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ÚVOD

Vážení čtenáři, velmi ráda bych vás zde přivítala u mé 
práce. Tato práce by měla sloužit k rozšíření pohledu na 
problematiku konopí, a to hlavně konopí technického. 
Mnoho z vás se jistě již setkalo s těmito pojmy – konopí, 
marihuana, technické konopí či konopí v medicíně. Jaký 
je však mezi nimi rozdíl a v čem jsou podobné, to může 
být někdy značně obtížné rozlišit. A právě v tomto by vám 
měla pomoci moje práce, v níž se snažím problematiku 
konopí shrnout srozumitelnou formou z co nejvíce úhlů.

V dnešní době rychlého vývoje a velké spotřeby k nám 
pomalu přichází mnoho problémů, které vznikaly již 
v minulosti a teprve dnes se plně projevují. Jen namátkově 
mezi tyto problémy patří velké množství odpadů, tvorba 
nových pouštních oblastí, ztráta biodiverzity a také vysoká 
spotřeba umělých hnojiv a tím poškozování krajiny. A 
právě tyto problémy nás přivádějí k textilnímu odvětví, 
které je doposud označováno jako jedno z 
„nejšpinavějších“. Díky mnohým ekologicky zatěžujícím 
procesům, které za oponou tohoto na první pohled lákavě 
vypadajícího odvětví probíhají. Právě proto se 
v posledních letech začínají vyskytovat tendence 
nahrazovat suroviny udržitelnými variantami nebo 
alespoň přijít s ekologicky výhodnější alternativou. 
A jednou z těchto alternativ je právě technické konopí.

O tom, že se z technického konopí dá vyrobit tkanina, ví 
asi skoro každý, další možné využití technického konopí 
zjistíte při čtení této práce. 
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Tato brožura vás postupně provede tématy, jako je 
udržitelnost a její souvislost s rychlou a pomalou módou, 
jaké jsou dopady tohoto rozdílného chápání módy a jaké 
důsledky vytváří. Dále také tím, proč je konopí 
udržitelnou rostlinou a proč je vhodné ji pěstovat i zde, 
v České republice. Také o cestě konopí z pole, přes 
konopné vlákno až ke konopnému textilu a nejen k němu. 
A na závěr se dozvíte o českých výrobcích v textilu 
i mimo něj. 

Tato práce se tedy snaží věnovat se jednotlivým tématům 
týkajících se konopí a dát je do souvislostí i pro ty, kteří 
jsou v této tematice úplnými nováčky.

Tato práce vzniká jako bakalářská práce pro Technickou 
Univerzitu v Liberci na Fakultě textilní, pro obor textilní 
marketing.



9

UDRŽITELNÝ ROZVOJ A 
POMALÁ A RYCHLÁ MÓDA

V této kapitole budou nastíněny okolnosti udržitelnosti 
a to, co ji spojuje s rychlou a pomalou módou. 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Udržitelný rozvoj i udržitelnost je v posledních letech 
velmi skloňovaným tématem a to je dobře. Protože právě 
v dnešní době stále více vidíme dopady našeho 
hospodaření, které mají převážně negativní podtext. Proto 
se objevují hnutí za lepší hospodaření s našimi zdroji a za 
udržitelnost. [1] Pokud by se nám podařilo na cestu 
udržitelnosti dostat, mohli bychom po ní jít nejen my, ale 
i příští generace. Udržitelnost staví na třech hlavních 
pilířích, a to environmentálním, sociálním 
a ekonomickém. [2]

Environmentální pilíř představuje pohled na člověka 
a přírodu. V této chvíli člověk vytváří až příliš negativních 
vlivů na přírodu a vytváří tak neudržitelné nároky. Mezi 
dopady například patří velké množství příliš pomalu se 
rozkládajícího odpadu, tedy převážně plastů, vysoké 
emise, plýtvání vodou a jako následek desertifikace1 
krajiny. Mezi více známé jistě patří zhoršená kvalita 
vzduchu a budoucí nedostatek fosilních paliv. 

1 Desertifikace – tvorba nových pouštních oblastí, následek plýtvání 
vodou
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Ekonomické hledisko přináší pohled na hospodaření 
člověka a jeho technologické i organizační inovace. 

Sociální hledisko poukazuje na vztahy a společnost jako 
takovou. Snaží se řešit velké propasti mezi sociálními 
třídami, začlenění lidí z vyčleněné části společnosti. 
Předním účelem tohoto hlediska je vzdělání lidí v ohledu 
ekologie, spotřebního chování a dalších.

V souvislosti s udržitelností je třeba také zmínit rychlou 
módu jako protipól udržitelnosti.

RYCHLÁ MÓDA 
Rychlá móda je překlad anglického spojení „fast fashion“. 
Jedná se o narážku na rychlou výrobu, nízké ceny a rychlý 
prodej ukončený krátkou dobou nošení a výměnou za 
nový módní kus. V tomto odvětví módy se trendy mění 
prakticky každý týden oproti vysoké módě2, z které 
většinou inspirace rychlé módy pochází, kde je změna 
jednou za sezónu. Ve výsledku je tedy většina známých a 
velkých prodejních značek s oblečením spojena s rychlou 
módou, vynecháme-li z toho výčtu značky exkluzivní. [3]

Problém rychlé módy je v množství spotřebovaných 
materiálů, zdrojů používaných na výrobu oblečení, ale 
také už i v samotném počátku pěstování rostliny pro 
výrobu většiny textilu – bavlny. O problémech pěstování 
bavlny však budeme hovořit až dále. Při výrobě 
bavlněného textilu mnohdy nejsou vhodné podmínky pro 
pracovníky, pracuje se s toxickými látkami, na dlouhé 

