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▼ Proč jste se rozhodla studovat 
medicínu?

Na gymnáziu mě nejvíc bavila biologie 
a  chemie. Když jsem si dávala přihlášky 
na  vysokou školu, kromě medicíny jsem 
si je podala ještě na pajdák a psychologii, 
ale tam jsem neměla šanci. V humanitních 
oborech jsem kulhala, kdežto z  pěti lé-
kařských fakult jsem nakonec byla přijata 
na  tři. První uvědomění, že klasická me-
dicína ale nebude úplně pro mě, přišlo už 
ve třeťáku při prvních praxích v nemocnici. 
S  pacienty se sice zacházelo vysoce vě-
decky a takzvaně lege artis, ale zato velmi 
málo „lidsky“. Lege artis znamená „podle 
pravidel umění lékařského“. 

Od  prváku jsem ve  volném čase stu-
dovala knihy a  informace o  spiritualitě 
v  jiných kulturách,  různých náboženstvích 
a  také v  medicíně. Nejdůležitější asi byla 
kniha od doktora a psychologa R. Dahlkeho 
a T. Dethlefsena Nemoc jako cesta. V pá-
tém ročníku jsem chvíli uvažovala, že studia 
skončím, a pak jsem málem opravdu skon-
čila kvůli písemným testům z onkologie. Na-
konec jsem ale medicínu dokončila a zvolila 
jsem si jediný možný obor psychiatrii, jež 
je někdy nazývaná oborem duševním. Zde 
jsem doufala v uplatnění toho, co jsem se už 
o skutečné cestě ke zdraví dozvěděla.

Rok jsem pracovala v  dětské psychia-
trické léčebně ve Velké Bíteši, kde se dě-
tem předepisuje každodenní užívání léků. 
Přitom to jsou často jen hodně zlobivé děti 
rodičů, kteří by sami měli intenzivně řešit 
své problémy. Poté jsem dva roky působi-
la na dospělém „polouzavřeném” oddělení 
v brněnské Vojenské nemocnici a pak rok 
na  terapeutickém oddělení Psychiatrické 
kliniky v  Brně-Bohunicích. Zde jsem také 
sloužila denní i  noční služby v  krizovém 
centru. Rok před atestací jsem však dala 
výpověď a ze zdravotnictví odešla.

▼ Bylo to pro vás definitivní rozhodnutí?
Odcházela jsem s  tím, že se budu vě-

novat poradenství a individuální, případně 
skupinové psychoterapii. V  té době jsem 
procházela semináři, jako byl výcvik Gestalt 
psychoterapie, výcvik rodinných konstelací 
a  tantry, studovala jsem astrologii, tarot, 

ho částečně fungujících chemikálií dopo-
ručovaných farmaceuty. Každý z  nás je 
odpovědný sám za sebe. Záleží především 
na tom, jestli životu zevnitř ven odpovíme 
ANO nebo NE. Zdraví je komplexní zále-
žitost a  proces uzdravování se týká těla, 
mysli i všech dalších úrovní lidské bytosti.

▼ Také jste absolvovala týdenní pobyt 
ve tmě. Jaké to bylo?

Velmi intenzivně jsem se setkala se 
svojí myslí a  jejím ubíjejícím obsahem 
a  na  konci pobytu jsem byla přesvědče-
na, že mě dostala. Při východu slunce nad 
slezským krajem jsem ale pochopila, že 
i má mysl je jen iluze a že vše je v úplně 
nejlepším pořádku. 

Naděje nejen pro děti 
s epilepsií
▼ Kdy a jak jste tedy zahájila kariéru 
konopné doktorky?

Vzápětí po skončení úvazku ve zdravot-
nictví, ještě registrována na úřadu práce, 
jsem se v  roce 2010 zúčastnila seminá-
ře Konopí je lék v  Praze, kde měl Dušan 
Dvořák přednášku o  vědeckém podkladu 
léčby konopím a  Jana Jesenská ukázala 
princip vaporizace i s praktickou ukázkou. 
V té době jsem za sebou měla asi dva roky 
rekreačního samoužívání bio konopí z jižní 
Moravy a  na  sobě jsem intenzivně cítila 
pozitivní léčebný efekt. Vědecké potvrzení 
mého dojmu mě okamžitě přesvědčilo, že 
tuto cestu budu následovat. 

