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TOXIKOLOGIE A ANALÝZA DROG 
 

Kanabinoidní systém 
 

konopí, endogenní a syntetické kanabinoidy 

Endokanabinoidní systém  
• název od konopí (Cannabis sativa).  
• Transmembránové receptory spřažené s G-proteinem 
• Dosud byly identifikovány dva podtypy receptorů CB. V roce 1990 byl identifikován 

receptor CB1 v mozku potkana a v roce 1991 pak i lidský receptor CB1 (473 
aminokyselin). V roce 1993, byl u člověka identifikován další receptor - CB2. Ten je 
tvořen řetězcem 360 aminokyselin .  Oba podtypy receptorů působí přes G proteiny 
negativně na adenylátcyklázu a pozitivně na mitogenem aktivovanou proteinkinázu 

• třetí subtyb zatím téměř neprozkoumán (Begg M, Pacher P, Bátkai S, Osei-Hyiaman D, Offertáler L, 

Mo FM, Liu J, Kunos G (2005). "Evidence for novel cannabinoid receptors". Pharmacol. Ther. 106 (2),133–45) 
 

Foto: freewiki database 
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CB1 
• Z obou receptorových podtypů, které dosud byly naklonovány, je u savců 

nejrozšířenější podtyp CB1. S nejvyšší hustotou se nachází v mozku (hypotalamus, 
limbický systém, bazální ganglia, mozečková kůra a jinde) 

• je také přítomen v mnoha periferních orgánech a tkáních, jako např. v 
gastrointestinálním systému, játrech, tukové tkáni, dýchacích cestách, 
reprodukčních orgánech a kardiovaskulárním systému (vasodilatace).  

• Stimulace receptorů CB1 agonisty vede k inhibici uvolňování neurotransmiterů v 
centrálních a periferních (autonomních i senzorických) neuronech. V ostatních 
buňkách a tkáních má stimulace receptorů CB1 několik účinků včetně regulace 
proliferace, diferenciace, motility a apoptózy, pravděpodobně modulací exprese 
různých růstových faktorů. 

 

CB2 
• Je přítomen na buňkách imunitního a hematopoetického systému a v některých 

periferních tkáních (hladké svalovině cévní stěny, varlatech, slezině) 

ENDOKANABINOIDY 
Velmi záhy po objevu receptorů CB byli také objeveni jejich přirození endogenní agonisté. 
Nazývají se endokanabinoidy (ECB), přestože s chemickou strukturou rostlinných alkaloidů z 
marihuany kanabinoidy nemají nic společného. Endokanabinoidy jsou endogenní lipidy 
odvozené od kyseliny arachidonové, chemicky patří mezi eikosanoidy. Váží se na 
kanabinoidní receptory CB1 a CB2 a aktivují je.  
 
• Nejlépe prostudovanými ECB jsou anandamid Izoloval jej a jeho strukturu určil český 

analytický chemik Lumír Ondřej Hanuš a americký molekulární farmakolog William 
Anthony Devane v laboratoři Raphaela Mechoulama na Hebrejské Univerzitě v 
Jeruzalémě v roce 1992. Jeho název je odvozen ze sanskrtského slova ananda, což 
znamená „blaženost“ či „dokonalé štěstí“ a slova amid, které vyjadřuje chemickou 
podstatu této látky (arachidonoyletanolamid),  

• 2-arachidonoylglycerol, izolovaný v roce 1993, a noladin (2-arachidonoylglyceryl etér), 
izolovaný v roce 2000. (PALMER, SL., KHANOLKAR, AD., MAKRIYANNIS, A. Natural and synthetic 

endocannabinoids and their structure-activity relationships. Curr Pharm Des, 2000, 6, p. 1381-1397.) 
 

• AM404, aktivní metabolit paracetamolu, inhibitor zpětného vychytávání 
endokanabinoidů a inhibitor FAAH 
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anandamid 
2-arachidonoylglycerol 

AM404, 2-arachidonoylaminofenol 

Dva hlavní endokanabinoidní neurotransmitery, anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglycerol 
(2-AG), jsou v nervovém systému odbourávány dvěma různými enzymy: amidhydrolázou 
mastných kyselin (fatty acid amide hydrolase, FAAH) a monoacylglycerolipázou 
(monoacylglycerol lipase, MAGL). Účinek AEA i 2-AG je krátkodobý, protože obě látky jsou 
rychle enzymaticky degradovány. Prodloužení analgetického účinku lze dosáhnou inhibicí 
enzymů, které se na jejich inaktivaci podílejí. Inhibitory FAAH a MAGL proto představují 
nový typ léčiv vyvíjených pro boj s bolestí. 
 

