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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na roli užívání marihuany u lidí s tělesným postižením.
Výzkumy naznačují, že marihuana nemusí sloužit pouze k rekreačním účelům a její
užívání může tělesně postiženému přinést značnou úlevu, například uvolnění svalů při
křečích. Toto téma je nedílnou součástí diskuze o lékařském využití marihuany a její
legalizace jako takové, což autor vnímá jako stále aktuální. Cílem práce je nejprve
teoretické uvedení do zkoumané problematiky metodou zmapování – rozlišení druhů
marihuany, specifikace zkoumané skupiny lidí jako uživatelů marihuany a zároveň tělesně
postižených, popsání léčebných účinků konopí a nastínění současného právního stavu
v České republice a řadě dalších států. V praktické části byla pro výzkum využita metoda
polostrukturovaného rozhovoru, který je zaměřen na důvody užívání marihuany
respondenta, na roli jeho rodiny a prostředí v míře užívání marihuany a na možný význam
legalizace marihuany pro respondenta. Práce přináší základní vhled do problematiky
užívání marihuany, poznatky o pozitivních účincích užívání marihuany tělesně
postiženými, zjištění poměrně nízkého vlivu rodiny a okolí na užívání z důvodu zásadní
potřebnosti a názory na možné zlepšení společenského vnímání užívání konopí (zejména
z léčebných důvodů) po jeho případné legalizaci.

Annotation
This bachelor thesis focuses on the role of marijuana use by people with a physical
disability. Research suggests that marijuana may not only serve for recreational purposes,
and its use can provide significant relief to the physically disabled, such as relaxing
muscles during spasms. This topic is an integral part of the discussion on the medical use
of marijuana and its legalization as such, which the author considers as still up to date. The
aim of this thesis is first the theoretical introduction to the examined topic by the mapping
method – distinction among marijuana species, specification of the studied group of people
as marijuana users and at the same time physically disabled, describing the therapeutic
effects of cannabis and outlining the current legal position in the Czech Republic and
a number of other states. In the practical part, the semi-structured interview method was
used for the research, which focuses on the reasons of the use of marijuana by the
respondent, the role of his family and the environment in the intensity of marijuana use,
and on the potential importance of legalisation marijuana for the respondent. The thesis

provides a basic insight into the use of marijuana, knowledge on the positive effects of
marijuana use by physically handicapped people, the relatively low influence of the family
and the environment on the use because of the essential need, and opinions on the possible
improvement of the social perception of cannabis use (especially for medical reasons) after
its possible legalisation.
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ÚVOD
Konopí je velmi diskutovaná, kontroverzní, opěvovaná i zatracovaná rostlina. Její
historicky velice dlouhé doložené užívání i využití se datuje více než 3000 let před naším
letopočtem, a to pro medicínské využití (Conrad, 2001). Bylo napsáno mnoho knih
i vědeckých

studií

a

pojednání

z

hlediska

medicíny,

botaniky,

toxikologie,

závislostí/adiktologie, kosmetiky, výroby papíru, oděvů, energetiky atd. Různé státy mají
užívání a využití konopí různě upraveno v legislativě a jsou zde i historicky různé
zvyklosti. Já se ve své práci věnuji sociologickému hledisku, a to zejména z praktické
stránky využití u pacientů s ochrnutím. Toto téma jsem si vybrala, jelikož můj děda má
přímou zkušenost a mě tato problematika velmi zaujala. Zároveň si myslím, že je tato
oblast nedostatečně prozkoumána a chtěla jsem se dozvědět více informací.
Hlavním tématem této bakalářské práce je role užívání marihuany lidmi s tělesným
postižením. Mým cílem je tedy zjistit, jakou roli hraje užívání marihuany v životě tělesně
postiženého člověka, zejména u pacientů po úraze s následkem částečného či úplného
ochrnutí končetin. Definovala jsem uživatele konopí ze zdravotních důvodů, hledala, zda
mají nějaké společné znaky, co je charakterizuje, jaké mají další důvody užívání konopí.
Dále jsem pátrala po společných znacích prostředí, zda ji užívá ve skupině či osamoceně,
jak dlouho a jak často marihuanu užívá, dále to, zda uživatelé před onemocněním či
úrazem (pokud není tělesné postižení od narození) o marihuaně věděli a jaký měli tehdy na
ni a na její uživatele názor. Zajímalo mne, zda mají s jejím užíváním u svého okolí nějaké
problémy, jaká je percepce jejich okolí a jaký mají oni názor na své okolí ve spojitosti
s užíváním marihuany. Dále jsem rozpracovala současnou situaci v České republice, co se
týče právního řádu a zajímalo mě, jak se k této problematice staví respondenti a jak to
ovlivňuje jejich život, jejich rodinu a blízké okolí.
Metodologií této práce je kvalitativní výzkum, data jsem tedy sbírala formou
polostrukturovaných rozhovorů se sedmi tělesně postiženými uživateli marihuany. Výběr
těchto respondentů byl uskutečněn metodou nabalování. Práce je koncipována do dvou
hlavních částí – teoretické a praktické. V teoretické části vymezím základní pojmy
a koncepty práce, budu se věnovat legislativnímu hledisku a právním úpravám v České
republice i zahraničí a zmíním i výzkumnou práci týkající se tématu, která byla provedena
v ČR a nastíním současnou situaci u nás. Praktická část bude založena na kvalitativních
1

rozhovorech s vybranými respondenty s cílem zjistit okolnosti jejich užívání marihuany.
Dále provedu analýzu výzkumu a uvedu zjištěné výsledky.
Cílem mé práce je odpovědět na základní výzkumný problém: Jakou roli pro vás v životě
má užívání konopí a další výzkumné otázky. Připravila jsem si strukturu rozhovoru, která
byla na základě reakcí jednotlivých respondentů operativně upravována.

1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Pojmy a definice, obecný popis konopí
Konopě setá nebo také konopí seté Cannabis sativa L. je jednoletá rostlina patřící
botanicky do čeledě konopovité Cannabinaceae, kam spadá např. rovněž chmel. Původem
rostlina pochází snad z oblasti Himálaje, odkud se přes Skythy dostala do střední a později
i do jižní a západní Evropy. Tento druh je prastarou kulturní rostlinou a byl pěstován jako
tradiční textilní rostlina. Konopě indická Cannabis indica podobná předchozí, původem je
z východního Afghánistánu až Pákistánu, pro hašiš však pěstovaná od severní Afriky po
Indomalajsko a Čínu, jakož i v Jižní a Střední Americe (Hendrych, 1986).1
Nejproblematičtější látkou, s velice rozdílnou společenskou percepcí, a její hlavní
psychoaktivní složkou, jsou kanabinoidy, zejména tetrahydrokanabinol, dále také THC.
Podle Miovského (2008) bylo v konopí setém identifikováno 533 látek, z nichž 103 jsou
kanabinoidní látky. Různé části rostliny a rostliny pěstované v různých zeměpisných
pásmech obsahují rozdílné koncentrace THC. O THC, jeho účincích i využití se budu
zmiňovat dále v textu.

1

Na taxonomii konopí není mezi botaniky dosud jednotný názor. Někdy je rod rozdělován na poddruhy,

jindy jsou dva nebo tři samostatné druhy. (Hendrych, 1986).
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1.1.1 Konopí versus marihuana a hašiš
V souvislosti s konopím se setkáváme s různými názvy, především tedy s konopím
a marihuanou. Pro pochopení souvislostí a dalším užívání těchto slov v mé práci je důležité
si tyto pojmy vysvětlit. Ve vlastní podstatě jde o to samé. V botanice se užívá název
konopí (konopí seté) a marihuana se užívá ve slangu převážně již pro usušené květenství,
případně rostlinu s vyšším množstvím THC. Podle Miovského (2008) marihuanou
rozumíme květy s okvětními lístky usušené samičí rostliny konopí, které mohou být
smíchány i s většími listy. Čím vyšší je podíl květů, tím vyšší je potence neboli obsah
psychoaktivních látek. (Miovský, 2008)
Hašiš se získává zpracováním zralých květů samičí konopné rostliny, je to vlastní
pryskyřice. Nejvhodnější pro zpracování jsou květy rostlin, které mají velké množství
chloupků, ve kterých je pryskyřice bohatá na THC. Žlutavá pryskyřice je vytvářená
žláznatými listeny a samičími květy. Množství účinných látek se mění v závislosti na růstu
rostliny a jejím stáří. Někdy je konopí řazeno dle míry rizikovosti dané drogy mezi tzv.
měkké drogy. (Miovský, 2008)
Existuje i tak zvané technické či průmyslové konopí, které bylo vyšlechtěno tak, aby
obsahovalo snížené množství THC. Obsah psychoaktivních látek je zde nižší než zákonem
stanovená hranice, a tedy tyto odrůdy lze legálně pěstovat. Evropská unie nemá svou
vlastní klasifikaci drog a odkazuje na úmluvy OSN. Nicméně nařízení o lnu a konopí
povoluje průmyslové využití různých druhů konopí s obsahem THC menším než 0,2 %.
(Ballota, 2005)
V ČR je zakázáno pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí, které mohou obsahovat více
než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. (Miovský, 2008)

