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Někdy se nám 
omlouvají,  

že přišli na udání
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Je stále neprobádané a obestřené mnoha 
tajemstvími. O zviditelnění konopí na českém trhu 
a jeho jistou renesanci se v poslední dekádě nejvíce 

postaral JIŘÍ STABLA, jinak též DJ Nuff.  
„Náš organismus je schopen si většinou pomoct 

sám. Pokud mu k tomu tedy připravíme  
podmínky,“ říká přesvědčeně.

P
okud už lidé něco 
vědí o léčivých 
konopných produk-
tech, tak většinou 
to, že konopné mas-
ti pomáhají proti 
ekzémům a jiným 
kožním problémům. 

Mohou nějakým způsobem pomá-
hat v době obličejů odřených od 
roušek a rukou poničených ze zapa-
řených gumových rukavic?
Konopí dokáže skvěle revitalizovat 
kůži, obsažené kanabinoidy umějí 
hydratovat, tedy vázat vodu, takže 
kosmetické přípravky s  obsahem 
konopného oleje jsou rozhodně dob-
rým pomocníkem pro zmíněné kožní 
problémy, stejně jako mast s výtažky 
z konopí. Někdo může mít problémy 
s vůní konopného oleje, ale k dostá-
ní jsou dnes i varianty ovoněné třeba 
brazilským pomerančem.
Co všechno se z konopí vyrábí?
Hlavní využití nachází v medicíně, 
ale používá se i ve stavebnictví, tře-
ba v podobě izolace. Už v roce 1941 
vyrobil Henry Ford z  konopí svůj 
plastový model Hemp Car a dobová 

reklama ukazovala jeho nezničitel-
nost kladivem. Dnes mohou konopné 
materiály nahradit i kůži. Své využití 
má rovněž v potravinářském průmys-
lu. Konopný olej obsahuje v ideálním 
poměru nenasycené mastné kyse-
liny omega-3 a  omega-6, ale navíc 
i vzácnou omega-9, přitom ve srov-
nání s často doporučovanými rybami 
coby zdrojem omega-3 kyseliny jde  
v tomto případě o daleko přirozenější 
původ ideální i pro vegany. Konopné 
semínko je zase označováno jako jed-
na ze superpotravin, čehož si nyní ve 
větší míře všímá právě potravinářský 
průmysl.
Konopí bylo v dávné minulosti vel-
mi rozšířenou rostlinou, a to nejen 
kvůli technickému využití třeba pro 
výrobu provazů, ale právě i jako 
léčivo. Co se stalo, že v novodobé 
historii zmizelo ze scény?
Jen pro ilustraci: Bible byla natištěna 
na konopný papír. Éra konopí trvala 
do doby, než došlo k objevu výroby 
celulózy ze dřeva a následně k paten-
tování výroby bílého papíru. Máte-li 
rád konspirační teorie, pak za úpad-
kem konopí nestojí tažení proti  jeho 
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Produkty s obsahem CBD nejsou zrov-
na nejlevnější. Proč? Je snad prob lém 
vypěstovat dostatek konopí?
V rámci české legislativy musejí být 
konopné extrakty zcela zbaveny 
THC. Takže sice podle zákona mů-
žete vypěstovat rostliny s obsahem 
THC menším než tři setiny procenta, 
ale i toto minimální množství pak za 
obrovské peníze musíte při zpraco-
vání odstranit. Pokud by bylo dovo-
leno používat extrakty, které nebu-
dou takto čištěny, výsledné produkty 
budou výrazně levnější. Pro srovná-
ní: Cannabis indica, pěstované za 
účelem získávání THC, obsahuje 
i dvacet procent této látky.
Bez ohledu na to, s jakým konopím 
se pracuje, pro širší veřejnost je to 
všechno „marihuana“. Jak se v prů-
běhu let vašeho podnikání v konop-
ném byznysu změnila legislativa 
a obeznámenost dozorových orgá-

nů s celou problematikou? Když to 
řeknu lidově, máte teď třeba méně 
„buzerace“?
Buzerace bylo určitě více. „Hy gienu“ 
jsme u nás měli každý týden stejně 
jako kontroly z  Celní správy nebo 
České obchodní inspekce. Někdy 
nám úředníci skoro až omluvně říka-
li, že jdou na udání, že s tím nic ne-
nadělají, a i když nechtějí, musejí jít 
na kontrolu. Dnes lze říct, že je klid. 
Nyní ale bude úředníky určitě dráž-
dit nová věc v  podobě CBD květů 
a CBD listů. Je to část rostliny, kte-
rá při zapálení vydává typický mari-
huanový odér, ale neobsahuje nepo-
volené THC. A s tímhle když budou 
lidé provokovat, třeba tím, že si za-
pálí před policistou, napáchají ještě 
strašného zla. Je jen otázka času, než 
se něco takového stane.