Niphakis MJ, Johnson DS, Ballard TE, Stiff C, Cravatt BF. O-hydroxyacetamide carbamates as a highly potent and 
selective class of endocannabinoid hydrolase inhibitors. ACS Chem Neurosci. 2012; 3(5): 418-426 
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Endokanabinoidy jsou tvořeny přímo neuronovými buňkami po remodelaci jejich 
membránových fosfolipidů, která je dependentní na Ca2+. Specifické prekurzory, 
vzniklé z remodelovaných membránových fosfolipidů, jsou pak enzymaticky 
hydrolyzovány na vlastní aktivní látky.  
Endokanabinoidy jsou biosyntetizovány po příslušném podnětu de novo a 
okamžitě uvolňovány do okolí buňky. Nejsou tedy skladovány v neuronech 
do zásoby. Jinými slovy, bazální koncentrace ECB nejsou detekovatelné, protože ECB 
jsou tvořeny a ihned uvolňovány jen, když a kde jsou potřeba. Poté jsou velmi 
rychle inaktivovány hydrolytickými enzymy. Proto za normálních okolností ECB 
aktivují receptory CB jen na velmi krátkou dobu.  
ECB jsou produkovány a receptory CB1 stimulovány jako odpověď na stresující 
podněty ve snaze obnovit homeostázu ostatních neurotransmiterů, mediátorů, 
hormonů a cytokinů. Stimulace receptorů CB1 je jen krátkodobá, omezená jenom 
na ty buňky a tkáně, které byly vystaveny stresu nebo poškozeny, a normálně končí 
v okamžiku, kdy se organismus z přechodného nerovnovážného stavu zotaví. 
Některé chronické patologické stavy však vedou k dlouhotrvající a nadměrné 
stimulaci biosyntézy ECB (nebo k jejich zpomalené biodegradaci), což má za 
následek trvalou a nadměrnou aktivaci receptorů CB1. Takovýmito patologickými 
stavy může být např. dlouhotrvající nadměrný příjem potravy nebo abúzus 
nikotinu. 

Fyziologická odpověď endokanabinoidního systému se může změnit na patologickou 
např. vlivem opakovaného požívání tučných jídel nebo opakované a dlouhodobé 
expozice nikotinu, kdy může dojít k trvalé stimulaci receptorů CB1, což má za následek 
další konzumaci jídla, akumulaci tuku a užívání některých návykových látek, jako je např. 
kouření tabáku nebo marihuany.  
CB1 receptory v mozku jsou odpovědné za psychotropní účinky kanabinoidů, včetně 
efektu odměny, tolerance a fyzické závislosti  
Endokanabinoidní systém je přítomen ve všech mozkových i periferních oblastech, které 
se účastní kontroly energetické rovnováhy a tělesné hmotnosti. Dále je přítomen v 
hypotalamu v mezolimbickém systému, který se podílí na vzniku a udržování pocitu 
uspokojení. Za normálních podmínek snižuje příjem potravy koncentrace 
endokanabinoidů v hypothalamu, zatímco hladovění je zvyšuje.  
 
Endokanabinoidní systém působí v mozku na dvou úrovních.  
• Podporuje motivaci k vyhledávání potravy a je silným popudem k přijímání potravy 

(prostřednictvím mezolimbických mechanismů). Hypothalamus ve větší míře 
reguluje úroveň pocitu hladu a sytosti a signalizaci této rovnováhy, kdežto limbický 
systém ovlivňuje především potravinové chování a jeho motivační aspekty, např. 
smyslovou přitažlivost jídla.  
 

• Systém je spjatý s hormonem ghrelinem (hormon hladu) a leptinem (adipokin -
protein, který snižuje příjem potravy a zvyšuje  energetický výdej) 
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Periferní účinky aktivace CB1 receptorů 
Kromě centrálního působení endokanabinoidů se pozornost zaměřuje i na periferní 
funkce v jednotlivých tkáních, na modulaci jaterní lipogeneze, glukózovou 
homeostázu a metabolismus tukové tkáně. Aktivací CB1 receptorů se u myšího 
modelu zvýšila exprese genů lipogenního transkripčního faktoru SREBP-1c 
a příslušných lipogenních enzymů (syntéza mastných kyselin a acethyl-CoA 
karboxyláza-1).  
 
