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Nemocní lidé s dlouho-
dobými bolestmimo-
hou užívat konopí.
Jeho chuť je ale nepří-
jemná. Lékař z Fakult-
ní nemocnice u svaté
Anny přišel na nové ře-
šení – dal je do tobolek
a také tím prodloužil
účinky. Nemocnice za-
čala používat levnější
české konopí.

Veronika Horáková
redaktorkaMF DNES

BRNO Kvůli rakovině musel jedna-
šedesátiletý Ladislav z Hodonínska
podstoupit ozařování. Od té doby
má problémy s trávením, bývá mu
špatně. Lékařmu poradil, aby si dě-
lal odvar z konopí a dvakrát denně
jej popíjel. Musí se přemáhat, proto-
že bylina není zrovna chutná. Na
druhou stranu se po ní cítí mno-
hem lépe.
Nyní má společně s ostatními pa-

cienty naději, že užívání konopí,
které mohou dostat na předpis, už
nebude tak nepříjemné. Doktor Ra-
dovan Hřib z Fakultní nemocnice
u svaté Anny v Brně totiž vymyslel

jednoduchý, přitom revoluční
a hlavně šetrný způsob, jakmarihu-
anu nemocným podávat. Prostě ji
„nacpal“ do běžné průhledné kaps-
le, jejíž obal se rozpustí až v těle
a to potřebné z byliny pronikne do
organismu.
„Pacienti inhalují konopí přes tak-

zvaný vaporizér (speciální od-
pařovač – pozn. red.), není
ale pro všechny finančně
dostupný. Nebo roz-
pouští čokoládu, do
které si konopí přidá-
vají. To je zase prac-
né. Proto napadlo
mě a naše lékárnice
připravit konopí ve
formě tobolek,“ při-
blížil Hřib, jak nápad
vznikl.
Konopné kapsle už

vyzkoušeli pacienti, již
mají chronické bolesti nebo
trable po různých úrazech, na
které nezabírá klasická léčba. „Teď
se chceme s konopím zaměřit také
na onkologické pacienty, kteří se
potýkají rovněž s bolestí nebo trpí
například nechutenstvím. Ale také
na lidi, které trápí neurologická
onemocnění,“ poznamenala mluv-
čí FNUSA Petra Veselá.
Kromě jednoduchého nápadu,

jak zelený lék dostat do těla, se Ra-
dovanu Hřibovi podařilo prodlou-
žit jeho účinek – nastoupí po půl ho-
dině, vrcholí po dvou až třech hodi-

nách, odeznít může až po osmi ho-
dinách. Při inhalaci je nástup téměř
okamžitý, ale také odezní už do
čtyř hodin.
Podáváním tobolek s konopím

ale práce Hřibova týmu nekončí:

u svaté Anny chtějí zřídit multidisci-
plinární konopný tým složený z al-
geziologa, neurologa, onkologa, pří-
padně dalších kolegů z oborů, kde
léčbu konopím umožňuje vyhláš-

ka. „Jsem přesvědčený, že můžeme
pomoci dalším pacientům zmírnit
příznaky ať již onkologického, či
neurologického onemocnění,“ po-
dotkl Hřib, který se stará o pacienty
Centra bolesti svatoanenské nemoc-
nice.

Český výpěstek
Do tobolek dávají u svaté
Anny české konopí, kte-
ré začaly registrované
lékárny prodávat na
recept na konci břez-
na. Dosud je k se-
hnání jen ve
čtyřech lékárnách
v Česku, kapsle
jsou zatím pouze br-
něnskou raritou.
„Volají nám z lékáren

a po konopných kaps-
lích se ptají,“ pozname-

nala Veselá. Je proto jen
otázkou času, kdy se tobolky

objeví i jinde v republice.
Doposud mohly lékárny vydávat

pouzemarihuanu z Nizozemska, je-
jíž gram stál přes 250 korun, gram
české marihuany vyjde do stokoru-
ny. Vypěstovala ji firma Elkoplast
Slušovice. Konopí si zatím musejí
platit pacienti, v budoucnu se to
možná změní. Pokud výzkum pro-
káže, že má bylina opravdu léčeb-
né účinky, začne ministerstvo jed-
nat o její úhradě. Výsledky by mohl
mít resort k dispozici zhruba do

roka. Aby na konopí přispívaly
zdravotní pojišťovny, si přeje také
lékař Radovan Hřib.
O jeho zelené tobolky totiž pacien-

ti stojí. Ve svatoanenské nemocnici
je vydali zatím jen na dva recepty,
ale další lidé stojí v řadě. „V nejbliž-
ších dnech je obdrží dalších asi de-
set pacientů. Zájem o léčbu kono-
pím je enormní,“ informovala
mluvčí Petra Veselá.