1.1.2 Využití konopí
Konopí se pěstuje hlavně pro zpracování vlastní rostlinné masy a rostliny konopí se
využívaly a stále využívají v mnoha oborech a odvětvích. Stručně uvedu některé z nich,
aby pohled na tuto rostlinu byl komplexnější.
Jedná se například o stavebnictví. Rostliny se používají ve stavebních materiálech, lisují se
3

do rohoží pro zateplení místo skelné vaty. Vyrábí se konopný beton, konopné izolace jak
pro zateplení, tak pro ochranu proti hluku a další výrobky. (Legalizace.cz, 2017)
Technické konopí se dá využít také pro energetické účely – využívá se pazdeří, což je
odpadní produkt průmyslového zpracování stonku na vlákno. Stonky jsou rozlámány
a pazdeří od vlákna postupně odděleno. Získaná „štěpka" se lisuje do briket a pelet pro
využití v kotlích malých výkonů. (Plíštil, 2004)
Konopí je také používáno v papírenském průmyslu. Konopný papír byl poprvé vyroben ve
starověké Číně před 2000 lety. V Evropě a severní Americe se konopný papír používal až
do padesátých let 20. století. (Plíštil, 2004)
Známé je použití konopí pro výrobu vlákna a látek, tedy v textilním průmyslu. Nejstarší
doklady o pěstování a zpracování konopí pochází již z neolitu. Earleywine (2002) uvádí, že
archeologové v Tchaj-wanu objevili vlákna konopí zdobící hliněné nádoby z 8 000 př. n. l.
Z konopí se vyrábějí i laky a napouštěcí oleje pro ochranu dřeva, ale také se olej může
využívat k dalším technickým účelům, např. v mydlářství., rovněž tak ve farmaceutickém
a kosmetickém průmyslu. (Earleywine, 2002)
Do konopného plátna se balily potraviny, aby se uchovaly déle čerstvé. Z konopí se dají
také vyrábět potraviny. Jde o semena, která jsou bohatá na bílkoviny a vitamin E a
obsahují velké množství oleje. Semena se rovněž používají jako krmivo pro zvířata,
zejména pro ptáky (semenec). (Plíštil, 2004)
Další využití rostlin konopí je v kosmetice. Při výrobě kosmetiky z konopí se používá
většinou za studena lisovaný konopný olej z ekologického zemědělství. V neposlední řadě
je konopí díky svému vzrůstu vhodnou plodinou k produkci biomasy. (Plíštil, 2004)
Samostatnou kapitolou této práce je léčebné využití konopí, podrobnosti a příklady uvedu
v další části své práce.

1.2 Léčebné i další účinky marihuany
V této části stručně zmíním účinky marihuany, které jsou pozitivně hodnoceny pro léčbu
a zmírnění příznaků onemocnění včetně zmírnění příznaků nemocí i vedlejších negativních
účinků léků. Konkrétní účinky budu zkoumat i u svých respondentů. Podle sborníku
přednášek z konference veletrhu Cannafest (2014) má konopí jako lék velice dlouhou
4

historii, která pravděpodobně začala v Číně již před 6 000 lety. Naproti tomu Earleywine
(2002) zmiňuje, že medicínské využití konopí začalo kolem 2 737 př. n. l., dávno po jejím
prvním využití na vlákno. Tinktury nebo masti z konopí pomáhají při řadě kožních
problémů. Více důležité jsou však příznivé účinky konopí při léčbě závažných onemocnění
a při zmírňování některých negativních účinků léků použitých při této léčbě. Podle
Conrada (2001) působí konopí na zlepšování neurologických reakcí, a to snižováním
neurologických a svalových potíží, které jsou spojené s onemocněním typu roztroušené
sklerózy. Laboratorní pokusy dokázaly, že konopí má schopnost pacientům s tímto
onemocněním ulevit od křečí, zvýšenému napětí svalů a ataxie2. Pomáhá jim znovu ovládat
končetiny a umožnit běžné fyzické aktivity. Konopí se používá rovněž při Parkinsonově
nemoci a při roztroušené skleróze. Dále může potlačit epileptický záchvat a usnadnit
zotavení po něm, zmírňuje bolesti hlavy a migrény. Snižuje také nitrooční tlak a tím léčí
zelený zákal a pomáhá při dalších očních onemocněních. Působí rovněž na trávení –
používání konopí uklidňuje žaludek a působí proti zvracení, pomáhá zlepšovat chuť k jídlu
– tyto účinky se využívají například při nežádoucím působení léků proti rakovině, nebo při
onemocnění AIDS. Caulkins (2015) z negativních vlivů zmiňuje mezi akutními
zdravotními riziky u drog např. smrtelné předávkování, avšak marihuana nepředstavuje
žádné závažné riziko smrtelného předávkování na rozdíl od jiných drog. Riziko náhlé smrti
je extrémně nízké. Earleywine (2002) dokonce uvádí, že smrtelná dávka THC by
vyžadovala 125 mg marihuany na kilogram tělesné váhy. Pro 73 kg osobu by bylo potřeba
9 125 mg THC. Při přepočtu na cigaretu marihuany by šlo o více než 450 jointů. Vzhledem
k tomu, že cca polovina kouře je ztrátová, musela by výše zmíněná osoba vykouřit 900
jointů na dosažení smrtelné dávky.
Co se týká negativních účinků, zmiňuje Caulkins (2015) úzkost, kognitivní poruchy
(zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti, rychlostí reakcí, psychomotoriky), riziko nehod
(např. pády, automobilové nehody, nehody na pracovišti). Do chronických zdravotních
rizik řadí např. závislost, respirační a kardiovaskulární onemocnění, vliv na vývoj mozku
a duševní zdraví.

2

Ataxie znamená poruchu hybnosti způsobenou onemocněním nervového systému, např. mozečku. Projevuje

se nesouměrností pohybů a jejich špatnou koordinací. (Velký lékařský slovník, ©1998-2019)
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Mezi pozitivní účinky řadí Caulkins (2015) úlevu od bolesti, zvládnutí nevolnosti
a zvracení a stimulaci chuti k jídlu. Miovský (2008) zmiňuje rovněž pozitivní účinky při
Alzheimerově onemocnění, antibakteriální účinky konopí a v neposlední řadě také zlepšení
stavů při epilepsii. Konopí má také protizánětlivé účinky, které jsou využívány při léčbě
roztroušené sklerózy, zánětlivých onemocněních střev, alergickém astmatu ad. Zajímavé
je, že konopí pomáhá např. i při reakci na závažný traumatický stres nazývaný
posttraumatická stresová porucha, kdy postižený opakovaně prožívá událost a vyhýbá se
místům, kde k tomuto traumatu došlo. Miovský (2008) zmiňuje, že zde kromě úlevové
psychoterapie pomáhá právě kouření marihuany.

1.3 Specifikace uživatele marihuany a termínu tělesně postižená osoba –
sociální skupina uživatelů
V této kapitole se budu věnovat definici – popisu uživatele marihuany, se kterým budu
pracovat a používat dále v bakalářské práci. Tato specifikace je nutná pro pochopení
sociální skupiny, se kterou budu pracovat, a u které budu popisovat výsledky mého
průzkumu. Dále budu specifikovat termín tělesně postižená osoba.
Uživatel marihuany – v mé práci se jedná o jedince s určitým typem postižení, který na
zmírnění příznaků onemocnění nebo úrazu, ponejvíce ke zmírnění křečí (spazmat),
nevolnosti, třesu a dalších, užívá nějakou formou marihuanu. Rovněž se jedná o uživatele,
který ji nepoužívá pouze k fyzické úlevě, nýbrž i k psychické.

1.3.1 Vzorce užívání
Miovský (2008) uvádí, že uživatelé konopných drog mohou být rozděleni do pěti skupin.
Jedná se o ty, kteří minimálně jedinkrát v životě učinili zkušenost s drogou; dále jsou to
aktuální uživatelé – to znamená všichni, kteří v současnosti konopí užívají, podmínkou je
aktuální opakované užívání. Jako další jsou problémoví uživatelé, to je intravenózní
užívání jakýchkoli drog. Čtvrtou skupinu tvoří závislí uživatelé – je to určitá část
předcházející skupiny problémových uživatelů, která splňuje kritéria pro závislost.
Poslední, pátá skupina jsou těžcí dlouhodobí uživatelé s těžkým stupněm závislosti
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a výrazným sociálním propadem.
Dále Miovský (2008) rozděluje uživatele podle frekvence užívání na lehké s četností
užívání 1 - 2x týdně, středně těžké, kteří konopné drogy užívají 2 - 4x týdně a těžké
uživatele užívající 5x a vícekrát týdně. Podle celkové doby užívání se může jednat
o krátkodobého uživatele s dobou užívání 0 - 4 měsíce, střednědobého uživatele (4 měsíce
– 2 roky), anebo dlouhodobého uživatele s dobou delší než dva roky. Kombinací těchto
dvou kritérií lze uživatele rozdělit celkem do 9 kategorií. Dělení uživatelů se samozřejmě
může lišit podle jednotlivých autorů.

