost, výživa)29.  

Pěstování v kontrolovaných podmínkách umožňuje 

optimalizovat výnos nastavením světelných cyklů a snížit 
dobu pěstování na nutné minimum. Obvykle jsou rostliny 

po dobu 4–9 týdnů osvěcovány 18 hodin a následuje 

6 hodin tmy (vegetativní fáze). Rostlina roste, a jakmile 

dosáhne vhodné velikosti, je denní doba zkrácena na 
12 hodin světla, což indukuje kvetení (reproduktivní fáze). 

Koncentrace THC se zvyšuje v reproduktivní fázi a roste 

zároveň se stářím rostliny. Nejvyšší obsah THC je pak 
pozorován 5–6 týdnů po začátku kvetení30. 

Sekundárním metabolismem je v konopí produkováno 

široké spektrum biologicky aktivních látek. I když se pře-

vážně hovoří o farmakologické aktivitě fytokanabinoidů, 
na těchto vlastnostech a účinku se podílejí i další chemické 

složky konopí, jako například terpenoidy a flavonoidy1.  
 

2.2.1. Terapeutické využití 

V České republice se konopí pro léčebné použití vyu-

žívá jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění přízna-
ků závažných onemocnění. Maximální dávka předepsané-

ho konopí momentálně činí 180 gramů za jeden měsíc31. 

Lékaři mohou pacientům předepisovat konopí dle vyhláš-
ky č. 236/2015 Sb. při chronické neutišitelné bolesti, spas-

ticitě a bolesti u roztroušené sklerózy, neurologickém třesu 

způsobeném Parkinsonovou chorobou, Tourettově syndro-

mu, povrchové léčbě dermatóz a slizničních lézí, nevol-
nosti, stimulaci apetitu u onkologicky nemocných pacientů 

a při léčbě HIV (cit.28). V USA je výčet diagnóz, u kterých 

je indikováno konopí, resp. přípravky z něj, o něco širší 
a zahrnuje navíc Alzheimerovu nemoc, nádorové onemoc-

nění, amyotrofní laterální sklerózu, zánětlivé onemocnění 

vnitřností (patří sem Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida), 

glaukom, sklerózu multiplex, posttraumatickou stresovou 
poruchu, kachexii, anorexii, chronickou nauzeu a epilepsii. 

Kromě sušených květů léčebného konopí jsou momentálně 

v mnoha zemích dostupné také farmaceutické produkty 
obsahující čisté kanabinoidy nebo konopné extrakty. Tato 

léčiva mohou být podávána různými způsoby. Kanabinoi-

dy jsou podávány většinou orálně nebo inhalačně, méně 

četná jsou v současné klinické praxi podání sublinguální, 
rektální, transdermální, aplikace do oka či aerosoly32. 

Značnou výhodou léčebných přípravků z konopí je 

jejich nízká toxicita u dospělých jedinců. Při vysokých 
dávkách THC může dojít k otravě, smrtelná intoxikace 

však nebyla doposud popsána. Letální dávka THC pro 

člověka není známá. Intravenózní LD50 u myší je 

42,5 mg kg–1 a nitrožilní podání THC je smrtelné u opic 
při koncentraci vyšší než 128 mg kg–1 (cit.33). Smrtelná 

dávka kouřením konopí během krátké doby by se pohybo-

vala v řádech stovek kilogramů34 a smrt by byla způsobena 
spíše otravou oxidem uhličitým. 

Kanabinoidy vykazují antimikrobiální aktivitu vůči 

některým bakteriálním kmenům rezistentním na antibioti-

ka, tudíž by mohly najít uplatnění jako levný a biologic-
ky rozložitelný konzervant v kosmetice a hygienických 

potřebách35.  
 
