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 ZDRAVÍ
text RENATA FALTEJSKOVÁ foto KUBO KRÍŽO

K luk ze sídliště, jediná-
ček. Autority neuzná-
val, a  třebaže měl na 
vysvědčení jedničky, 
šel na učiliště. „Chtěl 

jsem být slavný DJ a to se mi povedlo i bez 
škol. Prostě jsem potřeboval obor, který se 
dá  trochu šidit,  to je celé,“ říká Jiří, vy- 
učený kuchař. Nic se ale neděje náhodou, 
k  oboru se vrátil, třebaže jen okrajově. 

Jako letitý vegan aktuálně 
zakládá novou značku 
koření Veganek. 

Během života dělal 
mnoho sportů, závodně 
chytal v hokeji a taky boxo-
val. „Přemýšlím, zda ten-
krát existoval nějaký adre-
nalinový sport, který bych 
nevyzkoušel. Čím víc byl 
sport nebezpečný, tím víc 
mě lákal.“ Tak se i  dostal 
k  hudbě. Trenér mu 
nabídl, aby dělal vyhazo-
vače v místním klubu, a po 
jedné rvačce, kdy odvezli 

i zraněného dýdžeje, vzal Jiří hraní za něj 
a  měl úspěch. Z  havířovských klubů se 
propracoval až do Mekky zábavy, na špa-
nělský ostrov Ibiza a k mnoha hudebním 
oceněním. Společně s  DJ Leknem tvoří 
dvojici Nuff & Lekno a posílají z Ibizy elek-
tronickou muziku v  podobě tech-housu 
a  groove techna do celého světa. Jeho 
největší láskou je ale konopí. K  němu se 
dostal vlastně náhodou. 

na kosmetických veletrzích, otevřel první 
konopné lázně a  přišel se zdravotnickým 
prostředkem z  konopí. „Dobývali jsme 
vše, co jsme si vytkli za cíl, například USA, 
Polsko, Čínu, Spojené království, a  to do 
doby, než jsme o značku z ničeho nic při-
šli,“ vzpomíná. Zůstala mu ale síť Konop-
ných lékáren, kterým se věnuje stále. 
Vidí v  nich velký potenciál, protože lidé 
budou chtít znát dávkování konopí, které 
funguje u  léčby rakoviny, roztroušené 
sklerózy, mentálních onemocnění, jakými 
jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova 
choroba – zkrátka budou chtít reference 
a  budou chtít znát souvislosti. Už teď 
jejich poradna denně odpovídá na otázky 
ohledně dávkování. 

Místo ČR v konopném byznysu
Nedávno se Jiří podílel na založení konop-
ného institutu v Čechách, který sdružuje 
významné lidi konopného průmyslu, 
obchodu a výzkumu. Jmenuje se Cannabis 
Institute Czechia, zkráceně CIC. Tam teď 
směřují oči investorů ze světa i z ČR. 

„Osobně si myslím, že se CIC v příštích 
letech stane hlavním hráčem na konop-
ném trhu v EU a bude reprezentovat ČR. 
I když jsme ve středu Evropy a hráli jsme 
v  historii roli nejdůležitějšího konop-
ného lídra pro obchod s konopím v EU, 
stále nám chybějí velcí hráči pro pořádný 
rozvoj.“ Díky aktuálnímu informač-
nímu tlaku ale i ti přicházejí jako houby 
po dešti. 

Jsme malý, ale silný trh. Důkazem je 
i  pořádání jednoho z  největších světových 
veletrhů Cannafest. Ten dává České repub-
lice silný vítr do plachet. „Jedna z velkých 
kanadských společností nám dokonce 
nabídla, že od nás registrační značku 
Konopné lékárny odkoupí a  my budeme 
ve firmě nadále fungovat jako akcionáři. 
Nicméně jednání stále probíhají a  nám se 
Konopná lékárna už teď jeví jako miliardový 
byznys, kterým se, podle mých odhadů, do 
pěti let skutečně stane,“ předpovídá Jiří.

