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ABSTRAKT 

Konopí je díky svému bohatému obsahu látek unikátní rostlinou, která vykazuje mnohé léčebné 

účinky. Tato bakalářská práce se zabývá především charakterizací biologicky aktivních látek 

v konopí setém, které jsou popsány v teoretické části a stanoveny v experimentální části. 

Stanoveny byly antioxidanty a kanabinoidy, pro které byla vyvíjena metoda kapalinové 

chromatografie. Bakalářská práce se také zabývá antimikrobiálním účinkem aktivních látek 

konopí, pro které je využíván v kosmetickém průmyslu. Tato antimikrobiální aktivita byla 

studována z hlediska účinku proti lupům, které jsou způsobovány především vysokým 

výskytem kvasinek rodu Malassezia ve vlasové části pokožky. Pro experimentální část byly 

použity extrakty technického konopí odrůd Bialobřežské a Finola, které byly dále použity pro 

přípravu šamponu proti lupům. Analýzou aktivních látek v extraktech konopí byl získán 

jednotný výsledek, kdy největšího obsahu antioxidačních látek a kanabinoidů dosahoval extrakt 

připravený z květů sušeného konopí. V poslední části je stanoven antimikrobiální účinek 

extraktů konopí a připravených konopných šamponů na vybrané kmeny mikroorganismů, 

přičemž proti kvasince Malassezia furfur byla pozorována antimikrobiální aktivita u extraktů i 

šamponů. 

 

ABTRACT 

Hemp is unique plant with many therapeutic effects thanks to its large content of substances. 

This bachelor thesis brings information about characterization of main biological active 

substances in cannabis sativa, which are described in theoretical part of this thesis and 

determined in experimental part of this thesis. As a main active substance were determined 

antioxidants and cannabinoids for which the liquid chromatography method was optimized. 

This bachelor thesis also describes the antimicrobial effect of active cannabis substances for 

which it is used in the cosmetic industry. This antimicrobial activity has been studied in terms 

of the effect against dandruff, which is primarily caused by the high incidence of Malassezia 

yeasts on the skin of human hair. For the experimental part, the extracts of the technical hemp 

and more specific varieties of Bialobrzeskie and Finola were tested, which were further used 

for the preparation of the anti-dandruff shampoo. By analyzing the active substances in hemp 

extracts, the uniform result was obtained - the highest content of antioxidants and cannabinoids 

was reached by preparing of extract from dried hemp flowers. In the last part of the thesis, the 

antimicrobial effect of hemp extracts and prepared hemp shampoos was determined on selected 

strains of microorganisms and it was observed antimicrobial activity in extracts and shampoos 

againts Malassezia furfur yeast. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Technické konopí, aktivní látky, kanabinoidy, lupy, Malassezia furfur 

 

KEYWORDS 

Hemp, active substances, cannabinoids, dandruff, Malassezia furfur 
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1 ÚVOD 

Konopí je odjakživa člověkem využíváno zejména díky jeho nenáročnému pěstování 

poskytující bohaté materiálové výnosy v podobě kvalitního vlákna a také pro jeho jedinečný 

obsah biologicky aktivních látek, které dosahují významných léčivých účinků. V současnosti 

bývají mnohdy výtažky z konopí označovány za Fénixovy slzy, neboť stále probíhajícími 

výzkumy jsou jeho blahodárné léčivé účinky potvrzovány. V medicíně je označován jako 

potenciální lék proti rakovinovému onemocnění, avšak jeho léčivé účinky byly prokázány 

u dalších méně i více závažných onemocněních. Bohužel jé také od počátku využíván pro své 

psychoaktivní účinky, jehož nadměrné zneužívání vedlo k zákazu užívání a pěstování, a tím 

i   zatracení jeho významných účinků.  

 Po analýze složení konopí byla objevena skupina chemických sloučenin způsobující právě 

významné léčivé účinky konopí, ale zároveň účinky psychoaktivní. Tato skupina strukturně 

podobných chemických sloučenin je označována jako kanabinoidy. Později byl také 

psychoaktivní účinek přirazen skupině tetrahydrokanabinoidů, jejichž nejvýznamnějším 

a nejznámějším zástupcem je 9-tetrahydrokanabinol. Jeho nejmenšího obsahu dosahuje 

konopí seté, které si přesto zanechává významné léčivé účinky. Z tohoto důvodu bylo z konopí 

setého vyšlechtěno konopí technické s velice nízkým obsahem 9-tetrahydrokanabinolu, jehož 

možný obsah na území České republiky je dán zákonem.  

 Konopí technické je významné především pro textilní, stavební a papírenský průmysl, neboť 

vytváří stonek a pazdeří vysoké kvality pro následné zpracování. Kromě farmaceutického 

průmyslu, využívajícího ojedinělé účinky konopí, je konopí využíváno v kosmetickém 

průmyslu pro své antimikrobiální účinky při kožních onemocněních. Nejběžnějším 

onemocněním vlasové pokožky je zvýšená keratinizace, kterou často způsobuje kvasinka rodu 

Malassezia.  

 Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací konopí setého a jeho antioxidačními 

a antimikrobiálními účinky. Látky těchto vlastností jsou dále analyzovány. V práci je následně 

testován antimikrobiální účinek připraveného konopného šamponu konopí. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Konopí 

Konopí pochází z latinského slova Cannabis znamenající setý rákos. Konopí je jednoletou 

bylinnou rostlinou pěstující se ze semen, která je nenáročná na pěstování a poskytuje kvalitní 

vlákno a širokou škálu léčivých účinků. [1] 

2.1.1 Historie 

Nejstarší nálezy, které dokládají využití konopí člověkem, pocházejí z mladší doby kamenné 

z kontinentu Asie z oblasti Himalájí a Altaje. Archeologickým důkazem jsou nalezené úlomky 

keramiky zdobené otisky konopného provázku. Z nálezů hrobů významných osobností bylo 

konopí využíváno pro výrobu vláken a jeho semena sloužila také jako potravina. Léčebné 

účinky byly poprvé zaznamenány v čínském lékopisu Pen-Tsa'o zvaném Klasické lékařství 

božího manžela, ve kterém císař Shen-Nung označil konopí jako elixír nesmrtelnosti a stanovil 

jeho účinnost proti malárii, revmatické bolesti, ženským poruchám aj. Léčebné účinky byly 

taktéž popsány v egyptském lékařském Ebersově papyru, přičemž tyto znalosti byly přeneseny 

Řekům a Římanům kmenem Skythů, který konopí postupně přinesl do celé Evropy. Léčebných, 

ale také psychoaktivních účinků konopí využívali šamani ve svých náboženských obřadech 

zejména v oblasti Indie a Afriky. Domestikované konopí bylo v Evropě v průběhu středověku 

využíváno na výrobu vláken v textilním průmyslu a pro lidové lékařství především zevního 

užití. Psychoaktivní a omamné účinky konopí byly známy, přesto bylo do 19. století užíváno 

především pro jeho léčebné účinky, avšak poté byly tyto vlastnosti konopí masově využívány. 

Na počátku 20. století bylo konopí zařazeno na úroveň psychoaktivních a omamných látek, 

jakým je označováno opium, heroin, morfin a kokain, což vedlo k potlačení a jeho zákazu 

užívání i jako léčiva. Zhruba v polovině 20. století nastal obrat k nárůstu zájmu o konopí 

z hlediska medicíny díky prováděným výzkumům a k objevení účinné látky zvané 

tetrahydrokanabinol, zkr. THC. Rozvojem chemie byla určena chemické struktura THC a dále 

byla objevena celá řada látek podobné struktury. Tyto látky byly zařazeny do jednotné 

chemické skupiny a souhrnně pojmenovány jako kanabinoidy [1, 2, 3].  

2.2 Botanická charakteristika konopí 

2.2.1 Taxonomické zařazení 

Konopí, z latinského Cannabis, je cévnatou krytosemennou rostlinou náležící do čeledi 

konopovité, která zahrnuje 2 rody, konopí a chmel. Chmelové pryskyřice neobsahují aktivní 

látky kanabinoidy, což je hlavním rozdílem těchto dvou rodů. Rozlišujeme tři druhy konopí, 

z nichž byl každý nalezen a popsán jiným přírodovědcem na odlišném místě a v různé době. 

Konopí seté (Cannabis sativa) nalezl a popsal Carl Linné v roce 1737 v podhůří Indických 

Himalájí. Roku 1783 Jean Baptiste Lamarck popsal jiný druh konopí, tzv. konopí indické 

(Cannabis indica) a v roce 1924 bylo nalezeno a popsáno konopí rumištní (Cannabis ruderalis) 

Dmitrijem Erastovichem Janischewskym v jihovýchodním Rusku [1, 4]. 
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2.2.2 Morfologická charakteristika 

Konopí je jednoletou bylinnou rostlinou pěstující se ze semen. Květy vytváří odděleně samčí 

nebo samičí, jedná se tedy o rostlinu dvoudomou. Pro zemědělské účely byly některé druhy 

vyšlechtěny v jednodomou rostlinu, u niž jsou samčí i samičí květy přítomné na jedné rostlině. 

Samčí květy vyrůstají z úžlabí listů a utváří hroznovité květenství v latách obsahující velké 

množství pylu produkovaných z tyčinek. Oproti samičím květům jsou štíhlejší a menšího 

vzrůstu. Samičí květy vyrůstají z úžlabí listů ve stopkatou palici, jejichž okvětí srůstá 

do kalichu, které je pokryté jemnými trichomy, což jsou žlázy produkující pryskyřice 

obsahující kanabinoidní a terpenoidní látky. Samičí květy jsou oproti samčím mohutnějšího 

vzrůstu, obsahují množství listenů ochraňující květy a později i plody a bývají často tmavěji 

zbarvené. Uvolněním pylových zrn ze samčích květů dochází k jejich usychání a k oplození 

samičích květů, jejichž plodem je vejčitá jednosemenná nažka neboli konopné semínko, jenž je 

zdrojem vzácných olejů s vysokým obsahem mastných kyselin. U vyšlechtěných jednodomých 

rostlin je časné usychání samčích květů potlačeno a rovněž je zajištěno rovnoměrné opylení 

samčích květů a tím i rovnovážná tvorba semen.  

 Stonek konopí je tvořen lodyhou, která je přímá a dutá, tvořená z dřevnaté a lýkové části, 

a dorůstá do výšky až šesti metrů. Stonek vytváří kulovitý a směrem k vrcholu hranatý až 

rýhovaný tvar. Bývá zelený až do reprodukčního období, kdy stonek dřevnatí, hnědne a usychá. 

Samčí rostliny jsou vyšší, neboť jejich internodia jsou větší a oproti samičím rostlinám tak mají 

více kvalitní lýkové vlákno. Lodyha je olistěná dlanitosečnými listy se zubovitými lístky, 

jejichž konce jsou protáhlé do špičky a vyrůstají z jednotlivých řapíků. Postavení listů je buď 

vstřícné, nebo střídavé.  

 Kořenový systém je tvořen hlavním kůlovým kořenem, který je rozvětven v několik 

postranních kořenů a vlásečnicových kořínků, které jsou pro výživu a vývoj rostliny 

nejdůležitější. Kořenový systém je u samčích rostlin méně vyvinutý [1, 5, 6, 7].  

 

 

Obrázek 1: Konopí seté, technické, odrůda Bialobřežské (foto autor) 
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2.2.3 Morfologické rozdělení 

Z morfologického hlediska lze konopí rozdělit na dva hlavní druhy, jimiž je konopí seté 

a indické. Tyto druhy se také liší obsahem kanabinoidů. K základním druhům bývá přiřazováno 

také konopí rumištní, neboť obsahuje odlišný fenotyp rostlin, avšak výzkumem a porovnáním 

alozymů jednotlivých odrůd konopí byla teorie dvou základních druhů konopí podpořena, ale 

pro úplnost jsou uváděny všechny druhy [5]. 

2.2.3.1 Konopí seté (Cannabis sativa)  

Konopí seté je nejrozšířenějším druhem konopí. Z uvedených druhů konopí dosahuje konopí 

seté nejvyššího vzrůstu, až šesti metrů. Další morfologickou vlastností je jeho slabé větvení 

a produkce úzkých listů dosahující různé velikosti. Obsahuje malé množství kanabinoidů, 

především 9-tetrahydrokanabinolu a kanabidiolu. Pro nízký obsah psychoaktivní látky  

9-tetrahydrokanabinolu byly vyšlechtěny různé odrůdy konopí, jakým je například konopí 

technické, především pro hospodářské využití. Dále se dělí na skupiny dle oblasti růstu 

na severní, středoruské, jižní a středoevropské, které se označuje jako konopí přechodného 

typu. Všechny tyto skupiny s výjimkou konopí severního jsou hospodářsky velmi významné 

pro výrobu konopného vlákna a oleje [4, 7]. 

 Pro pěstování konopí bylo stanoveno legislativní opatření o návykových látkách zákonu 

č. 167/1998 Sb. na území České republiky, které ustanovuje maximální možný obsah skupiny 

tetrahydrokanabinolů v rostlině konopí na 0,3 %. Pro tento limitní obsah bylo z konopí setého 

vyšlechtěno konopí technické obsahující 9-tetrahydrokanabinol do 0,3 %. Technické konopí 

je pěstováno pro průmyslové, technické, zahradnické a také lékařské účely, neboť jeho 

předností je vyšší produkce kanabidiolu na úkor 9-tetrahydrokanabinolu a tvorba štíhlého 

nevětveného stonku [4, 8].  

2.2.3.2 Konopí indické (Cannabis indica) 

Z morfologického hlediska je konopí indické zcela odlišné od konopí setého. Rostlina se 

vyznačuje středním vzrůstem, stonek rostliny dorůstá až do výšky jednoho a půl metru. Indické 

konopí je také charakterizováno silným větvením, jehož jednotlivé větve jsou velmi hustě 

olistěné s bohatým květenstvím. Listy jsou široké a velké vyrůstající ze silného řapíku. 

Pryskyřice jsou velmi bohaté na kanabinoidní látky, zejména na 9-tetrahydrokanabinol 

a kanabidiol. V zemích Asie je psychoaktivní 9-tetrahydrokanabinol obsažen v rozmezí  

15–20 %. Při evropských klimatických podmínkách obvykle obsahuje 1,5–9 %  

9-tetrahydrokanabinolu, avšak na úkor obsahu kanabidiolu. Na území České republiky je jeho 

pěstování zakázáno právě pro vysoký obsah psychoaktivního 9-tetrahydrokanabinolu. Pro 

evropské hospodářství nemá jeho pěstování značný význam [4, 7]. 

2.2.3.3 Konopí rumištní (Cannabis ruderalis) 

Jedná se o plevelnatý druh s původem z jihovýchodního Ruska. Vyznačuje se nejmenším 

vzrůstem, dorůstá do výšky v rozmezí půl až jednoho metru. Je málo větvený, slabě olistěný 

a vytváří poměrně velké dlouhé listy. Oproti konopí setému je odolný vůči chorobám 

a škůdcům. Obsah kanabinoidů není příliš značný, avšak neobvykle převládá množství 

kanabidiolu nad 9-tetrahydrokanabinolem.  
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Samostatně není prakticky využitelný, nicméně je významný pro tvorbu tzv. hybridů vzniklých 

křížením a kombinací určitých vlastností indického konopí, jehož hlavní předností je vysoký 

obsah 9-tetrahydrokanabinol [4, 7].  