1.3.2 Osoba tělesně postižená

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v současném znění, definuje v § 67 osoby se
zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Podle
tohoto zákona osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem
sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (používá se zde též termín
osoba s těžším zdravotním postižením), dále invalidními v prvním nebo druhém stupni
a zdravotně znevýhodněnými. Osobou zdravotně znevýhodněnou je pak fyzická osoba,
která má zachovanou schopnost vykonávat soustavně zaměstnání nebo jinou výdělečnou
činnost, ale její schopnost být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní
povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně
omezeny z důvodu jejího dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu. (Zákon č.
435/2004 Sb.)
Pro účely své práce používám termín tělesně postižená osoba zejména pro osoby po úraze
s kvadruparézou, kvadruplegií či paraplegií, což jsou názvy pro typy ochrnutí. Pro uvedení
do názvosloví tato postižení stručně vysvětlím.
Dle Vokurky (1995) dělíme tyto typy ochrnutí následovně:
Kvadruplegie, rovněž nazývána tetraplegie značí kompletní ochrnutí všech čtyř končetin.
Může k ní dojít v důsledku poranění míchy v krční oblasti a vede ke ztrátě citlivosti
i pohyblivosti postižených oblastí. Postižený člověk tedy není schopen své končetiny
ovládat vůbec. (Vokurka et. al, 1995)
Kvadruparéza je na rozdíl od kvadruplegie pouze částečné ochrnutí všech čtyř končetin.
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Rovněž vzniká při poranění míchy, pouze však v nižší oblasti než kvadruplegie. (Vokurka
et. al, 1995)
Berkow (1996) uvádí, že paraplegie je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle se jedná o obě
dolní končetiny. Toto ochrnutí rovněž vzniká při poranění míchy či jejím nedokrvení.
Veškeré zmíněné formy postižení poraněním míchy vznikají především při těžkých
úrazech, automobilových nehodách, pádech či skocích z výšky, důsledkem nádorů
či poranění střelnou zbraní. Vždy záleží na místě poškození míchy. (Berkow, 1996)

1.4 Výzkumy a současná situace
Zde se budu věnovat zkoumané problematice, zejména obdobným výzkumům provedeným
v ČR i v zahraničí a statistickým údajům o užívání marihuany a jejich uživatelích v České
republice. Tato oblast není dostatečně probádána a není uskutečněno moc výzkumů na
podobné téma. U definované skupiny uživatelů – lidmi s tělesným postižením je zkoumáno
především závislostní chování, nikoliv například její vliv na kvalitu života uživatele, což je
v tomto ohledu zásadní. Pro lepší vhled do problematiky uvedu několik souvisejících
výzkumů.
1.4.1 Výzkum v České republice
Na problematiku užívání marihuany osobami s tělesným postižením se v České republice
zaměřil Kachlík ve výzkumu Výskyt závislostního chování v pilotním vzorku osob
s tělesným postižením (2011). Kachlík (2011) zkoumal skupinu 228 osob s motorickým
postižením a pomocí anonymního dotazníku zjišťoval závislostní chování. Šlo o pilotní
vzorek mladých dospělých klientů ÚSP Kociánka Brno s motorickým postižením, kteří
absolvují středoškolské studium. Zmiňuje, že v české odborné literatuře je téma
konzumace návykových látek osobami se zdravotním postižením a jejich názory a postoje
k této problematice prezentováno prozatím ojediněle.
Nalezl početné celoživotní zkušenosti s řadou návykových látek i chování. Co se týká
marihuany, překvapivý byl nižší výskyt jejich konzumentů. Uvádí, že v běžné populaci s ní
experimentovalo 50 – 60 % adolescentů a mladých dospělých, ve sledovaném vzorku
pouze 16 %. K důvodům vyzkoušení návykových látek patřilo potlačení zdravotních
obtíží, touha po individuálním prožitku, navození příjemných stavů. K nejsnadněji
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dostupným látkám patří tlumivé léky, konopí, halucinogeny, těkavé látky a diskotékové
drogy. (Kachlík, 2011)
Výzkum v části věnované konopným produktům popisuje, že je během života okusilo
téměř 16 % celého vzorku, významně převažovali muži (24 % mužů vs. 6 % žen).
V posledním půlroce konopné drogy konzumovalo 12 % vzorku (17 % mužů, 6 % žen).
Ojedinělý experiment s konopnými drogami uvedlo 1 % souboru, 4 % udala frekvenci užití
4 – 10krát, 9 % více než 10krát (významný rozdíl v této kategorii mezi pohlavími
s převahou mužů). (Kachlík, 2011)

1.4.2 Výzkumy v zahraničí
Caulkins (2015) se ve svém výzkumu věnuje otázce legalizace marihuany, zaměřuje se i na
účinky konzumace marihuany na zdraví a chování a řeší i možné důsledky její prohibice.
Pergam (2017) se podobně jako Caulkins (2015) ve své studii zaměřil na účinky konopí
používaného ke zmírnění symptomů léčby rakoviny, chtěl určit metody užití mezi
léčenými pacienty, vnímané přínosy a zdroje informací ve státě s legalizovaným konopím.
Pro výzkum využil průřezový anonymní průzkum mezi dospělými pacienty v Národním
institutu pro léčbu rakoviny ve Washingtonu. Dotazník se 44 položkami kompletně
vyplnilo 926 z 2 737 pacientů (34 %), střední věk byl 58 let. Většina z nich měla velký
zájem dozvědět se o konopí během léčby a chtěli informace od těch, kteří je léčili. Konopí
bylo použito primárně pro fyzické (bolest, nevolnost, nechutenství - 75 %)
a neuropsychiatrické symptomy (stres, deprese, potíže se spánkem - 63 %). Legalizace
významně zvýšila pravděpodobnost použití u více než poloviny respondentů. Více než
čtvrtina aktivních uživatelů věří, že konopí jim pomohlo léčit rakovinu. Nehledě na
symptomy, více než polovina uživatelů uvedla, že konopí mělo velký účinek, a téměř 40 %
vyhodnotilo, že mělo střední účinek. Otázku toho, zda by legalizace konopí v životě
pacientů a jejich okolí něco změnila, budu řešit i ve svém výzkumu.
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1.4.3 Situace v ČR
Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 je ze studií
provedených Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti podle studií
prováděných od roku 2008 patrná dlouhodobě stabilní míra prevalence3 užití konopných
látek v obecné populaci ve věku 15-64 let. Prevalence užití konopných látek mezi osobami
ve věku 15-34 let (tzv. mladí dospělí) vykazuje trend spíše mírně klesající. (Mravčík et al.,
2017)
Alespoň jednou v životě užilo nelegální drogu 30,5 % obecné populace ve věku 15-64 let
(38,8 % mužů a 22,7 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (26,6
%). Konopí pro léčebné účely užilo alespoň jednou v životě 15,2 % osob a v posledních
12 měsících 9,8 %, častěji ve starších věkových skupinách. Přibližně dvě třetiny
pravděpodobně užívají psychoaktivní konopí. V přepočtu na celou dospělou populaci (15
a více let) jde o cca 880 tis. osob, které uvádějí léčebné užití konopí v posledním roce,
z toho cca 570 tis. psychoaktivní konopí s vyšším obsahem THC. Jeho zdroje jsou téměř
výhradně mimo oficiální distribuci. (Mravčík et al, 2017)
Za posledních 20 let se zvýšila míra tolerance k užívání konopných látek ve starších
věkových skupinách. (Mravčík et al, 2017)
V roce 2016, stejně jako v roce 2015 nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování
THC, zatímco např. v roce 2016 bylo v obecném registru mortality hlášeno 415 smrtelných
předávkování alkoholem; ve speciálním registru na soudnělékařských odděleních bylo
v roce 2016 identifikováno celkem 788 alkoholových úmrtí. (Mravčík et al, 2017)
V roce 2016 bylo odhaleno 299 pěstíren konopí. Přibližně polovinu tvořily malé domácí
pěstírny s počtem rostlin do 50 kusů. Vypěstované konopí směřuje převážně na domácí trh.
Koncentrace THC u zachyceného konopí činila průměrně 9,7 %. (Mravčík et al, 2017)