 

3. Nutriční složení 
 

3.1. Proteiny 

 

Celé konopné semeno obsahuje 25 % proteinu, loupa-
né semeno pak 33 % a výlisky 34 %. Všechny tyto surovi-

ny jsou vynikajícím zdrojem stravitelného proteinu. Nejví-

ce zastoupený protein v konopném semenu je edestin (60 
až 80 % z celkových proteinů), dále pak albumin. Konop-

ná semena jsou hypoalergenní, jelikož neobsahují faktory 

inhibující trypsin, které mohou být přítomny v sóji a ji-

ných rostlinných zdrojích. Navíc postrádají lepek, tudíž 
jsou také vhodné pro jedince trpící celiakií36. Díky absenci 

inhibitorů trypsinu a nízkému obsahu jiných antinutričních 

faktorů mohou být konopná semena konzumována syrová. 
Pouze omezené množství potenciálně bioaktivních a/nebo 

alergenních peptidových sekvencí zůstává po gastrointesti-

nálním trávení in vitro37. Vzhledem k lepší stravitelnosti je 

konopný protein vhodnějším a kvalitnějším zdrojem pro-
teinů pro lidskou stravu než protein ze sóji38.  

Konopný protein je významným zdrojem všech esen-

ciálních aminokyselin. Obsahuje výjimečné množství sir-

ných aminokyselin (cysteinu a methioninu) a argininu39. 
Nicméně kvalitu konopného proteinu limituje esenciální 

aminokyselina lysin. Jeho obsah je, dle požadavků Světové 

zdravotnické organizace a Organizace pro výživu 
a zemědělství, nedostačující pro děti mladší 10 let 

(cit.40,41). 
 

3.2. Mastné kyseliny 

 

Podíl oleje v celém konopném semenu je 36 %, 
v loupaném 44 % a ve výliscích 11 %. Více než 80 % lipi-

dů tvoří polynenasycené mastné kyseliny a konopný olej je 

unikátní zvýšeným obsahem esenciálních ω-6 a ω-3 mast-
ných kyselin, především kyseliny linolové a α-linolenové. 

Poměr těchto mastných kyselin v konopném oleji je větši-

nou 3:1 a je považován za optimální pro lidské zdraví. 

Konopná semena také obsahují nenasycené mastné kyseli-
ny γ-linolenovou a stearidonovou, jejichž obsah se může 

lišit mezi severními a jižními odrůdami konopí. Dále jsou 

v konopném oleji zastoupeny kyseliny olejová a v malém 
množství nasycené mastné kyseliny palmitová 

a stearová39,42. Obsah mastných kyselin v oleji je obecně 

rozdílný podle roku kultivace, povětrnostních podmínek, 

lokality a genotypu43.  
Vyvážený poměr ω-6 a ω-3 polynenasycených mast-

ných kyselin je důležitý pro efektivní pochod metabolic-

kých drah mastných kyselin. Savčí buňky nejsou schopny 
přeměnit ω-6 mastné kyseliny na ω-3 z důvodu absence 

enzymu ω-3-desaturasy. Nadměrný příjem ω-6 mastných 

kyselin v západní stravě způsobuje hromadění eikosanoid-

ních metabolických produktů (prostaglandiny, tromboxa-
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ny, leukotrieny), což může mít negativní vliv na lidské 

zdraví a způsobovat některá civilizační onemocnění 
(kardiovaskulární, zánětlivá a autoimunitní onemocnění, 

rakovina, obezita, diabetes)44. Poměr těchto esenciálních 

mastných kyselin v konopném oleji je ideální pro jejich 

efektivní a simultánní metabolickou přeměnu36. 
Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin způso-

buje vyšší náchylnost oleje k autooxidaci a chemickou 

nestabilitu. Konopný olej není určen pro přípravu teplých 
pokrmů, jelikož má značně kratší oxidační stabilitu než 

jiné rostlinné oleje. Panenský konopný olej není vhodný ke 

konzumaci déle jak 2 měsíce po otevření láhve. Při lahvo-

vání a skladování je nutné zabránit přístupu vzdušného 
kyslíku a světla. Proto je vhodné olej skladovat v tmavé 

láhvi a při zpracování a lahvování užívat inertní atmosfé-

ru25,36. Během skladování také dochází k uvolňování mast-
ných kyselin z lipidů a volné mastné kyseliny společně 

s produkty oxidace lipidů a mastných kyselin se podílejí na 

redukci trvanlivosti oleje a jeho žluknutí45.  
 