 

Obrázek 2: Základní druhy konopí (upraveno) [7, 9] 

2.3 Chemické složení 

V současnosti bylo nalezeno a popsáno 483 chemických sloučenin obsažených v konopí, 

přičemž většina z nich je běžně přítomná v živých organismech. Tyto jednotlivé chemické 

sloučeniny nejsou vždy obsažené v každé rostlině konopí, neboť s jednotlivými druhy a jejich 

kultivary se neliší pouze morfologická podstata rostlin, ale liší se také jejich chemická struktura. 

Konopí obsahuje sacharidy, aminokyseliny, proteiny, enzymy, glykoproteiny, jednoduché 

kyseliny, mastné kyseliny, steroidy, terpeny, estery, alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony, 

vitamíny, pigmenty a další, které dohromady tvoří primární a sekundární metabolity rostliny. 

Kromě těchto obvykle vyskytujících se látek obsahuje unikátní, již zmíněnou, chemickou 

skupinu látek zvaných kanabinoidy [1, 4]. 

2.3.1 Kanabinoidy 

Jedná se o fenolické sloučeniny řadící se mezi tzv. sekundární metabolity, které se vyskytují 

pouze u rostlin rodu konopí. Jejich základní chemickou strukturu tvoří resorcinol, který je 

připojený na terpen obsahující převážně dvě izoprenové jednotky. Rostlina v období růstu 

vytváří, především v pryskyřicích, kyselé kanabinoidy, jenž jsou prekurzory neutrálních 

kanabinoidů s již známými účinky. Neutrální kanabinoidy jsou vytvářeny dekarboxylací 

a enzymatickou cyklizací jejich kyselých forem, k čemuž dochází při sušení rostlin konopí. 

Kyselé prekurzory dosahují pouze protizánětlivých účinků, ale nikoliv účinků psychoaktivních. 

Mezi nejvýznamnější a nejvíce se vyskytující se kanabinoidy patří 9-tetrahydrokanabinol  

(9-THC), kanabidiol (CBD), kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN), kanabichromen (CBC) 

a tetrahydrokanabivarin (THCV). Další kanabinoidní látky jsou v rostlině přítomné pouze ve 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabidiol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabinol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabinol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabichromen
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velmi malém stopovém množství, jejichž případné účinky se neprojevují. Mezi ně patří 

například kanabielsoin (CBE), kanabivarol (CBV), kanabidivarin (CBDV), kanabichromvarin 

(CBCV) a kanabitriol (CBT) [1, 3, 5].  

2.3.1.1 9-Tetrahydrokanabinol (9-THC) 

Společně s kanabidiolem patří 9-tetrahydrokanabinol k nejdůležitějším kanabinoidům 

vyskytujícím se v rostlině konopí. Koncentrace 9-THC je značně rozdílná mezi jednotlivými 

druhy a odrůdy konopí. Přítomný může být ve stopovém množství až v množství tvořící téměř 

95 % ze všech obsažených kanabinoidů. Jedná se o vysoce psychoaktivní složku rostliny, avšak 

která má také mnoho medicínských účinků. 9-THC působí antibioticky, analgeticky, 

protiepilepticky, antiemeticky, tedy proti zvracení, navozuje relaxaci svalstva a rozšiřuje cévy 

a průdušky, aj. Na aktivitu 9-THC má velký vliv otáčivost jeho molekuly, kdy levotočivý  

9-THC je silně aktivní, přičemž pravotočivý 9-THC je aktivní mnohokrát méně. Jedním 

z jeho izomerů je 8-THC, který má taktéž psychoaktivní účinky, ale je přítomen v nepatrném 

množství [1, 3, 10].  

2.3.1.2 Kanabidiol (CBD) 

V jednotlivých druzích rostlin konopí je jeho obsah rozdílný stejně jako u 9-THC. Poměr 

těchto dvou kanabinoidů závisí na způsobu pěstování rostlin, fyzikálních faktorech a dalších. 

Tímto poměrem obsažených kanabinoidů lze také určit druh konopí. V technickém konopí je 

nejvíce obsažen právě kanabidiol z celé skupiny kanabinoidů. Pří vysokých koncentracích 

působí proti psychoaktivním účinkům 9-THC protichůdně. Je označován za nepsychotropní 

látku, nemá tedy omamné účinky na rozdíl od 9-THC, avšak působí anxiolyticky a snižuje tak 

úzkost, duševní napětí. Využívá se také jako antipsychotikum. Rozdílem psychoaktivních 

účinků je působení těchto látek na kanabinoidní receptory, zatímco 9-THC se přímo váže na 

tyto receptory, kanabidiol na ně působí nepřímo. Kanabidiol má dále účinky protizánětlivé, 

analgetické, antibakteriální, antioxidační, protiepileptické a neuroprotektivní, což je účinek 

ochraňující nervovou soustavu, pro které je využíván ve farmakologii [1, 3, 11].  

2.3.1.3 Kanabigerol (CBG) 

Vyskytuje se v menším obsahu, avšak v technickém konopí je obsah zpravidla vyšší než 

v ostatních odrůdách na úkor obsahu 9-THC. Prekurzor kanabigerolu, kyselina 

kanabigerolová, je první vyskytující se kanabinoidní sloučeninou syntetizovanou rostlinou. 

Nevykazuje žádné psychoaktivní účinky. Prokazuje protizánětlivé, analgetické, antimikrobiální 

a neuroprotektivní účinky [1, 10].  

2.3.1.4 Kanabinol (CBN)  

Kanabinol je prvním izolovaným kanabinoidem, u kterého byla později objasněna chemická 

struktura. Jeho obsah se mění v průběhu cyklu rostliny. V čerstvém konopí je přítomný 

v nepatrném množství. Vzniká především při dlouhodobém skladování a sušení oxidací THC, 

tudíž dochází k úbytku obsahu THC a zároveň k nárůstu obsahu CBN v konopí.  

Kanabinol projevuje psychoaktivní účinky, které dosahují maximálně 10% účinnosti THC. 

Vykazuje protizánětlivé, antibakteriální, sedativní a protiepileptické účinky [1, 2, 10].  
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2.3.1.5 Kanabichromen (CBC)  

Nachází se v malém množství oproti 9-THC a CBD. Nemá psychoaktivní účinky, vykazuje 

ale protizánětlivé, antimikrobiální a protiepileptické účinky. Předpokládá se, že jeho 

přítomností dochází k umocnění působení THC. Z kanabichromenu vzniká fotochemickou 

přeměnou kanabicyclol (CBL) [1, 9].  

2.3.1.6 Tetrahydrokanabivarin (THCV)  

Tetrahydrokanabivarin má téměř identickou chemickou strukturu jako 9-THC, avšak  

n-pentylový řetězec je nahrazen n-propylovým. Také má podobné účinky jako 9-THC a to 

především psychoaktivní a protizánětlivé. Tetrahydrokanabivarin potlačuje účinky  

9-THC [1, 5, 10].  

 

 

Obrázek 3: Chemická struktura kanabinoidů [5] 

2.3.1.7 Prekurzory kanabinoidů 

Rostlina konopí nevytváří kanabinoidy přímo, předcházejí jim kyselé kanabinoidy, jež navíc 

obsahují karboxylovou skupinu a jedná se tak tedy o kyseliny jednotlivých kanabinoidů.  

Prvním izolovaným kyselým kanabinoidem byla kyselina kanabidiolová. Biosyntéza 

kanabinoidních kyselin zobrazená obrázkem 4 probíhá kondenzací kyseliny olivetové 

s geranylfosfátem za přítomností enzymů, jejichž produktem je kyselina kanabigerolová. 
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Kyselina kanabigerolová (CBGA) dává vznik dalším kanabinoidním kyselinám a její 

dekarboxylací vzniká neutrální kanabinoid kanabigerol. Kyselina kanabichromová (CBCA) 

vzniká enzymatickou cyklizací kyseliny kanabigerolové a je prekurzorem kanabichromenu. 

Z kyseliny kanabigerolové dále vzniká oxidací a cyklizací za přítomnosti enzymů kyselina 

kanabidiolová (CBDA) , která je prekurzorem kanabidiolu, a kyselina  

9-tetrahydrokanabinolová (9-THCA), jež je prekurzorem 9-THC. Z těchto kyselin dále 

vznikají prekurzory kanabinolu, kanabicyklolu, kanabielsoinu a dalších, jak je uvedeno 

v obrázku 4 [2, 5]. 

 

 

Obrázek 4: Biosyntéza kyselých kanabinoidů [2] 

2.3.1.8 Výskyt kanabinoidů 

Hlavním zdrojem kanabinoidů je pryskyřice, která je vytvářena vychlípeninami pokožkové 

buňky rostliny. Jedná se o tzv. trichomy, což jsou pryskyřičné žlázky specifického tvaru. 

Nejčastěji se vyskytují stopkovité žlázky tvořené stopkou držící hlavičku kulovitého tvaru. Tyto 



16 

 

pryskyřičné žlázky pokrývají celou rostlinu konopí kromě kořene a semen. Trichomy nejhustěji 

pokrytými částmi rostlin jsou vrchní listy, květenství, okvětní listeny u samičích rostlin 

a kalištní lístky u samčích rostlin. Samičí rostliny obsahují vyšší množství pryskyřičných 

trichomů než rostliny samčí. Malé množství kanabinoidů je přítomno i ve vnitřním pletivu 

rostliny. Biosyntéza samotných kanabinoidů v pryskyřici je způsobena reakcí terpenových 

látek, kdy dále reakcí geranylfosfátu a kyseliny olivetové vznikají kyselé kanabinoidy.  

Značnou část pryskyřice tvoří 9-THC, tudíž u průmyslového konopí a u odrůd s nižším 

obsahem 9-THC je výskyt žláznatých trichomů nižší. V pryskyřici jsou mimo jiné obsaženy 

další významné skupiny biologicky aktivních látek [1, 5, 7]. 

 

 

Obrázek 5 : Stopkovité žlázky obsahující pryskyřici na květním lístku konopí [12] 

2.3.2 Nekanabinoidní složky 

2.3.2.1 Terpeny a terpenoidy 

Terpeny a jejich deriváty terpenoidy, kterých se v konopí nachází asi 140, vytvářejí mírně 

těkavé éterické oleje zodpovídající za specifickou vůni konopí. Terpeny se skládají 

z izoprenových jednotek a vytváří tak podskupiny monoterpenů až polyterpenů. Mezi nejvíce 

se vyskytující terpeny patří ,-pinen, limonem, β-myrcen a -felandren. Vyznačují se 

protizánětlivými, dezinfekčními účinky a terpeny β-myrcen a -karyofylen se dále vyznačují 

i antioxidačním účinkem, což je schopnost látek vychytávat volné radikály. Terpenoidy 

vznikají oxidací terpenů například při sušení konopí. Některé terpeny po vystavení světlu 

a vzdušného kyslíku polymerují za vzniku pryskyřice, tvořenou z velké části právě terpeny 

a terpenoidy. Terpeny a terpenoidy jsou důležité pro samotnou biosyntézu kanabinoidů, neboť 

reakcí geranylfosfátu a kyseliny olivetolové vzniká kyselina kanabigerolová, která dává vznik 

ostatním kyselým kanabinoidům. Mezi další zástupce této široce rozsáhlé skupiny patří linalool, 

eugenol, 1,8-cineol -ocimén, α-terpinolen, terpineol, kamfen, karen a α-humulén [1, 10, 13].  
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2.3.2.2 Flavonoidy  

Flavonoidy slouží pro rostlinu konopí jako barvivo a ochrana před škodlivými účinky 

ultrafialového záření. Vykazují  protizánětlivé účinky, zejména kanflavin A, B a C, 

apigenin  a antioxidační účinky, především quercetin. Mezi další flavonoidy vyskytující se 

v konopí patří β-sitosterol, vitexin, isovitexin, kaempferol, luteolin a orientin [3, 10]. 

2.3.2.3 Dusíkaté sloučeniny 

Sloučeniny obsahující dusík jsou v konopí přítomné v nepatrném množství. Alkaloidy mnohdy 

dosahují psychoaktivních účinků například v rostlině máku, avšak alkaloidy přítomné v konopí 

tento účinek nevykazují. V rostlině byl izolován kanabisativin a hordenin. Dále byl v konopí 

nalezen cholin, který je základní stavební složkou acetylcholinu, přenašeče nervových vzruchů, 

muskarin a neurin. Jsou zde zastoupeny také proteiny (edestin a zeatin), aminokyseliny (glycin, 

alanin, valin, leucin, izoleucin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan, cystin, arginin, 

lysin, histidin a glutamin), aminy (piperidin, pyrrolidin, metylamin a etylamin) a amidy  

(N-trans-feruloyltyramin, N-p-kumaroyltyramin a N-trans-caffeoyltyramin) [1, 10]. 

2.3.2.4 Sacharidy 

Sacharidy jsou zastoupeny hlavně monosacharidy, z nichž nejvíce se vyskytující je fruktóza, 

arabinóza, galaktóza, glukóza, manóza a ramnóza. Disacharidy jsou zastoupeny pouze 

sacharózou a maltózou, a polysacharidy pak celulózou, rafinózou, hemicelulózou, xylanem 

a pektinem. Mimo jiné jsou v konopí přítomny cukerné alkoholy, cyklitoly a aminocukry [10].  

2.3.2.5 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny přítomné v konopném semínku disponují antibakteriálními, protizánětlivými, 

antioxidačními a regeneračními vlastnostmi. Pro tyto a mnohé další účinky je konopný olej 

využíván pro výrobu kosmetických přípravků. Navázáním mastných kyselin na ceramidy 

pokožkových buněk zajišťují hydratační účinky. Konopné semeno obsahuje velký podíl 

mastných kyselin a zejména nenasycených, z nichž nejvíce zastoupenou a významnou 

esenciální mastnou kyselinou je kyselina linolová a poté kyselina linolenová, jejichž 

antioxidační a protizánětlivé účinky působí příznivě na akné, atopický ekzém, vyrážku 

a lupénku. Mezi významné nenasycené mastné kyseliny dále patří kyselina olejová, 

stearidonová, vakcenová, gondoová a nervonová. Z nasycených mastných kyselin je přítomna 

kyselina palmitová, stearová,  arachidonová, kyselina myristová, kyselina lignocerová, kyselina 

behenová, kyselina margarinová, aj [6, 10, 14].  

2.3.2.6 Uhlovodíky 

V konopí je obsaženo asi 50 známých uhlovodíků skládajících se z n-alkanů v rozmezí počtu 

uhlíků 9–39. Mezi nejvíce se vyskytující uhlovodíky patří nonakosan a dále heptakosan,  

2,6-dimethyltetradekan, pentakosan, hexakosan a hentriakontan [10]. 