3

Prevalence znamená počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému

datu. (Velký lékařský slovník, ©1998-2019)
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1.5 Legislativní hledisko pěstování a užívání marihuany
V této části se budu věnovat právní úpravě užívání konopí v České republice i zahraničí
včetně používání přípravků s obsahem konopí pro léčebné využití.
Miovský (2008) uvádí, že v řadě zemí neexistuje legální možnost léčit se za pomocí
konopí nebo léky z něj vyrobenými. V současné době je lék s obsahem syntetického THC
registrován v několika státech Evropské unie, v USA, Kanadě, Izraeli, Austrálii a dalších
zemích. Vlastní konopí je registrováno jako lék v Kanadě a v Nizozemsku. V mnoha
dalších zemích není užívání konopí jako léku sice povoleno, dá se však říci, že je
tolerováno (tiše). Počet těchto zemí je tak samozřejmě neznámý.
Mezi základní mezinárodní úmluvy o drogách patří Jednotná úmluva o omamných látkách
(New York, 1961), Úmluva o psychotropních látkách (Vídeň, 1971) a Úmluva OSN proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 1988). Úmluvy
obsahují seznamy omamných a psychotropních látek a jsou závazné rovněž pro ČR.
(Miovský, 2008)
V současné době upravuje konopné drogy v ČR zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
který v § 130 vymezuje pojem návyková látka: „Návykovou látkou se rozumí alkohol,
omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku
člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“ (Zákon
č. 40/2009 Sb.)
V zákoníku je upraveno pěstování rostlin, které obsahují omamnou nebo psychotropní
látku – sem je zařazeno i konopí. Je zakázáno pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí,
které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Není
zakázáno pěstovat tzv. technické konopí, ale i takové pěstování podléhá některým
omezením. (Zákon č. 40/2009 Sb.)
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Od 1. ledna 2010 nebudou trestně postihováni ti, kteří pěstují maximálně pět rostlin
konopí, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové
hmotnosti rostliny a činí tak pro vlastní potřebu. Takové osoby však mohou být postiženy
za přestupkové jednání. Drogové přestupky upravuje rovněž zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Za přestupek se mj. považuje neoprávněné přechovávání omamné nebo
psychotropní látky v malém množství pro svoji potřebu.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů mj.
upravuje zacházení s návykovými látkami, zacházení s přípravky obsahujícími návykovou
látku, a pěstování konopí. Dále zákon vymezuje podmínky pro konopí k léčebnému
využití.
Zákon č. 36/2018 Sb. je zatím poslední změnou zákona o léčivech a upravuje kromě jiného
léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné využití.
Recepty na léčebné využití konopí mohou vydávat pouze lékaři ze stanovených oborů
lékařství a psychiatrie. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pod hlavičkou Státní
agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL, 2018) je v seznamu předepisujících
lékařů uvedeno poměrně málo lékařů pro celou Českou republiku a pět let po registraci
léčebného využití konopí se touto rostlinu oficiálně léčí jen pár desítek pacientů. Podle
průzkumů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v přepočtu na celou
dospělou populaci 15 a více let, jde o cca 880 tis. osob, které uvádí léčebné užití konopí
v posledních 12 měsících, z toho cca 570 tis. pravděpodobně psychoaktivní konopí
s vyšším obsahem THC. (Mravčík et al., 2017)
Hurt (2018) uvádí příklad pacientky s roztroušenou sklerózou se spotřebou jeden gram
denně, která by při ceně za gram konopí cca 200–300 Kč předepisovaný lékařem zaplatila
měsíčně 6-9 tisíc Kč, což je skoro celý její invalidní důchod. Nezbývá jí tedy nic jiného
než porušovat zákon a konopí si pěstovat sama. Obdobné zkušenosti mají i někteří členové
spolku KOPAC, který sdružuje „konopné“ pacienty. Podle Hurta (2018) by u nás na počet
obyvatel mělo být nejméně 6 000 registrovaných pacientů, nikoli pouhé desítky.
V Německu bylo léčebné konopí legalizováno teprve před rokem, ale od začátku je
hrazeno zdravotními pojišťovnami a je tam registrováno cca 50 000 pacientů. Kanada
v roce 2001 povolila marihuanu, je zde registrováno více než 260 000 konopných pacientů.
V říjnu 2018 legalizovala Kanada rekreační používání marihuany. (Hurt, 2018)
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V ČR mohou lékaři předepisovat konopí až poté, co se prostřednictvím speciální aplikace
zaregistrují. Také lékárny vydávající konopí pro léčebné účely musí splňovat určité
podmínky. Navíc lékárny mohly do konce března roku 2018 vydávat na předpis pouze
konopí z Nizozemska, jehož gram stojí přes 250 Kč. Vzhledem k tomu, že konopí si
pacienti musejí platit, zdravotní pojišťovny na ně u nás nepřispívají, někteří pacienti pěstují
konopí sami. (Hurt, 2018)
Tisková zpráva KOPAC (Vágnerová, 2018) uvádí příklady zemí, kde se používá konopí
k léčbě a jaké jsou v jednotlivých zemích nastaveny podmínky tohoto použití:
V USA se v roce 1996 Kalifornie stala prvním americkým státem, který legalizoval využití
konopí k léčbě, ačkoli federální zákony léčebné využití odmítají. Postupně se přidalo
dalších 20 států a v současné době jedná na legislativní úrovni zhruba desítka dalších
o určité formě zpřístupnění konopí pacientům. Amerika je v otázce legalizace velmi
otevřená, průzkumy uvádějí souhlas s až 75 % Američanů. (Vágnerová, 2018)
Izrael od roku 1993 udělil přibližně 14 000 licencí pacientům pro léčebné konopí. Všechny
tyto licence byly vydány v souladu s Nařízením o nebezpečných drogách, které umožňuje
použití „nebezpečných drog“ pro lékařské účely. V současnosti přibývá přibližně 150
nových licencí měsíčně. (Vágnerová, 2018)
Dále tisková zpráva uvádí informace o konopných společenských klubech ve Španělsku,
což jsou nekomerční organizace uživatelů, kteří společně pěstují a distribuují takové
množství konopí, které dostačuje k pokrytí jejich osobních potřeb, aniž by se museli
obracet na černý trh. (Vágnerová, 2018)
Miovský (2008) uvádí rovněž příklady evropských zemí a jejich přístupy ke konopí.
V Belgii je držení a pěstování konopí trestným činem, avšak od roku 2003 se uplatňuje
princip, podle kterého by trestní právo mělo být aplikováno na případy nelegálního užívání
drog až v poslední řadě. V Německu mohou být konopné trestné činy trestány až 5 lety
odnětí svobody nebo pokutou. Od trestu však může být puštěno v případě nepatrného
množství konopí pro vlastní potřebu. V Řecku a Francii je držení konopí i pro vlastní
potřebu trestáno odnětím svobody. V Irsku a Itálii je mírnější trestání v případě spáchání
tohoto činu poprvé.
V Nizozemsku je držení veškerých drog trestné. Vyšetřování a stíhání držení konopí pro
vlastní potřebu do 5 g má však nejnižší justiční prioritu, tzn. neuplatňuje se žádná sankce.
Při vyšších množstvích jde o pokutu nebo vězení do jednoho měsíce. Prodej konopí do 5 g
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v coffeeshopech při jedné transakci není stíhán. (Miovský, 2008)
V Portugalsku bylo užívání konopí od roku 2001 dekriminalizováno, ale v rámci správního
řízení lze uložit pokutu od 25 EUR do částky odpovídající minimální mzdě. Ve Velké
Británii může být držení konopí trestáno odnětím svobody do dvou let, je však také možné
jen napomenutí, pokuta nebo obecně prospěšné práce. Obecně se trest odnětí svobody
nepředpokládá, pokud nejde o užívání na veřejnosti, opakované nabízení atp. (Miovský,
2008)
Publikace Užívání drog v EU (Ballota, 2005) se také věnuje situaci v jednotlivých zemích
EU z pohledu právních úprav a dají se zde najít i přístupy jednotlivých států k užívání
konopí.
Legislativní hledisko je nedílnou součástí života uživatele marihuany, jelikož ho může
ovlivňovat v mnoha ohledech. Budu se mu věnovat tedy i v navazující praktické části.
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Výzkum
2.1.1 Metodologie

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaký má marihuana/konopí význam u definované skupiny
uživatelů, tedy lidí s tělesným postižením. Zajímat mě budou především důvody užívání
(fyzické či psychické), role legalizace, role rodiny a blízkého okolí, okolnosti užívání
marihuany a přístup k marihuaně před vznikem tělesného postižení. Další zjišťovaná
problematika se bude týkat problémů s užíváním, ať již půjde o problémy a rizika spojená
se zdravotním hlediskem či společenská. Dále mě bude zajímat role prostředí, zda je pro
respondenta důležitá či jak se u dotazovaných liší četnost užívání. Rovněž mě bude
zajímat, jaký měl respondent názor na marihuanu před počátkem zdravotních komplikací
a zda ji někdy užíval. Jelikož je mým cílem prozkoumat tuto problematiku podrobněji, pro
dotazování jsem zvolila kvalitativní dotazování formou polostrukturovaných rozhovorů,
tak jak je definuje Hendl (2016). Předem jsem si tedy určila okruhy témat a jednotlivé
otázky a v průběhu rozhovorů jsem dle situace měnila jejich pořadí či kladla doplňující
dotazy, abych zjistila co nejvíce relevantních informací.