2 Vysoká móda – někdy „Haute Couture“, luxusní móda předváděná 
sezónně na molech nejznámějších návrhářských domů
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směny, a to zejména proto, že se tyto výrobní podniky 
nacházejí v zemích třetího světa nebo v asijských zemích. 
Dalším problémem je potom znečištění okolí a vodních 
toků kolem těchto továren. Každopádně problém rychlé 
módy nekončí ani prodejem textilního výrobku 
zákazníkovi, neboť díky většinové levné výrobě zboží 
příliš nevydrží a stává se tak rychle odpadem na skládkách, 
a to v obrovském množství, které momentálně ve většině 
případů nemáme jak dále zpracovat. [4]

POMALÁ MÓDA
Problémy rychlé módy jsou jistě nepopiratelné a čím dál 
více viditelné. A právě proto se čím dál tím více prosazuje 
pomalá móda, jež je opakem rychlé. Podobně jako u 
předchozí módy pochází název z angličtiny, a to ze spojení 
„slow fashion“. Základem pomalé módy je právě již výše 
zmiňovaná udržitelnost, která by se měla propojit s celým 
životním cyklem výrobku, tedy od pěstování rostlin na 
výrobu materiálu až po konec cyklu ukončený recyklací 
nebo jiným, avšak funkčním způsobem. [5]

Pomalá móda také souvisí především s pojmy jako kvalita, 
dlouhá doba funkčnosti a vyšší cena. Ač se může zdát 
počáteční vyšší cena odrazující a navozuje pocit, že 
utratíte více, výsledky koupě tohoto oblečení jsou opačné. 
Hlavním smyslem pomalé módy je mít méně kusů 
oblečení, avšak takových, které vydrží dlouho funkční i 
vizuálně hezké. Ve výsledku utratíte tedy méně, než když 
budete kupovat sice o něco levnější oblečení pocházející 
z produkce rychlé módy, které po pár měsících bude 
nenositelné a bude nutné koupit nové.
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Smyslem pomalé módy je také to, že se budete moci více 
zajímat o lokální designéry a suroviny, z nichž je oblečení 
vyráběno.

Pomalá móda se snaží vypořádat i s redukcí odpadů, zde 
nabízí kromě udržitelného nakupování například co 
největší podíl recyklace anebo alespoň částečný přechod 
na udržitelné materiály, jako jsou len, konopí, v menší 
míře také organická bavlna a kukuřice. [6]

Pokud bychom však mluvili o plném potenciálu pomalé 
módy, kdy by se tento způsob života stal běžným, nešlo by 
už tolik ani o řešení dopadů velkého množství odpadu. 
Řešení by přišlo v začátku, a to snížením výroby nového 
oblečení a tím ušetření velkého objemu materiálů i zdrojů. 
[7]

Mezi další zajímavé části tohoto tématu patří jistě hnutí 
fashionrevolution a jejich česká ambasadorka Veronika 
Hubková se zajímavou knihou o rychlé módě – „Příběh 
šatní skříně“. [5] A také Kate Fletcher, která jako první 
použila termín „slow fashion“ (tedy pomalá móda) v roce 
2007, a její kniha o pomalé módě – „Sustainable Fashion 
and Textiles“. [7]Pomalá móda je klasická tím, že „více je 
méně“. Proto se s pomalou módou začaly velmi spojovat 
ještě další dva směry – zerowaste3 a minimalismus4. 

3 Zerowaste – česky „Život bez odpadů“ je označení pro životní styl, 
který podporuje opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů, 
jejich skládkování, nebo jejich spalování.
4 Minimalismus – životní styl, minimalisté se soustředí jen na to 
podstatné a vědomě si kolem sebe tvoří prázdný prostor.
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Zerowaste (v českém překladu označovaný spíše jako 
„bez odpadu“) se zaměřuje na předcházení vytváření 
odpadu tím, že jsou pořizovány pouze nutné věci a také 
věci z přírodních a rozložitelných materiálů. 
Minimalismus je charakteristický omezováním množství 
vlastněných věcí a zbavení se zbytečností, tedy snahou žít 
s málem, ale v příjemném a nerušivém prostředí. Pod 
minimalismus pak spadá přímo trend označující 
minimalismus v oblékání – „capsulewardrobe“ (v českém 
překladu minimalistický šatník).

Minimalistický šatník
Minimalistický šatník je jednou z nejpodstatnějších částí 
pomalé módy. Má zredukovat množství oblečení a pomoci 
vlastnit jen kousky oblečení, na kterých nám záleží a které 
opravdu vlastnit chceme.[8] Ukázky minimalistického 
oblečení s obsahem konopí na: Obrázek 1 – 4.

Základy minimalistického šatníku [9]:
 Minimalismus, tedy méně je více.
 Kvalita nad kvantitou.
 Zodpovědnost k přírodě, prvotní volba 

přírodních materiálů5
 Nadčasovost, možnost tvorby velkého 

množství kombinací z mála kusů oblečení.
 Správná péče o oblečení.
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Obrázek 1. – Šaty a šortky značky Net-A-Porter [10]

      

Obrázek 2. – Dámský krátký kabátek značky TOAST [11]
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Obrázek 3. – Dámské krátké šaty značky Hempfortex [12]

Obrázek 4. – Dámský dlouhý svetřík značky JOSEPH [13]
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KONOPÍ A UDRŽITELNOST

Právě v dnešní době začínáme pociťovat dopady rychlé 
módy a celkového silně konzumního spotřebitelského 
nastavení. Proto se začínají hledat alternativy a lepší 
zdroje, které budou v souladu s udržitelností.