Přidají se další nemocnice
„Tráva“ se rozšíří i do jiných zaříze-
ní. „Připravujeme kroky, abychom
výdej konopí na předpis zahájili,“
sdělil Pavel Žára, mluvčí Fakultní
nemocnice Brno.
Připraveni k tomuto kroku jsou

také v Masarykově onkologickém
ústavu (MOÚ) v Brně, kde se léčí ne-
mocní rakovinou, pro které je léč-
ba konopím vhodná. „Jakmile se ob-
jeví pacient, který bude tento typ
léčby potřebovat, dostane recept,“
sdělilamluvčí MOÚ Zuzana Joukalo-
vá.
Vydávání konopí je pod velkým

dohledem. Lékaři mohou přede-
psat marihuanu poté, co se pro-
střednictvím speciální aplikace za-
registrují a Státní ústav pro kontro-
lu léčiv (SÚKL) odešle potvrzující
e-mail. Také lékárny, které tento
lék prodávají, musejí být součástí
registru a musejí se SÚKL uzavřít
rámcovou smlouvu na odběr od
konkrétního distributora.

Na bolest konopí. A na jeho
nedobrou chuť kapsle z Brna

Nádhera z Karlštejna Speciální vypolstrovaná bedna a v ní speciální obsah – karlštejnská replika svatováclavské koruny, jejíž originál nechal vyrobit císař
Karel IV., na jehož hlavu dosedla při korunovaci českýmkrálem. Kdo chce kopii vidět, může zamířit dnes a zítra na hrad Veveří. Koruna bude vystavena
v prostoru břitové věže. Repliku, kterámá kvůli použitým vzácným kovům i kamenům nevyčíslitelnou hodnotu, stejně jako originál, vyrobila v roce 1998
specializovaná škola v Turnově pod dohledemprofesora Jaroslava Prášila. Jinou kopii české koruny uvidí návštěvníci valtického zámku, kde je instalová-
no na třicet originálů a vynikajících replik korunovačních klenotů říší Evropy, Asie a Afriky. Foto:Marie Stránská,MAFRA

Český poklad Na Veveří přicestovala svatováclavská koruna
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BRNO Doprava a silnice v Brně jsou
nejnebezpečnější ze všech krajských
měst. Vyplývá to z Indexu bezpeč-
nosti České pojišťovny, který vychá-
zí z policejních statistik dopravních
nehod za loňský rok ve všech 13 kraj-
ských a 59 okresníchměstech repub-
liky.
„Brno má nejhorší výsledky. Kvůli

šesti smrtelnýmnehodám a 101 neho-
dám s těžkým zraněnímmu patří po-
slední – 13. místo,“ vypočítala mluvčí
pojišťovny Ivana Buriánková. Ze sta-
tistik pojišťovny vyplývá, že hlavním
důvodem tragických dopravních ko-
lizí je nepřiměřená rychlost. U více
než šedesáti procent všech doprav-
ních nehod je uveden důvod v do-
pravní terminologii označovaný jako
nesprávný způsob jízdy. „Ale může-
me spekulovat o celé řadě příčin,
jako je mikrospánek nebo nepřimě-
řená rychlost,“ podotkl Jindřich Frič
z brněnského Centra dopravního vý-
zkumu.
Z pohledu celokrajského byla nej-

