Měření obsahu THC k určení neomamného cannabis
1) Zdroj práva EU: Velmi podrobná právně závazná metodická norma ES z roku 1999
s limitem k určení neomamného cannabis do 0,2 % THC novelizovaná EU v roce 2009 je
vedená jako příloha č.1 Nařízení ES č. 1122/2009.
2) Policie nemá žádnou právně závaznou metodickou normu k zjištění a měření obsahu
THC v cannabis, viz důkaz v bodu 5 v tvrzení Policie ČR a MV ČR na http://cannabisdukazy.blogspot.cz/. Policie má dle sdělení ředitele Kriminalistického ústavu údajně
jakýsi doporučený pracovní postup měření, odmítá však se souhlasem MV ČR sdělit
informaci dle povinnosti zákona č. 106/1999 Sb, kdy, kým, pod jakým číslem jednacím
a s jakou právní vahou a zakotvením v právním řádu ČR (vyhláška, usnesení, rozkaz
apod.) byl daný pracovní postup policie k měření obsahu THC v Cannabis přijat, ač je
policii známo, že od 20.5.2004 mohou občané pěstovat do 100m2/osobu cannabis bez
hlášení úřadům díky nenotifikované (nevymahatelné) novele ZoNL v § 29 ZoNL zákonem
č. 362/2004 Sb. a občané mohou/mohli cannabis až do 1.4.2013 díky nenotifikované
(nevymahatelné) novele ZoNL v § 5, odst. 5 ZoNL získávat, skladovat, zpracovávat a
distribuovat bez hlášení úřadům k účelům pokusnickým (vědecko - výzkumným a
terapeutickým)
a
průmyslovým
(národohospodářským).
Nenotifikovaným
(nevymahatelným) zákonem č. 50/2013 Sb. (cannabis do lékáren) byl limit obsahu THC
v cannabis v § 5, odst. 5 ZoNL změněn nově na 0,3 % THC. Notifikovaným § 5, odst. 5
zákonem č. 273/2013 sb. bylo pokusnictví ze zákona zcela vypuštěno (notifikace je
uvedena v databázi TRIS pod č.j. 2012/329/CZ). Měření obsahu THC v cannabis dle
odlišných metod a definicí cannabis má zcela odlišné výsledky obsahu THC v
cannabis, viz sdělení excelentních a velmi zkušených soudních znalců uvedená v bodu 6
na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ - předních expertů v oboru cannabis a
cannabisterapie doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc. (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě,
objevitel prvního endogenního kanabinoidu, přes 6 tisíc citací v Sience) a doc. RNDr.
Petera Ondry, CSc. (přednosta Ústavu soudního lékařství FNOL, nejstarší badatelská
tradice univerzitní nemocnice ve výzkumu využití cannabis v terapii na světě, z popudu
profesora MUDr. Jana Kabelíka, DrSc. byl již v roce 1950 objeven antibakteriální protizánětlivý účinek cannabis - prof. MUDr. et. RNDr. Zdeňek Krejčí, DrSc., dne 10.
prosince 1954 na mezinárodní Den lidských práv byla opět z popudu profesora MUDr.
Jana Kabelíka, DrSc. v Olomouci uspořádána první konference využití cannabis v terapii
na
světě
nazvaná
jako
stejnojmenná
studie
Konopí
jako
lék,
viz
http://www.konopijelek.cz/, sekce Dokumenty a studie)
3) Krajský soud v Brně (č.j. 3 To 25/2011, odvolání k rozhodnutí OS v Prostějově č.j. 2 T
104/2010) k obhajobě odsuzujícího rozhodnutí vůči vedoucímu výzkumu Cannabis is
The Cure (Konopí je lék) ve věci nedovolené výroby produktů cannabis dle § 283
trestního zákoníku (resp. § 187 trestního zákona) napadaného v dovoláních a
stížnostech Nejvyššímu a Ústavnímu soudu, Evropskému soudu pro lidská práva a
Evropské komisi (dovolání NS č.j. 8 Tdo 1231/2011, stížnosti ÚS č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS
4859/12, II. ÚS 1311/13, II.ÚS 289/14, stížnosti ESLP č.j. 66981/12, 79490/13,
20049/14, 47921/14 a Evropské komisi č.j. CHAP (2012) 00282 a (2014) 03930) mylně
uvedl, že policie se při měření obsahu THC v cannabis řídí normou OSN (poznámka:
určenou pro pašeráky drog), která však není součástí právního řádu žádné země EU a je
právně nevymahatelná.
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§§ 29 a 5,odst. 5 ZoNL versus § 24 písm. a) ZoNL
Dosud se žádný český soud nevyrovnal s právní argumentací vedoucího výzkumu Cannabis
is The Cure (Konopí je lék) týkající se měření obsahu účinných látek v cannabis a
neexistencí právní normy policií a negativními důsledky tohoto nezákonného jednání.
I. zacházení s cannabis
Podle čl. 39 LZPS „jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké
jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“
Trestní zákoník v § 283 odst. 1 říká, že trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy se dopustí ten, „kdo neoprávněně vyrobí,
doveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného
přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek osahující omamnou nebo
psychotropní látku, prekursor nebo jed“. Z uvedeného vyplývá, že tohoto trestného činu se
dopustí ten, kdo jedná způsobem popsaným v citovaném ustanovení bez příslušného