Jedním z velkých problémů textilního odvětví jsou druhy 
využívaných vláken pro tvorbu textilu, u nichž silně 
převládá bavlna, která tvoří 40 % celkové produkce 
textilních materiálů za rok na světě. Bavlna je na pěstování 
značně náročná, roste pouze v subtropech a vyžaduje 
k růstu velké množství vody a pesticidů. Půdu také 
připravuje o velké množství živin a pole, na kterých byla 
bavlna pěstována, erodují5. Kvůli tomu se začala hledat 
jiná alternativa rostlinného vlákna, která by pomohla 
alespoň snížit množství produkce bavlny. [14]

Jednou ze zkoumaných možností je právě konopí, které 
z velké části v pěstování nad bavlnou vyhrává. Možnosti 
využití jsou však pro bavlnu a konopí různé, a i když 
v některých případech lze směsovat bavlnu s konopím 
nebo bavlnu konopím nahradit, nelze to vždy.

V oblasti pěstování konopí nad bavlnou vyhrává, podobně 
jako len. Zde je odůvodnění proč.

5 Eroze polní půdy – přílišné zatížení půdy, například pěstováním 
náročných plodin nebo opakovaným pěstováním jedné plodiny. Půda 
přestává zadržovat vodu a ztrácí kvalitu, vrchní orná vrstva bývá 
odnášena proudy vody.
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V roce 2005 byl ve studii N. Charret zkoumán životní 
cyklus konopí a bavlny, tato studie v závěru tvrdí, že 
životní cyklus konopí je mnohem šetrnější a ekologičtější. 
V této studii bylo zjištěno, že na 1 kg konopných vláken je 
zapotřebí 2123 l vody, zatímco na 1 kg bavlněných vláken 
je potřeba zhruba 10 000 l vody. Také bylo potvrzeno, že 
konopí má vyšší výnos vláken na 1 ha, a to až 3 tuny/ha, a 
bavlna pouze 1,35 tuny/ha. Také spotřeba hnojiv je u 
konopí zhruba o 50–60 % menší než u bavlny. [15] Díky 
těmto charakteristikám je tak konopí na pěstování značně 
jednodušší. Další jeho výhodou je, že na rozdíl od bavlny 
konopí roste i mimo oblast subtropů, tedy i v chladnějších 
klimatech. [16] Díky tomu patří mezi velké producenty 
konopí například Německo, Polsko, Francie a Kanada. 
[14]

Další studie také poukazuje na to, že konopí je 
i ekonomicky konkurence schopné k bavlně. Je to díky 
podmínkám pěstování konopí, tyto podmínky jako nižší 
spotřeba vody, nižší spotřeba pesticidů a vyšší výnos 
vlákna na hektar snižují náklady na zemědělskou činnost 
spojenou s pěstováním konopí o 77,63 % vůči bavlně. 
A tak značně snižují finální cenu vlákna.[17]

Předností konopí je také to, že je hypoalergenní6, a tak 
vhodné i pro lidi trpící alergií nebo pro děti. Konopí je 
navíc samo o sobě antimikrobiální. Je proto vhodné ho 
směsovat s bavlnou a vylepšit tak výslednou směs 
o antimikrobiální vlastnosti.[18] Další výhodou 
konopného textilu je pocit, že v zimě hřeje a v létě chladí. 

6Hypoalergenní – materiály, které mají menší šanci způsobit alergie
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Proto je možné konopný textil využít prakticky pro 
jakékoliv oblečení, ať už zimní, nebo letní. Navíc čím více 
pracích cyklů konopný textil absolvoval, tím více je 
měkký a příjemný na dotyk. [19]

Další výhodou konopí je, že z jeho produkce je prakticky 
minimální odpad. Z celé posečené rostliny se stonky 
využijí pro textilní průmysl, semena a listy jako krmivo, 
pazdeří potom jako stavební materiál nebo palivo 
a kořenový systém se strništěm se zpátky zaorá do půdy 
jako výživné hnojivo. Díky tomuto je pěstování konopí 
výhodné, neboť jsme schopni zpracovat většinu jeho částí 
a mít z toho prospěch. Na konci životního cyklu je navíc 
konopí plně biodegradabilní.7

7 Biodegradabilní – výrobek plně rozložitelný v přírodě
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BOTANIKA A VYUŽITÍ KONOPÍ

Konopí je známo již dlouho, původem pochází zřejmě 
z Číny, kde bylo využíváno v medicíně již 10 000 let 
př. n. l. Další důkazy o využití konopí máme z období 
Mezopotámie či starověkého Egypta. [20] Důkazy 
dosvědčující schopnost tvorby tkanin z vlákna konopí se 
pak datují až 8000 let př. n. l. [21]

BOTANIKA KONOPÍ
Botanika konopí je dodnes značně spletitá díky různým 
druhům a původům konopí. Nejčastější a nejvíce 
používaná je však teorie tří druhů, konopí rozřazuje velmi 
jasně a jednoduše. 

Obrázek 5. – Vzhled druhů konopí [22]

Existují tři druhy konopí – konopí seté (cannabis sativa), 
konopí indické (cannabis indica) a konopí rumištní 
(cannabis ruderalis). Konopí rumištní není považováno za 
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účinnou rostlinu, a tak se o něm příliš nehovoří. Konopí 
seté je druh konopí většinou pěstovaný kvůli vláknu, 
semenům a listům pro zemědělskou produkci. Odrůdě 
konopí setého, která má menší obsah THC8 než 0,3 %, se 
pak běžně říká konopí technické. Tento název označuje 
takové konopí, ze kterého nelze vytvořit návykové látky, 
v tomto případě marihuanu, hašiš. Vzhled viz Obrázek 2. 
– Rostliny technického konopí. Konopí indické je 
pěstováno pro účely medicínské a farmaceutické, lze z něj 
připravit návykové látky.
Většinu druhů od sebe lze běžně rozeznat pohledem, 
konopí seté bývá vysoké a jeho listy úzké. Konopí indické 
bývá menší a má širší list. Konopí rumištní je velmi malé, 
má jen pár listů a běžně roste kdekoliv. [23] Přehled druhů 
konopí viz Obrázek 3. – Druhy konopí.