Podání agonistů CB1 receptorů má za následek zvýšení de novo 
syntézy mastných kyselin v jaterní tkáni nebo v izolovaných hepatocytech, které 
exprimují CB1 receptory. Naproti tomu popsané účinky ani následný rozvoj jaterní 
steatózy nebyly pozorovány u CB1 „knock out“ myší. 
 
 inversní agonista CB1 receptorů – Rimonabant (antiobesitikum) 
2009 – stažen z trhu (nebezpečí rozvoje psychických poruch) 

Mechanismy působení kanabinoidů 
pro syntézu endokanabinoidů je potřebné velké přechodné zvýšení nitrobuněčné 
koncentrace Ca2+, kterého je dosaženo 
•  uvolněním Ca2+ z nitrobuněčných zásob (aktivací inositol-1,4,5-trifosfátového 

systému)  
• Ca2+ přes napěťově řízené iontové kanály nebo přes interní iontové kanály 

aktivovaných receptorů. přičemž.  
• fosfolipasa D (PLD) katalyzuje hydrolýzu N-arachidonoylfosfatidylethanolaminu (NAPE) 

a vzniká anandamid (ANA). 
•  Fosfolipasa C katalyzuje hydrolýzu fosfatidylinositol-4,5-bifosfátu na diacylglycerol a 

inositol-1,4,5-trifosfát  
 
Nově vytvořené endogenní kanabinoidy nebo externě dodané tetrahydrokanabinoly 
(THC) aktivují kanabinoidní receptory CB1 lokalizované v presynaptické membráně.  
 
Anandamid  
• odstraňován specifickým membránovým přenašečem (AT) a poté je v buňce 

hydrolyzován na kyselinu arachidonovou a ethanolamin (pomocí hydrolasy FAAH) 
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Aktivace CB1 receptoru v presynaptickém nervovém zakončení aktivuje G 

proteiny, které stimulují mitogenem aktivovanou proteinkinasu (MAP kinasu) a 
inhibují adanylátcyklasu (AC), snížení cAMP.  
• inhibice napěťově řízených kalciových kanálů  
• stimulují určité draslíkové kanály (GIRK).  
• Inhibice vstupu kalcia do presynaptického zakončení vede ke sníženému 

uvolňování různých neurotransmiterů.  
• Snížení koncentrace cAMP vede ke snížené aktivaci proteinkinas typu A (PKA), 

což způsobuje mimo jiné i menší fosforylaci draselných kanálů typu A a tím další 
zvýšení výstupu draslíkových iontů. 

 
Aktivací CB1 receptoru může být ovlivněna funkce řady dalších presynaptických 
receptorů napojených na G proteiny (GCR) a aktivujících či inhibujících AC 

Chem. Listy 100, 314−322 (2006) 
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Foto: wikiscripta 

Kanabinoidní systém a klinické studie 
 
• Analgetické účinky: canabinoidy stimulují uvolňování endogenních opioidů 
• Roztroušená skleróza, spasticita, tremor: účinky i kanabinoidy bez 

psychoaktivního účinku, inhibitory zpětného vychytávání endokanabinoidů 
(AM404), kromě účinků v CNS i immunosupresivní účinky – CB2 receptory 

• Antikonvulzivní účinky – epilepsie 
• Neuroprotektivní účinky: snížení počtu kyslíkových radikálů v poškozené a 

zánětlivé části mozku, exogenní podání 2-AG snižuje mozkový edém a smrt buněk, 
naopak podání inhibitorů CB1 účinek potlačuje 

• Snížení nitroočního tlaku – léčba glaukomu 
• Léčba příjmu potravy, antiemetikum při podávání cytostatik 

Preparát sativex: 
schváleno SUKL (2011), extrakt z konopí, užití na 
neuropatické bolesti, ústní spray složený z 
kanabinoidů THC a CBD v poměru cca 50:50. 
Léčba RS, autoimunitní encefalitida 
 
Cena: cca 8 tisíc Kč za gram extraktu, tzn. cca 15 
– 40 tisíc Kč/ měsíčně dle druhu onemocnění a 
individuálních reakcí. 

http://www.dope-smoker.co.uk 
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Rozdělení kanabinoidů 
Existují tři základní typy kanabinoidů: 
• rostlinné kanabinoidy (fytokanabinoidy), 
• endogenní kanabinoidy (endokanabinoidy), 
• syntetické kanabinoidy. 
 