V minulosti jste vy i jiní lidé legálně 
podnikající v oblasti konopí čelili 
zákazu reklamy na Facebooku.  
Už se situace změnila? Chápou pro-
vozovatelé reklamních platforem, 
že nepropagujete drogy?
Ne, nezlepšila se vůbec, naopak je 
to ještě horší. Naše produkty teď by-
ly vyřazeny z jednoho velkého čes-
kého e-shopu, protože okolo našeho 
podnikání stále existuje množství 
mýtů. Je opravdu zajímavé, že něko-
mu vadí jakékoli konopné produkty 
bez psychoaktivních účinků jenom 
kvůli tomu, že jsou vyrobeny právě  
z konopí.
Výtažky obsahující zmíněné CBD se 
prodávají jako kapky, ale vedle to-
ho existují další konopné produkty. 
K čemu jsou dobrá třeba samotná 
konopná semínka?
Pokud chcete do těla dostat kana-
binoidy, musíte přijímat produkty 
obsahující extrakty z celých rostlin. 
Samotné konopné semínko žádné 
kanabinoidy neobsahuje, zato má 
mnoho jiných skvělých látek, jako 
jsou bílkoviny nebo esenciální nena-
sycené mastné kyseliny.
Nicméně viděl jsem produkt „Mo-
ravské zemské víno s bio extraktem 
z konopí“. To už je asi čistý marke-
ting podobně jako všemožné ko-
nopné likéry v pražských večerkách 
nachystané pro cizince, nebo se 
pletu?
Popravdě řečeno, když jsem poprvé 
viděl v Rakousku konopné víno, vů-
bec mě to nezajímalo, ale když jsem 
si pak četl knihu Egypťan Sinuhet 
od Miky Waltariho, zjistil jsem, že 
dříve se všechny bylinky rozpou-
štěly ve víně. To mě přimělo k jeho 
výrobě, a tak jsem do moravského 
vína objednal kvalitní konopný ex-
trakt ze Švýcarska. Cílem bylo na-
bídnout ho jako zajímavost v naší 
konopné lékárně na Konopišti. Asi 
vás to opravdu léčit nebude. Něko-
mu chutná, někomu ne. Má zkrátka 
svou chuť. Ale srovnávání s  likéry 
nesedí, protože ty obsahují semínka 
bez kanabinoidů, zatímco naše víno 
obsahuje skutečný extrakt.