 



18 

 

2.3.2.7 Ostatní 

Mezi další chemické skupiny vyskytující se v konopí patří například fenoly, nekanabinoidní 

fenoly, metyletery, fenolické glykosidy, jednoduché alkoholy, aldehydy, ketony, kyseliny, 

estery, fytosteroly steroidy, vitamíny (A, B1-3, B6, C, E, niacin, riboflavin), přičemž vitamín E 

(tokoferol) a vitamín C (kyselina askorbová) mají antioxidační účinky, minerální prvky (Na, K, 

Ca, P, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Hg) a další [10]. 

2.4 Využití konopí 

Již v historii bylo konopí mnohostranně využíváno. Dříve byl využíván především stonek 

rostliny jako stavební, papírenský a textilní materiál. Provedenými výzkumy byly zjištěny 

blahodárné účinky a vlastnosti konopí, což vedlo k jeho rozvoji využití především jako 

léčebného a kosmetického prostředku. Pro jednotlivé směry byly vyšlechtěny různé odrůdy 

a kultivary s požadovanými vlastnostmi. Konopí je pěstováno pro výrobu oděvů, vláken, 

papíru, stavebního materiálu, obytných domů, potravin, léčiv, kosmetických produktů, energie 

a dalších průmyslových výrobků. Oproti jiným přírodním zdrojům je konopí ekologicky 

šetrnou a nenáročnou rostlinu [15]. 

2.4.1 Stonek a pazdeří 

Stonek konopí byl už od staletí využíván v textilním, papírenském a stavebním průmyslu. 

Konopné vlákno se vyznačuje svou pevností a zároveň určitou pružností, odolností 

a biologickou degradabilitou. V textilním odvětví je konopí využíváno především jako 

alternativa bavlny, neboť je více odolná vůči škůdcům a tím méně náročná na pěstování. Dříve 

bylo konopné vlákno využíváno hlavně pro výrobu hrubého textilního materiálu, kterým jsou 

například provazy, lana, plachty, pytloviny, sítě apod. Dnes se již využívá vyšlechtěná odrůda 

konopí produkující měkká vlákna. Mimo jiné jsou používány různé technologické postupy ke 

změkčení vlákna nebo je k vláknu přidáván další materiál jako hedvábí a vlna. Z takového 

materiálu jsou vyráběny spotřební textilie jako oblečení, pleny, obuv a jiné jemné tkaniny jako 

například malířské plátno. Látka působí antisepticky, mírně antibakteriálně a antimykoticky 

a je odolná vůči škodlivému UV záření. Konopí bylo využíváno pro výrobu papíru již před 

naším letopočtem. Nyní došlo k rozmachu papírenského průmyslu, neboť je konopí zdárnou 

alternativou dřeva. Na rozdíl od dřeva je konopí udržitelným zdrojem a jeho produkce je značně 

vyšší, neboť se jedná o jednoletou bylinu. Také jeho zpracování je šetrnější a méně nákladnější 

z hlediska používání méně chemikálií. Další výhodou konopného papíru je oproti dřevu možná 

dvojnásobná recyklace bez ztráty pevnosti a vysoká trvanlivost. Konopné vlákno je také 

smícháváno například se slámou či lnem pro pevnější vlastnosti papíru. Ve stavebním průmyslu 

se využívá konopné vlákno pro výrobu izolačního materiálu a konopné pazdeří pro výrobu 

stavebních materiálů a nábytku jakým jsou například desky podobné dřevotřísce, které jsou ale 

pevnější a pružnější zároveň. Pomocí dalších surovin jsou konopná vlákna a pazdeří využívána 

na výstavbu domů a podlah. Konopí se dále používá pro výrobu plastů, ze kterých se vyrábí 

i automobilové díly, které jsou snadněji recyklovatelné. Odpadní pazdeří ze zpracování 

konopného vlákna je využíváno také v energetice na výrobu topného materiálu, například briket 

a pelet [15, 16, 17]. 
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2.4.2 Květ a semena 

Konopné semena jsou využívány v potravinářském, kosmetickém, farmaceutickém 

a chemickém průmyslu. V potravinářství jsou konopná semena využívána pro své výživové 

hodnoty, jelikož jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin, bílkovin a vlákniny. Vyrábí se 

z nich především esenciální konopný olej za použití květů a lístků konopí, konopná bílkovina 

a mouka. Mimo jiné se přídavkem konopí ke chmelu vyrábí i konopné pivo. V chemickém 

průmyslu je konopný olej využíván na výrobu barev, laků, mazacích olejů a mýdel. Konopný 

olej je také využíván v kosmetickém průmyslu, který je úzce spjat s průmyslem 

farmaceutickým. Již v historii byly pozorovány příznivé účinky konopného oleje na pokožce 

například při vyrážkách, oparech a jiných kožních onemocněních. Konopný olej neobsahuje 

psychoaktivní 9-THC a lisuje ze za studena, aby byly zachovány všechny jeho bioaktivní 

složky. Konopný olej obsahující vysoký podíl nenasycených mastných kyselin pokožku 

hydratuje, zjemňuje, vyrovnává její lipidovou rovnováhu, chrání ji před škodlivým UV zářením 

a zamezuje stárnutí pleti. Má antibakteriální, antibiotické, antioxidační účinky a prokazatelně 

pomáhá při léčbě poraněné kůže, popálenin, atopického ekzému, lupénky, akné, zánětlivých 

vyrážkách, infekčních koutků, oparů, strií aj. Z konopného oleje se vyrábějí krémy, masti, 

micelární pleťové vody, šampony, balzámy, mýdla. Ve farmaceutickém odvětví je kromě 

lokální aplikace produktů konopí podáváno perorálně ve formě konopné tinktury a kapslí, které 

jsou vyráběny z konopného oleje, květů a lístků. Účinky konopí, především kanabinoidů 

a nenasycených mastných kyselin, na lidský organismus při různých onemocněních jsou 

předmětem řady výzkumů. Z farmakologického hlediska konopí působí na centrální nervovou 

soustavu jako analgetikum a úspěšné terapeutikum při epilepsii, roztroušené skleróze, 

Parkinsonově nemoci a dalších. Konopí snižuje nitrooční tlak, rozšiřuje průdušky a cévy, 

zamezuje ucpávání cév a působí tak příznivě při arterioskleróze. Dále má antiemetický účinek, 

podporuje chuť k jídlu a napomáhá při obnovení střevní výstelky. Zamezuje svalové kontrakci, 

záškubům a pomáhá proti artritidě a revma [1, 15, 16].  

2.5 Kůže a kožní orgány 

Kůže pokrývá celé tělo organismu a chrání ho tak před poškozením UV zářením, mechanickým 

poškozením, infekcí a pomocí kyselého sekretu kožních žláz před hromaděním velkého 

množství bakterií a plísní. Kůže se skládá z pokožky, škáry, podkožního vaziva a z přidatných 

kožních orgánů [18, 19]. 

2.5.1 Stavba kůže 

Pokožku neboli epidermis tvoří především buňky zvané keratinocyty vytvářející 

mnohovrstevný dlaždicový epitel, který je souvisle vytláčen k povrchu za postupného 

odumírání buněk vyplněných keratinem. Rohověním (keratinizací) vrstev dochází 

k jednotlivému odlupování v podobě jemných šupinek, čímž keratinocyty zajišťují trvalou 

sebeobnovu kůže. Keratinocyty se také podílejí na nepropustnosti kůže pro vodu. Pokožka dále 

obsahuje melanocyty, které jsou zanořeny mezi keratinocyty a vytváří pigmentový systém kůže, 

který chrání organismus před poškozením UV zářením. Dále přítomné Langerhansovy buňky 

zajišťují imunitní bariéru a Merkelovy buňky vytváří mechanoreceptory. Škára (dermis) je 

tvořena dvěma vrstvami, které jsou cévně zásobovány a senzitivními vlákny inervovány.  

http://www.symptomy.cz/priznaky/atopicky-ekzem


20 

 

První povrchová vrstva bradavková se nachází ihned pod pokožkou, do které vybíhají výběžky 

(papily) a je tvořena řídkým elastickým vazivem, zatímco druhá vrstva hluboká síťová je 

tvořena tuhým neuspořádaným kolagenním vazivem. Podkožní vazivo se nachází pod škárou 

a spojuje kůži k dalším vnitřním orgánům. Podkožní vazivo je tvořeno řídkým kolagenním 

vazivem, ve kterém se nachází tukové buňky zvané adipocyty tvořící tukové vrstvy, které po 

splynutí vytváří tukové polštáře. Ve škáře a podkožním vazivu jsou dále uloženy folikuly 

chlupů a vlasů, mazové a plotní žlázy, jež společně s nehty tvoří kožní orgány. Mazové žlázy 

pokrývají kůži na celém povrchu těla vyjma kůže dlaní a chodidel. V mazových žlázách vzniká 

kožní sekret (maz) vytvářející ochranný tukový film chránící pokožku před vysycháním, který 

vyúsťuje do vlasového (chlupového) folikulu nebo případně volně na kožní povrch. Potní žlázy 

se dělí na malé (ekrinní) žlázy, které produkují vodnatý a kysele reagující sekret (pot) chránící 

povrch kůže před bakteriemi a plísněmi, a velké (apokrinní) vázané na vlasové folikuly, které 

produkují potní sekret, jež získává po bakteriálním rozkladu charakteristické aroma. Mezi kožní 

žlázy se také zařazuje mléčná žláza. Nehet společně s chlupy patří mezi zrohovatělé deriváty 

pokožky [18, 19, 20]. 

2.5.2 Stavba vlasu  

Chlup (vlas) je kožním orgánem vytvářeným ze zrohovatělých epidermálních buněk 

keratinocytů pokrývající téměř celé tělo. Vlas (chlup) se skládá z vlasového kořene umístěného 

ve vlasovém folikulu, který je v dolní části rozšířen ve vlasovou cibulku obsahující matrix 

a vazivovou papilu s kapiláry zajišťujícími výživu vlasové cibulky. Do folikuly v místě škáry 

vyúsťují vývody žláz mazových a žláz potních apokrinních. Vlas dále vytváří stvol, který se 

postupně ztenčuje a je tvořen dření vyskytující se jen u silných chlupů, kůrou, kutikulou, 

vlasovou cibulkou a papilou. Kůru vlasu tvoří zrohovatělé protažené keratinocyty pokryté 

kutikulou, které na rozdíl od pokožky zůstávají pevně spojené. Kůra dále obsahuje pigment 

melanin určující barvu vlasu. Vlasový folikul obalující každý vlas se skládá z vnitřní a zevní 

epitelové pochvy a z pochvy vazivové. Na folikul se upíná vzpřimovač vlasu tvořený 

svazečkem hladké svaloviny [18, 19, 20]. 
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Obrázek 6: Stavba vlasu (upraveno) [21] 

2.5.3 Keratinizace vlasové pokožky hlavy 

U vlasové pokožky hlavy, stejně jako u celé pokožky pokrývající tělo, dochází k obměňování 

svrchní vrstvy zrohovatělé pokožky v určitých intervalech. I přesto je vlasová pokožka 

náchylnější k častější keratinizaci, která může vést k částečnému poškození kožní bariéry. 

Kožní bariéru vytváří především vrchní vrstva pokožky tvořená keratinocyty produkující 

vláknitou granulární a lamelární formu keratinu, která je průběžně vytláčena. Takto zrohovatělé 

keratinocyty vyplněné keratinem vytváří zploštělou membránu mající bipolární lipidickou 

vrstvu, jejíž odolnost je dána silnými disulfidickými vazbami spojující polypeptidické řetězce 

keratinu. Lipidický charakter zrohovatělé vrstvy pokožky vytváří primární bariéru kůže, která 

je dále chráněna mazovým filmem taktéž lipidického charakteru, který je vylučován mazovými 

žlázy kůže. Narušováním této lipidické hydrofobní bariéry dochází k rychlejší keratinizaci, jejíž 

následkem jsou viditelné šedé či žluté šupinky odumřelých keratinocytů, a k větší sekreci 

mazových žláz, které tak vytváří ideální prostředí pro kvasinky rodu Malassezia, které se na 

kůži vyskytují přirozeně, avšak při přemnožení způsobují nadměrné odlupování pokožky 

a zánětlivé pupínky doprovázející svěděním. Z toho důvodu je potřeba vlasy a vlasovou 

pokožku šetrně zbavovat nečistot skládajících se z mrtvých kožních buněk a jejich metabolitů, 

kožního mazu, potu a vzdušeného prachu aj. K odstranění mastných nečistot se používají 

šampony obsahující aniontové povrchově aktivní látky, přičemž použitím příliš silných 

čistících aktivních látek může dojít k narušení lipidické zrohovatělé vrstvy pokožky a tím 

k nepřirozenému odlupování pokožky, jejíž následkem je snížení kvality pokožky a vlasů, 

a tedy celkové kožní bariéry. Avšak tyto povrchově aktivní látky mají většinou alkalický 

charakter, což může vést k vysušení a k pukání pokožky, neboť pokožka má přirozeně mírně 

kyselé prostředí, proto se využívají pH pufry zajišťující neutrální až mírně kyselé pH šamponu. 

Použitím šetrného šamponu lze nepříjemné projevy zvýšené keratinizace omezit [21, 22]. 
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2.5.4 Onemocnění vlasové pokožky hlavy 

Mezi nejčastější projevy onemocnění vlasové pokožky hlavy patří lupy, které jsou často 

doprovázené zánětlivými zarudlými místy, které mohou způsobovat svědění pokožky. Lupy 

jsou tvořeny jemnými šupiny zrohovatělé odlupující pokožky odumřelých keratinocytů, jejichž 

přiměřený výskyt je projevem zdravé pokožky podléhající keratinizaci. Avšak při onemocnění 

dochází k nadměrné produkci lupů o velikosti úměrné typu a stádiu onemocnění. Ke kožnímu 

onemocnění vlasové pokožky dochází nejčastěji přítomností a hromaděním mikroorganismů. 

Dermatomykóza je onemocnění vlasových folikul způsobené kvasinky či huby. Tinea capitis 

(dermatofytóza) je plísňové onemocnění vlasové pokožky hlavy vyskytující se u dětí, jejíž 

nejčastějším původcem je Microsporum canis. Projevem jsou zánětlivá odlupující se ložiska 

pokožky, která mohou způsobit ložiskovou alopecii. Pityrosporum folliculitis (keratomykóza) 

je kvasinkové zánětlivé onemocnění vlasových folikul, které způsobuje kvasinka Malassezia 

furfur. Onemocnění se projevuje červenými pupínky (papuly) až pupínky plněné hnisem 

podobající se akné (papulopustuly), které jsou doprovázeny svěděním a pityriaziformní 

deskvamací neboli odlupováním šupinek pokožky. Léčba je prováděna lokálními antimykotiky, 

případně azoly při přetrvávajících potížích, jejichž hlavní účinnou složkou je ketokonazol, 

klotrimazol, bifonazol klimbazol, aj. Mimo jiné bývá vlasová pokožka hlavy často postižena 

seboroickou dermatitidou, jež se řadí do skupiny ekzému, která je často způsobena kvasinkovou 

infekcí rodu Malassezia. Projevuje se především silným odlupováním šupinek pokožky 

a svěděním. Bakterie vyvolávají záněty vlasových folikul (folikulitidu) způsobující alopecii, 

které se projevují tvorbou dutin vyplněných hnisem (pustul). Nejčastějším původcem je 

Staphylococus areus [20, 23, 24, 25].  