Obrázek 6. – Rostliny technického konopí [24]

8 THC – Δ9-tetrahydrocannabinol, látka vyvolávající psychotropní 
účinky
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Obrázek 7. – Druhy konopí

Konopí seté
•Může obsahovat THC vyšší než 0,3 %.
•Lze z něj vyrobit návykové látky, většinou však značně 
nekvalitní, vzhledem k vlastnostem rostliny.

•Využití má v technickém průmyslu, pouze však v cizině.
•Nelze jej legálně pěstovat v ČR.
KONOPÍ TECHNICKÉ
•Poddruh konopí setého.
•Nesmí obsahovat více THC než 0,3 %. 
•Lze jej využít pro technické obory, v zemědělství a v 
kosmetickém využití.

•Nelze jej využít ve zdravotnictví v lécích.
•Nelze jej zpracovat na návykové látky.
•Nelze jej kouřit.
•Lze jej legálně pěstovat v ČR.

Konopí indické
•Má obsah THC vyšší než 0,3 %.
•Využití v medicíně.
•Možnost tvorby kvalitních návykových látek.
•Nelze jej legálně pěstovat v ČR.
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Konopí je dnes nejvíce známo svou tvorbou 
sekundárních metabolitů, které mají léčivé účinky 
a některým z nich jsou také přisuzovány psychotropní 
účinky9. Konopí produkuje více než čtyři sta metabolitů, 
z toho se jich vyskytuje sedmdesát pouze v konopí, 
odkud pochází název kanabinoidy. Mezi nejčetnější patří 
canabidiol (CBD), Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9 – THC), 
kanabigerol (CBG) a canabichromen (CBC). 

VYUŽITÍ KONOPÍ
Využití pro konopí je velice široké, a právě proto je o něm 
teď mnoho slyšet. Využití konopí lze rozdělit na dvě části, 
konopí s obsahem THC pod 0,3 % – technické konopí a 
konopí s vyšším obsahem THC.

Konopí s vyšším obsahem THC je běžně užíváno 
v medicíně, kde už se úspěšně používá v lécích proti 
roztroušené skleróze a v lécích proti nevolnosti při 
ozařování. A zkoumá se i jeho další využití. [25]

Technické konopí lze využít v mnoha oblastech, jako je 
textilní výroba, stavebnictví, farmaceutický průmysl, 
zemědělství, chovatelství, i na biomasu10 pro výrobu 
energie. Konopí lze obecně rozdělit na 4 části – stonek, 
list, květ a semena. 

9 Psychotropní účinky – jde o látky působící na psychiku člověka, 
ovlivňující jeho smyslové vnímání a prožívání okolní reality i sebe 
sama.
10 Výroba energie z biomasy – biomasa je zelená část rostliny, 
v tomto případě se využívá pro výrobu energie spalováním převážně 
pazdeří ze stonku rostliny. [26]
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Ze stonku se získává konopné vlákno a také během 
procesu lámaní na lamačce a vytřásání pazdeří. Vlákna 
mají širokou škálu vlastností. Podstatné využití je 
například v oděvní výrobě. Neméně podstatnou částí jsou 
pak lana, pytle. Také mají využití v automobilovém 
průmyslu, jako kordy do pneumatik, izolace, těsnicí 
materiály a filtry kapalinových pohonných hmot. Pazdeří 
může být využito ve stavebnictví jako výplň či k lisování 
desek. Další možností je zpracování jako podestýlka pro 
skot či palivo. [26]

Listy a květy jsou využívány v potravinářském průmyslu 
na čaje, čokolády či sušenky. Pro dostatečný obsah 
kanabinoidních látek, jiných než THC, se také používají 
ve farmacii. [27] Případně je lze vrátit do půdy jako 
organické hnojivo bohaté na dusík. [28]

 

Obrázek 8. – Neloupané konopné semínko [29]
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Obrázek 9. – Kosmetický CBD konopný olej [29]

Obrázek 10. – Sérum a krém s konopím značky Garnier 
[30]

Konopné semínko je významným produktem celého 
pěstování konopí. Má mnoho využití díky jedinečnému 
složení sloučenin v ideálním poměru využitelném ve 
zdravotnictví, potravinářství, zdravé výživě a průmyslu. 
Dá se z něj vyrobit jedlá moučka i olej a stejně tak i olej 
průmyslový. V ředěném množství se pak používá 
v kosmetickém průmyslu. Dále je možné semeno uplatnit 
jako krmivo pro ptactvo a drůbež. [31]
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Obrázek 11. – Shrnutí využití konopné rostliny, vlastní 
zpracování

Semena
• Zdravotnictví
• Potravinářství, zdravá výživa (jedlá moučka, olej, 

loupaná semena)
• Technický průmysl (oleje, lazury)
• Kosmetický průmysl (pleťové oleje, séra, krémy)

Květ a listy
• Potravinářský průmysl (nápoje, sušenky, čokolády, čaje)
• Farmaceutický průmysl (krémy, séra)
• Zemědělství (listy jako organické hnojivo)