Někteří lidé se snaží vyrábět růz-
né konopné produkty. Nemluvím 
o těch, kteří si pro zlepšení nálady 
pěstují marihuanu, ale o lidech, již 
si sami produkují třeba masti. Mají 
i tyto přípravky léčivé účinky? Je to 
cesta?
Nemusíte se mnou souhlasit, ale já 
věřím na věci mezi nebem a zemí, 
takže jestliže si někdo s láskou pěstu-
je kytičku, věřím, že to má význam. 
Můj názor je, že pokud si chce někdo 
udělat svůj vlastní lék, měl by do to-
ho jít. Ostatně konopné masti a tink-
tury si lidé dělali doma sami od ne-
paměti. Jestli výsledný produkt bude 
natolik účinný jako ten průmyslově 
vyrobený, u kterého lze změřit jeho 
parametry a rostlinu ideálně zpraco-
vat, skutečně nevím.
Jsou konopné produkty vhodné 
i pro děti?
Pokud se budeme bavit o medikál-
ním konopí, léčba dětí jeho pro-
střednictvím je u nás na rozdíl třeba 
od Izraele zakázána. Ale produkty 
z konvenčního konopí bych svým dě-
tem bez problému dopřál.
Volně prodejných konopných pro-
duktů je dnes na trhu nepočítaně. 
Jak se má zákazník zorientovat v je-
jich kvalitě, o co se má zajímat?
Pokud hledáte funkční konopnou 
kosmetiku obsahující účinné léči-
vé látky, musí obsahovat výtažky 
z celých rostlin, a tedy mít na sobě 
napsáno Cannabis sativa extract. 
Pokud na ní bude pouze informace, 
že obsahuje Cannabis sativa seed 
oil, tedy olej ze semen, bude pečovat 
o vaši pokožku, ale už vám nepomů-
že třeba od svalových bolestí.
Váš druhý život se točí okolo hudby, 
dýdžejingu. Jak se vůbec přihodilo, 
že se známý DJ stane největším pro-
pagátorem konopných produktů?
Někdy před dvanácti lety jsem se na 
jednom byznysovém večírku sezná-
mil s lidmi, se kterými jsem si šel ven 
zakouřit, pochopitelně tedy nikoli 
tabákové výrobky. Ti lidé se zabývali 
i prodejem různých konopných pro-
duktů proti zdravotním problémům, 
když do toho přišla má  tehdejší  
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Popularizátor konopí a dýdžej 
vystupující pod přezdívkou Nuff 
pochází z Havířova. Vyrůstal jako 
jedináček, pouze s matkou. Sám 
o sobě říká, že byl „raubíř“. Vyučil 
se v oboru kuchař-číšník, ale 
profesi se nikdy nevěnoval.

První zkušenosti coby obchodník 
získával jako podomní prodejce. 
V uplynulých zhruba deseti letech 
pak vybudoval síť Konopných 
lékáren, se kterými vyrazil 
i do zahraničí, a založil několik 
konopných značek (Carun, 
Hempin, Cannabis Institute 
Czechia, CBD Spray). 

Jako DJ je velmi populární na 
Ibize, kterou vnímá jako svůj 
druhý domov.

V rámci svého veganského 
životního stylu připravuje 
podnikatelské projekty i v této 
oblasti. 

Je propagátorem bojových 
sportů, boxuje, má rád 
adrenalinové sporty a v minulosti 
se coby brankář věnoval lednímu 
hokeji. 

K jeho zálibám patří čtení 
motivačních knih, jeho vzorem je 
Nikola Tesla.

JIŘÍ STABLA (37)
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některým účinkům, ale novinoví 
magnáti jako Hearst (William Ran-
dolph Hearst, pozn. red.) a papíren-
ský průmysl. Mimochodem, v rám-
ci propagandy se právě v novinách 
kdysi objevovaly třeba články o nit-
rožilním užívání konopí.
Takže jaké využití mělo konopí 
v medicíně?
Dělaly se z něj třeba tinktury a díky 
svým analgetickým účinkům bylo pře-
depisováno proti bolestivým onemoc-
něním. V současné době je možné mo-
derními metodami izolovat ty nejlepší 
nativní extrakty, které rostlina obsahu-
je a jež podle všeho dříve nebylo mož-
né získat. Na druhou stranu dnešní 
vyšlechtěné odrůdy je těžké srovnávat 
s těmi, které se pěstovaly v minulosti.
To, co se běžně a bez předpisu pro-
dává pod označením konopný pro-
dukt, ale nemůže být označováno 
jako lék, je to tak?

Je to tak. Oficiálně se tyto produkty 
označují jako potravinové doplňky 
nebo jako potravina nového typu. 
Podle zákona tedy u těchto produktů 
nelze mluvit o léčivých účincích, ma-
ximálně lze konstatovat, že pomáha-
jí při léčení.
Asi bychom ale měli vysvětlit, že ne 
všechny produkty jsou volně pro-
dejné. Jak se tedy dělí a jaké zdra-
votní neduhy pomáhají léčit?
V lékárnách lze dnes na předpis zís-
kat medikální konopí, tedy Cannabis 
indica – indické konopí obsahující 
THC. To má status léku. Zároveň se 
teprve hledají správné způsoby na-
sazení a chybí tu edukační kanál pro 
lékaře. Indica se využívá například 
při léčbě roztroušené sklerózy. Pro-
ti indickému konopí stojí Cannabis  
sativa,  tedy konopí seté. Jeho 

