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Úvod 

Díky práci v Terénním programu Ulice jsme mohli mapovat, jak klienti naší služby vnímají závislost na 

kanabinoidech. O této problematice jsme začali hlouběji přemýšlet, protože jsme v Rokycanech, 

Klatovech a v Přešticích, kam náš program dojíždí, začali v roce 2016 pracovat i s uživateli těchto 

látek. Pro práci s nimi jsme se rozhodli hlavně z důvodu nedostatečného pokrytí jiných 

adiktologických služeb ve výše uvedených městech.  

Náš terénní program provádí terénní sociální práci u osob závislých na návykových látkách a v oblasti 

pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporuje ve snižování rizik jejich způsobu života, 

a tím přispívá i k ochraně veřejného zdraví. Nabízená služba je klientům poskytována anonymně a 

bezplatně. 

V našem článku se zaměřujeme čistě na téma závislosti na kanabinoidech. A to konkrétně, jak je 

podoba závislosti popsána v literatuře, jak ji vnímají naši klienti a zda si riziko vzniku závislosti na této 

látce vůbec uvědomují, příp. zda již závislostí na konopí nejsou sami postiženi.  

V rámci kontaktů s klienty TP Ulice jsme uskutečnili kvalitativní průzkum, kdy byl použit jako 

prostředek při sběru dat polostrukturovaný rozhovor s nimi. Vycházeli jsme z hypotézy, že klienti 

bagatelizují, příp. si ani neuvědomují existenci rizika vzniku závislosti na marihuaně.  

Teoretická část 
Jak se zmiňuje Dostál (2013) ve své knize Identita a Cannabis  je užívání marihuany spojeno se sociální 

integrací mezi vrstevníky. Proto se také často objevuje první zkušenost s užitím této drogy cca v 15ti 

letech. „Za prvé, cannabis je mezi mladými široce bagatelizován. V tomto ohledu se kouření konopí 

nejeví jako morální přestupek. Za druhé protiprávnost marihuany a charakter debat, které se o ní 

vedou, jí dávají určitou prestiž. Kouření marihuany je tak faktorem sociální identity“ (Dostál, 2013, 

s. 21). Dostál (2013) dále tvrdí, že pravidelné kouření konopí má značné dopady na sociální vztahy. Ve 

výsledku vede pravidelné kouření konopí k segregaci na kuřáky a nekuřáky této látky. Často pak 

přestávají s jejím braním ve věku od 25ti do 30 let, a to hlavně kvůli tlakům v rodině či v práci. A 

pokud se jim podaří navázat opět vztahy s nekuřáky, vracejí se často k příležitostné konzumaci 

kanabinoidních látek. (Dostál, 2013) 

Závislost a tolerance na kanabinoidech 
Dupal (2010) ve svém díle Kniha o marihuaně uvádí, že již Komise pro drogy ve své Zprávě z roku 

1984 hovoří o riziku vzniku drogové závislosti na konopí. (Dupal, 2010) Obecně se závislost dělí na 

fyzickou a psychickou. Psychická závislost se projevuje nutkavou touhou užívat drogu opakovaně a 

pravidelně. Závislému přináší braní určité návykové látky příjemné pocity nebo se tím snaží zabránit 

vzniku nepříjemných pocitů, které se dostavují, když drogu nemá. (Dupal, 2010) Mysl závislého se 

soustředí jen na to, kdy a kde se člověk zkouří, kde sežene další konopí, aby ho měl dostatek, nic 

jiného ho bez trávy nebaví, aj. (Dostál, 2013)  



Když se Dostál (2013) zmiňuje o motivaci pravidelného užívání, dochází k názoru, že existují dvě 

skupiny osob. Jedni se chtějí oprostit od problémů, uklidnit se, nebýt úzkostní. Konkrétně působí 

kanabinoidní látky na problémového uživatele THC jako „zesilovač pocitů a nálad.“ (Dupal, 2010, 

s. 123) Druzí chtějí nahlížet na věci a svět jiným způsobem, či hledají inspiraci pod vlivem konopí. 