2.1.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky
Výzkumy naznačují, že při mnoha diagnózách může mít marihuana pozitivní dopad na
fyzické i psychické zdraví pacienta. Marihuana může být člověku s tělesným postižením
pomocným prostředkem ke schopnosti co nejlépe fungovat v běžném životě a využít svoje
omezené schopnosti na maximum. V zemích, kde je užívání marihuany legalizované, je
běžné, že pacienti s různorodými diagnózami využívají marihuanu jako součást svojí
léčby. Nicméně v České republice distribuce konopí není povolena, což v některých
případech klade tělesně postiženému člověku překážky na cestě k látce, která pro něj může
být lékem. To, že je marihuana nelegální, přispívá dle mého předpokladu k negativnímu
vnímání této látky veřejností a tím pádem pravděpodobně i blízkého okolí postiženého.
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Na základě výzkumného problému jsem si stanovila výzkumné otázky:
1.

Z jakých důvodů užívají lidé s tělesným postižením marihuanu?

2.

Co by v životě respondentů znamenala legalizace marihuany?

3.

Jakou roli sehrává rodina a prostředí v míře konzumace marihuany
u uživatele?

Cílem mé práce je tedy zjistit, jakou roli hraje v životě člověka s tělesným postižením
konopí. Zda jsou důvody užívání vždy stejné nebo se liší a jaké konkrétně jsou, jaká je role
rodiny a okolí na respondenty a zda je to ovlivňuje v míře konzumace, jak přijímají
negativní reakce či jaký měli na marihuanu názor před počátkem zdravotních obtíží.
Důležitou otázkou bude i legalizace konopí – jaký na ni mají názor, co by pro respondenty
konkrétně znamenala a zda by se pro ně něco změnilo.

2.1.3 Výběr respondentů

Respondenty jsem vybírala metodou nabalování. Prvotní představa průběhu výběru
respondentu byla taková, že počáteční osoba bude můj děda, který byl hospitalizován
v rehabilitačním centu v Kladrubech, kde se setkal s dalšími tělesně postiženými lidmi
užívajícími marihuanu. První rozhovor tedy probíhal s mým dědou, který mi dále doporučil
čtyři další lidi. Zde jsem se však setkala se zcela zásadními komplikacemi pro hladký
průběh výzkumu. Jelikož se stále pohybujeme na hranici legálnosti v České republice, ne
všichni doporučení respondenti se mnou byli ochotni mluvit. Přisuzuji to především právě
nelegálnosti této látky v ČR a strachem z této skutečnosti, pak také určitou intimností
tématu, což může být někomu nepříjemné – setkat se osobně s někým cizím, a ještě s ním
mluvit o tématu na hranici právního řádu a zároveň osobní záležitosti. Právě z těchto
důvodů jsem přímo osobní rozhovory měla jen dva. Výzkum tedy proběhl celkem se sedmi
respondenty. Jeden probíhal přes skype s webkamerou, další tři telefonicky a dva
zmiňované osobně. Jeden respondent se mnou nechtěl mluvit ani telefonicky, poslal mi
tedy odpovědi na otázky emailem. Emailové odpovědi jsem původně chtěla z výzkumu
vyřadit, avšak po podrobnějším prozkoumání a analyzování jsem se rozhodla je použít,
jelikož byly také vypovídající.
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První respondent mi, jak již bylo zmíněno, poskytl kontakt na čtyři lidi, z nichž jsem
provedla rozhovor pouze s jedním a s druhým proběhla emailová komunikace. Druhý
respondent mi doporučil čtvrtého člověka, další tři osoby jsem však získala umístěním
svého kontaktu s informací o výzkumu a prosbou o spolupráci do tematických skupin
sdružujících lidi s tělesným postižením a uživatele marihuany na sociální sítě. Tito lidé mě
poté kontaktovali sami.

2.1.4 Představení respondentů
Respondent 1 – Karel, lékařsky kvadruparetik, projevy má však specifické, dokáže bez
pomoci fungovat. Marihuanu zkusil poprvé v rehabilitačním ústavu v Kladrubech s dalšími
vozíčkáři, kde s nimi v občasném užívání pokračoval tři měsíce. Po ukončení pobytu si
s přáteli příležitostně marihuanu zakouří, neužívá ji však pro fyzickou úlevu (netrpí
křečemi), není tak pravidelným uživatelem. Je mu 70 let a rozhovor trval 46 minut.
Respondent 2 – Stanislav, kvadruplegik. Marihuanu začal užívat po úraze před dvaceti
lety. Užívá ji z důvodu fyzické úlevy jako náhradu léku každý den a v užívání chce nadále
pokračovat. Je mu 43 let a rozhovor trval 26 minut.
Respondent 3 – Lucie, ochrnutí spodní části těla (paraplegie). Marihuanu užívala i před
úrazem občasně s přáteli jako zábavu. Úraz měla před třemi lety, od té doby ji užívá pro
fyzické i psychické uvolnění. Je jí 22 let a rozhovor trval 28 minut.
Respondent 4 – Marián, ochrnutí spodní části těla (paraplegie). Na křeče netrpí,
marihuanu užíval především pro psychické uvolnění a kvůli lepšímu prokrvování nohou
v minulosti. Nyní ji dva roky neužívá, ale budoucí občasné užití pro zábavu nevylučuje. Je
mu 39 let a rozhovor trval 35 minut.
Respondent 5 – Arnošt, dětská mozková obrna s kvadruparézou. Konopí užívá kvůli
fyzické úlevě a zmírnění křečí cca 6 let, v minulosti měl však problémy s jinými drogami,
snaží se tedy marihuanu užívat v případech pouze nezbytně nutných, lékům na bolest se
vyhýbá. V zimě je jeho užívání častější než v létě. Je mu 22 let a rozhovor trval 39 minut.
Respondent 6 – Karolína, roztroušená skleróza (kvadruparéza). Marihuanu užívala
příležitostně s přáteli již před nemocí, nebýt nemoci by v tom však nepokračovala. Nyní
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užívá každý den kvůli fyzickému uvolnění místo léků již pět let. Je jí 36 let a rozhovor
trval 45 minut.
Respondent 7 – Radan, paraplegie. Marihuanu užíval v minulosti z důvodu psychického
uvolnění s přáteli cca 18 let, z toho deset let bylo po úraze. Nyní již tři roky neužívá vůbec.
Je mu 38 let a na otázky zodpovídal přes email.

2.1.5 Etika výzkumu

Všichni respondenti byli seznámeni s tématem a účelem mé bakalářské práce. Bylo jim
přislíbeno, že jejich výpovědi jsou anonymní a pouze pro akademické účely a nikde
nebude zveřejněna jejich totožnost. Zároveň aby se z důvodu hranice legálnosti konopí
v České republice necítili ohroženi, jsou uvedená jména smyšlená. Respondenti měli
možnost neodpovídat na jakoukoli otázku, pokud nebudou chtít či jim to bude jakkoli
nepříjemné, aby neměli pocit, že jsou do něčeho tlačeni. Rovněž byli ujištěni, že od nich
není požadována znalost žádných odborných témat, aby se necítili špatně či trapně, kdyby
něco nevěděli či neznali. Tyto skutečnosti pomohly k co nejhladšímu průběhu rozhovorů
a důvěře v tazatele.
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2.2 Analýza dat a výsledky
K analýze dat jsem se rozhodla použít přístup zakotvené teorie a metodu otevřeného
kódování podle Strausse a Corbinové (1999). Rozhovory jsem si tedy doslovně přepsala,
v textu jsem nejprve vytvořila větší skupiny kódů, které jsem postupně redukovala na širší
kategorie. Po redukci mi vyšly nejdůležitější kategorie, kterým se budu věnovat níže.

