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VERONIKA HORÁKOVÁ

BRNO | Ještě před několika týdny paci-
enti jedli léčivé konopí například ve for-
mě běžně dostupné čokolády. Teď už ne-
musí. Ve Fakultní nemocnici u svaté
Anny v Brně (FNUSA) mají lékárnu,
kam dodávají české konopí ve formě to-
bolek. Takové lékárny jsou v republice
jen čtyři. Dvě v Praze a jedna v Uher-
ském Hradišti.
O konopné tobolky pacienti stojí. Ve

svatonenské nemocnici je sice vydali za-
tím jen na dva recepty. „V nejbližších
dnech je však obdrží dalších asi deset pa-
cientů. Zájem o léčbu konopím je enorm-
ní,“ informovala mluvčí nemocnice u sva-
té Anny Petra Veselá.
Oproti tomu Fakultní nemocnice Brno

zatím konopí na žádný recept nevydala.
„Připravujeme kroky, abychom výdej ko-
nopí na předpis zahájili,“ sdělil mluvčí ne-
mocnice Pavel Žára.
Konopí se používá například na tlume-

ní chronických bolestí, trvalé svalové
ztuhlosti, nevolností či tiků při Touretteo-
vě syndromu, což je vrozené neuropsychi-
atrické onemocnění. U svaté Anny mají
centrum léčby nemoci,ve kterém zdejší
lékaři předepisují právě konopí. „Na kon-
zultace sem jezdí pacienti až z Prahy,“ po-
znamenala Veselá.
Konopí naopak nebude možné užívat

kvůli hojení chronických ran. Podle mi-
nisterstva zdravotnictví a Státního ústavu
pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto, že účin-
ky takové léčby nejsou podloženy žád-
nou studií.
České léčebné konopí začali lékaři pře-

depisovat na konci března. Do té doby

bylo dostupné léčebné konopí dovážené
z Nizozemska. Základ ceny českého ko-
nopí pro pacienty tvoří částka, kterou pěs-
titel nabídl v rámci veřejné zakázky, a to
68 korun. K tomu se připočítávají nákla-
dy na distribuci a skladování ve výši
9,75 koruny za jeden gram. „Jsem velice
rád, že českým pacientůmmůžeme nabíd-
nout cenově přijatelnější konopí a poskyt-
nout jim tak doplňkovou léčbu, která
řadě z nich usnadní těžký boj s vážným
onemocněním,“ řekl Zdeněk Blahuta, ře-
ditel SÚKL.

Onkologie i ortopedie

Konopí mohou předepisovat lékaři
z oborů klinická onkologie, radiační on-
kologie, neurologie, paliativní medicína,

léčba bolesti, revmatologie, ortopedie, in-
fekční lékařství, vnitřní lékařství (pouze
pro hospitalizované pacienty) a psychi-
atrie.
„Stále ale nemůže být konopí bráno

jako všelék. Na každého pacienta jeho po-
dání působí jinak a dávkování se upravu-
je. Každopádně je dobře, že se o konopí
jako součásti medicíny začalo mluvit
a mluví,“ sdělil Radovan Hřib z Centra
pro léčbu bolesti FNUSA.
Předepisování konopí je pod velkým

dohledem. Lékaři mohou předepisovat
marihuanu poté, co se prostřednictvím
speciální aplikace zaregistrují a SÚKL
odešle potvrzující e-mail. Také lékárny,
které tento lék prodávají, musí být součás-
tí registru a musí se SÚKL uzavřít rámco-
vou smlouvu na odběr od konkrétního dis-
tributora.

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

mArKýZy, ŽALUZIE
VENKOVNÍ rOLETy
GArÁŽOVÁ VrATA

Vzorková prodejna v Čechách u Přerova
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

LÁTKOVÉ rOLETy
rOLETy DEN-NOC

Konopí na recept zatím v Brně vydává pouze lékárna u nemocnice u svaté
Anny. ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

ČERNÁHORA | Novinku pro milov-
níky piva, ale i ty, kteří klasickou
chuť chmelových nápojů nevyhledá-
vají, připravil na sezonu Pivovar Čer-
ná Hora. Výčepní v podnicích, kde
nabízejí černohorské nápoje, budou
od května zákazníkům míchat také
nové radlery podle speciální radlerov-
ské „kuchařky“. V ní je třináct recep-
tů doporučených přímo od sládka.
„Máme za sebou testování jednotli-

vých variant a kombinací černohor-
ských piv a limonád podle poměrů,
které vymyslel náš obchodní sládek.
Hotová je i jakási kuchařka, speciální
radlerovský lístek, v němž si zákazní-
ci budou moci přečíst krátké popisy,
aby si dovedli představit, jaký druh
piva a jaký druh limonády radler ob-
sahuje a jak to chutná. Dále v takzva-
né kuchařce najdou také doporučený
poměrmíchání nebo popis, jaký je ob-
jem alkoholu v nápoji,“ popsala mluv-
čí pivovaru Lucie Tučková.
„Kuchařka“ bude k dispozici také

na koupalištích, u cyklostezek nebo
na vybraných lokálních akcích.
S pivy, mezi kterými je i ležák nebo
kvašené pšeničné pivo, budou výčep-
ní míchat ale jen trio limonád, Citro-
nádu, Malinádu a Koalu. Ty od dub-
na míří z Černé Hory podle vylepše-
ných receptur, v nichž už není jako
sladidlo použitá stévie, která někte-
rým zákazníkům vadila. Ostatní li-
monády ale budou nejen při objedná-
vání z radlerovského lístku lidé hle-
dat marně, pivovar totiž jejich výro-
bu zastavil – včetně typické chmelo-
vé limonády Grena, podle mluvčí
o ně nebyl takový zájem. (duch)

Hostinští budou
míchat pivo
s limonádami

KRÁTCE

Pohořelice ochrání hráze
za 70 milionů
POHOŘELICE | Přes 10 kilometrů sypa-
ných hrází, betonových i mobilních zdí
a takzvaných průlehů bude brzy chránit
obyvatele Pohořelic a jejich majetek
před více než stoletou vodou z řeky Jihla-
vy. Stavební práce vypuknou letos na
podzim a potrvají zhruba dva roky. Ná-
klady se vyšplhají na 70 milionů korun.
Většinu z nich zaplatí dotace z evrop-
ských fondů. Systém protipovodňových
opatření se dotkne 36 hektarů plochy.
Ochrání zastavěné území i rozvíjející se
průmyslové zóny. Povede kolem katast-
ru města i vnitřní zástavbou. (sol)

„Tráva“ na předpis
V lékárně nemocnice u svaté Anny prodávají české konopí. Zatím je jediná v Brně