Česká republika zaspala
Je to rok, co Kanada udělala velký krok, 
když uvolnila konopí pro rekreační účely 
a  užívaní konopí legalizovala. Černý 

S Jiřím Stablou 
o začátcích na 

trhu s konopím, 
DJingu a životě 

na Ibize.
Když se narodil, nedýchal a nejevil známky 

života. Pak se přece jen podařilo ho oživit, 
ale prognóza zněla: ochrnutí. Jenže se 

všichni mýlili. Byl to pro něj restart 
a už od dětství věděl, že druhou šanci musí 

využít k velkým věcem.
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Zakladatel konopného byznysu v Čechách

Kdo je Jiří Stabla?
Pochází z Havířova, vyrůstal jako jedináček, 
pouze s matkou. Vyučil se a začínal jako 
podomní obchodník. Působí jako úspěšný DJ 
na Ibize. Své místo našel v konopném byznysu. 
Stál u zrodu značky Carun, kterou vedl a byl 
jejím CEO. Aktuálně se věnuje vlastní síti 
Konopných lékáren a vývoji vlastní značky 
konopných produktů Hempin a CBD Spray. 
Neustále se vzdělává, aktuálně se věnuje 
neuromarketingu. Jeho vzorem je Nikola Tesla.

Jeho bývalá přítelkyně Hanka tehdy 
měla flíček na ruce, kterého se nešlo 
zbavit. Dostali vzorek konopné masti 
na vyzkoušení. Do rána skvrnka zmizela 
a  Jiří cítil, že tohle musí předat dalším 
lidem. Když se vydali na výlet na Kono-
piště, ještě nevěděli, že právě začíná 
jeho životní cesta. Konopí se u nás dříve 
pěstovalo právě tam, a  proto i  svou 
první Konopnou lékárnu Jiří založil na 
Konopišti.  

Na začátku to měl těžké s  úřady 
a s  lidmi, kteří nedokázali myslet pokro-
kově. Dlouhá léta s přítelkyní cítili nená-
vist, ve společnosti byli za „feťáky“. Začali 
klepat po bytech a  nabízet pojistky, aby 
si mohli zaplatit stánek v  obchodním 
centru. „Byla to velká výzva a  stále je. 
Osobně si myslím a  cítím, že je to mé 
životní poslání, které jsem přišel konat. 
Denně mi chodí desítky dotazů, stále na 
ně odpovídám a uvědomuji si, že to budu 
dělat ještě dlouho. Vzdělávám se a miluji 
to,“ říká Jiří.

Stál u  vzniku velké konopné značky, 
byl jejím CEO. Se svými produkty vítězil 



120

konopný trh v  Kanadě vynese více než 
103 miliard korun ročně a kanadská vláda 
vidí legalizaci jako nejlepší způsob, jak čer-
nému obchodování zabránit. Kanada se 
tak stala historicky první zemí G7, která, 
stejně jako Uruguay před pěti lety, povo-
lila veřejnosti legální nakládání s marihu-
anou a  její obchodování na volném trhu. 
„Myslím si, že je to velká událost pro 
Kanadu i pro samotné konopí a jeho uži-
vatele. Specialisté na akciové trhy navíc 
přirovnávají konopný boom k  bitcoinu. 
Jsou lidé, kteří na bitcoin nedají do konce 
života dopustit, a  tak i  konopné akcie 
začínají být horkým tématem posledních 
dnů. Největší pěstitel marihuany pro 
Kanadu, společnost Aphria, podala doku-
menty ke vstupu na americkou burzu. Je 
to velká chvíle pro obchodníky s akciemi 
a  pro všechny, kteří tomu trochu rozu-
mějí,“ soudí Jiří Stabla.

Několik českých firem s  konopím ve 
světě obchoduje, ale zatím nejsou moc 
vidět. „Před pár lety se nám sice povedlo 
zajistit pro pacienty lékařské konopí na 
předpis, ovšem i tak jsme stále daleko od 
kanadského modelu a máme se co učit a co 
dohánět. Vzorem je pro nás stále koncept 
Izraele. V posledních měsících plnil česká 
média premiér s poznatky z Izraele. Jsem 
rád, že našel, stejně jako já před šesti lety, 
smysl inteligentního pěstování a kontroly 
kvality konopí. Je pravda, že mě trochu 
mrzí, že si mé práce nevšiml už tehdy,“ 
konstatuje Jiří.

Dá se říci, že Jiří je renesanční člověk, 
který se nikdy neunaví. Za neutuchající 
energii vděčí i  veganské stravě. „Jsem 
vegan, který má mnoho energie na roz-
dávání, spím tři hodiny denně a  tvořím 
archetypy zdravého životního stylu, se 
kterými zasahuji celý svět. Za svou energii 
vděčím marihuaně, běhu, plavání, vegan-
ské stravě a  pohybu,“ shrnuje konopný 
aktivista. 