2.6 Charakteristika použitých mikroorganismů 

2.6.1 Escherichia coli 

Escherichia coli je fakultativně anaerobní bakterie tyčinkovitého tvaru netvořící spory a řadící 

se mezi gramnegativní bakterie. Buněčná stěna je tvořena z vnitřní membrány složené 

z makromolekul peptidoglykanu, který kolem buňky vytváří síť, a z vnější lipopolysacharidové 

membrány chránící buňku před vnějším prostředím a prostupu látek. Běžně vytváří střevní 

mikroflóru teplokrevných živočichů a člověka, ale může působit i patogenně a způsobovat 

střevní potíže [26, 27].  

2.6.2 Micrococcus luteus 

Micrococcus luteus je aerobní kulovitá grampozitivní bakterie, jejíž buněčná stěna vytváří 

poměrně tlustou vrstvu složenou z peptidoglykanu a z kyseliny teichoové. Na rozdíl od 

gramnegativních bakterií není chráněna vnější lipopolysacharidovou membránou a tak podléhá 

vnějším vlivům [26]. 

2.6.3 Candida glabrata 

Candida glabrata je asporogenní kvasinka vytvářející pseudomycelium, které je tvořené 

řetězcově spojenými buňkami a blastospory. Běžně se vyskytují na kůži, avšak po přemnožení 
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vyvolávají kožní infekci zvané kandidózy. Kvasinky rodu Candida napadají například sliznice 

ústního, trávicího a genitálního traktu a dále i plíce, ledviny, aj. [27, 28]. 

2.6.4 Malassezia furfur 

Malassezia furfur je lipofilní kvasinka vytvářející oválné buňky s vlákny (pravé a nepravé 

hyfy). Množí se monopolárním pučením a vytváří kulovité až oválné spory. Vytváří kožní flóru 

člověka, především v oblasti hrudníku a vlasatých částech hlavy, avšak při přemnožení působí 

jako patogen a způsobuje kožní potíže doprovázené zejména deskvamací a svěděním. Její 

kultivace je náročnější a pro svůj růst a množení vyžaduje lipidické látky, tudíž kožní maz 

složený z mastných kyselin, voskových esterů, sterolů, parafínu, glycerolů a dalších vytváří pro 

kvasinku plnohodnotné prostředí [29, 30]. 

2.7 Použité metody k analýze látek přítomných v konopí 

2.7.1 Extrakce 

Extrakce je separační metoda, při které jsou přítomné dvě nemísitelné fáze (původní 

rozpouštědlo a extrakční činidlo). V původním rozpouštědle je rozpuštěna látka, kterou chceme 

získat ze systému pomocí extrakčního činidla.  K přechodu látky z rozpouštědla do extrakčního 

činidla dochází na základě různé rozpustnosti a ustanovení fázové rovnováhy. Výsledkem této 

metody je izolovaný analyt, který slouží pro další stanovení. K přechodu složky dochází 

především mezi kapalnými fázemi nebo mezi kapalnou a pevnou fází. Při extrakci směsi 

kapalných látek je podmínkou úspěšné separace použití rozpouštědla o polaritě odpovídající 

polaritě extrahované složky, který je však dále se zbývající se směsí kapalných látek 

nemísitelný. Využívány jsou druhy extrakce zvané perforace, u níž probíhá extrakce 

kontinuálně, a vytřepávání. U pevné fáze je principem metody vyluhování, kdy z pevné směsi 

látek dochází k přechodu analyzované složky do rozpouštědla, které je buď laboratorní teploty 

a extrakce je poté nazývána macerací, nebo je použito rozpouštědlo o vysoké teplotě a jedná se 

tak o digesci. Zbylá nerozpuštěná směs pevných látek je od vzniklého roztoku oddělena filtrací. 

Vyžívaná je také extrakce pevné látky kapalinou za použití Soxhletova aparátu [31, 32].  

2.7.2 UV-VIS spektrofotometrie 

Absorpční spektrofotometrie je analytická spektrální metoda, při které dochází k výměně 

energie mezi elektromagnetickým zářením a hmotou. Záření představující proud fotonů 

o vlnové délce 180–380 nm pro ultrafialovou oblast spektra a 380–780 nm pro viditelnou oblast 

spektra je pohlceno neboli absorbováno molekulami látky, přičemž v důsledku absorpce 

dochází k excitaci vazebných a nevazebných elektronů, čímž se zmenší intenzita zářivého toku 

procházejícího vzorkem. Intenzita záření dopadajícího a procházejícího vzorkem je měřena 

ve spektrofotometru, jehož výstupem měření je veličina zvaná absorbance. Vyhodnocením 

vzniká absorpční spektrum pásového charakteru obsahující maximum absorpce v určité vlnové 

délce, ve které dochází k největší absorpci záření molekulou vzorku. Takový výstup může 

sloužit ke kvalitativní analýze, kdy je spektrum srovnáváno se spektry standardů, avšak tato 

identifikace látek je spíše okrajová. Metoda se používá především ke kvantitativní analýze, 

která se řídí Lambert Beerovým zákonem, z něhož vyplývá přímá závislost absorbance na 
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koncentraci látky ve vzorku. Absorbance je dle zákona dále závislá na molárním absorpčním 

koeficientu, který je charakteristický pro každou látku, a na tloušťce kyvety, ve které se nachází 

vzorek [31]. 

2.7.3 Chromatografie 

Chromatografie je analytická metoda umožňující separaci a identifikaci látek. K dělení analytu 

dochází mezi dvěma fázemi, kdy jedna představuje nepohyblivou, tzv. stacionární fázi a druhá 

fázi pohyblivou, neboli mobilní. Proces dělení je umožněn různou afinitou jednotlivých analytů 

vzorku na základě jejich interakcí k fázím, přičemž se využívá zadržení (retence) jednotlivých 

analytů stacionární fází, které jsou unášeny tokem mobilní fáze. Stacionární fáze může být 

tvořena tuhou nebo kapalnou fází a mobilní fáze může být kapalná nebo plynná. Kapalná 

stacionární fáze vytváří vrstvu, která je nanášena na povrch inertního nosiče, zatímco pevnou 

stacionární fázi tvoří porézní částice o malém průměru, přičemž obě tyto fáze mohou být 

naneseny na vnitřní stěnu kolony nebo na desku tvořenou inertním materiálem. U kapalné 

chromatografie je mobilní fáze tvořena rozpouštědlem nebo směsí vzájemně mísitelných 

rozpouštědel, které jsou buď méně polární než stacionární fáze a vytváří tak systém 

s normálními fázemi nebo jsou polárnější než stacionární fáze a jedná se tak o systém 

s obrácenými fázemi. Polarita obou fází ovlivňuje retenci a tím i průběh separace. Na průběh 

separace se také podílí volba eluce, která může být izokratická, při které je složení mobilní fáze 

konstantní, nebo gradientová, u níž dochází ke změně složení s časem. Po nástřiku vzorku do 

dávkovací smyčky je vzorek unášen mobilní fází, která má použitím vysokotlaké pumpy 

konstantní průtok, do kolony obsahující stacionární fázi, se kterou složky vzorku interagují 

a dochází tak k jejich zadržování. Po ustanovení rovnováhy jsou jednotlivé složky vzorku 

postupně uvolňovány proudem mobilní fáze, který je dále vytlačuje do detektoru, kde je 

nejčastěji spektrofotometrickou metodou sledováno složení eluátu, které se převádí na 

elektrický signál. Výstupem je časový záznam zvaný chromatogram obsahující 

chromatografické píky udávající informace kvalitativní i kvantitativní. Jednotlivé analyty 

přítomné ve vzorku jsou identifikovány podle tzv. retenčního času, což je doba, kterou daný 

analyt strávil v koloně od nástřiku vzorku. Pro každou látku je tento čas specifický 

a analyzovaná látka je tak identifikována srovnáním retenčních časů standardů. Koncentrace 

daného analytu je vyhodnocena integrací plochou chromatografického píku pod 

křivkou [31, 33].  

2.7.4 Agarová difúzní metoda 

Agarová difúzní metoda je druhem difúzních semikvantitativních metod sloužících ke 

stanovení citlivosti mikroorganismů k antimikrobiálním látkám. Jedná se o orientační metodu 

poskytující informace o citlivosti příslušné kultury na danou antimikrobiální látku. V kulturou 

zaočkovaném agarovém systému dochází k difúzi antimikrobiální látky a tím k potlačení růstu 

mikroorganismu kolem místa aplikace antimikrobiální látky, čímž jsou vytvořené jamky. 

Vzniká tak inhibiční zóna, která se hodnotí po 24hodinové inkubaci a citlivost mikroorganismu 

k dané antimikrobiální látce je vyhodnocena podle velikosti vzniklé inhibiční zóny.  
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Rezistentní kmeny k antimikrobiální látce žádnou inhibiční zónu nevytváří, přičemž rezistence 

může být získaná nebo přirozená, jejíž příkladem může být nepropustnost vnější membrány 

gramnegativní bakterie pro danou antimikrobiální látku [34, 35].  
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3 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce zabývající se aktivními látkami technického 

konopí a jejich využití v kosmetice je řešení následujících dílčích úloh: 

 literární rešerše týkající se charakterizace konopí, možnosti využití různých části 

rostliny, obsahu aktivních látek  

 stanovení a charakterizace aktivních látek z vybraných částí konopí  

 návrh a testování konkrétního kosmetického výrobku s obsahem aktivních látek 

z konopí 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie, přístroje a mikroorganismy 

4.1.1 Chemikálie 

 ABTS, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Acetonitril pro HPLC, Gradient Grade, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Agar Powder, Himedia (IND) 

 Dusitan sodný, p.a., Lachema (ČR) 

 Etanol, p.a., Lach-Ner (ČR) 

 Euxyl® K 100, Schülke & Mayr GmbH (SRN) 

 Folin-Ciocalteau činidlo, Serva (SRN) 

 Glukóza, p.a., Lach-Ner (ČR) 

 Glycerin bezvodý, p.a., Lach-Ner (ČR) 

 Hydroxid sodný, p.a., Lach-Ner (ČR) 

 Chlorid hlinitý, p.a., Lach-Ner (ČR) 

 Chlorid sodný, p.a., Lachema (ČR) 

 Kanabidiol CBD, Sigma-Aldrich (SRN)  

 Kanabigerol CBG, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Kanabichromen CBC, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Kanabinol CBN, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Katechin, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Kvasničný extrakt, Himedia (IND) 

 Kyselina gallová, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Kyselina mravenčí, p.a., Sigma-Aldrich (SRN) 

 Laurylethersulfát sodný, Fichema (ČR) 

 LB médium, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Metanol pro HPLC, VWR Chemicals BDH PROLABO (GB) 

 NB médium, Himedia (IND) 

 Octan amonný, p.a., Lachema (ČR) 

 Peroxodisíran draselný, p.a., Sigma-Aldrich (SRN) 

 Pepton, Roth (SNR) 

 Polysorbát 80, Dr. Kulich Pharma, s. r. o. (ČR) 

 Trolox, Sigma-Aldrich (SRN) 

 Uhličitan sodný, p.a., Lach-Ner (ČR) 
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4.1.2 Přístroje 

 Analytické váhy Boeco (SRN) 

 Kolona Hypercarb 3 µm, 2,1 x 100 mm, Agilent Technologies (USA) 

 Kolona Kinetex 2,6 µm C18, 4,6 x 150 mm, Agilent Technologies (USA) 

 Kolona Kinetex 5 µm C18, 4,6 x 150 mm, Agilent Technologies (USA) 

 Laminární box Airstream, ESCO (SN) 

 Magnetická míchačka,  Lavat  (ČR) 

 Předvážky Kern  440-43, Kern & Sohn GmbH (SRN) 

 Předvážky Scout Pro, OHAUS (USA) 

 Sestava HPLC/PDA/MS, Thermo Finnigan SURVEYOR, Thermo Fischer (USA) 

 Spektrofotometr VIS, Helios δ, Unicam (GB) 

 Sušárna, Memmert GmbH + Co. KG (SRN) 

 Temperovaná třepačka HeidolphUnimax 1010, Labicom (ČR) 

 Ultrazvuková lázeň PS 02000 (ČR) 

 Vortex, TK35, Kartell spa (USA) 

 Běžné laboratorní sklo a vybavení 

4.1.3 Mikroorganismy 

 Candida glabrata CCM 8270  

 Escherichia coli CCM 7395 

 Malassezia furfur CCY 85-2-1 

 Micrococcus luteus CCM 1569 

4.2 Příprava konopných extraktů 

Pro přípravu konopných extraktů byly použity odrůdy konopí Bialobřežské a Finola, které byly 

sklizeny v Kostelní Myslové u Telče. Obě odrůdy jsou druhem konopí setého s nízkým 

obsahem psychoaktivních látek skupiny tetrahydrokanabinolů, čímž se tak řadí mezi konopí 

technické.  

 Ze získaných rostlin konopí byly vytvořeny extrakty obsahující čerstvé nebo sušené části 

rostliny, přičemž polovina těchto extraktů obsahovala pouze květy konopí a druhá polovina 

obsahovala celou rostlinu, vyjma kořene. Tyto extrakty byly vytvořené pro jednotlivé odrůdy 

konopí Bialobřežského a Finoly ve dvou koncentracích.  

 Z čerstvé rostliny konopí byly pro extrakci připraveny oddělené květy a směs rostliny 

obsahující květy, semena, listy a stonek. Květy i směs byly jednotlivě naváženy ve dvou 

množstvích 10 g a 15 g, které byly poté zality 100 ml 60% roztoku etanolu pro UV-VIS 

za laboratorní teploty. Konopí bylo extrahováno v kádinkách obalených alobalem, které byly 

ponechány ve tmě po dobu 6 dní. Následně byly konopné extrakty zfiltrovány přes vrstvy gázy 

do tmavých skleněných lékovek, které byly poté uschovány ve tmě. 
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 Pro přípravu konopných extraktů ze sušené rostliny bylo určité množství naváženého konopí 

nejprve sušeno v sušárně při teplotě 40 °C po dobu 4 dní. Usušené konopí bylo znovu zváženo 

pro stanovení hmotnosti rostliny bez obsahu vody. Dále byly konopné extrakty obou odrůd 

připraveny stejně jako u extraktů čerstvého konopí, přičemž výsledné koncentrace extraktů byly 

dle navážky 0,10 g/ml a 0,15 g/ml. Připravené extrakty byly používány pro další stanovení. 