3.3. Vitaminy a minerální látky 

 
V konopném semenu jsou zastoupeny převážně vita-

miny skupiny B a E. Největší podíl ze skupiny vitaminu E 

tvoří γ-tokoferol39. Poměr tokoferolů v konopném oleji je 
5:2:90:3 pro α:β:γ:δ-tokoferol46. Tokoferoly se podílejí na 

vysoké antioxidační aktivitě v oleji a snižují oxidační zne-

hodnocení oleje během skladování. Oxidace tokoferolů 

ovšem způsobuje ztrátu antioxidačních vlastností, ke které 
může dojít během zahřívání a expozici světla. 

V konopném oleji jsou přítomny karotenoidy, které také 

mají antioxidační aktivitu a navíc β-karoten slouží jako 
prekurzor vitaminu A podílející se na funkci zraku47. Ob-

sah antioxidantů se opět liší podle roku kultivace a genoty-

pu48. Kanabinoidy též vykazují antioxidační aktivitu 

a CBD má dokonce větší neuroprotektivní kapacitu vůči 
toxickým koncentracím neurotransmiteru glutamátu než 

vitaminy α-tokoferol a askorbát49.  

Konopná semena mohou být zdrojem prospěšných 
minerálních látek. Jsou zde zastoupeny hlavní minerální 

látky jako vápník, hořčík, draslík, síra, fosfor a také někte-

ré stopové prvky, například měď, železo, mangan, zi-

nek39,50. Minerální látky jsou zastoupeny v jádře semena, 
tak i ve slupkách. Slupky ovšem obsahují o 30–65 % méně 

majoritních minerálních látek a zinku než celé semeno. 

Nicméně konopná semena a slupky obsahují vyšší množ-
ství manganu než jiné plodiny50. 

 

3.4. Těžké kovy 
 

Těžké kovy mohou být v konopí přítomny při konta-

minaci pěstované plochy a půdy těmito prvky. Kontamina-
ce konopí může představovat zdravotní riziko, jelikož je 

nelze metabolicky rozložit a akumulují se v těle. Těžké 

kovy mohou být v přírodě přítomny v důsledku přírodních 

procesů (vulkanické erupce a eroze), ale také jako nežá-
doucí produkt průmyslu a výroby energie. Nejrozšířenější-

mi těžkými kovy v životním prostředí jsou rtuť, kadmium 

a chrom51. 

Kadmium je toxický těžký kov. Maximální obsah 

kadmia pro obiloviny činí 0,1 mg kg–1 a pro rýži a pšenici 
0,2 mg kg–1 dle regulace Evropské unie č. 1881/2006, 

ovšem není zde uvedena tato hodnota pro olejnaté plodiny. 

Koncentrace kadmia nebyla pozorována odlišná 

ve slupkách a v celém konopném semenu. Lze tedy říci, že 
jestliže je semeno kontaminováno kadmiem, tak tento kov 

je relativně rovnoměrně zastoupen v celém semenu50. 

Konopí je tolerantní vůči půdní kontaminaci a toxicitě 
kadmia52 a je schopné se dlouhodobě aklimatizovat53. 

Rostlina vykazuje velkou kapacitu k jeho akumulaci52 

a z tohoto důvodu je vhodným kandidátem pro fytoremedi-

ační účely53–55. Těžké kovy se nejvíce akumulují v listech 
konopné rostliny54. Jejich přítomnost v tkáních nemusí být 

zapříčiněna pouze kontaminací z prostředí. Při nelegálním 

prodeji marihuany byla například zjištěna úmyslná kontamina-
ce konopného materiálu olovem pro zvýšení zisku prodejci56.  

 

 

4. Sekundární metabolity 
 

4.1. Fytokanabinoidy 

 

Fytokanabinoidy tvoří skupinu terpenofenolových 
látek s 21 nebo 22 (pro karboxylované formy) uhlíky29. 