Pojmem konopí (kanabis) nebo konopné drogy jsou v literatuře označovány různé 
formy psychoaktivních fytokanabinoidů: 
• bhang - směs květů, listů a stonků konopí (též označována jako marihuana, 

dagga, kif, grass, tráva atd.); 
• ganja - neopylené horní květy samičích rostlin (sinsemilla) po usušení a 

slisování; 
• hašiš - koncentrovaná pryskyřice z konopí získaná z květů konopí mnutím a 

proséváním. 
• Skunk – palice konopí s vysokým obsahem THC 

Foto: police ČR Hašišový olej, Foto: free wiki database 

SYNTETICKÉ KANABINOIDY 
agonisté kanabinoidních receptorů. Chemicky jsou to velmi různé látky (quinoliny, 
diaryl pyrazoly,…). Některé jsou již na seznamu OPL, některé dosud legální tzv. 
legalhighs. Často se jedná o vysoce potentní plné agonisty – psychické poruchy 
Označují se zkratkami z prvních písmen vynálezce látky (laboratoř J. W. Huffmana –
 JWH kanabinoidy, dr. Makryanni – AM kanabinoidy , HebrewUniversity – HU 
kanabinoidy 
při předávkování vyvolávají syndrom akutní intoxikace  – projevy kardiovaskulární 
(tachykardie, palpitace, bolest na hrudi),dušnost, nauzea, 
insomnie, agitovanost,myoklonus, hypokalémie. 
 

Foto: KUP Praha 
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FYTOKANABINOIDY 
 látky obsažené v některých rostlinách, mají lipofilní charakter, jedná se o 
sekundární metabolity a převážně ochrannou funkcí pro rostlinu: 
Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis, Echinacea 
purpurea, Echinacea angustifolia, Echinacea pallida, Acmella oleracea, Helichrysum 
umbraculigerum, and Radula marginata. 
Nejvýznamější kanabinoidy: 
Kanabidiol (CBD) – nemá psychoaktivní účinky, slabě se váže na receptory CB1, o 
něco více na CB2, antagonista nového receptoru GPR55, agonista 5-HT1A - 
antidepresivní účinky, hlavní alkaloid konopí v přirozeném prostředí 
Kanabinol (CBN) – hlavní produkt degradace THC – skladování sušeného konopí, UV 
záření, nemá psychoaktivní účinky 
Tetrahydrokanabinol (THC) – psychoaktivně účinný, parciální agonista CB1 
(Ki=10nM) a CB2 (Ki=24nM) receptorů, snižuje účinnost endokanabinoidů 
Užívání THC může vést k rozvoji psychických poruch, depresi (popsáno 
sebevražedné chování) 
 
Počet léčených pacientů pro závislost na kanabinoidech 
 
 

věk 0-14 let 15-19 let 20-39 let 40-64 let 65 let a více celkem 

muži 21 325 621 68 2 1037 

ženy 2 135 238 14 - 389 

celkem 23 460 859 82 2 1426 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky 

Biosyntéza THCA 

geranylpyrofosfát 

Olivetolkarboxylová kyselina 

Kanabigerolová kyselina 

THCA synthasa 

THCA 
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Užívání konopí, účinky  
• snížení tělesné teploty, tachykardie, zvýšená potřeba kyslíku, vasodilatace, ortostatická 

nebo posturální hypotenze, hypertenze (u nezkušených uživatelů), inhibice agregace 
trombocytů, zarudlé oči, snížený tok slz, snížení nitroočního tlaku, bronchodilatace, 

hyposalivace a sucho v ústech, změny v imunitním a hormonálním systému a další 
(Grotenhermen, F.: Effects of cannabis and the cannabinoids. In Grotenhermen, F., Russo, E., Eds. Cannabis and 

cannabinoids: pharmacology, toxicology, and therapeutic potential. New York: The Haworth Integrative Healing 

Press, 2002, pp. 55-65.). 
• Zvýšení klidové tepové frekvence během první půlhodiny 
kouření marihuany může být nebezpečné 
pro osoby s kardiovaskulárním onemocněním. 
 
Hlavní psychické účinky THC lze rozdělit na: 
1. afektivní (euforie, veselá nálada); 
2. senzorické (zvýšené vnímání vnějších podnětů 
i vlastního těla); 
3. somatické (pocit plovoucího těla, padání); 
4. kognitivní (narušené vnímání času a prostoru, 
poruchy paměti, problémy s koncentrací). 