Stonek
• Textilní průmysl (oděvnictví, lana, pytle)
• Stavebnictví (lehký beton, desky, izolace)
• Automobilový průmysl (kordy do pneumatik, izolace, 

těsnicí materiály a filtry kapalinových pohonných hmot)
• Zemědělský průmysl (podestýlka z pazdeří)
• Využití pro výrobu energie (biomasa ze zelené části 

rostliny)

Kořenový systém
• Zemědělství (hnojivo po zaorání)
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PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE

V ČR je možné pěstovat konopí ve všech geografických 
oblastech. Konopí jako takovému se v mírném 
podnebném pásu daří. Z počátku růstu je potřeba 
dostatečná závlaha, po vybudování kořenového systému 
však konopí snese i období sucha. [32] Konopí preferuje 
půdu hlinitou či písčitou s nízkou hladinou podzemních 
vod. [33]

Výsadba
U konopí probíhá výsadba dle oblasti sadby a průběhu jara 
od 10. dubna až po konec května. Seje se do hloubky 30–
40 mm, hlubší sadba by pak nepříznivě ovlivňovala 
kořenový systém. Počet rostlin na 1 m2 je určen dle účelu 
pěstování, pro semena a dostatek listů se rostliny sadí dále 
od sebe, aby měly více prostoru, průměrně 55–75 rostlin 
na 1 m2. Při sadbě rostlin pro textilní průmysl jde o 400–
500 rostlin na 1 m2. Výsledkem toho jsou rostliny s tenčím 
stonkem a kvalitnějším vláknem. [34]

Hnojení
Vzhledem k velkému nárůstu zelených částí vyžaduje 
konopí značnou zásobu snadno přijatelných živin. [32] 
Nejpodstatnější živinou je kvůli rychlému růstu dusík, 
který má vliv na výšku stonku. Dále fosfor, který je 
přijímán nejvíce během doby kvetení a průběhu tvorby 
semen, fosfor tedy urychluje dozrávání semen a zvyšuje 
jejich kvalitu. [32]
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Ochrana před chorobami a škůdci
Na rozdíl od většiny rostlin je konopí značně odolné proti 
škůdcům i nemocem. Vzhledem k rychlému růstu konopí 
a jeho vlastnostem je konopí alelopatické11 k plevelům. 
Tedy značně omezuje růst plevele. Mezi nejčastější 
škůdce konopí v ČR patří dřepčík chmelový, housenky 
můry gama, mšice konopná, zavíječ kukuřičný a zavíječ 
konopný. Z nemocí napadajících konopí je nejčastější 
plíseň šedá. Naštěstí nově vyšlechtěné druhy konopí 
vykazují značnou odolnost vůči škůdcům i nemocem. 
Díky těmto vlastnostem a také tomu, že konopí zanechává 
v půdě velké množství draslíku, je vhodné jako 
předplodina pro okopaniny12. [35]

Sklizeň
Způsob a období sklizně konopí se vždy určuje dle jeho 
pozdějšího účelu použití. Pokud konopí sklízíme na 
vlákno, pak sklizeň přichází v době plného biologického 
vývinu, a to v době květu, většinou v srpnu. Na semeno se 
pak konopí sklízí později, většinou v září. [36]

11 Alelopatie – je jeden ze základních typů biologických interakcí 
mezi dvěma či více organismy, jeden organismus ovlivňuje 
negativně druhý organismus. Díky rychlosti růstu konopí tvoří 
u země jakési skleníkové ovzduší, které zabraňuje prostupu slunce 
a dostatku přístupu vzduchu. [28]
12 Okopaniny – polní plodiny s nízkým obsahem sušiny, např. 
brambor, různé druhy řepy, mrkev.
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KONOPNÉ VLÁKNO A TVORBA 
KONOPNÉHO TEXTILU

V této kapitole projdeme proces tvorby konopného textilu 
od sklizně až po hotový konopný textil a jeho vlastnosti a 
možnosti.

SKLIZEŇ KONOPÍ
Pro sklizeň konopí pro textilní účely je třeba speciální 
sklízecí stroj, který je schopen rozdělit konopí na tři části 
– květ se semeny, stonek a spodní strniště. Tento stroj se 
nazývá konopný býk. [37]

Po posečení se stonek musí připravit na oddělení vlákna. 
Existují dvě možnosti tohoto procesu, a to polní rosení 
a máčení. Polní rosení je moderní způsob, při kterém se 
celý proces přípravy stonků provádí na poli. [38] Máčení 
je starší a dnes už méně užívaný způsob přípravy stonků. 
Při tomto procesu se stonky musely svazovat a máčet ve 
vodě ať už tekoucí, anebo stojaté, dle druhu máčení. [28]

Obrázek 12. – Sklizeň konopí, tzv. „konopný býk“ [37]
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MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ STONKŮ
Celý proces zpracování stonků začíná na lamačce a jeho 
účelem je nahradit procesy vyčesávání, urovnávání a tím 
urychlit proces zpracování. Lamačka má dvanáct párů 
rýhovaných válců, kterými se dřevovina ve stonku 
přeláme, aby ji pak bylo snadnější od vlákna oddělit. [39]

Proces oddělení dřevoviny od vlákna probíhá na třepací 
turbíně. Třepavým pohybem se dřevovina vyklepe 
z vláken. Tímto získáme oddělená vlákna a dřevitou část 
označovanou jako pazdeří. 