Přírodní kanabinoidy se navzájem od sebe liší prenylový-

mi zbytky, resorcinolovým jádrem a postranními řetězci57. 
V konopí bylo identifikováno 120 rozdílných fytokanabi-

noidů, které jsou unikátní pro tuto rostlinu10 a v současné 

době jsou známy pouze čtyři enzymy podílející se na bio-

syntéze kanabinoidních kyselin. Neutrální formy jsou vý-
sledkem neenzymové dekarboxylace probíhající v rostlině 

během skladování, vystavení slunečnímu světlu a vyšším 

teplotám. Ostatní kanabinoidy jsou produktem neenzymo-
vých reakcí a degradace kyselých i neutrálních kanabinoi-

dů, převážně autooxidace a působení UV záření58.  
Fytokanabinoidy jsou produkovány nejvíce ve žláz-

natých trichomech samičích rostlin a jejich biosyntetickým 
prekurzorem je hexanoyl-koenzym A (cit.59) (schéma 1). 

Polyketidovou drahou vzniká z aktivovaných alifatických 

prekurzorů kyselina olivetolová za účasti dvou enzymů: 
olivetolsynthasy (polyketidsynthasy) a olivetolátcyklasy 

(polyketidcyklasy). Reakce kyseliny olivetolové 

s geranyldifosfátem vede ke vzniku kyseliny kanabigerolo-

vé, tato reakce je katalyzována geranylpyrofos-
fát:olivetolátgeranyltransferasou1,58. Kyselina kanabigero-

lová je výchozí látkou pro syntézu kyseliny tetrahydroka-

nabinolové (THCA), kanabidiolové (CBDA) a kanabi-
chromenové (CBCA)60. Takto vznikají kanabinoidy 

s pentylovým postranním řetězcem. Kanabinoidy 

s propylovým řetězcem jsou syntetizovány z jiné výchozí 

látky, a to z kyseliny kanabigerovarinové (CBGVA), je-
jímž prekurzorem je kyselina divarinová. Enzymy tetra-

hydrokanabinolátsynthasa, kanabidiolátsynthasa a kanabi-

chromenátsynthasa nejsou selektivní vůči délce postranní-
ho řetězce, tudíž jejich substráty mohou být CBGA 

i CBGVA. Z CBGVA jsou poté syntetizovány kyselina 

kanabidivarinová (CBDVA), kanabichromevarinová 

(CBCVA) a tetrahydrokanabivarinová (THCVA)58.  
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V lidském těle se nachází endokanabinoidní systém, 

jež se významně podílí na udržení homeostázy organismu. 
Tento systém je řízen receptory CB1 a CB2, jejichž ligandy 

jsou endokanabinoidy (kanabinoidy přirozeně produkova-

né lidským tělem) i fytokanabinoidy. Kanabinoidy se podí-

lejí na regulaci neuro- a imunomodulačních aktivit a tím 
ovlivňují řadu tkání a orgánů lidského organismu. Psycho-

aktivní THC vykazuje protizánětlivé, analgetické, neuro-

protektivní, antioxidační účinky a uvolňuje svaly. Nicmé-
ně je spojován s řadou vedlejších účinků (úzkost, imuno-

suprese), které naopak zmírňuje další převládající kanabi-

noid CBD. Ten také nachází terapeutické využití v klinic-

ké praxi, například při léčbě epilepsie, neurodegenerativ-
ních onemocnění, schizofrenie a roztroušené sklerózy. 
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Schéma 1. Schéma biosyntézy fytokanabinoidů v konopí. CBGA = kyselina kanabigerolová, CBCA = kyselina kanabichromenová, 

CBDA = kyselina kanabidiolová, 9-THCA = kyselina 9-tetrahydrokanabinolová, 8-THCA = kyselina 8-tetrahydrokanabinolová, 