DATA: výrobce immunochemických  testů 

Koncentrace THC v biologickém materiálu 
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Cannabis 
Již od starověku se usušené listy a kvetoucí konce stonků této rostliny používají pro 
své analgetické a euforické účinky jako návyková látka pod názvem marihuana. 
Marihuana se ale využívala a využívá také léčebně, např. k potlačení nejrůznějších 
druhů bolesti včetně bolestí při maligních nádorech, k léčbě svalové spasticity při 
Parkinsonově chorobě nebo roztroušené skleróze, ale také ke zvýšení chuti k jídlu 
a léčbě hubnutí při závažných onemocněních, v poslední době např. u nemocných 
s AIDS.  
• Účinnými psychoaktivními látkami obsaženými v konopí jsou lipofilní alkaloidy, 

nazývané kanabinoidy, kterých obsahuje více než 70. Nejúčinnějším a 
nejvýznamnějším z nich je delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Začátkem 
devadesátých let byly při výzkumu molekulárního mechanismu účinku delta-9-
tetrahydrokanabinolu objeveny receptory, na které se tato látka váže s vysokou 
afinitou. 
 

• V přírodních odrůdách sativa a indica je poměr CBD a THC stejný nebo obsah 
CBD vyšší, nové vyšlechtěné odrůdy však obsahují výhradně THC, což může vést 
k závažným psychickým poruchám (výzkum konopí PCP Praha) 

Konopí a jeho umělé kultivary 
Mnoho různých typů, semena jsou prodávána ve speciálních obchodech 

http://www.semena-marihuany.cz 
„Odrůda Critical je oblíbena mezi spoustou 
uživatelů. Vyznačuje se vůní po ovoci, která je 
velmi silná a proto se při pěstování používá 
uhlíkových filtrů, aby se předcházelo 
problémům. Co se týče chutě, tak je velmi 
intenzivní a sladká a od prvního potáhnutí až 
do samého konce se tak stává opravdovým 
potěšením pro uživatele. 
  
Genetikou je to mix sativy a indiky, má úzké, 
tenké listy a nepříliš silný stonek, dorůstá až do 
3m výšky. Rostlina produkuje vysoké množství 
pryskyřice a má pevné palice. Kvete 65-75 
dní. Venku dozrává koncem září. Je náchylnější 
na výskyt plísně. Obsah THC je vysoký a to 
kolem 12-16%. Genotyp: Big Bud x 
Skunk. Podařilo se mu získat 1. cenu Highlife 
Cannabis Cup v Bar “ 

Příklad popisu odrůdy v intenetové prodejně: 

http://www.semena-marihuany.cz/
http://www.semena-marihuany.cz/
http://www.semena-marihuany.cz/
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Cannabis ruderalis 
Rumištní konopí tato rostlina roste rychleji a automaticky začíná kvést po dosažení 
konkrétního věku. Ve srovnání se sativou a indikou, nepotřebuje ruderalis snížení 
slunečního cyklu. Konopí druhu ruderalis má zajímavou lékařskou a šamanskou tradici. 
Nejstarší záznamy sahají do doby před naším letopočtem. V jednom hrobu v Mongolsku byl 
nalezen pytel semen konopí  ruderalis. Až do současnosti se ruderalis používá v Rusku a v 
Mongolské lidové medicíně k léčbě deprese. Ruderalis má  zvýšená odolnost vůči 
napadení hmyzem a větší obranyschopnost při bakteriálním postižení.  

Využití konopí pro léčebné účely 
Zákon č. 50/2013 kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů 

§ 79a 
Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití 
(1) Pro léčebné účely je individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí 

pro léčebné použití možno předepsat, vydat a použít v souladu s prováděcím 
právním předpisem, který stanoví 

 
a) druhy léčebného konopí a indikace, pro které je lze použít, 

 
b) omezení výdeje individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí 
pro léčebné použití množstvím ve stanoveném období (dále jen „množstevní 
omezení“), 
 