2.2.1 Důvody užívání a kategorizace uživatelů
Respondenty jsem rozdělila do dvou skupin dle příčin užívání na ty, kteří marihuanu berou
z důvodu fyzické úlevy a na ty, kteří ji užívají pro psychické uvolnění. Respondenti
užívající marihuanu pro fyzické uvolnění ji aplikují zpravidla mnohem častěji
a pravidelněji než druhá skupina a je pro ně stěžejnější – mají ji jako lék. Například
Karolína uvádí: „. Já jsem byla taky na spinální jednotce na rehabilitacích a chodily za
mnou vlastně sestřičky z tý spinálky a všem jsem říkala, že beru to konopí a všechny z toho
byly uplně hotový, že neberu ty jejich léky a beru to konopí. Tak jim řikám no, podivejte, si
tady nevemu ten váš lék, vemu si to konopí a byly z toho hotový no, že mi to konopí ty svaly
uvolnilo.“ Karolína dokonce říká, že nebere žádné jiné léky kromě konopí, jelikož je
jediné, které jí nejlépe zabírá.
Dále rovněž vysvětluje konkrétní účinky, jak jí pomáhá: „Já mám ty křeče jenom v noci,
když si lehnu. Jak se to tělo uvolní, tak jakoby mně překáží ty křeče. Takhle přes den mi to
nevadí ty křeče, ty jsou menší a řešim to třeba hlavně hořčíkem a dalšíma vitamínama, ale
takhle v noci já bych se nevyspala. Furt ty nohy vykopávaj, to je jako když jdu do schodů.
Jakože ležim a najednou ty nohy jdou do schodů. Vyskočí až k břichu to koleno, jsem
odkrytá a nemůžu se ani přikrejt, tak takovýhle no, to mi vadí.“
Marihuanu jako formu léku popisuje i Stanislav: „Protože já jsem měl vlastně problémy
s přijímáním potravy a nějak jsem to po úraze nedával, takže to bylo takový dlouhý, až
jsem vlastně i skončil na kapačkách… No a pak jednoho dne jsme si zahulili a všechno
bylo jinak.“ „…tak určitě ta chuť k jídlu,…, ale hlavně teda uvolňování těch nohou.
A trošku to povolí bolesti zad.“
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Pro tyto uživatele je, jak bylo uvedeno, typická vyšší četnost. Například Lucie užívá
marihuanu většinou ob den či více, Karolína každý den před spaním a Stanislav také každý
den – na rozdíl od druhé skupiny.
Miovský (2008) dělí uživatele podle četnosti, doby a aktuálního stavu užívání, jak jsem již
rozepsala v teoretické části (kapitola 1.3.1). Dle jeho dělení bych svoji skupinu uživatelů
z důvodu fyzické úlevy zařadila mezi aktuální uživatele (v současnosti marihuanu užívají
opakovaně), těžké (užívají marihuanu 5x a vícekrát v týdnu) a dlouhodobé uživatele (doba
užívání je delší než dva roky).
Druhou skupinu, na kterou rozděluji respondenty – z důvodu uvolnění psychického, bych
dle Miovského (2008) rozdělila následovně – dle doby užívání se jedná o uživatele, kteří
alespoň jednou v životě marihuanu vyzkoušeli, nejedná se zcela však o aktuální uživatele.
Dle četnosti by pak patřili do kategorie lehkých uživatelů, či by dle této kategorie vůbec
nemuseli být zařazeni mezi uživatele, jelikož jejich četnost užívání je aktuálně nižší než
1 – 2x týdně. Podle doby užívání by se tato skupina řadila dle konkrétního případu do
všech skupin, nelze ji tedy generalizovat (jedná se o krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé
uživatele).
Do druhé, mnou definované, skupiny patří kupříkladu Marián, který užíval marihuanu
pouze příležitostně z důvodu zábavy a pohody a jako lék ji pro sebe nevnímal, nyní se
obejde zcela bez užívání. Uvedl však pozitivní účinky na vnímání a prokrvování nohou:
„…co mi to teda dělalo strašně dobře, tak se mi vlastně hrozně dobře prokrvovaly nohy po
tom THC, to jsem vlastně vyzkoumal dost často. Takže jakoby ne že bych měl uplně ňákej
návyk na to, ale rozhodně se mi potom dobře prokrvovaly nohy, protože ony jak se
nehýbou a nemůžete nějakym způsobem uplně moc cvičit a tak maj ty nohy většinou lidi
dost studený, ať je třeba 40 stupňů, tak nohy jsou prostě ledový. Takže teda v tomhle mi to
zase určitě pomáhalo.“ Podobný scénář svého užívání popisuje i Radan, který marihuanu
momentálně rovněž neužívá, ale dříve si příležitostně dal: „Po zkušenosti užití konopí také
po úrazu se tato zkušenost rozšířila o značně citelnější vnímání svého těla i přes to, že je
ochrnuté.“
Specifickým případem je v tomto ohledu Arnošt. Marihuanu užíval velmi hojně kvůli
zdravotním problémům přibližně od 15 let, dostal se však do problémů s dalšími typy drog
a nyní se užívání snaží zredukovat na pouze nezbytně nutné případy, jelikož má strach, aby
tomu zase více „nepřišel na chuť“. Důvody uvádí takto: „No kvůli těm spasmatickým
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problémům si to dávám, aby se mi neklepaly nohy. Jakoby v zimním období to mám myslim
jakoby mnohem víc, takže hulim o hodně víc, protože jak je zima a člověk sedí na tom
vozejku, tak má ty spasmy o hodně větší, ale teď jak je léto, tak jednou dvakrát za měsíc.“
Četnost užívání upřesňuje: „No vono to teda jako když to je neúnosný, tak si jako dám,
nedodržuju to přesně, ale když se to dá vydržet, tak to radši vydržim a dám si to takhle
jednou dvakrát za měsíc. Ale samozřejmě když je to jako častější a ta bolest intenzivnější,
tak to asi volim to řešení jinak no, jakože si to dám častějc.“ Arnošt by tak dle Miovského
spadal do více kategorií, podle vývoje jeho užívání.
Respondent Karel se také trochu vymyká uvedené kategorizaci, zařadila bych ho do hned
do několika skupin. Patří do skupiny uživatelů, kteří marihuanu alespoň jednou vyzkoušeli.
Dále patřil do skupiny středně těžkých uživatelů (2 – 4x týdně), nyní by však v této
kategorii nebyl a z hlediska frekvence se řadil mezi střednědobé uživatele (čtyři měsíce až
dva roky). Z hlediska kontextu práce jsou tyto kategorie dle mého názoru nevyhovující,
nemají dostatečnou vypovídající hodnotu o takto specifických uživatelích. Nevnímám
však, že by detailně popisovaly veškeré uživatele marihuany, jelikož i ti se mohou časem
vyvíjet a lze je tak aplikovat pouze v konkrétním čase.

2.2.2 Role rodiny a blízkých

Další kategorie, která z výzkumu vyplynula, je role rodiny a blízkého okolí. Téměř všichni
respondenti uváděli, že názor rodiny a okolí na jejich užívání marihuany nebyl příliš
pozitivní, pro ně však je v tuto chvíli důležitější to, že jim osobně marihuana pomáhá. To
například popisuje Stanislav při otázce na názor blízkého okolí: „No nic jinýho jim
nezbejvá, když se mnou chtěj trávit čas, tak to musej strávit. Samozřejmě nekouřim jim pod
nos, když nekouřej. Ale jdu třeba ven, ale jinak se s tim nic jinýho moc dělat nedá.“
U Stanislava však došlo k pozitivní změně názoru ze strany matky: „Maminka teda nebyla
moc nadšená ze začátku, ale když viděla, jaký to má účinky, tak to sama musela
vyzkoušet.“
Lucie se setkává s pochopením pouze u jednoho z rodičů: „U nás v rodině to máme tak
jako napůl, jelikož jsou moji rodiče rozvedení, tak já vlastně žiju už jenom s mamkou a ta o
tom jakoby ví, ale vim, že třeba svýmu tátovi bych to nikdy nemohla říct nebo přiznat, že
takhle jako kouřim trávu, protože ten to výslovně nesnáší.“ Názor matky ještě upřesňuje:
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„Mamka je dost taková otevřená v těhle věcech, ji to jako nevadí do tý doby, když já se
díky tomu cítím v pohodě a chápe mě, že třeba jako na druhou stranu, jak jsem na vozejku,
tak se dostávám i do nepříjemných situací, kdy je pro mě tohle jedno z východisek, že jsem
zase v pohodě.“
U Karolíny je pochopení od rodiny velké, důvodem je i dostatečné vysvětlení a to, že vidí,
že jí to opravdu pomáhá: „…okolí jako rodina, tak ty to vzali jako úplně dobře.“ … „já
jsem takovej osvětitel doma“. S nepochopením se setkává u věřícího kamaráda, sama však
zdůrazňuje, že je pro ni důležité to, že ji konopí opravdu pomáhá: „Mám i věřícího
kamaráda, kterej marihuanu jako vůbec neuznává a ten to přijímal jakoby špatně, byl
takovej zvláštní, když jsem mu říkala, že každej den užívám konopí. Vysvětlila jsem mu, že
to je v tabletách, že nemám žádný jako halucinace, žádný sfetovaný stavy, ale on to
nepřijal moc dobře. Kouká na mě přes prsty kvůli tomu. On je věřící no, takovej trochu
jinej no. Ale mně to nevadí no, pomáhá mi to a to je hlavní.“
Role rodiny se u respondentů trochu liší. Důvodů může být spoustu od věku, rodinného
prostředí a zázemí, přes vzdělání, po náboženské vyznání a dalších okolnosti. Těmto
aspektům jsem se ve své práci již podrobněji nevěnovala, avšak dává to podnět k dalšímu
samostatnému výzkumu. Z odpovědí respondentů rovněž vyplývá, že k lepšímu názoru
a většímu respektu ze strany rodiny a okolí by mohla napomoci legalizace marihuany.
Tomuto aspektu se budu věnovat v další podkapitole.