CBNA = kyselina kanabinolová, CBTA = kyselina kanabitriolová, CBNDA = kyselina kanabinodiolová, CBLA = kyselina kanabicyklo-
lová, CBEA = kyselina kanabielsoová, CBGVA = kyselina kanabigerovarinová, CBCVA = kyselina kanabichromevarinová, CBDVA = 

kyselina kanabidivarinová, THCVA =  kyselina tetrahydrokanabivarinová (cit.1,60) 
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Kanabichromen (CBC) má protizánětlivé, sedativní, anal-

getické a antimikrobiální účinky29.  
Obsah hlavních kanabinoidů THC a CBD slouží pro 

zařazení rostlin do chemotypů a jejich poměr je neměnný 

v průběhu růstu, což je podstatné pro forenzní účely, jeli-

kož není nutné čekat do kvetoucí fáze pro identifikaci rost-
lin s vyšším obsahem THC a lze chemotyp určit již na 

začátku dle obsahu v listech30,61. 
 

4.2. Terpeny a terpenoidy 

 
Terpeny jsou těkavé látky, které jsou součástí silic 

z konopí a jsou produkovány stejnými žlázami jako kana-

binoidy. Kvůli těkavosti je velká část terpenů přítomna 

pouze v čerstvém materiálu62. Jedná se o uhlovodíky slo-
žené z izoprenových jednotek. Terpeny jsou jednoduché 

uhlovodíky a jejich modifikací (oxidace, přeskupení uhlí-

katého skeletu) vznikají terpenoidy. Kombinací izopreno-
vých jednotek mohou vznikat tisíce molekulových kombi-

nací terpenoidů a v rostlině zastávají mnoho biologických 

funkcí, podílejí se například na fotosyntéze, růstu, vývoji, 

ochraně, odolnosti rostlin, struktuře a funkci membrán63. 
Přibližně 140 terpenoidů je zodpovědných za typic-

kou vůni konopí11 a asi 17 nejběžnějších terpenů by mohlo 

být použito pro hodnocení fenotypických a/nebo biologic-
kých vlastností odrůd konopí64. Monoterpenoidy jsou 

obecně nejvíce zastoupenou skupinou terpenoidů v konopí 

a zahrnují převážně myrcen, α- a β-pinen, limonen, terpi-

nolen a cis-ocimen. Ze skupiny seskviterpenoidů jsou nej-
více zastoupeny β-karyofylen a humulen65. Pro biosyntézu 

terpenoidů existují dvě metabolické dráhy: cytosolární 

dráha kyseliny mevalonové (seksvi- a triterpeny) a plasti-

dová dráha 2-C-methyl-d-erythritol-4-fosfátu (mono-, di- 
a tetraterpeny)29. 

Obsah terpenoidů je odlišný podle typu konopí5 

a odrůdy. Chemické odlišení jednotlivých odrůd na zákla-
dě jejich obsahu seskviterpenů66 není dostačující, je nutné 

znát zastoupení monoterpenoidů pro identifikaci odrůd 

s podobným obsahem seskviterpenů a kanabinoidů65. Hyd-

roxylované terpeny mohou sloužit jako markery pro identi-
fikaci rostlin typu C. indica5. Terpeny a kanabinody mo-

hou působit synergicky při některých biologických aktivi-

tách, například při úzkosti a poruchách spánku19. 
 

4.3. Fenolové látky 

 
Fenolové látky jsou rozšířenou skupinou sekundár-

ních metabolitů a tvoří ji více jak deset tisíc látek různých 

struktur zahrnujících fenolové kyseliny, flavonoidy, stilbe-
ny a lignany67. V konopí bylo identifikováno více než 

20 flavonoidů se sedmi chemickými strukturami, které 

mohou být modifikovány. Cannflavin A a cannflavin B 

jsou methylované isoprenoidní flavony68, které jsou uni-
kátní pro konopí a mají protizánětlivé účinky69. Pouze 

nepolární, nízkomolekulární fenolové látky jsou těkavé70, 

tudíž je efektivita inhalačního podání (kouření, vaporizace) 
v případě těchto látek sporná. 

