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Konopné drogy
Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj‰í ze v‰ech ilegálních drog. I kdyÏ v Asii a na Blízkém v˘chodû slouÏilo jako droga i lék uÏ pﬁed tisícovkami let, na Západû se
jeho rekreaãní uÏívání roz‰íﬁilo aÏ v 60. a 70. letech minulého století. Asi tﬁetina populace západních zemí ve
vûku 15 aÏ 50 let pﬁipou‰tí, Ïe konopné drogy zkusila aspoÀ jednou, a 10 aÏ 15 procent populace patﬁí mezi jejich pravidelné uÏivatele. Termín pravideln˘ uÏivatel
pﬁitom ale zahrnuje ‰iroké rozpûtí frekvencí dávek od
kaÏdodenní konzumace aÏ po jednu dávku mûsíãnû.
Jako droga se bûÏnû uÏívají su‰ené listy a kvûty konopí. PrÛkopnická a skoro detektivní práce Raphaela Mechoulama a jeho kolegÛ z Jeruzalémské univerzity v 70. le-
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Maroko: Chcete nějaké kuřivo?

The Economist, 19. srpna 2000

tech minulého století vedla k závûru, Ïe hlavní psychoaktivní sloÏkou této rostliny je pomûrnû sloÏitá látka nazvaná delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Su‰ina bûÏného konopí obsahuje asi 3 aÏ 4 procenta THC, ale
u nov˘ch kultivarÛ pûstovan˘ch v ideálních podmínkách mÛÏe obsah této látky ve vysu‰eném materiálu dosáhnout i 15 aÏ 20 procent.
Konopí se nejãastûji kouﬁí ve formû cigaret (jointÛ) nebo v rÛzn˘ch druzích d˘mek. Inhalace kouﬁe je nejrychlej‰í a nejefektivnûj‰í cestou, jak dopravit THC do mozku, podobnû jako to je u nikotinu. Kuﬁák konopí se
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KaÏdého pÛl roku, vÏdy pﬁed zmûnou pﬁedsednictví
v Evropské unii, se evropské politické kruhy snaÏí rozvinout debatu o „protidrogovém plánu“ pro Maroko,
které je nejvût‰ím svûtov˘m exportérem ha‰i‰e a kryje
víc neÏ 70 procent celoevropské spotﬁeby. V Maroku se
kaÏd˘ rok vypûstuje konopí za 2 miliardy dolarÛ, pﬁiãemÏ velká ãást tûchto penûz jde do kapes pﬁekupníkÛ
a zkorumpovan˘ch úﬁedníkÛ. Konopí znamená v˘znamn˘ zdroj pﬁíjmÛ pro kdysi rebelující berberské
kmeny v nejchud‰ích regionech v oblasti pohoﬁí Rif…
Oficiální kruhy pﬁipou‰tûjí, Ïe osetá plocha se v období
1986 aÏ 1997 roz‰íﬁila ãtyﬁnásobnû – z 11 500 ha na 50
000 ha. V roce 1999 uÏ podle odhadÛ amerického ministerstva zahraniãí ãinila 80 000 ha, pﬁiãemÏ vût‰ina konopí se pûstuje vskrytu v kukuﬁiãn˘ch polích podél marockého pobﬁeÏí. Diplomaté v této souvislosti pﬁipomínají,
Ïe produkci kukuﬁice v Maroku dotuje Evropská unie
v rámci programu na podporu alternativních plodin.
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Obr. 19.
Počet zatčení v souvislosti s ilegálními drogami ve Velké Británii
v období 1988 až 1998. Kvůli trestným činům souvisejícím s konopím
bylo v roce 1998 zatčeno 80 tisíc osob, což představuje přibližně tři
čtvrtiny všech osob stíhaných kvůli drogovým deliktům.