2.2.3 Role legalizace
Z výzkumu vyplývá, že pokud by došlo k legalizaci marihuany, mohlo by samotné užívání
být lépe přijímáno rodinou respondentů i lepším pohledem veřejnosti na lidi s tělesným
postižením, kteří konopí užívají. Všichni respondenti se shodli na tom, že by marihuana
měla být legalizována. Shodli se také na tom, že nejdůležitější z hlediska legalizace by
bylo lepší přijmutí veřejnosti, poté lepší dostupnost a možná i cena. Názory se liší v tom,
pro koho by mělo být konopí legalizováno.
Karolína uvádí, že by legalizace pomohla hlavně lidem se zdravotním handicapem
primárně z hlediska dostupnosti látky: „…jako kvůli zdravotním problémům, z tý zdravotní
stránky no. Jako legalizace pro ty, co to užívaj jako svátečně, víkendově, pro zábavu, tak si
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myslim, že to je jako zbytečný. Furt je to droga jako alkohol, tak si myslim, že by to mohlo
stát jako nějaký peníze, ale aby se to prostě nezneužívalo no.“
Radan vysvětluje svůj postoj k legalizaci přirovnáním k jiným legálním látkám: „Vždy jsem
byl za legalizaci. Mám za to, že alkohol je horší drogou produkující větší konflikty mezi
lidmi. Je jen společností více tolerován a to si nejsem jistý, zda je správné. Pokud je člověk
jen trochu uvědomělý a umí s výhodami marihuany nakládat, není to dle mého nebezpečná
cesta k silným drogám, jak je často tvrzeno.“
Kupříkladu Arnošt popisuje situaci takto: „Asi pro mě…pro mě asi by se nic zásadně
neměnilo, protože já jako když k tomu mám přístup téměř jako….no takhle, rozhodně by mě
někdo třeba nepronásledoval nebo na mě nekoukal divně, kdybych jako třeba dostal
spasmy a dal si brko uprostřed zimy, tak by jako lidi asi nemohli říct nic.“ „…já se
nebojim, spíš ty pohledy lidí jsou někdy dost jako zvláštní…“ Rovněž se setkal
s nepříjemnou reakcí policistů při tom, kdy dostal na ulici velké křeče a zapálil si
marihuanovou cigaretu: „Já jsem pro protože i z toho hlediska, protože jako i nám jako
handikapovanejm lidem to pomáhá, protože když třeba mě chytli spasmy na zastávce
v zimě, tak jsem si dal jako se svým asistentem a viděli mě jako policajti, tak jsem pak
musel i jako trochu zahrát dementa a začít slintat. Já nevim jestli jste viděla Untouchables,
nedotknutelný, tak jako jsem zahrál jako podobnou scénku jako voni, jak jeli do tý
nemocnice a naštěstí mi to prošlo. To jsem jako byl šťastnej. Takže dost jako tady z toho
důvodu, aby na to lidi nenahlíželi blbě.“
Stanislav také uvádí podobnou odpověď při otázce na to, co by pro něj konkrétně
znamenala legalizace: „Vůbec nic. Jedině klid no, klid na duši. A byl bych samozřejmě
rád.“
Lucie si myslí, že by legalizace pomohla k lepšímu vnímání veřejností, jí konkrétně pak ve
vztahu s otcem, rovněž zmiňuje lepší dostupnost: „Myslím si, že by to znamenalo…možná
že by se s tím společnost víc srovnala, že třeba ten můj táta by to bral jinak, protože třeba
vezmeme si, jak na společnost působí alkohol, přitom ten je dost špatný, a lidi ho tolerujou,
protože to je legální…takže si myslim, že by celkově společnost to vnímala jinak, kdyby
došlo k legalizaci a shánět by to bylo o dost lehčí no.“
Část respondentů zmiňovala názor, že legalizace by mohla pomoct některým z jejich přátel
s podobnými diagnózami, kteří se nyní z důvodu nelegálnosti bojí konopí užívat. Radan
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například na otázku, zda si myslí, že by marihuanu užívalo více lidí s podobnými obtížemi,
kdyby to bylo legální, odpověděl takto: „Ano. Obecně se ví, že pomáhá spoustě lidem od
bolestí apod. Má krom svých negativ také spoustu pozitiv, které se v určitých diagnózách
již potvrdily.“
Většina respondentů má však pocit, že pokud jedinci marihuana pomáhá se zdravotními
problémy, tak na legalitu příliš nehledí, uvádí například Karolína: „Já si myslim, že pro ně
je důležitější zdravotní hledisko než ta legálnost. Myslim, že lidi kvůli tomu překročí
všechny možný legální rizika.“

2.2.4 Shrnutí zjištění
V teoretické části jsem se věnovala mimo jiné i účinkům marihuany. Tyto účinky v zásadě
odpovídaly těm, které popisují respondenti. Lišily se jen mírně, rozdíly byly způsobeny
i diagnózou a potížemi, které souvisí s nemocí či postižením. Hlavní, a nejdůležitější
důvod užívání marihuany u tělesně postižených, je uvolňování křečí a napětí svalů, kterými
respondenti většinou dost trpí a které jim znepříjemňují život. Jednomu respondentovi
(Stanislav) léčilo užívání konopí po nehodě nechutenství, které bylo tak extrémní, že ho
ohrožovalo na životě. Tyto pozitivní účinky způsobily, že u užívání zůstal a navíc mu léčí
křeče. Karolíně pomohlo užívání konopí rovněž ke zmírnění negativních účinků
chemoterapie. Z mého výzkumu vyplynulo, že všem respondentům užívání konopí pomáhá
po zdravotní stránce, účinky se liší jen podle druhu postižení. S negativními účinky se
nikdo z respondentů nesetkal.
Na začátku jsem si dala mimo jiné za cíl pátrat i po společném znaku prostředí, co se týká
užívání konopí ve skupině či osamoceně. Respondentům, kteří využívají tuto látku
výhradně pro fyzické uvolnění, na okolním prostředí tolik nezáleží a užívají ji spíše
osamoceně, skupině přátel se však nebrání. Druhá skupina, užívající především pro
uvolnění psychické, výrazně upřednostňovala užití v okruhu blízkých.
Jak již jsem zmínila výše, kategorizace uživatelů podle celkové situace, četnosti a doby
užívání není pro mé účely zcela vyhovující, protože nemá dostatečnou vypovídací hodnotu
a u respondentů se četnost užívání poměrně zásadně mění v čase.
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Co se týká legalizace užívání konopí ze zdravotních účelů, respondenti se shodli na tom, že
by jim tato legalizace pomohla jak kvůli názoru jejich nejbližšího okolí, rodiny a přátel, tak
i dalších lidí. Určitým způsobem je tato nelegálnost omezuje a mají obavy. Jak užívání, tak
způsob získávání konopí způsoboval i při rozhovoru určité potíže, rozhovory jsem musela
tomuto faktu uzpůsobit, aby se respondenti necítili nekomfortně. Zdravotní hledisko je
však naprosto primární a určující, a pokud respondentům užívání marihuany pomáhá
a zlepšuje jim zdravotní potíže, užívají ji a budou užívat i přes názor okolí. Všichni
respondenti bez rozdílu se shodli na tom, že by uvítali, kdyby se zlepšil názor okolí na ně,
nemuseli by užívání zatajovat i před nejbližší rodinou atd. Setkali se i s negativními
reakcemi okolí na užívání marihuany, které přetrvávalo i přes viditelné pozitivní účinky na
jejich onemocnění, se strachem z prozrazení a podobně. V tomto ohledu by jim legalizace
mohla výrazně pomoci. Respondenti ohledně legalizace zmiňovali i lepší dostupnost látky
pro lidi s definovanými obtížemi – mohla by se snížit její cena (Hurt (2018) uvádí příklad
ceny léčebného konopí, které si pacient s invalidním důchodem nemůže dovolit).
Zajímavou a vícekrát zmiňovanou otázkou bylo i srovnání užívání marihuany s alkoholem.
Respondenti, i ti, co neužívají konopí z fyzického hlediska se shodovali, že jim užívání
konopí přijde úplně stejné, případně i lepší než konzumace alkoholu či cigaret, avšak
vnímání společnosti se v tomto ohledu velmi liší. Toto popisuje i např. výše zmiňovaný
údaj počtu úmrtí v důsledku předávkování alkoholem (Mravčík et al, 2017) nebo Caulkins
(2015) a Earleywine (2002), kdy marihuana nepředstavuje žádné závažné riziko
smrtelného předávkování na rozdíl od jiných drog. Riziko náhlé smrti je extrémně nízké.
Co se týká vzniku závislosti, respondenti nejsou přesvědčeni o tom, že by užívání konopí
vyprodukovalo závislostní chování ať již na této látce nebo i na dalších psychotropních
látkách.
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ZÁVĚR
Konopí bude pravděpodobně ještě dlouhou dobu diskutovaný fenomén, při jehož řešení
vznikne zcela určitě mnoho dalších odborných prací, které se jím budou zabývat a přinesou
nové a zajímavé postřehy. Zkušenosti řady lidí s tělesným postižením, kteří se díky užití
marihuany cítí lépe, postupné zavádění liberálnější politiky ohledně marihuany v některých
státech a pomalu klesající stigmatizace uživatelů marihuany dávají předpoklad, že
historický vývoj legality užívání nemusí být pro (nejen) Českou republiku konečný.
Zejména pro lékařské účely by mohlo dojít k legislativním úpravám velmi rychle.
Cílem této práce bylo nejprve v teoretické části uvedení do problematiky marihuany.
Vymezila jsem základní pojmy a koncepty práce a přiblížila právní prostředí týkající se
marihuany v České republice i ostatních státech. V praktické části jsem využila kvalitativní
metodu polostrukturovaného rozhovoru, díky kterému jsem se snažila zjistit, jaký je hlavní
důvod užívání marihuany u tělesně postižených, jakým způsobem je při tom ovlivňuje
jejich okolí a jaký mají názor na legalizaci, z čehož jsem získala informace o tom, co by
pro respondenty případná legalizace přinesla. Dozvěděla jsem se, že pro lidi fyzicky
postižené hraje užívání marihuany často velmi zásadní roli. Není to však většinou kvůli
závislosti či zábavě, jedná se o způsob úlevy od bolesti a nepříjemných stavů, od kterých
nemocným bohužel nepomohou standardní léky tak efektivně jako právě marihuana. O tom
svědčí fakt, že tito lidé většinou neřeší, v jaké chvíli vzhledem k okolnímu prostředí
marihuanu užijí, klíčovým momentem je jejich stav, například přicházející křeče.
V takových chvílích může dojít třeba na ulici ke konfliktu vycházejícího z nepochopení
situace uživatele marihuany, protože užívání marihuany i v podobě cigarety je v České
republice zákonem zakázáno. Myslím si, že by legislativní úprava, která by nějakým
způsobem zlegalizovala užívání marihuany ze zdravotních důvodů, mohla minimálně snížit
možnost nepochopení ze strany okolí takového člověka a ulehčit mu alespoň trochu jeho
situaci.
Bohužel jsem se nedostala k otázce možnosti pěstování marihuany, protože si myslím, že
možná legislativní změna by se mohla týkat i pěstování za účelem lékařského využití.
Pěstování vychází finančně mnohem levněji, řada lidí proto volí tuto cestu zisku
marihuany. Člověku pěstujícímu si marihuanu pro vlastní využití však také hrozí právní
postih.
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Jsem si vědoma, že o legislativních změnách píši velmi obecně, ale názorově a právně je
tato problematika složitá a případný návrh zákona by jistě žádal obsáhlou diskuzi a velmi
důkladnou přípravu. Doufám, že jsem do této problematiky přidala také několik poznatků,
které vstupují do problému z trochu jiného pohledu, než se mu věnuje většina odborných
prací. Názory lidí, kteří užívají marihuanu ze zdravotních důvodů, totiž považuji za
důležité, neboť se přímo týkají kvality jejich života.
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Teze bakalářské práce