Vytřepané vlákno se třídí a upravuje pro další použití. 
Základní třídění probíhá dle délky, barvy a čistoty vláken. 
[39]

Obrázek 13. – Konopné vlákno [40]
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 Obrázek 14. – Konopné vlákno a pazdeří [41]

1. Konopné pazdeří pro všechny druhy výplní
2. Konopné pazdeří a vlákno pro všechny druhy omítek
3. Konopné pazdeří a vlákno jemně drcené, omítky 

a dekorace
4. Konopné rohože – dle rozměru zvuková a tepelná 

izolace
5. Konopný filc v pásek – zvuková izolace
6. Konopné vlákno
7. Konopný stonek drcený – pazdeří

PŘEDENÍ KONOPNÝCH VLÁKEN
Předení konopných vláken je poměrně složitý proces 
a bude zde tedy uveden zjednodušeně. Proces předení 
probíhá v textilním podniku, který se většinou skládá 
z těchto částí – vochlovna, přádelna, tkalcovna a úpravna. 
[42]
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Vochlovna
Ve vochlovně jsou přijatá vlákna rozdělena do dvou 
kategorií, první dlouhá vlákna paralelně13 uspořádána 
vedle sebe – vochlované konopí – a druhá krátká 
a přeházená vlákna – vochlovanou koudel.

Přádelna
Přádelna má více oddělení a probíhá zde mnoho procesů. 
Vlákna se zde čistí od zbytků pazdeří, nespřadatelných 
příměsí a máčí se ve zjemňující emulzi. Z připraveného 
vlákna se potom na nakládacích strojích tvoří pramen. Ten 
se dále na posukovacích strojích rovná, tenčí a sdružuje. 
Když je pramen připraven, tak se dodáním zákrutu na 
předpřádacích strojích mění na přást. 

Dopřádelna
Zde se v dopřádacích strojích přást tenčí do požadované 
jemnosti a poté se zkrucuje v přízi. Příze je výstupní 
materiál celého procesu.

Motárna
Zde se příze namotají na přadena, cívky nebo potáče. 
V tomto stavu se pak zasílají do tkalcovny.

Tkalcovna
V tkalcovně vzniká z příze tkanina, typ tkaniny už je 
přizpůsoben finálnímu výrobku, na který je vznikající 
tkanina určena.

13 Paralelně – souvisle, uložení ve stejném směru.
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Úpravna
Konečnou částí procesu je úprava textilie dle jejího 
budoucího určení. Existují různé druhy úprav.

 
Obrázek 15. – 100% konopná tkanina [43]
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 Obrázek 16. – 100% konopná příze [43]

VLASTNOSTI KONOPNÉHO TEXTILU
Konopný textil má mnoho kladných vlastností, kvůli nimž 
je a byl využíván v oděvním odvětví. I když poslední dvě 
desetiletí jsme mohli zaznamenat menší množství oblečení 
z konopných vláken na trhu, poslední dobou se tento podíl 
zvyšuje. A to pro mnohé překvapivě i navzdory tomu, že 
konopný a stejně tak i lněný textil má jednu velkou 
nevýhodu – velmi snadnou mačkavost. [44]

Mezi kladné vlastnosti konopného textilu patří, že je 
hygroskopický, tedy pohltí velké množství vody, než 
začne mít nositel textilie pocit, že jeho oblečení je vlhké. 
Zároveň bylo prokázáno, že konopný textil se rychleji 
zbavuje vody než například len, a tak urychluje své 
schnutí. [45] Konopný textil má také dobrou savost potu a 
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je odolný vůči plísním i molům. Dále je konopný textil 
dobře barvitelný a po obarvení má vyšší barevnou stálost 
než například textil bavlněný. [21]

Mezi další vlastnosti konopného textilu patří schopnost 
odrážet velmi vysoké procento UV záření a také 
antimikrobiální a antistatické vlastnosti. Právě díky 
antimikrobiálním vlastnostem zpomaluje množení 
bakterií. [15] 

Další výhodou je schopnost konopných vláken se dobře 
směsovat s bavlnou a vylepšit vlastnosti konečného textilu 
z této směsi v oblasti mechanických vlastností o 15 % až 
20 % ve srovnání ze 100% bavlnou. [17] 

Mezi nevýhody patří zhoršený omak a zhoršená měkkost, 
vysoká mačkavost. Avšak na tyto problémy se 
momentálně zaměřují studie a pokoušejí se je vyřešit 
pomocí úprav textilu. Konopný textil se celkově prokázal 
jako netoxický, nedráždivý a na konci svého životního 
cyklu skutečně odbouratelný – rozložitelný. [15] Ve 
vhodných podmínkách se konopný textil rozloží již za 
jeden měsíc, nejdéle však do deseti let, v závislosti na 
úpravě daného textilu. [21]
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Obrázek 17. – Přehled postupu tvorby konopného textilu 

1. Sklizeň a příprava stonku

• Sklizeň stonku pomocí tvz. konopného býka
• Polní rosení či máčení
• Mechanické zpracování stonku na lamačce
• Mechanické zpracování stonků na třepací turbíně, pro 

oddělení vlákna a dřeviny

2. Předení konopných vláken

• Vochlovna – rozdělení na krátká a dlouhá vlákna
• Přádelna – čištění vlákna, naložení v emulzi, tvorba 

pramene z  připravených vláken, dodáním zákrutu vzniká 
přást

• Dopřádelna – tvorba příze na dopřádacích strojích
• Motárna – přemotání příze na přadena či potáče, pro 

transport

3. Konopný textil

• Tkalcovna – z dodané příze vzniká konopná textilie
• Úpravna – finální úprava textilie dle budoucího použití
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KONOPÍ JAKO DOMÁCÍ 
SUROVINA

Konopí a len byly v českých zemích tradičními plodinami 
a český venkov v nich byl soběstačný ještě v 19. století. 
Konopí spolu s lnem tvořili prakticky jediné rostliny 
pěstované pro vlákno v českých zemích. [46] Dokonce i 
později, do roku 1952, je konopí udáváno jako 
nepostradatelná surovina, bohužel po roce 1952 přestalo 
být v České republice pěstováno, a to až do roku 1997. 
[28] Během těchto let bylo konopné vlákno do České 
republiky dováženo ze zemí, jako je Rumunsko, Čína či 
Indie. Bylo přiváženo většinou menší množství přibližně 
do 5 tun vlákna ročně. [47]