c) specializovanou způsobilost lékaře, který může individuálně 
připravovaný léčivý přípravek s obsahem léčebného konopí pro jednotlivé diagnózy 
předepsat. 
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(2) Pro účely přípravy individuálně připravovaných léčivých přípravků s 
obsahem konopí pro léčebné použití je provozovatel lékárny oprávněn 
zpracovávat osobní údaje pacienta a předepisujícího lékaře v rozsahu 
nezbytném pro uskutečnění přípravy nebo výdeje v souladu s odstavcem 3. 
(3) Před zahájením přípravy léčivého přípravku na 
základě elektronického receptu na léčivý přípravek s obsahem konopí pro 
léčebné použití si farmaceut vyžádá potřebné údaje v registru pro léčivé 
přípravky s omezením podle § 81a a tyto údaje zpracuje za účelem 
zjištění, zda je splněna podmínka množstevního omezení pro přípravu. 
Přípravu neuskuteční, bylo-li pacientovi omezené množství léčivého 
přípravku ve stanoveném období již vydáno, nebo pokud registr pro 
léčivé přípravky s omezením podle § 81a obsahuje záznam o tom, že je 
uskutečňována příprava, kterou bude dosaženo množstevního omezení. 
Jsou-li podmínky pro přípravu splněny, farmaceut neprodleně podá 
elektronicky hlášení do registru podle § 81a; hlášení obsahuje 
údaje podle § 81a odst. 1 písm. a) a b); technický 
způsob poskytování údajů podle § 81a odst. 1 písm. a) 
a b) stanoví prováděcí právní předpis.“. 

NOVELA ZÁKONA 167/1998 Sb. ZÁKON 273/2013 Sb. 
 
§ 24 
Zakazuje se 
a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod 
Cannabis), které mohou obsahovat více než 
0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů , 
b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka). 

273/2013 Sb. 
„§ 24a 
Zakazuje se 
pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod 
Cannabis), které mohou obsahovat více než 
0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, s výjimkou pěstování na základě licence 
udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování 
odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd 
a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti 
zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení,“. 
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Nelegální pěstírny konopí 

DATA: POLICIE ČR 

Ohledání indoor pěstírny konopí 
 

1. určení habitu jednotlivých populací konopí v místnostech pěstírny 
2. Změření fyzikálních údajů (teplota, vlhkost, výška vrcholíku od 

zdroje světla) 
3. Spočtení rostlin konopí o stejném habitu, světelných zdrojů 

(výbojky) 
4. Odběr reprezentativního vzorku rostlin pro forenzní analýzu 
5. Odběr vzorků z použité „chemie“ (hnojiva, růstové hormony,…) 
6. Kontrola a protokolace funkčnosti el. zařízení 
7. Zajištění nepřerušeného důkazního řetězce 
8. Likvidace pěstírny (zabezpečení elektroinstalace, odvoz materiálu) 
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Analýza konopí ve forenzní laboratoři 
1. Výběr reprezentativního vzorku z pěstírny (stejný habitus, počet - 2 odmocnina) 
2. Vysušení na stanovený obsah vody (Evropská metodika měření THC v konopí v příloze č.1 

Nařízení ES č. 1122/2009) 
3. Stanovení obsahu THC (nad 0,3%) 
(pro účely trestního řízení se konopím myslí: kvetoucí nebo plodonosný vrcholí0k rostliny 
z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. 
4. U předložených rostlin je zjištěna jejich hmotnost (vážením) jako celku. Potom jsou listové 
části rostlin a jejich květenství odděleny, rozmělněny, prosítovany sítem č. 2. Část vzorku, 
která neprojde sítem je přidána ke stonkům. Prosítovaný vzorek (část pod sítem) je zvážen a 
homogenizován. Z homogenizovaného vzorku je odebrané definované množství, které je 
analyzováno pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID). Na 
základě výsledku procentuálního obsahu delta-9-THC v homogenizovaném vzorku je 
vypočítán celkový obsah této látky ve vzorku získané homogenizací listové části. Tato 
hodnota je následně přepočítaná na celkovou hmotnost rostliny s tím, že u hmotnosti stonku 
a zbytků hrubších částí oddělených sítováním, které jsou ale součástí celkové hmotnosti 
rostliny, je ale obsah delta-9-THC pro tento přepočet považován za nulový. Tímto způsobem 
je stanovená hodnota nižší než reálná protože obsah THC je ve stoncích vždy větší než 
nulový, ale tento podíl delta-9-THC není do stanovení zahrnut.  

Co si pamatovat z dnešní přednášky 

• Kanabinoidní systém CB1 a CB2 receptory 
• Princip aktivace CB1 receptoru 
• Účinky agonistů CB1 receptorů na lidský organismus 
• Hlavní fytokanabinoidy 
• Principy analýzy THC v rostlinném konopí a  