oprávnění (povolení).
Povolení k zacházení s omamnými látkami a jedy (bez výjimky) pak upravuje § 5 ZoNL. Dle
odstavce 5 tohoto ustanovení ve znění do 1.4.2013, který se týká Cannabis, se „povolení k
zacházení nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým
(pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely“. V
tomto zákoně, avšak ani nikde jinde, však termín „pokusnictví“ definován není. Dovolatel je
přesvědčen, že právě jeho jednání je pokusnictvím, tzn. pokusnickým bádáním, což je
imanentní složka každého vědeckého výzkumu, neboť by jinak bylo absolutně porušeno
LZPS dané právo zejména v čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 31 LZPS.
Pokusnictví bylo nenotifikovovanopu novelizací § 5 odst. 5 zákonem č. 50/2013 Sb. od
1.4.2013 změněno na zacházení s cannabis s obsahem THC v cannabis do 0,3 % THC. Od
1.1.2014 bylo NOTIFIKOVANOU novelizací § 5 odst. 5 zákonem č. 273/2013 Sb.
pokusnické bádání ze ZoNL zcela vypuštěno (notifikace č.j. 2012/03129/CZ).
Současně nebylo nikdy doloženo a dovolatel tak ani nečinil, že by se dovolatel kdy dopustil
zakázaného zacházení s cannabis dle § 15, písm. e) ZoNL v platném znění týkající se
separace kanabinoidů k výrobě léčiv z Cannabis (v době skutku dle § 15, písm. f) ZoNL).
Citujme dané ustanovení v době skutku zakazující: „získávat konopnou pryskyřici a látky
ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis)“. Aby se však dovolatel
vyhnul případným komplikacím, požádal o informaci osvětlující skutkově dané jednání dle
zákona o svobodném přístupu k informacím. MZ ČR, Policie ČR, OSZ a OS v Prostějově však
shodně uvedli, že takovouto informací nedisponují a neumí definovat, co je daným jednáním
uvedeným v § 15, písm. e) ZoNL konkrétně míněno! Podle přednosty Ústavu soudního
lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci však dovolatelem realizovaná výroba mastí a
tinktur rozhodně nesplňuje charakteristiku výše uvedeného zakázaného jednání, viz
http://konopijelek.blogspot.cz/
II. pěstování cannabis
Pro pěstování cannabis dle znění ZoNL v době skutku platilo, že „se zakazuje pěstovat druhy
a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze
skupiny tetrahydrokanabinolů“ (§ 24 písm. a) ZoNL). Současně bylo a je dle § 29 ZoNL již
od 20.5.2004 povoleno pěstování cannabis bez hlášení úřadům, pokud je pěstitební
plocha do 100 m2/osobu. Teprve nad 100 m2 je pro právnické a fyzické osoby zákonná
povinnost hlásit pěstování uznaných odrůd zapsaných v odrůdových knihách Celní správě.
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Česká republika se v přístupové smlouvě k Evropské unii vstupem do EU v roce 2004
(1.5.2004) zavázala implementovat a především aplikovat Nařízení ES, a tedy i určení
legálního cannabis dle obsahu THC dle normy uvedené v příloze XIII Nařízení ES č.
2316/1999, která byla novelizovaná v roce 2009 a je uvedená v příloze č.1 Nařízení ES č.
1122/2009. Toto však Česká republika nikdy neučinila a žádnou ZÁKONEM
DEFINOVANOU normu měření obsahu THC v cannabis nezavedla, přestože je to pro
stanovení trestnosti skutku zásadní a zcela rozhodné a dochází tak absencí zákonné právní
normy měření obsahu THC v cannabis a k porušení čl. 39 LZPS.
Uvedené jednání České republiky neaplikací Nařízení ES do národního právního řádu v době
legality pěstování cannabis je rovněž hrubým porušením unijního práva, viz např. C-90/12
dne 7. listopadu 2013 (Evropská komise v. Polská republika).
Jak je doloženo na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ Policie ČR dokonce odmítá dle
zákona o svobodném přístupu k informacím sdělit, kdy a pod jakým číslem jednacím byl
vůbec vydán onen doporučený policejní postup měření obsahu THC v Cannabis a jak je
daný postup pro specializovaná pracoviště policie OKTE právně závazný, neboť tento postup
není ani u policie spisově zařazen (existuje vůbec?), není rozkazem policejního prezidenta
ani vyhláškou, natož zákonem, ač jde o tak zásadní a citlivou věc související
s omezeních lidských práv občanů, domovními prohlídkami a konfiskacemi majetků a
především a hlavně není tento postup vůbec v souladu s evropskou normou měření, ani se
ZoNL a zde uvedenými třemi zcela odlišnými definicemi cannabis dle § 2, přičemž odlišné
měření může vykazovat v extrémních případech až stonásobně odlišné hodnoty obsahu
THC v cannabis, viz stanovisko soudního znalce a přednosty Ústavu soudního lékařství
FNOL doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. a předního světového vědce a výzkumníka cannabis
doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc. z Hebrejské univerzity, na http://cannabisdukazy.blogspot.cz/