Po roce 1997 nastalo několik let experimentů 
s pěstováním konopí na půdě České republiky. V prvních 
letech po návratu konopí bylo osázeno pouze několik 
hektarů. Množství osazené plochy však rostlo a v roce 
2003 se odhadovalo, že Česká republika bude soběstačná 
v množství vypěstovaného konopí určeného k textilním 
účelům již v příštím roce. [47]

Ze záznamů Českého statistického úřadu [48] vyplývá, že 
v roce 2020 bylo v ČR 413 ha osazených konopím, 
bohužel téměř mizivá procenta z tohoto čísla jsou 
využívána pro textil. Přitom vypěstované konopí by bylo 
pro toto využití vhodné. Mezi momentální největší 
problémy konopí patří velká náročnost administrativy 
zatěžující pěstování konopí v ČR, dále také nedostatek 
techniky pro posečení konopí pro textilní využití. 
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Přesto je však nutno konstatovat, že pomalu spějeme 
k lepším možnostem pro využití konopí v ČR. V roce 
2021 jsou ve sněmovně projednávány zákony, které by 
mohly ovlivňovat a potencionálně zjednodušit pěstování 
technického konopí u nás. 

Zde jsou hlavní důvody pro rozšíření a zpracování konopí 
setého [47]:

 Konopí je přírodní surovina, má příznivý vliv 
na životní prostředí – rozšiřuje biodiverzitu.

 Také se nově uplatňuje v mnohých oborech.
 Konopí seté roste v téměř každém klimatu 

v Evropě. Důkazem je pěstování konopí ve 
Španělsku, Německu i Finsku.

 Konopí vzhledem ke svému růstu potřebuje 
minimum ochranných pesticidních prostředků.

 Moderní technologie nahradily člověka 
a odstranily proces máčení konopného stonku, 
který byl nejen drahý, ale i problémový 
z hlediska ekologie.

 Jsou vyšlechtěny odrůdy s vysokým obsahem 
vláken, vzhledem k minulosti, avšak naprosto 
bezpečné, s THC pod hranicí 0,3 %, tedy 
slučující se s legislativou o pěstování konopí 
v ČR.
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Zásady pro pěstování technického konopí v ČR v roce 
2021 [49]:

 Druh či odrůda musí být registrovaná v katalogu 
odrůd pro ČR nebo Evropskou unii.

 Obsah THC14 nepřekračuje hranici 0,3 %. 
 Pro pěstování na ploše větší než 100 m2 je potřeba 

splnit ohlašovací povinnost dle § 29 zákona 
o návykových látkách. 

Pěstování konopí s vyšším obsahem THC než 0,3 % je 
umožněno pouze s výjimkou státu za přísných pravidel, 
a to většinou pro oblast výzkumu a zdravotnictví. Většinu 
pravomocí týkajících se technického konopí pak pod 
sebou má Ministerstvo zemědělství a jeho podřízené 
organizace. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) 
zajišťuje vydávání licencí pro dovoz osiva konopí. 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 
zajišťuje oblast uvádění rozmnožovacího materiálu do 
oběhu a oblast použití konopí setého v krmivech. [49]

KONOPNÝ TEXTIL V ČESKÉ REPUBLICE
Do České republiky se konopná móda dostává především 
od přeprodejců ze zahraničí. Mezi ty nejznámější 
a věrohodné patří například Etik Butik a Green Butik. 
Samozřejmě i v České republice se někdy nacházejí 
lokální šicí dílny pracující s konopnou látkou, je jich však 
velmi málo. 

14 THC – Δ9-tetrahydrocannabinol, látka vyvolávající psychotropní 
účinky.
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Zatím jedinou značkou českého konopného textilu je 
Bohempia založená textilním inženýrem Tomášem 
Rohalem. V době minulé Bohempia dovážela kvalitní 
konopné látky z Francie a další proces výroby už probíhal 
výhradně v Čechách. Teď zamýšlí si v Čechách pěstovat 
vlastní konopné rostliny pro výrobu potřebných látek. [16]

Mezi sortiment společnosti Bohempia momentálně 
spadají převážně oděvy a obuv. U textilu mají v nabídce 
trika, mikiny, ponožky i spodní prádlo. Ve většině těchto 
výrobků se jedná o směs s bavlnou v poměru 70–85 % 
bavlny a 15–30 % konopných vláken. Další částí 
sortimentu jsou pak například utěrky, u kterých je poměr 
50 % bavlna a 50 % konopná vlákna. Dále tašky, pásky 
a ledvinky, u kterých je podíl konopí 100 %. Poslední 
kategorií jsou boty, vyrobené ze 100% konopného vlákna 
s přírodní kaučukovou podrážkou, v typu barefoot15 nebo 
klasické. [16]

Obrázek 18. – Produkty značky Bohempia [16]

15 Barefoot – boty s širší špičkou, lehké a flexibilní s tenkou 
podrážkou, pomáhají lépe držet tělo a klenbu nohy, podporují 
přirozenou chůzi.
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Obrázek 19. – Konopné tenisky značky Bohempia [16]

Netextilní část konopí v České republice
Mezi prodejce dalších výrobků z konopí než jen textil patří 
i již zmiňovaná Bohempia, která má v nabídce také mýdla 
a šampóny z konopí a také konopný CBD olej.