 

 

Obrázek 7: Připravené konopné extrakty ve tmavých lékovkách 

4.3 Příprava konopného šamponu 

Základní tenzidový kosmetický šampon s obsahem konopného extraktu byl připraven 

ze surovin uvedených v tabulce 1 na celkovou hmotnost 100 g. Do kádinky obsahující 

26% laurylethersulfát sodný a Euxyl K 100 byl přidán vodný roztok chloridu sodného za vzniku 

směsi gelovité konzistence, která byla ředěna destilovanou vodou na požadované procentuální 

množství. Následně byl připravený šampon o neutrálním pH rozdělen na jednotlivé díly, 

ke kterým byly přidány konopné extrakty, přičemž jeden díl šamponu zůstal bez přídavku 

extraktu jako základní šampon (blank).   

Tabulka 1: Složení konopného šamponu 

Složka Množství [g] 

Laurylethersulfát sodný 26% 30 

Chlorid sodný 10% 2 

Euxyl K 100 0,1 

Destilovaná voda 65,9 

Konopný extrakt 2 
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Obrázek 8: Připravené šampony bez konopného extraktu (vlevo) a s přídavky konopných extraktů 

 Dále byly pro porovnání zakoupeny šampony: 

 Cannaderm Capillus seborea s obsahem konopného oleje o složení: 

aqua, sodium coco-glucoside tartrate, cocamidopropyl betaine, disodium cocoyl 

glutamate, cannabis sativa seed extract, cannabis sativa seed oil, citrus Grandis 

extract, ascorbic acid, xanthan gum, eugenia caryophyllus flower oil, hyssopus 

officinalis leaf oil, glycerin, salicylic acid, lactic acid, dead sea salt, Inositol, 

eugenol, D-limonene, linalool 

  Nizoral bez obsahu konopí o složení:  

ketoconazole, coconut fatty acid diethanolamide, disodium laureth 

sulfosuccinate, perfume bouquet, hydrochloric acid, imidurea, laurdimonium 

hydrolyzed animal collagen, macrogol 120 methyl glucose dioleate, sodium 

chloride, sodium hydroxide, sodium laureth sulfate, erythrosin, aqua 

4.4 Metody ke stanovení aktivních látek technického konopí 

4.4.1 Stanovení celkových polyfenolů 

Ke stanovení celkových polyfenolů se nejčastěji využívá jejich reakce s Folin-Ciocalteuovým 

činidlem, jehož redukcí vzniká modře zbarvený produkt. Do zkumavky obsahující 1 ml  

Folin-Ciocaltevova činidla zředěného destilovanou vodou v poměru 1:9 a 1 ml destilované 

vody bylo přidáno 50 l etanolového extraktu konopí. Směs byla promíchána na Vortexu a po 

5 minutách byl přidán 1 ml nasyceného roztoku Na2CO3 připraveného rozpuštěním 29,5 g 

Na2CO3 v 95 ml destilované vody. Zkumavka byla promíchána a ponechána 15 minut stát. Poté 

byla změřena absorbance směsi při vlnové délce 750 nm, přičemž intenzita vzniklého modrého 

zbarvení odpovídá koncentraci celkových polyfenolů ve vzorku. Při slepém vzorku byl místo 

etanolového extraktu konopí použit 60% roztok etanolu pro UV-VIS. Výsledná koncentrace 

byla stanovena z kalibrační křivky standardu kyseliny gallové v koncentračním rozmezí  

0–0,5 mg/ml. 
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4.4.2 Stanovení celkových flavonoidů 

Ke stanovení celkových flavonoidů se využívá jejich reakce s hlinitou solí a dusitanem 

za vzniku oranžovo-žlutého barveného produktu. Do zkumavky obsahující 0,5 ml etanolového 

extraktu konopí bylo napipetováno 1,5 ml destilované vody a 0,2 ml 5% NaNO2 připraveného 

rozpuštěním 5 g NaNO2 v destilované vodě ve 100ml odměrné baňce. Směs byla promíchána 

a po 5 minutách stání bylo přidáno 0,2 ml 10% AlCl3 připraveného rozpuštěním 10 g AlCl3 

v destilované vodě ve 100ml odměrné baňce. Směs byla znovu promíchána na Vortexu a po 

5 minutách bylo přidáno 1,5 ml 1M NaOH připraveného rozpuštěním 4 g NaOH v destilované 

vodě ve 100ml odměrné baňce a 1 ml destilované vody. Po promíchání byla směs ponechána 

15 minut a poté byla změřena absorbance směsi při vlnové délce 510 nm, přičemž intenzita 

vzniklého oranžovo-žlutého zbarvení odpovídá obsahu celkových flavonoidů ve vzorku. 

Při slepém vzorku byl místo etanolového extraktu konopí použit 60% roztok etanolu pro  

UV-VIS. Koncentrace byla stanovena z kalibrační křivky standardu katechinu v koncentračním 

rozmezí 0–0,3 mg/ml 

4.4.3 Stanovení celkové antioxidační aktivity 

Ke stanovení celkové antioxidační aktivity se využívá metoda zvaná zkr. TEAC (Trolox 

Equivalanet Antioxidant Capacity) založená na hodnocení schopnosti vzorku zhášet syntetické 

radikály jako je například synteticky stabilní kation-radikál ABTS•+  

[2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonové kyseliny)]. V 10ml odměrné baňce 

obsahující destilovanou vodu bylo rozpuštěno 0,036 g ABTS na celkovou koncentraci 

7 mmol/l, k němuž byl dále přidán peroxodisíran draselný o koncentraci 2,45 mmol/l 

připravený rozpuštěním 0,066 g v destilované vodě v odměrné baňce o objemu 10 ml. 

Odměrná baňka byla obalena alobalem a ponechána ve tmě po dobu nejméně 12 hodin. Vzniklý 

kation-radikál ABTS•+ byl poté zředěn 60% etanolem pro UV-VIS na koncentraci, jehož 

absorbance byla A=0,700  0,2 při vlnové délce 734 nm. Pro změření antioxidační aktivity 

etanolového extraktu konopí byl do zúžené křemenné kyvety napipetován 1 ml zředěného 

ABTS•+ a 10 l etanolového extraktu konopí. Ponecháním kyvety s promíchaným vzorkem ve 

tmě byla měřena absorbance v čase t=10 min (A10). Při slepém vzorku (substrátu) byl místo 

etanolového extraktu konopí použit 60% roztok etanolu pro UV-VIS a ihned po promíchání 

byla měřena absorbance v čase t=0 min (A0). Antioxidační aktivita byla stanovena z kalibrační 

křivky standardu Troloxu (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina) 

v koncentračním rozmezí 0–0,4 mg/ml, který byl připraven rozpuštěním 40 mg v 60% roztoku 

etanolu pro UV-VIS ve 100ml odměrné baňce na výslednou koncentraci 0,4 mg/ml a následně 

byl ředěn. Zředěný Trolox byl použit namísto etanolového extraktu konopí a absorbance tak 

byla měřena stejným způsobem po 10 minutách. Výsledná absorbance byla stanovena rozdílem 

absorbancí substrátu a vzorku konopného extraktu či Troloxu. 

4.4.4 Stanovení obsahu kanabinoidů pomocí kapalinové chromatografie HPLC 

Ke stanovení obsahu kanabinoidů a k jejich identifikaci v etanolovém extraktu konopí byly 

použity standardy kanabigerolu (CBG), kanabidiolu (CBD), kanabinolu (CBN) 

a kanabichromenu (CBC). Etanolové konopné extrakty byly zředěny etanolem pro HPLC 

a následně přefiltrovány přes jednorázový filtr. Poté byla provedena analýza kanabinoidů 
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v konopných extraktech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce uvedené 

v tabulce 2 při průtoku mobilní fáze 800 l/min a teplotě 40 °C. Mobilní fáze byly složené 

z metanolu pro HPLC a demineralizované vody (Milli-Q). Kolona Kinetex o rozměru 

4,6 x 150 mm obsahující stacionární fázi tvořenou modifikovaným silikagelem s navázanými 

částicemi alkylových řetězců oktadecylu (C18) o velikosti 5 µm byla použita z důvodu 

umožnění použití gradientové eluce. Jednotlivé vzorky standardů a extraktů byly dávkovány na 

kolonu dávkovací smyčkou o objemu 20 l. Kanabinoidy byly detekovány spektrofotometricky 

při vlnových délkách 210, 220 a 280 nm odpovídající maximům absorbance jednotlivých 

standardů. Identifikace a stanovení obsahu kanabinoidů byla určena z chromatogramu, přičemž 

koncentrace byla stanovena z kalibrační křivky standardů v koncentračním rozmezí  

0–25 g/ml. 

Tabulka 2: Složení mobilní fáze při gradientové eluci 

Čas [min] Metanol pro HPLC [%] Demineralizovaná voda [%] 

0 80 20 

4 80 20 

9 100 0 

10 100 0 

11 80 20 

13 80 20 

 

4.5 Metody ke stanovení antimikrobiální aktivity 

Ke stanovení antimikrobiálního účinku konopí byly použity etanolové konopné extrakty. Dále 

byl stanoven antimikrobiální účinek připravených konopných šamponů a šamponů 

zakoupených. Pro tyto antimikrobiální testy byly použity bakterie Escherichia coli 

a Micrococcus luteus, a kvasinky Candida glabrata a Malassezia furfur. 

4.5.1 Použité mikroorganismy a jejich kultivace 

Všechny mikroorganismy byly kultivovány v tekutém médiu v Erlenmeyerově baňce. Tekuté 

médium o objemu 50 ml bylo pro každý mikroorganismus připraveno zvlášť dle složení 

uvedených v tabulkách 3–6. Pro přípravu pevného média byl přidán agar. Připravená média 

byla sterilizována v tlakovém hrnci při 140 °C po dobu 40 minut. Následně byla do tekutého 

média zaočkována kultura v předem sterilizovaném boxu. Poté bylo tekuté médium s kulturou 

umístěno v temperované třepačce při teplotě 37 °C za neustálého třepání po dobu 24 hodin. 

Připravené pevné médium bylo ihned po sterilizaci rozlito do Petriho misek předem 

sterilizovaných v boxu. Petriho misky se ztuhlým agarovým médiem byly uchovány v lednici 

po dobu 24 hodin. 
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 Escherichia coli 

Tabulka 3:  Složení média 

Složky Množství 

LB Broth 20 g 

Voda 1000 ml 

Agar 20 g 

 

 Micrococcus luteus 

Tabulka 4:  Složení média 

Složky Množství 

Nutrient Broth 20 g 

Voda 1000 ml 

Agar 20 g 

 

 Candida glabrata 

Tabulka 5: Složení média 

Složky Množství 

Glukóza 20 g 

Kvasničný extrakt 10 g 

Bakteriální pepton 20 g 

Voda 1000 ml 

Agar 20 g 

 

 Malassezia furfur 

Tabulka 6: Složení média 

Složky Množství 

Glukóza 40 g 

Kvasničný extrakt 0,1 g 

Pepton 10 g 

Glycerol 2 ml 

Polysorbát 80 2 ml 

Voda 1000 ml 

Agar 20 g 
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4.5.2 Agarový difúzní test 

Do připravených Petriho misek se ztuhlým agarovým médiem byly zaočkovány příslušné 

kultury. Do Petriho misek bylo vždy napipetováno 100 l tekutého média s kulturou, které byly 

následně rozetřeny sterilní hokejkou. Po zaschnutí kultury byly do agarové plotny vykrojeny 

3 jamky. Do jamek bylo pipetováno vždy 50 l vzorku etanolového extraktu konopí, 

konopného připraveného nebo zakoupeného šamponu, nebo blanku (60% etanol nebo 

připravený šampon bez konopného extraktu), přičemž v každé Petriho misce byl vždy v jedné 

jamce obsažen blank. Následně byly Petriho misky uchovány v boxu při teplotě 37°C po dobu 

24 hodin. Poté byly vyhodnoceny antimikrobiální účinky příslušných vzorků změřením rozsahu 

inhibiční zóny kolem jamek.  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Stanovení celkových polyfenolů 

Ke stanovení celkových polyfenolů bylo využito barevné reakce vznikajícího produktu, s jehož 

intenzitou rostla koncentrace polyfenolů. Koncentrace polyfenolů byla měřena 

spektrofotometricky a stanovena dle postupu uvedeného v kapitole 4.4.1. Sestavením kalibrační 

křivky standardní látky kyseliny gallové zobrazené na obrázku 9 byla vyhodnocena celková 

koncentrace polyfenolů v konopných extraktech. Absorbance extraktů byla měřena třikrát 

a výsledná koncentrace polyfenolů byla vypočtena z rovnice regrese kalibrační křivky 

dosazením aritmetického průměru absorbancí. Stanovená koncentrace polyfenolů byla 

přepočtena na 1 g sušené rostliny konopí. Výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí 

programu MS excel. 

 

Obrázek 9: Kalibrační křivka kyseliny gallové pro stanovení celkových polyfenolů 

5.1.1 Odrůda Bialobřežské 

Výsledné hodnoty celkových polyfenolů obsažených v etanolových extraktech konopí odrůdy 

Bialobřežské jsou znázorněny na obrázku 10 a uvedeny v tabulce v příloze 1. Množství 

polyfenolů je značně vyšší u extraktů připravených ze sušené rostliny konopí než u extraktů 

z rostliny čerstvé. Důvodem je přítomnost méně aktivních prekurzorů biologicky aktivních 

látek v čerstvé rostlině konopí. Většina biologicky aktivních a účinnějších látek vzniká až 

dekarboxylací jejich kyselých prekurzorů při sušení rostliny, k čemuž dochází také 

u kanabinoidů, což bylo zmíněno v kapitole 2.3.1. Z obrázku 10 dále vyplývá, že obsah 

polyfenolů je poměrně vyšší u extraktů připravených pouze z květů oproti směsného extraktu 

připraveného z téměř celé rostliny vyjma kořene. To je způsobeno výskytem biologicky 

aktivních látek a jejich prekurzorů, přičemž stejně jako u kanabinoidů je tento výskyt největší 

v pryskyřicích, které nejvíce pokrývají okvětní lístky, jak je uvedeno v kapitole 2.3.1.8, tudíž 

u extraktů připravených pouze z květů je dle očekávání obsah polyfenolů vyšší. Nejvyšší obsah 

polyfenolů byl tedy v koncentrovanějším extraktu sušeného květu, jehož hodnota byla 

23,14 ± 0,51 mg/g sušené rostliny.  

y = 0,8654x

R² = 0,9959

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

A
 [

–
]

c [mg/ml]



36 

 

 

Obrázek 10: Výsledný obsah celkových polyfenolů v konopných extraktech odrůdy Bialobřežské 

5.1.2 Odrůda Finola 

Výsledné hodnoty zobrazené na obrázku 11 a v tabulce v příloze 2 mají shodný trend jako 

u konopí odrůdy Bialobřežské. Extrakty ze sušené rostliny obsahují oproti extraktům z rostliny 

čerstvé velké množství polyfenolů, což je způsobeno již zmíněnou dekarboxylací prekurzorů 

biologicky aktivních látek vlivem sušení. Extrakty připravené z květů rostlin mají taktéž vyšší 

obsah polyfenolů, avšak nejvyšší hodnotu má méně koncentrovaný extrakt a to 

19,07 ± 0,64 mg/g sušené rostliny. Příčinou může být příprava extraktů, neboť byly 

připravovány z více rostlin a každá rostlina je svým složením a procentuálním zastoupením 

daných sloučenin unikátní. Tudíž koncentrovanější extrakt květu mohl při extrakci obsahovat 

květy z rostliny méně bohaté na biologicky aktivní látky nebo naopak méně koncentrovaný 

extrakt mohl obsahovat květy na biologicky aktivní látky velmi bohaté. 