Fenolové látky jsou produkovány fenylpropanoidní 

dráhou, nicméně v současné době neexistují přesné údaje 

biosyntézy flavonoidů v konopí29. K zásadnímu pokroku 

došlo identifikací a charakterizací dvou enzymů podílejí-
cích se na biosyntéze flavonů v konopí. Enzym O-methyl-

transferasa specificky přeměňuje široce rozšířený rostlinný 

flavon luteolin na chrysoeriol a prenyltransferasa poté 

katalyzuje regiospecifickou adici geranyldifosfátu nebo 
dimethylallyldifosfátu na chrysoeriol. Takto vznikají cann-

flavin A a cannflavin B (cit.71). 

Polyfenoly mají antioxidační vlastnosti a mohou být 

uplatněny při léčbě pacientů cytostatiky, kardiovaskulár-
ních a neurodegenerativních onemocnění, při regulaci 

krevního tlaku a alergií67. Některé flavonoidy také mohou 

pravděpodobně regulovat farmakokinetiku THC inhibicí 
jaterních enzymů P450 (cit.29). 

 

4.4. Alkaloidy  

 

Alkaloidy jsou dusíkaté látky odvozené od aminoky-

selin. V konopí byly identifikovány dva alkaloidy sper-
midinového typu: cannabisativin a anhydrocannabisati-

vin11. Dále mohou být přítomny cholin, neurin, l-(+)-                

-isoleucin-betain, muskarin, hordenin a trigonellin68. 
 

 

5. Závěr  
 

Konopí je po tisíce let využívanou plodinou a její 

význam pro zemědělství, potravinářství, stavebnictví, tex-

tilní průmysl, automobilový průmysl a humánní medicínu 
je zcela nezpochybnitelný. Přesto zneužívání jediné malé 

skupiny substancí s psychoaktivním účinkem, kterou tato 

rostlina produkuje, už od 50. let minulého století zásadně 
ovlivňuje její širší využití a dynamičtější výzkum. Společ-

nost stojí před rozhodnutím, zda je pro ni výhodné držet se 

přísných restriktivních opatření ve vztahu k nakládání 

s konopím a na tyto restrikce vynakládat nemalé prostřed-
ky. Ani autoři tohoto článku se neshodnou na vhodné míře 

liberalizace užívaní konopí pro rekreační účely. Shoda 

panuje pouze na tom, že destigmatizace konopí jako léčivé 
a průmyslově mnohostranně využitelné rostliny by prospě-

la nejen pacientům, pro které je momentálně dostupné jen 

v omezené míře, ale i medicínskému výzkumu, udržitelné-

mu zemědělství či ekologizaci výroby textilií, biopolymerů 
a stavebních materiálů. Požadavkem pro efektivní léčbu je 

standardizace léčebného konopí. Z tohoto hlediska je žá-

doucí výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií a také 
farmakologie. V současné době jsou standardizovány pou-

ze hlavní kanabinoidy (THC, CBD a CBN), ovšem 

v klinické praxi je potřeba znát i farmakologickou relevan-

ci ostatních látek. Vývoj v této oblasti je ale do značné 
míry omezen legislativou, kdy konopí a pryskyřice z něj 

jsou klasifikovány jako omamné látky společně s heroinem 

dle Jednotné úmluvy o omamných látkách (vyhláška 
č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.) a THC 

spadá mezi psychotropní látky stejně jako metamfetamin 

či LSD dle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška 

č. 62/1989 Sb.)8. Za úvahu jistě stojí přehodnocení a ná-
sledně vyčlenění konopí z klasifikace, kde se nachází po-

měrně nebezpečnější substance. 
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Cannabis is a plant containing a mixture of chemical 

substances of unique composition, and therefore it has vast 

array of applications. Hemp fiber and shives are used in 
the paper, construction and textile industries. Hemp seeds 

and products have high nutritional value for humans. They 

contain significant amounts of essential amino acids and 

represent a source of ω-3 and ω-6 essential fatty acids. In 
addition, cannabis flowers contain a broad spectrum of 

secondary metabolites (phytocannabinoids, terpenoids, and 

phenylpropanoids), which possess beneficial properties 
against various disorders. This review summarizes the 

current knowledge of cannabis chemistry, as well as its 

utilization for various purposes. Special attention is fo-
cused on the biosynthesis of phytocannabinoids. 
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