Průkopník, posouvající hranice
Když se Jiří snažil v konzervativní společ-
nosti lobbovat za pozitivní účinky konopí 
na tělesné a duševní zdraví, nesetkával se 
s  porozuměním. Byl za feťáka. Jak jinak 
by mělo být nahlíženo na nejrůznější 
psychedelika než s  negativní konotací... 
Stejně tomu bude nejspíš i teď.  

Aktuálně Jiří studuje možnosti léčby 
lidských traumat, psychických problémů 
a  posttraumatických stavů pomocí 
látky MDMA. Nejde o  žádnou novinku, 
v  zahraničí se píší studie o  psychotera-
pii a  léčbě drogově závislých, a  dokonce 
i  u  nás byl v  červenci v  rámci jedné kli-
nické studie schválen experiment, během 
kterého bude pacientům podávaná látka 
MDMA, tedy účinná látka drogy známé 
jako extáze.

„Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet 
duchovní molekulu, DMT. Třeba si zas 
někdo řekne, že jsem blázen, ale to říkali 
i u konopí. Samozřejmě že člověk musí mít 
tyto látky pod kontrolou, vědět, odkud 
pocházejí, a jako se vším, užívat je v kon-
trolovatelné míře. Už Steve Jobs podle 
některých zdrojů říkával, že zkušenost 
s LSD byla jedna ze dvou nebo tří nejdůle-
žitějších věcí, které za život dělal. Vnímám 
to podobně,“ uzavírá Jiří Stabla.    

 ZDRAVÍ
JIŘÍ STABLA

Konopí vs. marihuana
Konopí je vysoká jednoletá bylina s mnoha možnostmi využití. Kromě spousty dalších látek obsahuje 
psychoaktivní tetrahydrocannabinol neboli THC – látku, která působí omamně na lidský organismus. 
Jako marihuana se označují usušená květenství samičích rostlin konopí s obsahem THC vyšším než 
0,3 %. Užívání marihuany je v České republice nelegální, užívání konopí nikoliv. Ve všech podobách 
konopí obsahuje léčivé látky zvané cannabinoidy. 

Marihuana a závislost
Na marihuaně si lze vytvořit závislost, ale zhruba stejnou jako například na sladkém, čokoládě či 
pravidelných denních rituálech. Jde spíš o psychický návyk a ani vysazení na několik týdnů nezpů-
sobuje žádné klasické abstinenční příznaky značící fyzickou závislost. Je to proto, že cannabinoidy 
v těle nefungují jako zástupci některé nezbytné látky (jako je to třeba u nikotinu) ani nevyvolávají 
silné euforické stavy (jako například pervitin). Riziko skutečné látkové závislosti je minimální. Nejsou 
zaznamenány ani žádné důkazy, že by užívání marihuany zákonitě vedlo k tvrdým drogám. Taktéž nebyl 
zaznamenán ani jeden případ úmrtí způsobený užíváním marihuany, což je docela zajímavý fakt, zejmé-
na pokud jej porovnáme s úmrtími spojenými s pitím alkoholu či kouřením cigaret.

Léčivé látky v konopí
Často se mylně uvádí, že hlavní léčivou látkou v konopí je zmiňované THC, využívané při léčbě nemocí 
jako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza či některých druhů rakoviny. 
Nejde však o nejdůležitější, a určitě ani o jedinou léčivou látku v konopí. Bylina obsahuje stovky léči-
vých cannabinoidů. Jmenovat můžeme například cannabidiol neboli CBD, látku bohatě zastoupenou 
v povoleném konopí. Tiší bolest a zmírňuje příznaky celé řady nemocí.

Konopí, marihuana a THC 
Konopí se pěstuje už tisíce let a využívá se v nejrůznějších oblastech života. Marihuana je naopak 
označení pro drogu, která se vyrábí ze samičích květů konopí s vysokým obsahem THC. Z hlediska léč-
by je důležité, že látka THC patří do skupiny účinných cannabinoidů. Kromě ní konopí obsahuje desítky 
jiných cannabinoidů, které také pomáhají například lidem s třesem, Parkinsonovou nemocí, bolestmi, 
křečemi či kožními problémy. THC však není vhodné třeba pro léčbu duševních onemocnění. 
Další z  účinných látek je CBD (cannabidiol), který je dnes k dostání například ve formě CBD oleje.

Nejčastější mýty o konopí
Užívání konopí je ve společnosti pořád docela kontroverzní záležitost. 
Doba jde ale dopředu a mnoho lidí už má alespoň mírnou představu 
o jeho léčivých účincích a mají zájem dozvědět se víc. 