Přesto ale od problémů neutečou. V něčem jim konopí sice pomáhá, ale v dalších oblastech života 

způsobuje problémy (např. demotivační syndrom). „V případě psychické lability může mít cannabis za 

následek depresi, ba i paranoiu…Zkušení uživatelé, kteří opravdu prožili „bad trip“, proto zvažují, 

podle svého momentálního duševního rozpoložení, případnou konzumaci.“ (Dostál, 2013, s. 33) Je 

však třeba zdůraznit, že libé a nelibé pocity při kouření marihuany souvisí s povahovými rysy 

uživatele, a to z důvodu, že se pod jejím vlivem tyto rysy probouzejí. Dostál (2013) se také domnívá, 

že pokud kouří konopí mladí lidé bez toho, aniž by si zvědomili svoji motivaci k jejímu užívání, ve 

většině případů to vede i k jejímu nadměrnému braní. 

Dupal (2010) k tématu růstu tolerance na THC uvádí, že se význačně nezvyšuje. Takže chroničtí 

uživatelé nemusejí výrazně zvětšovat svoji dávku, na rozdíl např. od uživatelů heroinu. Zároveň ale u 

dlouhodobých uživatelů dochází k určitému návyku na stav omámenosti. To pak vede k tomu, že tato 

skupina osob účinky kanabinoidních látek již tolik nepociťuje. Což potvrzují i výpovědi pravidelných 

uživatelů konopí - vzrůstající spotřeba znamená klesající požitek. Její užívání přesto vede k uspokojení 

touhy. (Dostál, 2013) Mizí ale euforická vysmátost a stav je poklidnější. (Dupal, 2010) To, že účinek 

marihuany již tolik necítí, však neznamená její slabší účinek. Laicky řečeno, jsou omámení jejími 

účinky celodenně. (Dostál, 2013) „Návykem na účinky látky chronická spotřeba mění vnímání vlastní 

identity; normální je stav pod vlivem marihuany. Tím, že ho kuřák udržuje téměř nepřetržitě, nutně 

vyvstává otázka závislosti….jelikož chroničtí uživatelé často kouří právě proto, aby prodloužili onen 

„normální stav“, tedy ten, na který jsou zvyklí….Zároveň se ale ukazuje, že samotným kuřákům se čas 

od času jejich užívání jeví jako problematické a snaží se proto snížit svoji míru spotřeby. Jsou to tak 

sami uživatelé, kteří závislost uznávají jako fakt.“ (Dostál, 2013, s. 58)  

Fyzická závislost se obecně vyznačuje adaptací organismu na užívanou látku, je součástí metabolismu 

a její vynechání vede k abstinenčním příznakům tělesné povahy. (Dupal, 2010) Existuje vůbec toto 

riziko ve spojitosti s konopím? Dostál (2013) nebo např. webové stránky Léčebné konopí, tvrdí, že 

ano. Projevuje se např. nespavostí, pocením, projímáním.  

Sociální dopady 

Chroničtí kuřáci marihuany často kouří celodenně, tedy od rána do večera, ale snaží se to tajit před 

většinovou společností. Buď ji kouří sami, a nebo v okruhu svých nejbližších přátel. (Dostál, 2013) To, 

že kouří celodenně, však vede k tomu, že se jim jejich užívání nepodaří zcela utajit.  

Dalším problém je fakt, že pokud osoba nadměrně konzumuje marihuanu, zkouší čím dál více 

společenské hranice – kam až může zajít (např. řídí dopravní prostředek pod jejím vlivem, začne ji 

prodávat). (Dostál, 2013) 

Dostál (2013) se dále domnívá, že si čím dál častěji lidé raději marihuanu koupí, než aby riskovali 

trestní stíhání za její pěstování. Což pak ale znamená finanční zátěž. Výdaje na konopí se odvíjí i od 

množství koupené drogy najednou. To vede k tomu, že si osoby užívající tuto látku koupí raději větší 

množství, kdy 1 gram vyjde levněji než, aby si kupovali množství menší. Toto jednání pak zákonitě 

vede i k větší spotřebě a také k tomu, že se tím dopouštějí kriminálního jednání (přechovává větší 

množství drogy, vyrábí jí, začne prodávat, aby měl na vlastní konzumaci dost financí, nosí při sobě 



větší než malé množství, aj.). (Dostál, 2013) Trestní zákoník upravuje drogové delikty v ustanoveních 

§ 187 – 188. 