Projekt bakalářské práce
Předpokládaný název práce: Užívání marihuany osobami s tělesným postižením
(převážně vozíčkáři) a jeho okolnosti
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:
V České republice je v současné době marihuana ilegální drogou, nicméně je zde
hojně využívána i užívána. (dle EMCDDA– European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addictions) Méně známou a víceméně neprobádanou oblastí tohoto tématu je užívání
marihuany tělesně postiženými lidmi, především jako medikament. V této práci bych se
chtěla zabývat hlavně okolnostmi užívání marihuany tělesně postiženými lidmi, a to
převážně vozíčkáři. Dle mého názoru je společnosti na toto téma nahlíženo především jako
na užívání ze zdravotních důvodů. Cílem práce je zjistit, zda tito lidé marihuanu užívají
pouze z důvodů zdravotních, či ji mají (i) jako relaxační drogu. Chtěla bych se nejvíce
zaměřit na okolnosti spojené s tímto užíváním – tedy na to, jak se k užívání této drogy
dostali, zda ji užívají pouze ve skupině a sami by si ji nevzali či jim na tom nezáleží. Dále
jak často drogu užívají, v jaké míře svoji konzumaci kontrolují, zda jsou uživateli
pravidelnými či příležitostnými, při jakých příležitostech drogu užívají a podobně. Dále by
mne rovněž zajímalo, jak přesně si myslí, že jim droga pomáhá, případně jakým způsobem.
Chtěla bych zjistit, jak je marihuana ovlivňuje a jaký sociální kontext mají důsledky jejího
užívání a také, jak tyto skutečnosti přijímá či nepřijímá rodina a blízké okolí.

Subject of my work including formulation and introductory discussion of the
identification of the problem:
In the Czech Republic marijuana is nowadays an illegal drug; nevertheless it is here
frequently used and taken. (According EMCDDA - European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addictions) Less known and more or less unexplored area of this topic is a usage
of marijuana by the physically handicapped people, mainly as the medicine. In my work I
would like to focus on the circumstances of usage of marijuana by physically handicapped
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people, especially by the wheelchair users. In my opinion the society looks at this topic
mainly like the usage related to health reasons. The aim of my work is to find out whether
the wheelchair users use this drug only from healthy reasons or also whether they use it as
the relaxation drug. I would like to concentrate mainly on the circumstances related to this
usage – which means how they got to it, whether they use it only in a group of people and
they would not take it by themselves or if they do not care about it. Furthermore, I wonder
how often they use it, to what extent they are able to control their consumption, if they are
regular or occasional users, in which opportunity they use the drug and suchlike.
Moreover, I am also interested in how exactly they think that the drug helps them, or in
which way. I would like to find out how marijuana influences them, what kind of social
context the impact of its use is and, besides, how family and close relatives accept or do
not accept these facts.

Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce:
Předpokládanou

metodologií

této

práce

je

kvalitativní

výzkum

formou

polostrukturovaných rozhovorů s přibližně deseti tělesně postiženými uživateli marihuany.
Výběr těchto respondentů bude pravděpodobně uskutečněn metodou nabalování. Práce
bude koncipována do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V teoretické části
vymezím základní pojmy a koncepty práce. Praktická část bude založena na kvalitativních
rozhovorech s vybranými respondenty s cílem zjistit okolnosti jejich užívání marihuany.
Dále provedu analýzu výzkumu a uvedu zjištěné výsledky.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Předběžná struktura otázek k rozhovoru (text)

Příloha
Č. 1 – Otázky k rozhovoru
Jakou roli pro vás hraje v životě užívání konopí?
První setkání s konopím: kdy, jak, kde, proč (rozvést)
Konopí/marihuana – vnímáte rozdíl?
Jaká byla vaše první zkušenost s marihuanou? Souviselo to s postižením?
Jak se to od té doby posunulo/vyvíjelo?
Jak jste se k užívání konopí dostali? (někdo vám to řekl-kdo, zjišťovali si to sami-kde…. ) Důvod?
Zdravotní primárně?
Co se vám vybaví jako první, když se řekne konopí?
Jaká je vaše zdravotní anamnéza? Jaké přesně máte problémy? Jak se to projevuje? Paraplegie

Současný stav: vývoj, jak, proč, kdy, kde
Za jakých okolností, kde a při jakých příležitostech konopí užíváte? (v soukromí, ve skupině,
kdekoli…?) Pravidelně?
Jak často konopí užíváte?
Kontrolujete nějak svoji konzumaci? (hlídáte si, kolik ji „spotřebujete“?) Jaká je vaše spotřeba?
Jak konopí užíváte? Jakými způsoby a formou
Ví o tom vaši blízcí/rodina? Pokud ano, jak se to dozvěděli a jak na to reagovali? Jaký na to mají
názor? Pokud neví, proč? Bojíte se jim to říct? Proč, co si myslíte, jaký by na to měli názor?
Jak si konopí opatřujete?
Jak vám droga pomáhá? – jakým způsobem, co při užívání pociťujete?
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Jaké na vás má užívání marihuany účinky? Je to vždycky stejné? Liší se projevy u způsobu
užívání? (pokud jich je více)
Užíváte marihuanu výhradně ze zdravotního důvodu?
V případě, že nejsou zdravotní důvody od dětství – užívali jste marihuanu i před postižením? Při
jakých příležitostech?...
Užívali byste marihuanu i v případě, kdybyste neměli zdravotní komplikace?

Postoj k legalizaci

Jste pro legalizaci konopí? Proč ano, proč ne? Co by pro vás znamenalo, kdyby ho zlegalizovali?
Užíval byste této látky více, kdyby to bylo legální?
Myslíte si, že by marihuanu užívalo více lidí s podobnými zdravotními potížemi, kdyby to bylo
legální?
Víte o někom, kdo marihuanu neužíval ze strachu, že je nezákonné, i když byla reálná šance, že by
mu to pomohlo při potížích?

Negativní zkušenost: kdy, kde, jak, proč
Máte i nepříjemnou zkušenost s marihuanou?
Měli jste s marihuanou/užíváním někdy nějaký problém?

Výhled do budoucna
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