 

 

Obrázek 11: Výsledný obsah celkových polyfenolů v konopných extraktech odrůdy Finola 
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5.2 Stanovení celkových flavonoidů 

Ke stanovení celkových flavonoidů bylo využito barevné reakce vznikajícího produktu, s jehož 

intenzitou rostla koncentrace flavonoidů, která byla následně měřena spektrofotometricky 

a stanovena dle postupu uvedeného v kapitole 4.4.2. Sestavením kalibrační křivky standardní 

látky katechinu zobrazené na obrázku 12 byla vypočtena celková koncentrace flavonoidů 

v konopných extraktech dosazením aritmetického průměru tří naměřených hodnot absorbancí 

do rovnice regrese kalibrační křivky. Stanovená koncentrace polyfenolů byla přepočtena na 1 g 

sušené rostliny konopí. Výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí programu MS excel. 

 

 

Obrázek 12: Kalibrační křivka katechinu pro stanovení celkových flavonoidů 

5.2.1 Odrůda Bialobřežské 

Výsledné hodnoty celkových flavonoidů obsažených v etanolových extraktech konopí odrůdy 

Bialobřežské jsou znázorněny na obrázku 13 a uvedeny v tabulce v příloze 3. Flavonoidy tvoří 

značnou část celkových polyfenolů, tudíž jsou celkové hodnoty obsahu flavonoidů 

pochopitelně menší oproti obsahu celkových polyfenolů. Množství flavonoidů je poměrně vyšší 

u extraktů připravených z čerstvé rostliny konopí než u extraktů připravených z rostliny sušené 

s výjimkou koncentrovanějšího extraktu květu konopí. Tento opačný trend v porovnání 

s celkovými polyfenoly je nejspíše způsoben sušením, při kterém dochází k oxidaci některých 

složek a flavonoidy, především podskupina méně stabilních anthokyanů, tak mění chemickou 

strukturu, čímž se degradují. Vyšší obsah flavonoidů u extraktů květů čerstvých i sušených 

rostlin je způsoben rozdílným výskytem fenolických látek, kdy přítomnost těchto látek je 

nejvyšší v rostlinou vytvářených pryskyřicích pokrývající především okvětní lístky. Nejvyšší 

obsah flavonoidů byl v koncentrovanějším extraktu sušeného květu, jehož hodnota byla 

6,69 ± 0,26 mg/g sušené rostliny. Vzhledem k opačné tendenci by tato skutečnost mohla být 

způsobena již zmíněnou unikátností rostlin, kdy extrakt mohl být připraven z květů rostlin 

bohatých na biologicky aktivní látky. 
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Obrázek 13: Výsledný obsah celkových flavonoidů v konopných extraktech odrůdy Bialobřežské 

5.2.2 Odrůda Finola 

Výsledné hodnoty obsahu flavonoidů zobrazené na obrázku 14 a v tabulce v příloze 4 mají 

podobnou tendenci jako u konopí odrůdy Bialobřežské. Obsah flavonoidů u extraktů ze sušené 

a čerstvé rostliny není příliš rozdílný. Nejvyšší hodnotu má méně koncentrovaný extrakt 

čerstvého květu a to 4,76 ± 0,12 mg/g sušené rostliny, což by mohlo být způsobeno již 

jmenovanou degradací flavonoidů a unikátností rostlin, přičemž v méně koncentrovaném 

extraktu mohlo dojít k většímu uvolnění významných biologicky aktivních sloučenin oproti 

koncentrovanějšímu extraktu.  

 

Obrázek 14: Výsledný obsah celkových flavonoidů v konopných extraktech odrůdy Finola 

5.3 Stanovení celkové antioxidační aktivity 

Ke stanovení celkové antioxidační aktivity bylo využito schopnosti vzorků konopných extraktů 

zhášet synteticky stabilní barevný kation-radikál ABTS•+. Radikál ABTS•+ se přítomností 

antioxidační látky redukoval, čímž docházelo k odbarvování roztoku a tato změna byla měřena 

spektrofotometricky. Antioxidační kapacita byla měřena podle postupu uvedeného 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

směs květ směs květ

0,10 g/ml 0,15 g/ml

c 
[m

g
/g

]

Čerstvá

Sušená

0

1

2

3

4

5

6

směs květ směs květ

0,10 g/ml 0,15 g/ml

c 
[m

g
/g

]

Čerstvá

Sušená



39 

 

v kapitole 4.4.3 a stanovena z kalibrační křivky Troloxu dosazením aritmetického průměru tří 

měřených absorbancí do rovnice regresní přímky. Kalibrační přímka je zobrazená na 

obrázku 15. Výsledné hodnoty byly vztaženy na ekvivalentní množství Troloxu.  

 

 

Obrázek 15: Kalibrační křivka standardu Troloxu pro stanovení celkové antioxidační aktivity 

5.3.1 Odrůda Bialobřežské 

Výsledné hodnoty antioxidačních aktivit konopných extraktů odrůdy Bialobřežské jsou 

znázorněny na obrázku 16 a uvedeny v tabulce v příloze 5, přičemž rozdíly mezi extrakty 

připravených ze sušeného a čerstvého konopí nejsou příliš velké. Nicméně vyšší antioxidační 

aktivity dosahují především extrakty ze sušeného konopí, což je zapříčiněno vznikem 

biologicky aktivních látek v průběhu sušení dekarboxylací jejich prekurzorů přítomných 

v čerstvé rostlině konopí. Taktéž extrakty připravené z květů projevují vyšší antioxidační 

aktivitu oproti směsným extraktům, neboť se jedná o část rostliny nejbohatší na látky 

s významnými blahodárnými účinky. Nejvyšší antioxidační aktivitu prokazuje extrakt 

připravený ze sušeného květu rostliny konopí, jehož koncentrace je 36,07 ± 0,70 mg/g sušené 

rostliny vztažená na jednotku TEAC dle použité metody.  
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Obrázek 16: Výsledná celková antioxidační aktivita konopných extraktů odrůdy Bialobřežské 

5.3.2 Odrůda Finola 

Výsledné antioxidační aktivity konopných extraktů jsou znázorněny na obrázku 17 a uvedeny 

v tabulce v příloze 6. Výsledné hodnoty antioxidačních aktivit jsou stejně jako u konopí odrůdy 

Bialobřežské nejvyšší u extraktů připravených ze sušeného konopí a u extraktů připravených 

z květů rostliny. Nejvyššího výsledku antioxidační aktivity dosahují extrakty z květů konopí 

a to v první řadě extrakt květu čerstvého, jehož hodnota je 32,93 ± 0,38 mg/g sušené rostliny, 

jež se téměř neliší od hodnoty antioxidační aktivity extraktu květu ze sušené rostliny, která má 

koncentraci 32,27 ± 0,45 mg/g sušené rostliny vztažené na jednotku TEAC. 

 

 

Obrázek 17: Výsledná celková antioxidační aktivita konopných extraktů odrůdy Finola 
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v kapitole 4.4.4. Pro stanovení obsahu kanabinoidů byly sestaveny kalibrační křivky směsi 

standardů CBG, CBD, CBN a CBC. Do rovnic regrese byly dosazeny aritmetické průměry 

integrovaných ploch pod chromatografickou křivkou daného analytu vyhodnocených 

programem Xcalibur jakožto kvantitativní míra detekce analytů. Stanovovány byly pouze 

sušené vzorky extraktů konopí z důvodu nepřítomnosti či velmi nízké koncentrace kanabinoidů 

v extraktech čerstvého konopí, neboť kanabinoidy vznikají až při sušení rostlin dekarboxylací 

jejich kyselých prekurzorů jak je uvedeno v kapitole 2.3.1.7. Výsledná koncentrace 

kanabinoidů přítomných v extraktech sušeného konopí je uvedená na 1 g sušené rostliny 

konopí. Výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí programu Xcalibur a MS excel. 

 Pro měření obsahu kanabinoidů byla nejprve nutná optimalizace metody zahrnující výběr 

vhodné stacionární a mobilní fáze, zvolení složení mobilní fáze v průběhu separace (izokratická 

a gradientová eluce) a stanovení délky analýzy. První zvolenou kolonou byla Kinetex 

o rozměrech 4,6 x 150 mm se stacionární fází tvořenou silikagelem s navázanými řetězci 

oktadecylu (C18) vytvářející částice o velikosti 5 µm. Na tuto kolonu byla pro separaci zvolená 

směs mobilní fáze tvořená 0,1% roztokem acetonitrilu a 0,1% roztokem kyseliny mravenčí při 

gradientovém složení a průtoku 500 l/min, avšak při těchto podmínkách nebyla separace 

směsi standardů kanabinoidů úspěšná. Stejně tak separace nebyla úspěšná při záměně 

acetonitrilu za metanol. K dostatečné separaci nedošlo ani při použití směsí mobilních fází 

10 mM octanu amonného ve vodě/0,1% acetonitrilu a 10 mM octanu amonného ve 

vodě/bezvodého metanolu za použití izokratické a gradientové eluce a různé rychlosti průtoku, 

dle které byl také měněn čas analýzy. Největší potíž byla v rozdělení píků standardů 

kanabinoidů CBG a CBD, jelikož obě tyto sloučeniny mají velmi podobnou chemickou 

strukturu, shodný retenční čas odezvy uvedený v tabulce 7 a shodná absorpční spektra 

znázorněná na obrázku 18, jak bylo zjištěno z analýzy jednotlivých standardů. Z tohoto důvodu 

byla měněna kolona. Byla použita kolona s menší zrnitostí pro lepší retenci Kinetex se 

stacionární fází C18 o velikosti částic 2,6 µm o rozměru 4,6 x 150 mm za použití mobilních 

fází čistého metanolu a vody. Dále byla použita kolona Hypercarb z grafitového porézního 

uhlíků o velikosti částic 3 µm a rozměru kolony 2,1 x 100 mm použití mobilní fáze čistého 

metanolu. Pro jednotlivé kolony a mobilní fáze byl uzpůsoben průtok mobilní fáze a celkový 

čas analýzy. I přes některé lepší odezvy analytů bohužel nedošlo k rozdělení píků CBG a CBD. 

Z důvodu vyčerpání možností použití vhodných kolon a mobilních fází byla zvolena první 

použitá kolona Kinetex se zrnitostí 5 µm a s mobilní fází složené z čistého bezvodého metanolu 

a demineralizované vody při gradientové eluci, jejíž průběh je uveden v tabulce 2 

v kapitole 4.4.4, i přes nedokonalou separaci. Přesto výsledná analýza dosahuje dobré retence 

jednotlivých analytů a tím slouží k dostačujícímu kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení. 

Metodu je však třeba dále optimalizovat, čímž tak zůstává zájmem pro další práce. Jednotlivé 

mobilní fáze a směsi byly vybrány na základě článků [36, 37]. 

 Ke správné identifikaci jednotlivých kanabinoidů ve vzorku byly standardy kanabinoidů 

CBG, CBD, CBN a CBC analyzovány samostatně a jejich retenční časy a absorpční maxima 

byly zaznamenány a znázorněny v tabulce 7 a na obrázku 18. Následným utvořením kalibrační 

řady směsi standardů kanabinoidů (CBG, CBD, CBN a CBC) byla sestavená kalibrační 

závislost pro stanovení obsahu kanabinoidů v konopných extraktech měřením chromatogramů 

jednotlivých koncentrací směsí standardů. Příklad chromatogramu směsi standardů je 
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znázorněn obrázkem 19. Pro kalibraci byly směsi standardů kanabinoidů ředěny na výsledné 

koncentrace v rozmezí 50-250 g/ml, avšak vybrané koncentrační rozmezí neprojevovalo 

linearitu s odezvou detektoru. Z toho důvodu byla směs standardů kanabinoidů dále ředěna na 

koncentrační rozmezí 2,5-25 g/ml, při kterém závislost již vytvářela lineární oblast vhodnou 

ke stanovení obsahu kanabinoidů v extraktech sušeného konopí. Celý pracovní rozsah 

kalibračních křivek jednotlivých píků standardů kanabinoidů je zobrazen na obrázcích 20–22. 

Tabulka 7: Retenční a absropční parametry analyzovaných standardů kanabinoidů 

Kanabinoid Retenční čas [min] 
Absorpční maxima [nm] 

1. 2. 

Kanabigerol (CBG) 5,43 213 273 

Kanabidiol (CBD) 5,45 216 274 

Kanabinol (CBN) 7,69 224 284 

Kanabichromen (CBC) 9,18 230 281 

 

 

  

Obrázek 18: Absorpční spektra jednotlivých standardů kanabinoidů 

CBD CBG 

CBN CBC 
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Obrázek 19: Chromatogram směsi standardů kanabinoidů o koncentraci 25g/ml 

 

 

Obrázek 20: Pracovní rozsah kalibrační závislosti standardů kanabinoidů CBG a CBD 

 

  

Obrázek 21: Pracovní rozsah kalibrační závislosti standardu kanabinoidu CBN 
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Obrázek 22: Pracovní rozsah kalibrační závislosti standardu kanabinoidu CBC 

5.4.1 Obsah kanabinoidů v konopných extraktech 

V extraktech sušeného konopí byly stanoveny kanabinoidy kanabigerol, kanabidiol 

a kanabichromen. V jednotlivých chromatogramech konopných extraktů byly kanabinoidy 

ověřovány podle retenčních časů a absorpčních maxim příslušných standardů kanabinoidů. 

Dále byla pro ověření správného vyhodnocení kanabinoidů v extraktech použita metoda 

přídavku standardů, kdy vybrané píky příslušných kanabinoidů následně zvýšily míru odezvy. 

Chromatogram konopného extraktu je zobrazen na obrázku 23 a pro porovnání je na obrázku 24 

znázorněn chromatogram vyhodnocený metodou přídavků standardů. Obsahy kanabinoidů 

kanabigerolu a kanabidiolu byly stanoveny dohromady z důvodu nedokonalé separace, kdy tyto 

kanabinoidy nebylo možné od sebe oddělit a tím detekovat. Obsah kanabichromenu byl 

stanoven samostatně. Kanabinol v extraktech sušeného konopí nebyl detekován z důvodu 

nepřítomnosti nebo velmi malé koncentrace, která mohla být způsobena nízkou koncentrací 

kyselého prekurzoru. Prekurzor kanabinolu, kyselina kanabinolová, vzniká z kyseliny  

9-tetrahydrokanabinolová, jež je prekurzorem 9-tetrahydrokanabinolu jak je patrné 

z obrázku 4 v kapitole 2.3.1.7. Protože obě odrůdy Bialobřežské a Finola jsou konopím 

technickým, který byl vyšlechtěn pro nízký obsah 9-tetrahydrokanabinolu, mají tyto odrůdy 

nízkou koncentraci kyseliny 9-tetrahydrokanabinolové a tím i kyseliny kanabinolové. 