 konvenční odrůdy sice také obsahu-
jí THC, ale v naprosto minimálním 
množství, zároveň ovšem obsahu-
je všechny ostatní prospěšné látky, 
které konopí nabízí. Zjednodušeně 
řečeno se dá říct, že zatímco indi-
ca má sedativní účinky, sativa po-
vzbuzující.
Seté konopí je tedy to, ze kterého se 
vyrábějí všechny dnes tak populár-
ní konopné produkty, aniž by s tím 
bylo spojeno cokoli nelegálního?
Ano. Převažují přitom dvě hlavní 
odrůdy – Carmagnola a Finola. Obě 
totiž mají vysoký podíl CBD, což je 
kanabidiol, hlavní látka s  léčivými 
účinky, o kterou zde jde. Je to přitom 
jeden z více než stovky takzvaných 
kanabinoidů, které rostlina obsa-
huje. Tím dalším je třeba zmíněné 
THC. To, proč na nás CBD a další 
kanabinoidy působí, je dáno tím, že 
celou centrální nervovou soustavu 

máme posetu kanabinoidními recep-
tory. CBD v organismu působí pro-
tizánětlivě, protikřečově, má anal-
getické a antiseptické účinky. Jsou 
i další významné kanabinoidy s pozi-
tivním účinkem na naše tělo, jako je 
třeba CBG – kanabigerol, který zase 
pomáhá při zažívání, třeba při léčbě 
Crohnovy choroby. Ale v poznatcích, 
kde a jak nám konopí může pomoci, 
jsme stále na začátku. A proto když 
se mě někdo zeptá, zda konopí lé-
čí, odpovídám, že nevím, protože 
na kaž dého působí jinak. Starám se 
o  marketing nejsilnějšího českého 
muže Jirky „Denisy“ Procházky, zá-
pasníka MMA, a aniž by bylo mož-
né tvrdit, že CBD je lék, zkušenosti 
s uzdravujícími procesy, které Jirka 
s CBD má, jsou na doplněk stravy 
neskutečné.

„Konopí má univerzální použití. Už v roce 1941 z něj  
Henry Ford vyrobil svůj plastový model Hemp Car  
a dobová reklama ukazovala jeho nezničitelnost kladivem.“
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nedějí náhodně: nejprve se u stánku 
zastavila paní s těžkým pracím práš-
kem, a tak jsem se nabídl, že jí s ním 
pomůžu domů. To jsem ovšem netu-
šil, že mě čeká hodinu a půl dlouhá 
cesta. Říkal jsem si: To máš za to, že 
jsi hodný na druhé. 
A ten druhý moment?
Úplně poslední den našeho prodeje 
v obchodním centru jsme se už chys-
tali definitivně skončit. Nabyli jsme 
totiž dojmu, že konopné produkty 
jsou blbost, kterou nikdo nechce. 
U stánku se ale objevila asi nejoškli-
vější cikánka, jakou si člověk dovede 
představit. Začala se vyptávat, co to 
vlastně nabízíme. Vzpomněl jsem si, 
co říká Napoleon Hill ve své knize 
Myšlením k bohatství, a sice že kaž-
dému je třeba věnovat stejnou pre-
zentaci, ať je žebrák, boháč, nebo ně-
kdo jiný, protože nikdy nevíš, kdo to 
může být. Když jsem jí všechno po-
věděl, ukázala mi ruce rozežrané do 
krve a zeptala se: „A pomůže to i na 
tohle, pane?“ Pak slyšela cenu dvě 
stě padesát korun, podívala se na mě 
smutnýma očima a řekla: „Na shle-

přítelkyně Hanka, jež bezúspěšně 
řešila malý kosmetický problém na 
ruce. Chtěla od nich koupit konop-
nou mast. Jeden z těch lidí jí řekl, že 
jí mast dá, pouze ji poprosil, aby si 
večer, než půjde spát, flíček vyfotila, 
protože po namazání už ráno nebu-
de co fotit. Odpověděl jsem mu, že 
pokud se to skutečně stane, té rost-
lině obětuji život a budu chtít, aby ji 
znal každý. Samozřejmě že jsme nic 
nevyfotili, ale ráno byl flíček pryč. To 
byl tak zajímavý moment v mém ži-
votě, že si ho dodnes pamatuji, jako 
by k tomu došlo včera.
Takže chtě nechtě jste byl v ten 
moment zavázán začít prodávat ko-
nopné produkty…
Já byl raubíř z Havířova, dělal jsem 
dýdžeje, boxoval, dělal bojové spor-
ty a měl stále tendenci se přetahovat 
s kluky, kdo je lepší. Když jsem si našel 
přítelkyni, její táta byl velmi přísný, což 
pro mě bylo motivací začít s něčím po-
řádným a dokázat mu, že něco umím. 
Už dříve jsem prodával přírodní švý-
carskou kosmetiku z oblasti zdravého 
životního stylu. Po zážitku s vyléčeným 