Evropská norma na zjištění legálního (neomamného) cannabis přikazuje měřit 60 kusů 30
cm vysokých vrcholíků, žádá smíšení samčích a samičích odrůd a zakazuje měřit cannabis z
pouze z pár gramů cannabis flos nebo cannabis herba nebo měřit obsah THC v cannabis z
dozrálé nebo dokonce usušené rostliny cannabis (jako se vždy dělo v případě dovolatele!)
Dle unijní normy je povoleno měřit obsah THC v cannabis 20 dnů před nakvetením a do
10 dne po odkvětu, resp. 10 dnů od zahájení tvorby semene!. Takové podmínky (počet
kusů rostlin i oznámení pěstování cannabis policejním orgánům) k měření obsahu THC
v cannabis dovolatel, zapojené nevládní organizace a členové výzkumu policii (OSZ i OS
v Prostějově) nabídli a dovolatel opakovaně marně žádal policii o spolupráci a provedení
vyšetřovacího pokusu v souladu s ust. § 104c trestního řádu, OSZ v Prostějově však
stížnost na odmítnutí provedení vyšetřovacího pokusu označilo za nedůvodnou.
Citujme, co policie uvádí v jednom rozhodnutí jako předmět měření: „Usušený rostlinný
materiál je zbaven stonků a semen, podrcen a homogenizován.“
Jaký rostlinný materiál? Listí? Okvětí? Květ? V jakém poměru samčích a samičích odrůd?
V jakém objemu, když měřeno bylo u dovolatele vždy pár gramů navíc nehomogenizované
hmoty z celého vzorku? V jaké fázi růstu rostliny měření proběhlo, když byly vždy rostliny
cannabis měřeny až po odkvětu? V jakém poměru dle pohlaví rostlin police mě+ří Cannabis,
když byly vždy měřeny odděleně samčí od samičích jako tzv. samostatné vzorky (stopy)? U
dovolatele byly vzorky až stovek rostlin měřeny souhrnně z několika gramů vzatých
k měření, přestože byly zkonfiskovány desítky kilogramů a stovky kusů rostlin a policie
mohla, resp. musela zvolit zákonný postup dle evropské normy. Takovou účelově k
policejnímu měření vyseparovanou rostlinu s řadou variant policejního měření však žádná
definice cannabis dle § 2 ZoNL neuvádí! Jak navíc uvádí znalci na http://cannabisdukazy.blogspot.cz/ , vědecký výzkum potvrdil, že totožná odrůda rostliny cannabis na
totožné pěstitelské ploše může mít v květu až více než 20 násobně odlišné hodnoty obsahu
účinných látek mezi jednotlivými rostlinami, proto měření dle evropské normy probíhá
z tolika kusů rostlin a jsou promíchány samčí a samičí odrůdy a vždy měření probíhá pouze
v měsíčním období růstu rostliny, nikdy ne po usušení a pouze z květu samičí rostliny.
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Nález Ústavního soudu s účinností od 1.8.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na
porušení čl. 39 LZSP zrušil novelizované vládní nařízení č. 455/2009 Sb., které určovalo
tzv. větší než malé množství drogy pro účely § 289 odst. 2 trestního zákoníku a které
v onom novelizovaném vládním nařízení č. 4/2012 Sb. v příloze č. 1.A.1. definovalo nově
cannabis pro účely trestního práva způsobem odpovídajícím doporučenému policejnímu
postupu měření obsahu THC v cannabis. Do 31.12.2011 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení
vlády č. 455/2009 Sb. definice Cannabis uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny
cannabis“, měření obsahu THC v cannabis mělo tedy býti prováděno ze zhomogenizované
celé rostliny včetně kořene, což však policie nikdy v České republice, jak zjišťoval
dovolatel, nečinila, stejně jako neměřila a neměří obsah THC dle tří odlišných definic
cannabis v ZoNL v § 2.
Důkaz příkladem: Aby dovolatel i za cenu dalšího trestního stíhání na důkazu doložil, jaké
neblahé následky má neexistence právně závazné normy měření obsahu THC v cannabis,
dovolatel vysadil v roce 2012, také zcela ojedinělou samonakvétací (autostartovou) odrůdu
cannabis Finola zapsanou v odrůdových knihách EU, která prošla měřením uvedeném v
příloze č.1 Nařízení ES č. 1122/2009 a je pod certifikátem EU zcela legální a dokonce EU
dotovaná plodina. Tato odrůda je kromě vysokého obsahu léčivého neomamného
kanabinoidu CBD (kanabidiol) naprosto výjimečná tím, že ihned po zahájení růstu začne
zrát a v ČR je možné dosáhnout dvě plnohodnotné sklizně za rok, resp. od jara do podzimu.
Proto, když policie (počtvrté) zkonfiskovala (opětovně až) 30.8.2012 výzkumnickou farmu
dovolatele a měřila na obsah THC již zcela na půdě usušené v EU uznané odrůdy cannabis
Finola ze sklizně v červenci 2012, nalezla zcela oprávněně nadlimitní obsah THC, neboť
nepostupovala dle unijní normy. Policie takový cannabis označuje zcela účelově
marihuana. Tzv. marihuana má však dle Výroční zprávy ve věcech drog na drogovém trhu
v průměru 15% THC a jde vždy jen o květy samčích rostlin, průměr obsahu THC v cannabis