ãasem nauãí, jak vdechováním d˘mu pﬁijmout optimální
dávku. Tato psychoaktivní rostlina se dá uÏívat i perorálnû, ale to pﬁedstavuje pﬁece jen ménû spolehliv˘ zpÛsob
aplikace – absorpce THC do krve je pomalá (trvá 3 aÏ 4 hodiny, neÏ se dosáhne maximální koncentrace v krvi)
a uÏivatel si ãasto nemÛÏe b˘t jist˘, jestli dávku nepﬁehnal, nebo zda naopak nepoÏil pﬁíli‰ malé mnoÏství, které uÏ nevyvolá oãekávan˘ efekt.
Projevy akutní intoxikace konopn˘mi drogami se do
urãité míry podobají úãinkÛm alkoholu: pﬁichází pocit
uvolnûní a uÏivatel se ãasto nekontrolovatelnû smûje.
Typické pro konopí je zkreslené vnímání ãasu – minuta
se subjektivnû zdá podstatnû del‰í. Ve vysok˘ch dávkách mÛÏe THC vyvolat mírné halucinace, fantazijní
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Ovlivnûní pocitÛ bolesti je jeden z hlavních dÛvodÛ,
proã se zaãalo znovu uvaÏovat o aplikaci konopn˘ch
drog v medicínû. V USA i v celé Evropû je uÏívají ilegálnû desítky tisíc nemocn˘ch. Jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jim kanabinoidy pﬁiná‰ejí vût‰í uÏitek neÏ v‰echny legální léky,
a tak jsou kvÛli samoléãbû konopím ochotni poru‰ovat
zákon, riskovat vûzení a dal‰í drakonické tresty. Pﬁíznivé
úãinky konopn˘ch drog nejãastûji uvádûjí pacienti
s AIDS, s roztrou‰enou sklerózou (RS), se svalovou ztuhlostí (spasticitou) a s rÛzn˘mi formami chronické bolesti.
Lidé trpící AIDS obzvlá‰È vyzdvihují, Ïe jim kanabinoidy vracejí chuÈ k jídlu, takÏe pﬁestávají ztrácet na
váze, pacienti postiÏení RS zase pociÈují úlevu od bo-
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pﬁedstavy, pﬁiãemÏ uÏivatel uÏ není schopn˘ souvisle
myslet a konverzovat. BûÏnû se také objevuje zv˘‰ená
chuÈ k jídlu – zvlá‰È sladkostem je tûÏké odolat. Jakmile
tyto úãinky odezní, dostavuje se únava a spánek.
Nejvût‰í pokrok v na‰í snaze porozumût úãinkÛm
TCH pﬁineslo poznání, Ïe tato látka má v na‰em mozku
odpovídající receptory. Na první pohled je to nepochopitelné – proã jsou vlastnû na povrchu neuronÛ receptory pro látku vyskytující se pouze v konopí? Odpovûì je
jednoduchá: v mozku se normálnû uvolÀuje neurotransmiter, kter˘ se chemicky THC podobá a pÛsobí na stejné
receptory – ﬁíká se mu anandamid a jeho název je odvozen˘ ze sanskrtského slova oznaãujícího blaÏenost.
Toto zji‰tûní mûlo velk˘ vliv na to, jak dnes vûdci posuzují THC i dal‰í kanabinoidy (úãinné látky v konopí). V˘zkum, kter˘ mûl pÛvodnû odhalit, proã jsou tyto slouãeniny rostlinného pÛvodu psychoaktivní, nakonec vedl
k objevu dosud neznámého pﬁirozeného systému chemické komunikace. Jeho fyziologické funkce sice zatím nejsou pﬁíli‰ jasné, ale máme dÛvody se domnívat, Ïe mimo
jiné hraje dÛleÏitou roli v regulaci citlivosti vÛãi bolesti.
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Konopné žně v Britské Kolumbii
V nedohledn˘ch horách Britské Kolumbie, na ostrovech rozeset˘ch podél západního pobﬁeÏí Kanady,
v nespoãetn˘ch sklepech a sklenících po celé provincii je pûstování psychoaktivního konopí na vzestupu.
Nikdo sice nezná pﬁesné údaje, ale americké i kanadské úﬁady stejnû jako ekonomiãtí experti odhadují, Ïe
se v této oblasti vyprodukuje konopí za jednu aÏ tﬁi
miliardy dolarÛ.