 

 

Obrázek 23: Chromatogram extraktu sušeného květu konopí odrůdy Bialobřežské 
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Obrázek 24: Chromatogram extraktu sušeného květu konopí odrůdy Bialobřežské analyzovaný 

metodou přídavku standardů 

5.4.1.1 Obsah kanabinoidů kanabigerolu a kanabidiolu 

Výsledné hodnoty obsahu kanabinoidů kanabigerolu a kanabidiolu přítomných v etanolových 

extraktech konopí odrůd Bialobřežské a Finola jsou znázorněny na obrázku 25 a uvedeny 

v tabulce v příloze 7. Obsah těchto kanabinoidů je u obou odrůd konopí vyšší u extraktů 

připravených z květů rostliny konopí než u extraktů směsných, neboť květ je hlavním zdrojem 

kanabinoidů jak je popsáno v kapitole 2.3.1.8. Kanabinoidy, přesněji jejich kyselé prekurzory 

jsou syntetizovány v čerstvé rostlině a vytvářejí společně s dalšími významnými látkami 

pryskyřici, která pokrývá hlavně okvětní lístky rostliny. Sušením prekurzory dekarboxylují za 

vzniku kanabinoidů, avšak jejich místo hlavního výskytu zůstává stejné. U konopí odrůdy 

Bialobřežské má nejvyšší obsah kanabigerolu a kanabidiolu extrakt květu a to 

1703,09 ± 42,61 g/g sušené rostliny. Nejvyšší obsah kanabinoidů kanabigerolu a kanabidiolu 

měl u odrůdy Finola extrakt květu, jehož hodnota byla 1708,40 ± 35,10 g/g sušené rostliny. 

 

 

Obrázek 25: Výsledný obsah kanabinoidů kanabigerolu a kanabidiolu v extraktech sušeného konopí 

5.4.1.2 Obsah kanabinoidu kanabichromenu 

Výsledné hodnoty obsahu kanabinoidu kanabichromenu v extraktech sušeného konopí odrůd 

Bialobřežské a Finola jsou znázorněny na obrázku 26 a uvedeny v tabulce v příloze 8. U obou 
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odrůd je pozorován stejný trend, kdy obsah kanabichromenu je vyšší u extraktů připravených 

z květů rostliny konopí, což je způsobeno již zmíněným výskytem kanabinoidů právě v okvětní 

části rostliny. Oproti obsahu kanabigerolu a kanabidiolu je obsah kanabichromenu přibližně 

desetkrát menší. U konopí odrůdy Bialobřežské dosahuje extrakt květu obsahu kanabichromenu 

hodnoty 141,91 ± 6,63 g/g sušené rostliny a u odrůdy Finola hodnoty 166,75 ± 8,15 g/g 

sušené rostliny. 

 

 

Obrázek 26: Výsledný obsah kanabinoidu kanabichromenu v extraktech sušeného konopí 

5.5 Stanovení antimikrobiální aktivity 

Ke stanovení antimikrobiálního účinku konopných extraktů a šamponů byl využit agarový 

difúzní test provedený dle postupu uvedeného v kapitole 4.5.2. Ke stanovení byly použity 

bakterie Escherichia coli a Micrococcus luteus a kvasinky Candida glabrata a Malassezia 

furfur. Analyzovány byly vždy extrakty čerstvého a sušeného konopí odrůd Bialobřežské 

a Finola, připravené konopné šampony a šampony zakoupené. Pro přípravu konopných 

šamponů byly použity jen koncentrovanější extrakty sušeného konopí, neboť dosahovaly 

celkově nejlepších výsledků, co se aktivních látek týče. Antimikrobiální aktivita byla stanovena 

rozdílem změřených inhibičních zón vzorku a blanku, který tvořil 60% etanol u konopných 

extraktů nebo základní šampon bez konopného extraktu u šamponů. 

5.5.1 Escherichia coli 

Antimikrobiální aktivita nebyla u extraktů konopí vůči gramnegativní bakterii Escherichii coli 

prokázána, jak lze pozorovat na obrázku 27. Důvodem je stavba buněčné stěny, která oproti 

grampozitivní bakterii obsahuje navíc vnější membránu, která buňku chrání a činí ji přirozeně 

rezistentní. Připravené konopné šampony a zakoupený šampon Nizoral slabě antimikrobiálně 

účinkovaly, avšak vzniklá inhibiční zóna byla malá k prokázání antimikrobiálního účinku. 
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Obrázek 27: Antimikrobiální účinek extraktů sušeného a čerstvého konopí 

5.5.2 Micrococcus luteus 

Micrococcus luteus je grampozitivní bakterie, která není chráněna další vnější buněčnou stěnou 

jako gramnegativní bakterie Escherichia coli, tudíž u ní byla očekávána antimikrobiální aktivita 

konopných extraktů, která byla následně prokázána agarovým difúzním testem. Výsledné 

hodnoty antimikrobiální aktivity extraktů čerstvého a sušeného konopí odrůd Bialobřežské 

a Finola jsou uvedeny v tabulce 8. Antimikrobiální aktivita je převážně vyrovnaná či vyšší 

u extraktů sušeného konopí obou odrůd, přičemž celkové hodnoty antimikrobiální aktivity jsou 

značně vysoké, jak je možné vidět i z obrázku 28 inhibičních zón. Vyšších hodnot také 

dosahovaly extrakty připravené z květů konopí oproti extraktům směsným. Z tabulky 8 je také 

patrné, že extrakty konopí odrůdy Bialobřežské dosahuje vyšší aktivity než extrakty odrůdy 

Finola. Z obrázku 28 lze dále pozorovat již mírně kulturou porostlou inhibiční zónu, která 

nebyla do výsledků započítána. Tato zóna je způsobena ustavujícím antimikrobiálním účinkem 

konopných extraktů v průběhu 24 hodin. 

Tabulka 8: Inhibiční zóny antimikrobiálního účinku extraktů čerstvého a sušeného konopí  

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Inhibiční zóna [mm] 

Odrůda 

Bialobřežské 

Odrůda 

Finola 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 6,0 3,5 

květ 5,5 5,0 

3:20 0,15 
směs 5,0 4,5 

květ 6,0 5,5 

sušená 

1:10 0,10 
směs 6,0 5,0 

květ 5,0 5,0 

3:20 0,15 
směs 6,0 4,5 

květ 6,5 5,5 
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Obrázek 28: Antimikrobiální účinek extraktů sušeného a čerstvého konopí 

Připravené konopné šampony a zakoupené šampony Cannaderm Capillus a Nizoral projevovaly 

silný antimikrobiální účinek, avšak porovnáním se základním šamponem (blankem) 

připraveným podle postupu uvedeném v kapitole 4.3 byl účinek minimalizován. Inhibiční zóny 

jsou uvedeny v tabulce 9 a zobrazeny na obrázku 29. Důvodem je složení základního šamponu, 

který obsahuje jak čistící složku (laurylethersulfát sodný), tak konzervační složku (Euxyl 

K 100), které přirozeně působí antimikrobiálně. Připravené konopné šampony obsahovaly 

pouze 2 % konopného extraktu, tudíž jejich antimikrobiální účinek byl po rozdílu inhibičních 

zón s blankem nulový až na šampon obsahující extrakt květu konopí odrůdy Bialobřežské, 

jehož účinek byl také minimalizován.  

Tabulka 9: Inhibiční zóny antimikrobiálního účinku šamponů připravených a zakoupených 

Šampon  
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Inhibiční 

zóna 

[mm] 

Odrůda 

Bialobřežské extrakt ze 

sušeného 

konopí 

3:20 0,15 

směs 0,0 

květ 0,5 

Odrůda 

Finola 

směs 0,0 

květ 0,0 

Zakoupený 

šampon 

konopný olej 
– – 

Capillus 0,5 

bez konopí Nizoral 0,5 

 

 

Obrázek 29: Antimikrobiální účinek šamponů připravených a zakoupených 
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5.5.3 Candida glabrata 

Antimikrobiální aktivita konopných extraktů a šamponů byla také analyzována vůči kvasince 

Candida glabrata. Konopné extrakty antimikrobiální účinek téměř neprokazovaly, což lze vidět 

z tabulky 10. Připravené konopné šampony projevily slabý antimikrobiální účinek, avšak který 

byl nejspíše způsobený již zmíněným složením šamponu. Výjimkou byl zakoupený šampon 

Nizoral, který proti kvasince působil silně antimykoticky, což bylo způsobeno účinnou látkou 

zvanou ketokonazol obsaženou v šamponu, který primárně působí proti kvasinkám a plísním. 

Naopak u šamponu Cannaderm Capillus nebyla pozorována žádná antimikrobiální aktivita. 

Tabulka 10: Inhibiční zóny antimikrobiálního účinku extraktů čerstvého a sušeného konopí 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Inhibiční zóna [mm] 

Odrůda 

Bialobřežské 
Odrůda 

Finola 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 0,8 0,5 

květ 0,0 0,0 

3:20 0,15 
směs 0,5 0,0 

květ 0,0 0,0 

sušená 

1:10 0,10 
směs 0,5 0,5 

květ 0,3 0,3 

3:20 0,15 
směs 0,8 0,3 

květ 0,1 0,3 

5.5.4 Malassezia furfur 

Provedením agarového difúzního testu byla u kvasinky Malassezia furfur zaznamenána 

antimikrobiální aktivita vůči konopným extraktům. Výsledné hodnoty antimikrobiální aktivity 

extraktů čerstvého a sušeného konopí odrůd Bialobřežské a Finola jsou uvedeny v tabulce 11. 

U obou odrůd byl antimikrobiální účinek extraktů připravených ze sušeného konopí vyšší než 

u extraktů z konopí čerstvého. Nejvyšších hodnot dosahovaly dle očekávání extrakty sušeného 

květu. Antimikrobiální účinek extraktů vůči kvasince je znázorněn obrázkem 30. 
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Tabulka 11: Inhibiční zóny antimikrobiálního účinku extraktů čerstvého a sušeného konopí 

Rostlina  
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Inhibiční zóna [mm] 

Odrůda 

Bialobřežské 
Odrůda 

Finola 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 2,0 2,0 

květ 2,0 2,0 

3:20 0,15 
směs 2,0 2,0 

květ 3,0 2,5 

sušená 

1:10 0,10 
směs 3,0 2,5 

květ 3,0 3,0 

3:20 0,15 
směs 3,0 2,5 

květ 3,5 3,0 

 

 

 

Obrázek 30: Antimikrobiální účinek extraktů sušeného a čerstvého konopí 

Připravené konopné šampony projevovaly antimikrobiální účinek, avšak výsledná hodnota 

účinku po srovnání se základním šamponem (blankem) je téměř u všech připravených 

konopných šamponů nulová kromě šamponu obsahující extrakt květu. Příčinou antimikrobiální 

aktivity základního šamponu je již zmíněné složení, které dosahuje určitého antimikrobiálního 

účinku. Dalším důvodem výsledné nulové antimikrobiální aktivity konopných šamponů je 

nízký obsah konopného extraktu v šamponu, který činil pouhá 2 %. Zakoupené šampony 

Cannaderm Capillus a Nizoral projevovaly silný antimikrobiální účinek, který porovnáním se 

základním šamponem dosahoval nižších hodnot, které byly přesto u šamponů zcela nejvyšší. 

Výsledné hodnoty inhibičních zón jsou uvedeny v tabulce 12. Překvapením je vyšší 

antimykotický účinek šamponu Cannaderm Cappilus oproti šamponu Nizoralu, neboť výsledek 

byl očekáván opačný, avšak v obrázku 31 je u šamponu Nizoralu patrná větší inhibiční zóna, 

která je ale značně porostlá. Kvasinkou znovu obrostlá inhibiční zóna značí antimikrobiální 

efekt trvající kratší dobu než 24 hodin. Výsledná hodnota inhibiční zóny je zaznamenána po 

24 hodinách a brána bez obrostlé oblasti. 
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Tabulka 12: Inhibiční zóny antimikrobiálního účinku šamponů připravených a zakoupených 

Šampon  
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Inhibiční 

zóna 

[mm] 

Odrůda 

Bialobřežské extrakt ze 

sušeného 

konopí 

3:20 0,15 

směs 0,0 

květ 1,0 

Odrůda 

Finola 

směs 0,0 

květ 0,0 

Zakoupený 

šampon 

konopný olej 
– – 

Capillus 2,5 

bez konopí Nizoral 1,5 

 

 

Obrázek 31: Antimikrobiální účinek šamponů připravených a zakoupených 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá teoretickou a experimentální charakterizací aktivních látek 

obsažených v technickém konopí. Stanovovány jsou především z hlediska antioxidačního 

a antimikrobiálního účinku. Nejvýznamnější skupinu aktivních látek představují kanabinoidy, 

které jsou pro konopí charakteristické a unikátní. Kanabinoidům je připisováno mnoho 

blahodárných účinků léčivého charakteru, které jsou stále zkoumány a nově objevovány. 

K nejznámějším kanabinoidům patří tetrahydrokanabinol (9-THC), kanabidiol (CBD), 

kanabigerol (CBG), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC), jež jsou z kanabinoidů nejvíce 

zastoupeny, ale přesto je jejich množství v technickém konopí velmi nízké. Mezi další 

významné skupiny aktivních látek přítomných v konopí patří terpeny, polyfenoly a mastné 

kyseliny, jejichž antioxidační aktivita byla stanovována.  

Pro analýzu aktivních látek a jejich účinků byly použity dvě odrůdy technického konopí 

(Bialobřežské a Finola). Ze získaných rostlin byly vytvořeny extrakty obsahující čerstvé 

a sušené konopí, které způsobenou dekarboxylací kyselých prekurzorů přítomných v čerstvé 

rostlině obsahovaly významné kanabinoidy a jiné aktivní látky, které byly dále také 

stanovovány. Dále byly z rostlin konopí vytvořeny a porovnány extrakty obsahující jen květ 

konopí a extrakty obsahující celou rostlinu vyjma kořene.  

 V konopných extraktech byly stanoveny polyfenoly, flavonoidy a jejich antioxidační 

aktivita, přičemž ze získaných výsledků byl pozorován jednotný trend těchto aktivních látek. 

Největšího obsahu antioxidačních látek, zejména zmíněných polyfenolů a flavonoidů, 

dosahovaly sušené extrakty připravené z květů rostlin konopí, neboť významná část těchto látek 

v konopí vzniká právě sušením a nachází se v pryskyřicích, které jsou nejvíce soustřeďovány 

na okvětních lístkách palice konopí.  

 V další části práce byla provedená optimalizace metody stanovení kanabinoidů pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Metoda byla postupně vyvíjena výběrem 

nejvhodnější mobilní fáze a kolony. Nejlépe se jevila mobilní fáze tvořená čistým metanolem 

pro HPLC za gradientové eluce, kdy mobilní fáze obsahovala maximálně 20 % 

demineralizované vody. Kolona byla vybrána Kinetex C18 se zrnitostí 5 µm, která projevovala 

nejlepší separační schopnost. I přesto nebylo dosaženo oddělení standardů kanabinoidů CBD 

a CBG, avšak kanabinoidy CBN a CBC byly analyzovány samostatně. Tyto kanabinoidy byly 

poté stanoveny v extraktech sušeného konopí, neboť v čerstvém konopí jsou přítomné jen jejich 

kyselé prekurzory. Výsledný obsah kanabinoidů byl shodný s tendencí předchozích 

antioxidačních látek, kdy největšího obsahu dosahovaly extrakty sušeného konopí. 