flíčkem jsem tedy zavolal Milanovi, 
což byl jeden z oněch lidí, s nimiž jsem 
se na večírku seznámil. Řekl jsem 
mu, že sice nemám žádné peníze, ale 
pokud mi dá kosmetiku do komise, 
prodám mu ji. Souhlasil, a tak jsme 
se dohodli, že mi dodá kosmetiku asi 
za třicet tisíc. Zároveň jsem ve stejnou 
dobu dostal nabídku shánět klienty do 
tehdy spouštěného systému elektro-
nické zdravotní knížky IZIP. Nabídka, 
že za každého klienta dostanu padesát 
korun, mě přesvědčila, abych vyrazil 
zkusit štěstí do Prahy. Jel jsem spolu 
s Hankou a v Praze jsme začali klepat 
na dveře.
Začal jste tedy spolu s IZIP nabízet 
rovnou i mastičky?
Do Prahy jsem vzal i  všechny ko-
nopné produkty, ale nijak se jim 
nevěnoval. Až jednou jsem přišel do 
obchodu a pod dojmem přečtených 
motivačních knih si najednou řekl, 
že tady a teď musím začít obchodní 
jednání. Ty knihy vás totiž přesvěd-
čují, že se nesmíte bát zeptat, takže 
když jsem přišel na řadu, nakoupil 
jsem a prodavačky se jakoby naiv-

danou.“ Bylo mi jí líto, tak jsem ji 
doběhl a tu mast jí dal. A zrovna v ten 
moment mi v kapse zazvonil telefon, 
ze kterého se ozval můj budoucí 
společník s otázkou, kolik peněz po-
třebuji na spuštění e-shopu, o němž 
jsme se před časem bavili. Mnoho li-
dí řekne, že je to shoda náhod, já ale 
na takové náhody nevěřím.
Co bylo pak?
Prodávali jsme na farmářských tr-
zích a říkali si, že by nebylo od věci 
otevřít konopnou prodejnu na Ko-
nopišti. Název zámku je totiž sku-
tečně odvozen od konopí, které se 
zde v minulosti ve velkém pěstova-
lo. Už při přemýšlení o tomto plánu 
jsme si představovali novinové titul-
ky ve stylu „Konopí se vrátilo na Ko-
nopiště“. V té době zde zrovna byly 
k  pronájmu volné prostory, takže 
v roce 2011 jsme na zámku otevře-
li první Konopnou lékárnu. Přesto 
si tehdy někteří lidé mysleli, že zde 
provozujeme obchod s drogami.
Kudy vedla cesta k dalším prodejnám?
Jednou za námi na Konopiště přijel 
zájemce, který chtěl formou  franšízy 

ně zeptal, co to je ten absint, který 
prodávají. Se zájmem se zeptala, 
odkud jsem, když neznám absint. Já 
odpověděl, že z Havířova. A že mož-
ná nevím, co je absint, ale mám s se-
bou něco, co zase nemají v Praze. 
Pobaveně se rozhlédla okolo a řekla: 
„Holky, my že tady něco nemáme? 
To bych chtěla vidět co.“ Tenkrát 
jsem tam prodal zboží za sedm ti-
síc a užil si první pořádnou večeři 
v Praze.
Prodal jste nakonec všechno?
Vzápětí se ozval Milanův společník 
a žádal okamžité zaplacení zboží, ne-
bo jeho vrácení. My si zrovna za po-
slední peníze zaplatili v obchodním 
centru malé prodejní místo na stání, 
že zde prodáme zbytek produktů. 
Měli jsme pocit, že musíme změnit 
svět, že budeme pomáhat lidem, ale 
celý den jsme tam stáli a  nikdo si 
nic nekoupil. Opakovalo se to i dal-
ší den. Zato nás přišla třikrát zkon-
trolovat policie. Ale během těch pár 
dnů se zde odehrály dva zajímavé 
momenty. Tedy zajímavé alespoň pro 
mě jako člověka, který věří, že se věci 