byl u dovolatele zjištěn nezákonným měřením cca do 2% THC (čili neomamný či velice mírně
omamný cannabis), řada rostoucích rostlin limit naopak vůbec nepřekročila a policie tyto
rostliny následně chtěla (naprosto znehodnocené a nedozrálé) dovolateli vrátit. Policie došla
k mylným závěrům protože nepoužívala a nepoužívá evropskou normu měření, která
je přitom na obsah THC přísnější (0,2% THC)
Důkaz:
–
http://ustavnisoud.blogspot.cz/2015/01/konfiskace-2012-vysledkypolicejniho.html (scan výsledků měření obsahu THC v odrůdě Finola)
Co způsobuje odlišné výsledky obsahu THC v cannabis?
1. Období, ve které je měření prováděno z hlediska doby růstu a zralosti rostliny. To
evropská norma zcela jednoznačně stanovuje a limituje měření obsahu THC
v cannabis měsíčním obdobím v době růstu a trvá na měření v době vysoce před
dokončením celkové zralosti rostliny (jinak by nebylo lze vypěstovat cannabis pro žádné
účely, zvláště pak, jsou –li pěstovány pouze samičí odrůdy na cannabis flos a cannabis
herba). Postup policie zcela ignoruje měření dle období zralosti rostliny, přestože
cannabis je biologický materiál podléhající změnám látek včetně přeměny látek na THC
v době zralosti, či dokonce po usušení rostliny (a zejména při usušení za vyšších teplot),
což by měli odpovědní příslušníci policie vědět a dle toho poznání konat, nikoli
s presumpcí viny kriminalizovat preventivně všechny pěstitele.
2. Jasně kvantifikovaný objem měřené hmoty a určení části rostliny, ze které měření
probíhá. To evropská norma zcela jednoznačně stanovuje včetně mixu samčích a
samičích odrůd, neboť zcela jiné jsou výsledky měření na obsah THC z dolních pater
rostliny, oproti hlavnímu vrcholíku (nejvíce účinných látek), nebo výsledky měření
samčích a samičích odrůd (nejvíce účinných látek a zejména pak v květu). Policejní
postup toto rovněž zcela ignoruje a na pracovištích OKTE, která jsou sice soudně
znaleckými pracovišti a jejich přístroje jsou certifikované a akreditované, může být
realizován zcela libovolný postup měření ignorující všechna výše uvedená kriteria. Při
absenci rozhodných kriterií dochází ke zcela odlišným výsledkům na obsah
účinných látek. ¨
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3. Dalším významným faktorem, který však evropská norma či ZoNL nezmiňuje, je péče o
rostlinu cannabis a zajištění kvalitní půdy, hnojiva a zálivky, což také navyšuje obsah
účinných látek. Dané jednání (péče o rostlinu) není zakázané, mohlo by však vést
k navýšení obsahu THC u uznaných odrůd cannabis zapsaných v odrůdových knihách a
právní řád by měl v této věci učinit nějakou širší toleranci a tento aspekt zohledňovat.
Pokud policie nepoužívá evropskou právní normu měření obsahu THC v cannabis a sama
žádnou právně závaznou normu nemá a měří obsah THC v rozporu s zákonnou definicí
cannabis, dovolatel a Cannabis is The Cure,z.s. se domnívají, že policie má z hlediska
subsidiarity trestní represe postupovat alespoň dle nejpříznivější definice cannabis na obsah
THC v cannabis v ustanovení ZoNL definujícího rostlinu cannabis jako „celou nadzemní
část rostliny cannabis včetně vrcholíku“ a tuto celkovou nadzemní hmotu má policie při
konfiskaci nejprve zvážit (včetně vody, až 70%), následně zhomogenizovat celé rostliny
včetně samčích a samičích a po usušení zhomogenizovaný vzorek změřit na obsah THC a
přepočítat na celkovou váhu nadzemních části rostlin. V daném případě by však policie
nikdy nemohla dovolatele obvinit, protože výsledek měření by splňoval zákonné
parametry. K tomu policie uvedla, že měření z celé nadzemní části rostliny cannabis včetně
vrcholíků provádí vždy na dožádání policejního orgánu, v případě dovolatele však takto
nikdy nepostupovala, ač tento toto opakovaně žádal a odkazoval na definici dle ZoNL.
Pokud pak je legální rostlina cannabis (tzn. zákonně změřená) usušena, nemůže policie
s odkazem na nezákonnou normu měření dokladovat překročení zákonného limitu obsahu
THC u usušené rostliny měřené navíc z květu samičích rostlin, jak policie obligatorně u
usušených částí rostliny u dovolatele činila jak lze odvodit z měření v letech 2009 2013, neboť jde o zákonitý biochemický proces přeměny látek v době zralosti a usušení. Již
při prvním obvinění dovolatele bylo doloženo, že dovolatel pracoval se všemi částmi rostliny
včetně kořene (tinktura na kloubní otoky zaznamenaná již starověku u Plinia), kde však
kanabinoid THC zcela absentuje, stejně tak jako v semenech, která však policie z měření
rovněž vyjímá, stejně jako větvičky a stonek, ač nic takového žádný zákon neuvádí!

Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc. IČ: CZ 266 70 232, vedena pod sp. zn. L 6401 u KS
v Olomouci. Založení 14.7.2004. Registrace 21.7.2004. Společnost právnických a fyzických osob členských a
nečlenských zemí EU. Zástupce členů celosvětové asociace Open Royal Academy. Web: cannabis-is-the-cure.eu,
Email: openroyalacademy@gmail.com. Participace: cannainsider.eu/ & cannabis-europe.eu/ & imcpc.org/ &
medical-cannabis-declaration.org/ & www.konopijelek.cz/& konopijelek.blogspot.cz/& konopar.blogspot.cz/

Na vědomí všem zainteresovaným stranám

K níže položeným otázkám pana Dušana Dvořáka, MMCA (Open Royal Academy,
Cannabis is The Cure, z.s., Tylova 963/2, 779 00 Olomouc) uvádím:

1) Je

cannabis

škodlivinou

a

lidem

nebezpečnou

látkou,

nebo

jedním

z

nejbezpečnějších léčiv a jednou z nejužitečnějších národohospodářských plodin?
Konopí je jedním z nejbezpečnějších rostlinných léčiv. Psychicky zdravému dospělému
jedinci nemůže uškodit. Přesto je vhodné zahájit tuto léčbu pod dohledem člověka
v tomto oboru zkušeného, aby si pacient pro začátek nevzal příliš velkou dávku (ta by
sice neuškodila, ale mohla by pacienta přechodně uvést do jisté psychózy, paniky či
strachu). Je vhodné být opatrný u vyvíjejícího se mozku (to jest zhruba do plnoletosti,
což může být až do 25 let1-3), kde u opravdu malé skupiny pacientů by mohlo určitým
způsobem škodit. Samozřejmě u dětí a mládeže se podává v případech, že jiné léky
nepomáhají a jedná se o závažná onemocnění.
2) Byl systematický vědecký výzkum cannabis na využití v terapii zahájen právě v
Olomouci před 60 roky?
Na podnět prof. Jana Kabelíka objevil prof. Zdeněk Krejčí v roce 1950 4,5 antibakteriální
účinky konopí setého a již v roce 1954 se konala na lékařské fakultě Palackého
Univerzity v Olomouci vědecká konference na téma “Konopí jako lék”6.

3) Kolik látek je dnes známo v cannabis a které jsou uznány jako nejvýznamnější,
lze hovořit o pozitivním synergickém efektu látek?
S jistotou lze říci, že díky tažení proti konopí je jeho léčebný potenciál dosud v plenkách
a dosud není po léčebné stránce prostudováno tak, jak by si zasloužilo. Přesto je známo
v konopí již několik látek, které objektivně mají léčivý účinek (mezi ty nejdůležitější patří
cannabidiol a (-)-trans-9-tetrahydrocannabinol, ale začíná se studovat i cannabidivarol,
(-)-trans-9-tetrahydrocannabivarol,

cannabichromen,

cannabigerol

a

cannabinol).