Výsledek výzkumu 

Výzkumný vzorek 

Rozhovory jsme prováděli od května do srpna 2016. V rámci terénní práce jsme uskutečnili 14 

rozhovorů s klienty TP Ulice z regionálních měst. Jeden rozhovor trval přibližně 30 minut. Mezi 

participanty bylo 12 mužů a 2 ženy. Věkový průměr účastníků průzkumu činil 35 let, konkrétně od 20 

let do 55 let. V průměru užívali marihuanu 18, 6 let. Z toho 1 muž marihuanu užívá po dobu do 3 let, 

1 muž a 1 žena do 10 let, 4 muži a 1 žena po dobu do 20 let, 3 muži po dobu do 25 let a 3 muži nad 25 

let. Z výzkumu je jasně patrné, že někteří naši klienti začali kouřit marihuanu již před 15 rokem věku. 

Průměrný věk zahájení užívání konopí činí u našich klientů 17 a ¾. Všichni oslovení kromě konopí 

berou i další drogy. To znamená, že nikdo z oslovených neužíval čistě jen kanabis. Nejčastěji šlo o 

kombinaci konopí a alkohol, těch bylo celkem 6 (5 mužů a 1 žena). Z toho oslovená žena přiznala, že 

častěji než alkohol užívá kanabinoidy, muži uvedli, že četnost obou návykových látek je stejná. Dále 

3 muži a 1 žena užívají ke konopí ještě pervitin. Tito oslovení se svěřili, že častěji než marihuanu 

berou pervitin. Dále dva muži kromě kanabinoidů a pervitinu konzumují ještě alkohol. Z toho oba 

častěji konopí. Poslední 2 muži k marihuaně občas užívají i další návykové látky, např. LSD, lysohlávky, 

meskalin, kokain, heroin, durman. Marihuanu však užívají častěji. Jako svou základní drogu uvedlo 

konopí celkem 6 osob. Osm zkoumaných osob užívá konopí denně, někteří z nich několikrát za den. 

Několikrát týdně marihuanu zakusí 4 osoby. Jeden muž uvedl, že ji kouří cca 2krát měsíčně, jde o 

každodenního injekčního uživatele pervitinu a konopí kouří před spaním. Jeden z klientů uvedl, že o 

četnosti užívání nepřemýšlí, kouří jí, když se mu chce. Všech 14 oslovených kanabinoidy kouří. K tomu 

jeden muž má zkušenosti s pojídáním konopných jídel. Dále 3 muži a 1 žena marihuanu kromě 

kouření také konzumují, kdy z ní připravují různé pochutiny, např. bramboráky, buchty. Pět mužů a 

jedna žena popíjejí konopné nápoje. Nikdo z oslovených nepoužívá vaporizér.  

Cíl průzkumu 

Zmapovat, jak klienti TP Ulice, kteří konzumují konopné drogy, vnímají závislost na kanabinoidech.  

Při rozhovoru jsme se jich otevřeně zeptali, zda si myslí, že může na konopí vzniknout závislost. Poté 

jsme mapovali, zda vykazují znaky závislosti dle diagnostické kategorie MKN-10. Konkrétně jde o šest 

znaků: 

• bažení, 

• zhoršené sebeovládání, 

• odvykací příznaky při vysazení, 

• zvyšování tolerance, 

• zanedbávání jiných potěšení a zájmů, 

• pokračování v užívání i přes negativní důsledky (poškození zdraví, sociálních vztahů, 

aj.). (Nešpor, 2005) 



 A na závěr jsme jim položili dotaz, zda se považují za závislé na těchto látkách oni sami. Určitě je 

důležité říci, že dotazovaní nemusí užívat výhradně kanabinoidy, mohou k tomu brát i další legální i 

nelegální návykové látky.  