Dalším značným českým výrobcem mimo textil je Hemp 
Production CZ, mají v nabídce potraviny z konopí jako 
sušenky, chipsy, těstoviny, olej do kuchyně či přímo 
konopná semínka. V další kategorii nabízejí konopné 
masti a mýdla s konopným olejem. 
A mezi poslední část z jejich nabídky patří lazurovací 
laky. Momentálně vlastní více než 250 ha osetých 
konopím v ČR. [50]



41

ZÁVĚR

Účelem této práce je dát dohromady souvislý přehled 
o konopí. Tedy nejen z pohledu textilu, ale i pomalé módy 
a udržitelnosti, stejně tak by měla ukázat, že konopí není 
jednoúčelová rostlina. Naopak to, že konopí zažívá 
vzestup v mnoha zemích, je právě díky jeho širokým 
vlastnostem využití, poměrně snadnému pěstování a 
možnostem konopí vysadit prakticky v jakémkoli 
podnebném pásu. 

Tato práce shrnuje, že konopí je poměrně jednoduché na 
pěstování, má malé nároky na vodu a pesticidy, a přesto 
velké výnosy vláken na hektar. Podobně je to i se semeny 
a biomasou celého konopí. Díky tomu, že jej lze zpracovat 
v textilu, stavebnictví, potravinářství, farmaceutickém 
oboru i v chovatelství, má konopí prakticky nulový odpad. 
Navíc podporuje biodiverzitu krajiny a pomáhá zlepšovat 
vlastnosti půdy, nechává ji dobře zásobenou draslíkem i 
dalšími živinami a potlačuje růst plevele.

Vyrobený konopný textil má mnoho výhod jako vysokou 
hygroskopicitu, dobrou savost potu, vysokou odolnost 
vůči UV záření. Také dobře odolává plísním a molům. Při 
nošení lze jistě ocenit antimikrobiální vlastnosti a také 
dobré antistatické vlastnosti. Jistou výhodou je i vhodnost 
ke směsování s bavlnou, přičemž ve směsi podpoří 
mechanické vlastnosti textilie. Po praní navíc měkne a 
získává příjemnější omak.
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Mezi nevýhody konopí patří jistě vysoká mačkavost, horší 
omakové vlastnosti – plně konopný textil není na omak tak 
příjemný jako například bavlněný. A také je potřeba 
zmínit momentálně značně vyšší pořizovací cenu 
konopného oblečení. I když se v delším horizontu může 
koupě vyplatit, počáteční částka bývá dost vysoká.

Momentální situace konopí v Čechách není příliš příznivá 
a konopí je zatíženo poměrně náročnými pravidly, která 
situaci značně komplikují, stejně tak jako poměrně nízké 
dotace. Začínají se tu objevovat první průkopníci v oblasti 
konopí, ať už textilní – společnost Bohempia, nebo 
netextilní – společnost Hemp Production CZ. 
Momentálně, statisticky pro rok 2020, se konopí v ČR 
pěstuje na 413 hektarech půdy a dle prognóz Českého 
statistického úřadu by tato čísla měla v příštích letech růst.

Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří dočetli až sem. 
Děkuji. A doufám, že vám tato práce přinesla nějaké nové 
nebo zajímavé informace, které třeba budete moci jednou 
využít. Anebo jste jen zjistili, že za slovíčkem „konopí“ se 
skrývá víc.
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SEZNAM VYSVĚTLIVEK A ZKRATKY

Vysvětlivky

1) Desertifikace – tvorba nových pouštních oblastí, 
následek plýtvání vodou.

2) Vysoká móda – někdy „Haute Couture“, luxusní 
móda předváděná sezónně na molech 
nejznámějších návrhářských domů.

3) Zerowaste – česky „Život bez odpadů“ je 
označení pro životní styl, který podporuje 
opětovné využívání všech zdrojů bez tvorby 
odpadů, jejich skládkování nebo jejich spalování.

4) Minimalismus – je životní styl, minimalisté se 
soustředí jen na to podstatné a vědomě si kolem 
sebe tvoří prázdný prostor.

5) Eroze polní půdy – přílišné zatížení půdy, 
například pěstováním náročných plodin nebo 
opakovaným pěstováním jedné plodiny. Půda 
přestává zadržovat vodu a ztrácí kvalitu, vrchní 
orná vrstva bývá odnášena proudy vody.

6) Hypoalergenní – materiály, které mají menší 
šanci způsobit alergie.

7) Biodegradabilní – výrobek plně rozložitelný 
v přírodě.

8) THC – Δ9-tetrahydrocannabinol, látka 
vyvolávající psychotropní účinky.

9) Psychotropní účinky – jde o látky působící na 
psychiku člověka, ovlivňují jeho smyslové 
vnímání a prožívání okolní reality i sebe sama.



44

10) Výroba energie z biomasy – biomasa je zelená 
část rostliny, v tomto případě se využívá pro 
výrobu energie spalováním převážně pazdeří ze 
stonku rostliny. [26]

11) Alelopatie – je jeden ze základních typů 
biologických interakcí mezi dvěma či více 
organismy, jeden organismus ovlivňuje negativně 
druhý organismus. Kvůli rychlosti růstu konopí 
tvoří u země jakési skleníkové ovzduší, které 
zabraňuje prostupu slunce a dostatku přístupu 
vzduchu. [28]

12)  Okopaniny – polní plodiny s nízkým obsahem 
sušiny, např. brambor, různé druhy řepy, mrkev.

13) Paralelně – souvisle, uložení ve stejném směru.
14) Barefoot – boty s širším předkem, lehké 

a flexibilní s tenkou podrážkou, pomáhají lépe 
držet tělo a klenbu nohy, podporují přirozenou 
chůzi.

Zkratky

CBD konopný olej – konopný olej s kanabidiolem
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