Navíc je známo, že k léčbě přispívají i další látky v konopí obsažené (dnes se hovoří
hlavně o terpenech)7. Látky, které mají léčivý účinek nepůsobí samostatně, ale působí
společně a jejich vzájemný poměr může ovlivňovat jejich léčebný účinek. V současné
době

je

v konopí

identifikováno

celkem

1045

látek,

z nichž

125

je

látek

cannabinoidních, které jsou pro tuto rostlinu typické. Už z tohoto množství je vidět, že
zjistit

pro

danou

chorobu

nejvhodnější

poměr

aktivních

látek

nebude

vůbec

jednoduché. Přesto už dnes jsou známy na různé choroby různé odrůdy konopí – přesné
odhalení jejich aktivit a další zdokonalení léčby je ještě před námi.
4) Co

považujete

za

nejvýznamnější

objevy

a

perspektivy

v

souvislosti

s

terapeutickým využitím látek v cannabis a endokanabinoidních struktur
člověka?
K tomu, aby léčivé konopí konečně proniklo do podvědomí dnešního člověka jako lék a
začalo být po této stránce studováno, musely být splněny tři důležité podmínky: isolace
a identifikace hlavních účinných látek (v roce 19558, 19639 a 196410,11), objev
cannabinoidních receptorů v mozku (v roce 198812) a objev endogenního ligandu, který
se na tyto receptory váže (v roce 199213). Po splnění těchto podmínek došlo konečně k
pochopení léčebného účinku konopí, jeho vlivu na člověka a proč působí na tak velké
množství nemocí.
5) Od kdy mohou nemocní užívat v Izraeli cannabis k léčbě a jak a kdy se měnila
klíčová pravidla? Kolik nemocných dnes užívá cannabis v léčebném programu?
Nemocní mohou používat v Izraeli konopí k léčbě zhruba 10 let (to hovořím o masovém
použití této léčby, ve skutečnosti začalo již v roce 1992 a za prvních deset let bylo
v Izraeli asi 64 pacientů, kteří používali k léčbě konopí). Bylo vydáno zhruba 27 tisíc
licencí - pacientů je pochopitelné méně (asi 20 tisíc), neboť někteří dostali konopí až v

terminálním stádiu nemoci (již zemřeli, ale konopí jim alespoň pomohlo k důstojnějšímu
odchodu z tohoto světa) a asi 9 procent pacientů ukončilo léčbu konopím, neboť jim
konopí nepomáhalo anebo jim jeho použití nedělalo dobře (mezi těmito jsou zjevně i
pacienti, kteří z neznalosti nevzali z počátku dostatečně nízkou dávku a poté po
nečekaném účinku měli strach konopí používat dále). Pravidla pro používání léčebného
konopí se v Izraeli lze říci poprvé mění právě nyní (vše bude centralizováno a budou
dána přesná kritéria pro obsah v použitých přípravcích – svým způsobem to bude
částečně i krok zpět).
6) Realizuje

se

v

Izraeli

srovnávací

výzkum

kurativní

nebo

paliativní

cannabisterapie dle odlišného složení odrůd na určitá onemocnění?
V Izraeli je povoleno užívání léčivého konopí (tak jako i v jiných částech světa) pouze k
paliativní léčbě. Použití různých odrůd na různé nemoci se praktikuje, ale dosud to není
centralizováno, takže do určité míry záleží také na tom, u kterého pěstitele (těch je osm
plus jedena další společnost, která dělá jen přípravky, které nejsou určeny ke kouření)
získáváte konopí a školení jeho použití k léčbě. Jelikož školení a distribuci provádějí
doposud pěstitelé konopí, mohou tito pacientovi najít odrůdu, která na jeho nemoc
bude nejlépe působit.
7) Mohou mít v Izraeli nemocní licenci na pěstování cannabis?
Z počátku bylo vydáno povolení k pěstování konopí asi pěti pacientům (ta do dnešního
dne nebyla zrušena), kteří pěstovali konopí i pro další pacienty. Všichni další pacienti již
tuto možnost neměli, neboť přibývali geometrickou řadou a tak vznikly farmy, které pro
pacienty konopí pěstují.
8) Je, nebo byla od počátku zpřístupnění cannabis k léčbě v Izraeli ustanovena
nějaká státní agentura pro jeho kontrolu?
Od počátku nemocný získal léčebné konopí od pěstitele na doporučení odborného
lékaře po schválení Ministerstvem zdravotnictví. V současné době již taková agentura
existuje a vše co souvisí s léčebným konopím by mělo přejít pod její kontrolu (agentura
Sarel).
9) Vydávají cannabis a jeho produkty v Izraeli nemocným pouze lékaři?