Následně bychom chtěli výsledky průzkumu použít v praxi. To znamená, že pokud bychom z výzkumu 

zjistili, že klienti bagatelizují riziko vzniku závislosti na konopí, ale zároveň se jich tato problematika 

týká, chtěli bychom se při rozhovorech s nimi více zaměřit mýty a stereotypy, kterým věří. Díky 

průzkumu na ně můžeme být při intervencích lépe připraveni. Tedy zdůrazňovat rizika vzniku 

závislosti na konopí i další negativní dopady vyplývající z této závislosti. Případně, pokud by klienti 

projevili zájem, vytvoříme i tištěné informační materiály týkající se tohoto tématu. 

Jak klienti reflektují možný vznik závislosti na kanabinoidních látkách 

Šest mužů a jedna žena uznávají, že na marihuaně může vzniknout závislost. Což znamená, že 

polovina osob, jež jsme se v průzkumu dotazovali, si uvědomují, že závislost na konopí může 

vzniknout. Kromě jednoho muže užívají marihuanu tyto osoby nad 10 let. Z toho pět osob denně.  

Citace klientů, kteří věří v existenci vzniku závislosti na konopí:  

„Chceš ji, bez toho tě to nemůže bavit, v práci si to neužíváš, ve škole tě to nebavilo.“  

 „Člověk třeba večer nemůže usnout, nemůže normálně fungovat.“ 

Jeden klient uvedl, že závislost na marihuaně je velmi silná, a to „větší jak na perníku.“  

Zároveň ale šest mužů a jedna žena možné riziko vzniku závislosti popírají. Z nich 4 osoby jí užívají 

denně. Jeden klient např. uvedl: „Nemám ji třeba měsíc a nevadí mi to.“  Tento muž ale zároveň při 

rozhovoru sdělil, že ji kouří ob den.   

Citace klientů, co popírají existenci vzniku závislosti na kanabinoidech:  

„Konopí léčí.“  

„Každou chvíli mám chuť se zhulit. Když není, dal bych si špeka. Když hulim třetí den v kuse, už mi to 

sere, nejdu ani nakoupit.“ 

Jeden klient popisoval, jak začíná jeho den: „První mi napadne chuť na cígo, pak na špeka.“ 

„Je to nejlepší droga na světě, dá se s ní brát celoživotně.“  

„Já to nepovažuju za drogu. Je to navíc zdravý, je to lék.“ 

Mapování závislosti na kanabinoidech u klientů TP Ulice 

U deseti klientů z odpovědí vyšlo, že problémově užívají marihuanu, že jsou na ni závislí.  

Devět osob vykazovalo známky bažení. Jeden z oslovených uvedl, že jde o větší návyk než u pervitinu. 

Stále na ni myslí a touží po jejím účinku. Jeden z klientů obhajoval své užívání těmito slovy: „Teď ji 

kouřim, protože mi uklidňuje. Zapomínám, nepřipouštím si tolik starostí.“ 

Stejný počet osob vykazovalo problémy se sebeovládáním. Často ji kouří nekontrolovaně, bez 

přemýšlení nad mírou užitého množství. Toto tvrzení demonstrují citace klientů: „Kolik si dam, tolik si 



dam.“, nebo „Nespim celou noc, dokud to nezhulim.“  Máme dojem, že se nad množstvím užité látky 

začali klienti více zamýšlet až, když jsme se jich na to zeptali. Díky tomu vznikl prostor pro rozhovor, 

kdy jsme s nimi mohli hovořit o negativních dopadech celodenního užívání, např. riziko ztráty práce, 

zranění v práci a s tím související finanční dopady (nízký příjem po dobu pracovní neschopnosti, žádný 

nárok na vymáhání finanční kompenzace u zaměstnavatele, aj.), riziko odebrání řidičského průkazu a 

ohrožení sebe i ostatních při silničním provozu z důvodu jízdy pod vlivem konopí, atd.  