Vût‰ina úrody je urãena pro trh v USA. Podle policie je
jen v samotném Vancouveru pﬁibliÏnû 9 tisíc pûstíren
a dal‰í tisícovka se jich provozuje v men‰ím mûstû Nanaimo leÏícím na nedalekém Vancouverském ostrovû.
V provincii Britská Kolumbie pﬁiná‰í obchod s konopím hned po ubytovacích sluÏbách a moÏná také turistice nejvût‰í zisky – to se obecnû ví a nikdo to nezpochybÀuje. Patrnû v kaÏdé obci s nûkolika tisíci obyvateli
je speciální obchod se zaﬁízením pro hydroponické
pûstování konopí „pod stﬁechou" („indoor"). Jen ve
Vancouveru najdete takov˘ch obchodÛ nejménû tﬁicet.
Místní produkce si v‰ude mezi uÏivateli získala dobrou povûst jako velmi kvalitní materiál s vysok˘m obsahem THC. Nûkteré ze zdej‰ích odrÛd vy‰lechtûn˘ch
v posledních dvaceti letech patﬁí mezi celosvûtovû nejvíc cenûné. I kdyÏ se situace li‰í podle lokality, v provincii Britská Kolumbie je uÏ vlastnû konopí de facto
dekriminalizováno.
Smith (2000)

lestiv˘ch kﬁeãovit˘ch svalov˘ch stahÛ, které je ãasto
trápí. THC podle nûkter˘ch údajÛ zabírá i na ty chro-
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*V poslední dobû se oficiální pﬁístup ke konopn˘m drogám v nûkter˘ch
zemích zmûnil. Ve Velké Británii bylo napﬁíklad konopí pﬁeﬁazeno z tﬁídy B do tﬁídy C, tedy mezi nejménû nebezpeãné látky, jak˘mi jsou tﬁeba
antidepresiva nebo steroidy (loni ale zaãala britská vláda uvaÏovat
o tom, Ïe konopí vrátí do tﬁídy B). Lékaﬁské vyuÏití konopn˘ch drog uÏ
povolilo Nizozemsko, do urãité míry i Velká Británie, Kanada, Austrálie
a také jedenáct státÛ USA, napﬁíklad Kalifornie, Arizona, Maine, Nevada
a Oregon. Podle nedávné novely zákona o návykov˘ch látkách by mûlo
b˘t lékaﬁské uÏití konopí legální i v âeské republice.
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nické bolesti, u nichÏ selhává morfin a dal‰í silná
analgetika.
Prozatím máme bohuÏel jen málo vûdeck˘ch dÛkazÛ
potvrzujících uvedené léãebné úãinky konopn˘ch drog.
Ve Velké Británii se uÏ ale pﬁipravují klinické studie,
které se budou zab˘vat pÛsobením kanabinoidÛ na pacienty s RS a s chronick˘mi bolestmi. V˘sledky tûchto studií nakonec mÛÏou pﬁimût vládu k tomu, aby uÏívání
konopn˘ch látek pro lékaﬁské úãely povolila. Také v nûkter˘ch západních státech USA a v Kanadû sílí hnutí,
které má za cíl legalizaci konopí v medicínû.
Oficiální postoje ke konopn˘m drogám se pﬁíli‰ nemûnily od 30. let minulého století, kdy noviny v nûkolika velk˘ch americk˘ch mûstech otiskly ãlánky o „nové
zabijácké droze“. Tyto popla‰né zprávy vedly v roce
1937 americk˘ Kongres ke schválení zákona Marijuana
Tax Act, kter˘ zakázal dal‰í medicínské aplikace této
rostliny a klasifikoval ji jako nebezpeãné narkotikum.
Pozdûji byl zákaz je‰tû zostﬁen tím, Ïe se konopí na základû mezinárodních smluv zaﬁadilo do tﬁídy nejnebezpeãnûj‰ích drog bez lékaﬁského vyuÏití. Do této kategorie pﬁitom nepatﬁil dokonce ani kokain, heroin nebo
amfetaminy, protoÏe v‰echny tyto drogy jisté uznávané
lékaﬁské aplikace mûly.*