 V poslední části práce byla stanovována antimikrobiální aktivita konopných extraktů, 

připravených konopných šamponů a zakoupených šamponů. U gramnegativní bakterie 

Escherichia coli a kvasinky Candida glabrata nebyl pozorován téměř žádný antimikrobiální 

účinek, jen u kvasinky byl pozorován slabý antimikrobiální účinek vůči šamponům. 

Micrococcus luteus jakožto grampozitivní bakterie projevovala silný antimikrobiální účinek jak 

u konopných extraktů, tak u šamponů. Šampony byly vyrobeny a testovány hlavně za účelem 

prokázání antimikrobiálního účinku konopí při mikrobiální infekci vlasové pokožky hlavy. 

Mikrobiální onemocnění kštice je často způsobováno kvasinkou Malassezia furfur, která patří 

do běžné kožní flóry, avšak při jejím přemnožení způsobuje dermatomykózu doprovázenou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabidiol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabinol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabinol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanabichromen
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silným odlupováním zrohovatělé pokožky, svěděním a tvorbou zánětlivých pupínků. Konopné 

extrakty, zakoupené šampony i šampony připravené vykazovaly vůči kvasince antimikrobiální 

aktivitu, avšak celkově byl připravený šampon o velmi nízké koncentraci konopného extraktu, 

tudíž jeho antimikrobiální účinek byl velmi malý. Nicméně častým používáním šamponů 

s přídavkem konopného extraktu se může dosáhnout zlepšení problémů s lupy. V tomto případě 

je ale potřebný delší kontakt šamponu s pokožkou hlavy, aby účinné látky měly potřebnou dobu 

k působení. Tento problém se dá vyřešit aplikací konopného extraktu i do vlasových vod, které 

se aplikují do vlasů bez oplachování. Tak by se zabezpečila nejvhodnější doba působení 

aktivních látek. Kombinací různých kosmetických přípravků proti lupům s konopným 

extraktem by se dalo dosáhnout zklidnění podrážděného stavu pokožky hlavy, omezení tvorby 

nových lupů a celkového fyziologického zlepšení vlasové pokožky hlavy. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

7 LITERATURA 

 

 DUPAL, Libor, 2010. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa. Matamata. ISBN 

978-80-7287-136-0. 

 GUCKÝ, Tomáš, 2015. Toxikologie omamných a psychotropních látek. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4537-3. 

 GROTENHERMEN, Franjo, c2009. Konopí jako lék: praktický rádce k využívání 

konopí a dronabinolu v medicíně. Olomouc: Fontána. ISBN 978-80-7336-552-3. 

 KUBÁNEK, Vladimír, 2009. Konopí a mák: (pěstování, výrobky, legislativa). V 

Tribunu EU vyd. 2. Brno: Tribun EU. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-895-0. 

 HOLLAND, Julie, c2014. Tráva: kompletní průvodce světem marihuany v medicíně, 

vědě, kultuře a politice. Hodkovičky [Praha]: Pragma. ISBN 978-80-7349-408-7. 

 KOCOURKOVÁ, Blanka, Helena PLUHÁČKOVÁ a Gabriela RŮŽIČKOVÁ, 

2014. Pěstování speciálních plodin. Brno: Mendelova univerzita v Brně. ISBN 978-80-

7509-020-1. 

 RUMAN, Michal, 2014. Cannabis - konopí: průvodce světem univerzální rostliny. 

Praha: Malý princ. ISBN 978-80-87754-13-9. 

 Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, In: Sbírka zákonů. 

ročník 1998, číslo 167. Dostupné také z: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-

167/zneni-20170701> 

 The Basic Science of Cannabis, 2015. In: Kreol International Magazine [online]. 73 

Newman Street, London [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: 

<https://kreolmagazine.com/living/health-well-being/the-basic-science-of-

cannabis/#.WwSDWEiFOUk> 

 ELSOHLY, Mahmoud A., c2007. Marijuana and the cannabinoids. Totowa, N.J.: 

Humana Press, 322 s. ISBN 1-59259-947-8. Dostupné také z: 

<http://www.calgarycmmc.com/Ebooks%20%20i%20j%20k%20l%20m%20n%20o/Ma

hmoud%20A.%20ElSohly%20-%20Marijuana%20and%20the%20Cannabinoids.pdf> 

 CONRAD, Chris, 2001. Konopí pro zdraví: fakta o léčivých účincích marihuany. Praha: 

Pragma. ISBN 80-7205-834-7. 

 BROWN, David T., c1998. Cannabis: the genus Cannabis. 1998. Amsterdam: 

Harwood Academic Publishers. ISBN 90-5702-291-5. Dostupné také z: 

<https://books.google.cz/books?id=EgicqjKEowQC&printsec=frontcover&hl=cs#v=on

epage&q&f=false> 

 Terpeny a flavonoidy, ©2018. In: Kanabinoidy [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: 

https://kanabinoidy.cz/vzdelani/terpeny-a-flavonoidy/ 



55 

 

 PEČ, Jaroslav a Jaroslav DUŠEK, 2008. Složení a využití konopného oleje se 

zaměřením na terapeutické účinky esenciálních mastných kyselin. Praktické 

lékárenství [online]. 4(2), 86-89 [cit. 2018-05-23]. ISSN 1803-5329. Dostupné z: 

<https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2008/02/09.pdf> 

 RUMAN, Michal a Linda BLÄTTLER, 2008. Konopí: staronový přítel člověka. 

Chvaleč: Konopa. ISBN 978-80-254-1825-3. 

 Využití konopí v průmyslu, 2017. In: Legalizace [online]. Jaromírova 18, Praha 2 [cit. 

2018-05-22]. Dostupné z: <https://www.legalizace.cz/vyuziti-konopi-v-prumyslu/> 

 Konopí jako rostlina budoucnosti, 2017. In: Legalizace [online]. Jaromírova 18, Praha 2 

[cit. 2018-05-22]. Dostupné z: <https://www.legalizace.cz/konopi-jako-rostlina-

budoucnosti/> 

 MALÍNSKÝ, Jiří, Václav LICHNOVSKÝ a Zdeňka MICHALÍKOVÁ, 2004. Přehled 

histologie člověka v obrazech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-

244-0850-3. 

 HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA, 2007. Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně 

cévní, lymfatického systému, kůže a jejich derivátů III. Brno: Masarykova univerzita. 

ISBN 978-80-210-4360-2. 

 ŠTORK, Jiří, c2008. Dermatovenerologie. Praha: Galén. ISBN 978-80-7262-371-6. 

 BAKI, Gabriella a Kenneth S. ALEXANDER. Introduction to cosmetic formulation and 

technology. New Jersey: John Wiley, 2015. ISBN 978-1118763780. 

 NOŽIČKOVÁ, Marie, 2003. Vybrané kapitoly z dermatovenerologie: doplňkové 

skriptum. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0583-x. 

 SKOŘEPOVÁ, Magdalena, 2010. Dermatomykózy. Medicína pro praxi. 7(4), 185-188. 

ISSN 1803-5310. Dostupné také z: 

<https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/04/08.pdf> 

 PAŤAVOVÁ, Veronika a Lubomír DRLÍK, 2014. Folikulárně vázané záněty 

kůže. Dermatologie pro praxi. 8(1), 15-16. ISSN 1803-5337. Dostupné také z: 

<https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2014/01/04.pdf> 

 VOJÁČKOVÁ, Naděžda, 2016. Seboroická dermatitida, diferenciální diagnostika 

a léčba v praxi. Dermatologie pro praxi. 10(1), 24-27. ISSN 1803-5337. Dostupné také 

z: <https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2016/01/06.pdf> 

 KOPECKÁ, Jana a Gabriela ROTKOVÁ, 2016. Skripta ke cvičení z obecné 

mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-

1123-2. 

 SCHINDLER, Jiří, 2010. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: 

Grada. ISBN 978-80-247-3170-4.  

 VESELÁ, Mária, 2004. Praktikum z obecné mikrobiologie. Vyd. 3. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta chemická. ISBN 80-214-2567-9. 



56 

 

 HÜBSCHMANN, Karel a Petr FRAGNER, 1962. Dermatofyta a kožní choroby jimi 

vyvolané: (mykologická a klinická studie). Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd. 

 KALHOTKA, Libor, 2014. Mikromycety v prostředí člověka: vláknité mikromycety 

(plísně) a kvasinky. V Brně: Mendelova univerzita. ISBN 978-80-7375-943-8. 

 ZÁRUBA, Kamil, 2016. Analytická chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze. ISBN 978-80-7080-950-1. 

 KÁBELOVÁ, Božena, Ivana PILÁTOVÁ a Zdeňka HANÁKOVÁ, 1999. Laboratorní 

technika II. Brno: VUTIUM. ISBN 80-214-1450-2. 

 MOTYKA, Kamil a Jan HLAVÁČ, 2009. Stručný přehled separačních metod. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-2304-3. 

 BURSOVÁ, Šárka, Lenka NECIDOVÁ a Marta DUŠKOVÁ, 2014. Mikrobiologie 

potravin a mikrobiologické laboratorní metody. Brno: Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno. ISBN 978-80-7305-741-1. 

 VYTŘASOVÁ, Jarmila a Zuzana BÍLKOVÁ, 2003. Laboratorní cvičení z obecné 

mikrobiologie. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 80-7194-610-9. 

 LAYNE, Jeff, LOMAS, Simon a Scott KREPICH. 12 Cannabinoids by HPLC-UV 

using Kinetex 2.6 μm C18 Core-Shell Column. Phenomenex: breaking with tradition 

[online]. Torrance, CA: Phenomenex, ©2018 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

<https://www.phenomenex.com/ViewDocument/?id=12+cannabinoids+by+hplc-

uv+using+kinetex+2.6+%u03bcm+c18+core-shell+column> 

 PATEL, B. et al. Qualitative and quantitative measurement of cannabinoids in cannabis 

using modified HPLC/DAD method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis. 2017, 146, 15-23. DOI: 10.1016/j.jpba.2017.07.021. ISSN 07317085. 

 



57 

 

8 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ABTS 2,2'-azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonové kyseliny) 

CBC Kanabichromen 

CBD Kanabidiol 

CBG Kanabigerol 

CBN Kanabinol 

CCM Czech Collection of Microorganisms (česká sbírka mikroorganismů) 

CCY Culture Collection of Yeasts (kulturní sbírka kvasinek) 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LB Luria-Bertani (médium) 

NB Nutrient Broth (médium) 

TEAC Trolox equivalent antioxidant capacity 

THC Δ9-tetrahydrokanabinol 

UV záření v ultrafialové oblasti spektra 

VIS záření ve viditelné oblasti spektra 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Výsledný obsah celkových polyfenolů v konopných extraktech odrůdy Bialobřežské 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 10,41 ± 0,93 

květ 11,56 ± 0,35 

3:20 0,15 
směs 9,95 ± 0,87 

květ 13,42 ± 1,42 

sušená 

1:10 0,10 
směs 13,81 ± 1,72 

květ 19,37 ± 1,21 

3:20 0,15 
směs 14,71 ± 0,00 

květ 23,14 ± 0,51 

 

Příloha 2: Výsledný obsah celkových polyfenolů v konopných extraktech odrůdy Finola 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 5,51 ± 1,30 

květ 9,99 ± 0,49 

3:20 0,15 
směs 7,86 ± 0,62 

květ 9,75 ± 1,64 

sušená 

1:10 0,10 
směs 14,02 ± 0,07 

květ 19,07 ± 0,64 

3:20 0,15 
směs 12,48 ± 0,33 

květ 16,90 ± 0,78 
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Příloha 3: Výsledný obsah celkových flavonoidů v konopných extraktech odrůdy Bialobřežské 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 3,90 ± 0,19 

květ 5,41 ± 0,25 

3:20 0,15 
směs 4,03 ± 0,14 

květ 5,26 ± 0,23 

sušená 

1:10 0,10 
směs 3,29 ± 0,06 

květ 4,64 ± 0,10 

3:20 0,15 
směs 3,77 ± 0,08 

květ 6,69 ± 0,26 

 

Příloha 4: Výsledný obsah celkových flavonoidů v konopných extraktech odrůdy Finola 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 3,60 ± 0,13 

květ 5,30 ± 0,05 

3:20 0,15 
směs 3,79 ± 0,04 

květ 4,20 ± 0,22 

sušená 

1:10 0,10 
směs 3,43 ± 0,06 

květ 4,76 ± 0,12 

3:20 0,15 
směs 4,07 ± 0,05 

květ 4,31 ± 0,05 

 

Příloha 5: Výsledná celková antioxidační aktivita konopných extraktů odrůdy Bialobřežské 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 28,08 ± 0,13 

květ 33,47 ± 1,14 

3:20 0,15 
směs 26,08 ± 0,34 

květ 31,54 ± 0,88 

sušená 

1:10 0,10 
směs 30,97 ± 0,26 

květ 36,07 ± 0,70 

3:20 0,15 
směs 23,14 ± 0,55 

květ 32,18 ± 0,71 
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Příloha 6: Výsledná celková antioxidační aktivita konopných extraktů odrůdy Finola 

Rostlina 
Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
vzorek 

Koncentrace 

[mg/g] 

čerstvá 

1:10 0,10 
směs 16,24 ± 1,40 

květ 32,93 ± 0,38 

3:20 0,15 
směs 16,63 ± 1,06 

květ 24,44 ± 0,48 

sušená 

1:10 0,10 
směs 19,83 ± 0,53 

květ 32,27 ± 0,45 

3:20 0,15 
směs 21,33 ± 0,55 

květ 26,63 ± 0,81 

 

Příloha 7: Výsledný obsah kanabinoidů kanabigerolu a kanabidiolu v extraktech sušeného konopí 

Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
Vzorek 

Koncentrace [g/g] 

Odrůda Bialobřežské Odrůda Finola 

1:10 0,10 
směs 1242,18 ± 140,47 1079,31 ± 130,10 

květ 1703,09 ± 42,61 1708,40 ± 35,10 

3:20 0,15 
směs 914,57 ± 35,09 1039,68 ± 82,22 

květ 1309,30 ± 114,00 1208,33 ± 0,00 

 

Příloha 8: Výsledný obsah kanabinoidu kanabichromenu v extraktech sušeného konopí 

Koncentrační 

poměr 

Koncentrace 

[g/ml] 
Vzorek 

Koncentrace [g/g] 

Odrůda Bialobřežské Odrůda Finola 

1:10 0,10 
směs 68,40 ± 18,13 92,80 ± 12,45 

květ 141,91 ± 6,63 166,75 ± 8,15 

3:20 0,15 
směs 104,84 ± 26,56 149,29 ± 21,12 

květ 114,00 ± 0,00 164,26 ± 5,53 

 