Dvanáct osob zažilo odvykací potíže při vysazení marihuany, např. agresivitu, nervozitu. Jeden z 

klientů např. uvedl: „Když jí mam, je mi všechno jedno, odkládam věci. Když jí nemam, jsem 

agresivní.“ Nikdo z klientů však nepopisoval zdravotní problémy plicní povahy, či dalších fyzických 

problémů.  

Deset klientů si myslí, že se jim při dlouhodobějším užívání marihuany zvýšila tolerance na této látce. 

Což může doložit i melancholická věta jednoho z nich: „Když jsem byl mladší, byla lepší tráva.“ Toto 

sdělil v souvislosti s tím, že dříve ho marihuana omamovala více, než nyní po několika letech 

pravidelného kouření.  

Jen čtyři klienti uvedli, že by kvůli užívání této látky zanedbávali své zájmy. Ostatní si myslí, že je 

užívání konopí nijak neovlivňuje v tom, že by nemohli pěstovat své koníčky. Akorát je vykonávají pod 

vlivem kanabinoidů. To je ale dle jejich názoru nijak neomezuje. 

A sedm klientů pokračuje v užívání konopí i přes negativní důsledky, které jim toto jednání přináší. 

Dalších sedm ale paradoxně uvedlo, že je např. jejich blízcí podporují v tom, aby marihuanu užívali 

raději než jiné drogy (pervitin, alkohol). Měli prý pocit, že jim tyto drogy přinášejí méně negativních 

dopadů, než jiné.  

Třem klientům ze sledované skupiny vzešlo, že jsou na marihuaně závislí a zároveň jsou si rizika 

vzniku závislosti vědomi. Zato sedm klientů se nedomnívá, že by na kanabinoidech mohla závislost 

vzniknout, přesto ale znaky závislosti dle našeho průzkumu vykazují.  

Jen 4 osoby znaky závislosti nevykazovaly. Z těchto čtyř osob dvě užívají několikrát denně injekčně 

pervitin a marihuanu jen párkrát do měsíce, další dvě osoby užívají denně ve velké míře alkohol. 

Z toho u jedné jde o její primární drogu. U druhé osoby jde o konopí.  

Závěr 

Díky výsledkům průzkumu se domníváme, že je důležité pracovat na tom, aby si osoby, které si 

závislost na marihuaně neuvědomují a přesto její znaky vykazují, návyk na ní zvědomily. A to z toho 

důvodu, aby se mohly samy rozhodnout, zda stávající stav závislosti chtějí změnit, či v něm setrvávat, 

příp. minimalizovat zdravotní, sociální a další rizika vznikající užíváním konopí. 

 Velkou roli v tom samozřejmě hraje i to, že klienti účastnící se našeho průzkumu užívají i další drogy 

a závislost na konopí je pro ně často menším zlem, než na jiných drogách, často alkoholu, či pervitinu. 

U osob užívající pervitin jsme se např. setkali s výpovědí, že ji užívají jako formu samoléčby, kdy se 

chtějí zklidnit, vyspat se, aj. Osoby užívající alkohol ji zase vnímají jako doplňkovou drogu, aby dosáhli 

ještě většího stavu opojení. U těchto osob je tedy nutné pracovat s nimi celkově na závislostním 

chování, či alespoň minimalizovat negativní dopady jejich návyku na různých drogách jako celku.  



V průzkumu se nám potvrdilo, že některé osoby závislost na marihuaně stále necítí jako problém, 

příp. si vůbec neuvědomují, že existuje či by se jich mohla konkrétně týkat. Proto se nám potvrdilo, že 

je potřeba poskytovat osvětu tohoto tématu, jako jsme to dělali doposud. Zvláště u mladých lidí, kteří 

s užíváním konopí teprve začínají. Myslíme si, že je vhodné informovat je o rizicích včas, aby se mohli 

začínající uživatelé sami rozhodnout, zda chtějí v užívání pokračovat a riskovat vznik závislosti, či se 

snažit užívání přerušit. U osob, co již závislí jsou, je dle našeho názoru vhodné pracovat s nimi na 

minimalizaci negativních dopadů návyku nebo změně životního stylu.     
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