Léčebné konopí vydávají pacientům pouze pěstitelé a jejich zaměstnanci, kteří také
pacienta školí. Do tohoto procesu nejsou lékaři zapojeni. Pacient má pouze od
Ministerstva zdravotnictví licenci, kolik gramů léčebného konopí může měsíčně dostat.
Se svojí nemocí je ale pochopitelně ve spojení s lékařem.
10) Jakých nejvýznamnějších chyb se podle Vás Izrael a další státy světa včetně ČR,
kde situaci dobře znáte, dopustily při zavádění cannabis pro terapii?
Myslím si, že mnohdy by pacient mohl dostat konopí k léčbě dříve a ne až jako lék
poslední volby či lék v terminálním stádiu choroby. V ČR je výrazným problémem cena
konopí k léčbě, která tlačí většinu pacientů za hranu zákona, aby si konopí pěstovali
sami nebo je nakupovali na černém trhu. Tito pacienti prostě na tuto léčbu nemají.
11) Jakým způsobem nejčastěji nemocní cannabis v Izraeli užívají a jaké jsou v této
věci další perspektivy metod aplikací?
Pacienti používají konopí kouřením či vaporizováním rostlinného materiálů, jezením
koláčků s obsahem látek z konopí a kapáním konopného extraktu v rostlinném oleji pod
jazyk. Do budoucna se počítá pouze s těmito třemi způsoby léčby.
12) Kolik genetik cannabis a jaké konkrétně a s jakým složením kanabinoidů (CBD,
THC) jsou uznány v Izraeli k terapii, změnil se rozsah počtu k terapii povolených
odrůd?
Doposud nebylo množství pěstovaných odrůd nijak omezeno. Sám jsem jich za dobu
mého zájmu napočítal asi 26014. V poslední době se udává, kolik by rostlina dané látky
(CBD či THC) měla mít maximálně. Odrůdy přitom nejsou limitovány. Limitován bude
pouze obsah v rostlinném materiálu ke kouření či vaporizování, v koláčcích a v oleji.
13) Je pravdou, že neomamné odrůdy cannabis zaměřené na kanabinoid CBD jsou
velmi perspektivním léčivem pro určitá onemocnění?
Všechny odrůdy konopí s jakýmkoliv obsahem aktivních látek mohou být použity k
léčbě. Pro některé nemoci jsou vhodné nízké obsahy aktivních látek, jindy zase vysoké.
Pro některé pacienty jsou vhodné odrůdy s vysokým obsahem psychoaktivního THC,
pro jiné zase s obsahem nízkým či s vysokým obsahem CBD. Takže správnou odpovědí
je, že perspektivní jsou všechny odrůdy konopí. My pouze v současné době nemáme

dostatečné vědomosti a zkušenosti a tak tohoto potenciálu neumíme dostatečně použít.
Lze říci, že v tomto směru jsou mnohdy pacienti, kteří používají konopí k léčbě a jejich
laičtí léčitelé tzv. nelegálně, krok před námi.
14) Je pravdou, že stejná odrůda cannabis může mít při stejných klimatických
podmínkách významně odlišný obsah účinných látek, než jiná totožná odrůda
cannabis na stejné pěstitební ploše?
Je známo a já sám jsem to mnohokrát vyzkoušel a popsal v publikacích, že záleží na
vegetačním období a meteorologických podmínkách v něm15,16,17. Rozdíly mohou být
signifikantní. Pokud budete pěstovat konopí na dvou odlehlých pozemcích ve stejném
vegetačním období, záleží pak na půdě a agrotechnických zásazích – obsah v těchto
rostlinách téže odrůdy se na dvou pozemcích mohou lišit i výrazně18. Samozřejmě se
mohou lišit obsahy jednotlivých rostlin téže odrůdy pěstované na jednom pozemku
podle toho, zda je rostlina na kraji či ve středu pole, na kterém okraji se nalézá a který
vrcholek květenství vezmeme k analyze (vrchol, střed či spodek rostliny a kraj či střed
větve). U některých odrůd jsou tyto rozdíly větší a u jiných menší, ale nikdy to není
zcela stejné14. Nejvýznamnější dosud zaznamenaný rozdíl u stejné odrůdy byl vice než
28-mi násobný19. Obsahy mohou být u téže odrůdy na tomtéž pozemku při různém
vyhnojení take odlišné17.
15) Je pravdou, že obsah účinných látek bude v cannabis zcela zásadně odlišný
podle technické normy uvádějící odlišně údaje v kategoriích odkud (ze středu,
nebo okraje porostu), kdy (zda v době růstu, nebo po usušení),

které (zda

samičí, nebo samčí, nebo všechny rostliny společně) a co (celá rostlina, část
rostliny, nebo jen květ) se měřilo na obsah účinných látek?
Tato otázka je formulována jasně a je tomu přesně tak20.
16) Je pravdou, že nejnižší obsah léčivého kanabinoidu THC je v cannabis
obsahujícím kanabinoid THC v době růstu, vyšší v době zralosti před sklizní,
ještě vyšší po usušení a uzrání, ještě vyšší po zahřátí na určitou teplotu a zcela
nejvyšší, když bude usušený a zahřátý cannabis zpracován do lihového
odparku?
Obsah THC v rostlině se liší podle vegetačního stupně - nejprve stoupá, ale v závěru
vegetační faze může i klesat15-18. THC se vlastně v rostlině vyskytuje ve formě svého