„Když jsme  
na zámku 
Konopiště otevřeli 
první Konopnou 
lékárnu, někteří 
lidé si mysleli, že 
zde provozujeme 
obchod  
s drogami. Název 
ale skutečně 
odkazuje k tomu, 
že se zde rostlina 
ve velkém 
pěstovala.“



otevřít Konopnou lékárnu v pražském 
obchodním centru v Letňanech. Stalo 
se. Následovaly prodejny v Havířově, 
na Václavském náměstí v Praze a jin-
de, až jich nakonec bylo sedmadva-
cet. Také jsme přišli s vlastní znač-
kou Carun. Zatímco na začátku jsme 
prodávali produkty, které pro nás 
vyrobili jiní, posléze jsme je začali vy-
rábět sami. Tím prvním byla konopná 
mast. Vydali jsme konopný katalog 
a jako první přišli s konopnou rekla-
mou do televize, a to se sponzorským 
vzkazem „Simp sonovy vám přináší 
Konopnyshop.cz“. Vlastně vše, co 
jsme vydělávali, šlo do reklamy. Celé 
podnikání se zároveň rozjíždělo jako 

multilevel marketing, kdy výrobky 
odebírali salony, maséři a další lidé, 
již s produkty aktivně pracovali. Ta-
ké jsme využili „metro boxy“, malé 
prodejní stánky v metru, které jsme 
proměnili v jakési malé lékárny a zá-
roveň se z nich stalo epicentrum pro 
rozdávání letáků a osvětu. Na far-
mářských trzích, kde jsme se také 
objevili, prodávali vesměs kamará-
di, bývalí dělníci, které jsem přestě-
hoval z Havířova do Prahy, pomohl 
jim k bydlení a nabídl perspektivu. 
Časem jsme otevřeli Konopné lékár-
ny také v Anglii, Polsku, Číně nebo 
USA. Když jsem v Americe začínal, 
byli jsme asi třetí nebo čtvrtá firma 

nabízející konopné produkty. Dnes 
jich jsou díky popularitě CBD tisíce. 
Nakonec jsem se se svými tehdejšími 
společníky ne zrovna v dobrém ro-
zešel a dnes se věnuji novým konop-
ným projektům.
Za své životní poslání jste si zvolil 
propagaci zdravotních účinků ko-
nopí, jste také vegan. Je za tímto 
rozhodnutím také něco hlubšího, 
nějaká osobní „nakopávka“?
Ano. Kdysi jsem se setkal s velmi těž-
ce nemocným člověkem, který záhy 
zemřel. Tenkrát mě to natolik vzalo, 
že jsem šel a hrozně se opil. Cestou 
domů jsem našel knihu, na které by-
lo napsáno „enzymy“. Ještě tu noc 
jsem ji celou přečetl, stal se vegeta-
riánem a následně veganem a tomu 
přizpůsobil celou svou životní filozo-
fii. Nebylo to ale z touhy chránit zví-
řátka, aby jim nebylo ubližováno, ale 
protože jsem se dozvěděl, jak je celý 
náš život postaven na enzymech a že 
náš organismus je schopen si větši-
nou pomoct sám. Pokud mu k tomu 
tedy připravíme podmínky.

MEZI ČTYŘMA OČIMA 

Poprvé naživo a mezi 
čtyřma očima jsme se 
s Jiřím Stablou potkali až 
po samotném rozhovoru. 
Ten vznikal po telefonu 
a plánovaná „hodinka“ se 
protáhla na dvě a půl hodiny. 
Během nich Jiří vyrazil na 
procházku a ušel asi deset 
kilometrů. O své práci 
i životě hovoří se zápalem, 
ale rozhodně ne jako někdo, 
koho si lze představit pod 
slovem raubíř. Tak totiž 
mluví o svém dospívání. 
Naopak z jeho projevu je 
cítit, jak důležitá je pro něho 
duchovní rovina toho, co 
dělá a jak žije.