tragičtější loňskou nehodou srážka
dodávky s kamionem na D1 u Vyško-
va, při níž zemřelo pět lidí, tři se zra-
nili. Dlouhodobě nebezpečné úseky
jsou ale jinde. Například z rizikové
mapy společnosti AF-CityPlan, která
na silnicích sčítala nehody po dobu
dvou let, vyplývá, že nejvíce nehod
se stalo na silnici I/38 ze Znojma do
Jihlavy. Jako jedinou v kraji ji společ-
nost AF-CityPlan označila za vysoce
rizikovou. Z nelichotivé první příčky
tak vytlačila tah z Blatnice pod Sva-
tým Antonínkem na Slovensko.
Policisté jsou při hodnocení riziko-

vých úseků opatrnější a podle mluv-
čí Petry Ledabylové jsou na každé sil-
nici úseky, které lze označit jako ne-
bezpečné a v mnoha případech na
ně upozorňují dopravní značky. Prá-
vě ony, popřípadě rovnou stavební
úpravy, navrhují policisté na základě
svých pravidelných statistik, které
sledují jak frekvenci a počet nehod,
tak i to, jaké následky mají – zda jsou
při nich zraněni lidé a jak těžce. (md)

JižníMorava

Mráz zatopil
ovocnářům
Tři mrazivé noci během týdne mají
pro ovocnáře fatální následky.
Předseda Ovocnářské unie Moravy
a Slezska Ivo Pokorný hovoří
o ztrátách úrodymezi 50 a 100 pro-
centy, postižené je všechno ovoce.
Navíc půjde o plošný problém, jeli-
kož mrazy nebyly jemnější přízem-
ní, ale regulérní. Přesnější škody
poznají ovocnáři příští týden, kdy
sady zkontrolují detailně. (ČTK)

Kouzelné tobolkyNápad jednodu-
chý, ale k nezaplacení. Brněnský lé-
kař RadovanHřib prostě vložil nepří-
liš chutné konopí do kapslí, které se
rozpustí až v těle. Foto: FNUSA

Nehody ve městech:
nejnebezpečnější je Brno

JižníMorava

Klíšťata pohrozila
první encefalitidou
Jihomoravští hygienici letos zazna-
menali zatím první případ klíšťové
encefalitidy, loni evidovali 26 pří-
padů. Upozornili také, že se klíšťa-
ta začínají objevovat už při teplotě
nad nulou. Momentálně je vyšší vý-
skyt parazitů například na Vyškov-
sku, na sever či na západ od Brna.
Klíšťovou encefalitidu šíří jedno až
dvě procenta klíšťat, další nemoc –
lymskou boreliózu – pětina. (ČTK)

Fakta
Konopí na předpis

● Recepty mohou vydávat lékaři
z oborů:
klinická onkologie, radiační onkolo-
gie, neurologie, paliativní medicí-
na, léčba bolesti, revmatologie, or-
topedie, infekční lékařství, vnitřní lé-
kařství (pouze pro hospitalizované
pacienty) a psychiatrie

● Konopí v kapslích
Jedna pilulka s konopím stojí do
dvaceti korun. Jejich počet určuje
lékař podle diagnózy. Jeden gram
českého konopí jinak vyjde do sto-
koruny, gram z Nizozemska přes
250 korun. Pacienti si za něj za-
tím musejí zaplatit. Ministerstvo
zdravotnictví ale možná bude jed-
nat o jeho proplácení pojišťovnami.

● Rychlost účinku kapslí
Nastoupí po půl hodině, vrcholí po
dvou až třech hodinách, odeznít
může až po osmi hodinách. Při
inhalaci je nástup téměř okamžitý,
ale také odezní už do čtyř hodin.

● České konopí v lékárnách
Zatím ho může prodávat lékárna
při svatoanenské nemocnici
v Brně, v Uherském Hradišti
a další dvě v Praze. Konopí
v kapslích mají zatím jen v Brně.

● Konopí v čokoládě
Lékaři můžou předepsat konopí
v gramech. Pacienti si mohou líst-
ky této bylinky spařit a přidat do
rozpuštěné čokolády. Mnoho lidí
právě tak marihuanu pojídá.

● Inhalace přes vaporizér
Pacienti mohou užívat konopí pro-
střednictvím vaporizéru, ve kterém
se bylinky ohřívají na přesně ur-
čenou teplotu a z něhož uniká
kouř, který pacient vdechuje.