prekurzoru, jako 9-tetrahydrocannabinolová kyselina (THCA) a ta teprve zahřátím
dekarboxyluje na aktivní THC. Samozřejmě obsah bude závislý na tom, jak rostlinu
sušíte a jak dlouho a na jakou teplotu ji zahříváte při dekarboxylaci cannabinoidních
kyselin.
17) Je pravdou, že nejnižší obsah léčivého kanabinoidu THC v cannabis je při
změření celého objemu cannabis včetně kořene, vyšší při změření pouze celé
nadzemní části rostliny bez kořene, ještě vyšší při změření pouze a jen
plodonosného vrcholíku a zcela nejvyšší při změření pouze kvetoucího vrcholíku
samičích rostlin?
Ano, je tomu přesně tak jak se tážete. Rozdíly budou zcela zásadní.
18) Je pravdou, že smícháním samčích a samičích odrůd cannabis dojde ke snížení
obsahu účinných látek?
Ano, samčí rostliny konopí mají nižší obsah cannabinoidních látek nežli rostliny samičí
a jejich smícháním zákonitě dojde ke snížení obsahu cannabinoidních látek v takovéto
směsi (hovořím o směsi z jedné rostliny samčí s jednou rostlinou samičí – jinak
samozřejmě záleží, kolik rostlin samčích smícháte s jakým množstvím rostlin samičích,
ale ke snížení obsahu cannabinoidních látek dojde vždy)20,21.
19) Lze zhruba určit, kolik % vody je v odrůdě cannabis cca 2, 5 metry vysoké a
vážící po dozrátí 5 kilogramů i s kořenem? lze alespoň orientačně určit %
obsahu vody v cannabis v jeho celém objemu po dozrání před sklizní?
V době sklizně konopí připadá 60-65 % na stonek, 8-10 % na kořen, 18-20 % na listy a
8 - 10 % na semeno. Sesýchavost konopí je velká. Neznám přesné údaje pro celou
rostlinu, ale ve vrcholcích samičího květenství klesá vlhkost ze zhruba 75 % na 10 - 15
%. Odhadem by z uvedených 5 kg mohlo být po sušení zhruba 1,75 až 2 kg sušeného
materiálu.
20) Pokud je v Izraeli nemocným vydáván sušený samičí cannabis flos nebo
cannabis herba, existuje nějaký izraelský nebo dokonce mezinárodně uznaný
odborný standard, kolik % vody musí sušina obsahovat?

Pokud je mi známo, neexistuje v Izraeli žádný závazný předpis, jakou vlhkost by měly
mít vrcholky konopí, ale podle mých informací je tato vlhkost obvykle kolem 12 procent.
21) Je pravdou, že jedna a ta samá rostlina cannabis má v různých patrech rostliny
odlišný obsah účinných látek?
Ano, je tomu přesně tak. Jsou rozdíly mezi obsahem v jednotlivých trsech ktětů a mezi
různými listy na téže rostlině14. Nedávno jsem zjistil rozdíl v obsahu (-)-trans-9tetrahydrocannabinolu mezi jednotlivými listy téže rostliny až 7 %.
22) Je pravdou, že lidé mnohem lépe snášejí cannabis a z něj vytvořené produkty
(nejčastěji z cannabis flos), než jen separované účinné látky jako je např. THC,
resp. Marinol?
Samozřejmě, to je známá věc i u jiných léčivých rostlin. Komplex látek z léčivé rostliny
je účinnější nežli samotná aktivní látka.
23) Je podle vás na místě v současné době hovořit o standardizaci cannabis, když
nemáme žádnou obecně uznávanou normu na stanovení účinných látek
v cannabis akceptující všechny výše uvedené proměny cannabis v čase, pohlaví
a vlastní rostlině a jejich částech? jste pro zavedení takovéto široce koncipované
normy dávající odpovědi i na dílčí otázky?
Jsme na počátku studia konopí jako léčivé rostliny. Víme o ní dnes velmi málo. Ovšem
mohu zde zodpovědně říci, že pokud chce pacient dostat reprodukovatelný lék ve formě
této rostliny, musí dostávat stále stejný obsah aktivních látek a jejich vzájemný poměr.
To stěží splňuje kouření či vaporizace konopí, ale splňují to formy jako je konopí v oleji,
konopné koláčky či čípky. Samozřejmě pro pacienty, kteří potřebují lékovou odezvu
okamžitě (to se týká třebas pacientů s roztroušenou sklerózou) je kouření či vaporizace
asi nejvhodnější formou léčby.
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