▼ Jak je to u nás dnes v této oblasti 
s legislativou?

Existuje z nějakého důvodu zatím stále 
platná, ale naprosto opsolentní meziná-
rodní úmluva o návykových látkách z roku 
1961. Ve  svých základních ustanoveních 
omezuje zacházení s mákem, kokou a ko-
nopím. Od ní je odvozen náš zákon o ná-
vykových látkách, který byl naposledy 
upraven v roce 2013, kdy tam byly přidány 
možnosti „povolení“ zacházení s konopím 
a jeho drogami. Současně se upravil zákon 
o  léčivech, kde jsou stanovena pravidla 
tohoto procesu. Povolení pro zdravotnické Fo
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Přezdívají jí konopná doktorka. MUDr. Jana Budařová, sestra známého herce Jana Budaře, vystudovala medicínu, ale 
té klasické se brzy vzdala. Dnes se zabývá především léčbou konopím, v němž vidí velký léčebný potenciál. Zároveň 
však říká: „Konopí není samospasitelné, protože každý se musí spasit sám, že?“ 

↑ „Dnes jsem už dospěla k závěru, že klasická 
medicína je pomýlená v základním principu, 
kdy je lékař „zodpovědný za zdraví pacienta 
a předepisuje mu mnoho částečně fungujících 
chemikálií doporučovaných farmaceuty,“ tvrdí 
konopná lékařka.

Jana Budařová: 
Věřím tomu, že nejsme jenom tělo

učila se baňkování a reflexní terapii a také 
absolvovala intenzivní seminář Cesta. Že 
se do nemocnice už nikdy nevrátím, jsem 
si tak jistá nebyla, ale že se budu snažit jít 
spíše alternativní cestou, bylo jasné. 

▼ Čím vás to lákalo?
Především jsem hledala východisko 

z  vlastního osobního příběhu, z  vlastní 
nemoci a také mě lákalo sebepoznání. Už 
při studiu medicíny jsem věděla, že jádro 
uzdravení je jinde než v tom, co nabízí kla-
sická medicína, a pomocí těchto seminářů, 
kurzů a výcviků jsem se na vlastní kůži sez-
námila s  mnohem užitečnějšími a  hlavně 
účinnějšími možnostmi. 

Dnes jsem už dospěla k  závěru, že 
klasická medicína je pomýlená v  základ-
ním principu, kdy je lékař „zodpovědný 
za zdraví pacienta a předepisuje mu“ mno-



www.mojemedunka.cz 7Meduňka / říjen 2015

využití vydává Ministerstvo zdravotnictví, 
které tento proces reguluje (v praxi hlav-
ně brzdí) vyhláškami. Je k  tomu potřeba 
speciální elektronický recept, lékař, lékárna 
i pacienti jsou vedeni v registru a přijímání 
i vydávání materiálu podléhá velmi přísným 
pravidlům a  dohledu. Doposud byly plat-
né vyhlášky, kde byla stanovena jen velmi 
malá indikační skupina nemocných, nebylo 
možné ho předepsat pacientům pod 18 let, 
a  v  lékárně šlo sehnat jen pár velmi pře-
dražených odrůd marihuany z  Holandska 
s velmi vysokým obsahem THC a prakticky 
nulovým obsahem CBD. Kanabidiol (CBD) 
je přitom nepsychoaktivní složka konopí, 
které tedy ani není na seznamu omamných 
látek, jež má ještě širší léčivý potenciál než 
samotné THC. 

Někdy v  těchto dnech budou přijaty 
nové vyhlášky, podle nichž by měly být 
povoleny i další odrůdy a také další zdra-
votní indikace a možnost předepsat konopí 
i  dětem. Důležité je také vypsání výběro-
vého řízení na  nového lokálního pěstite-
le a mohlo by se i  podařit, že tuto léčbu 
budou proplácet zdravotní pojišťovny. Co 
z  toho se podaří naplnit, ukáže nejbližší 
budoucnost. (V  době redakční uzávěrky 
tohoto rozhovoru vyhláška ještě přijata ne-
byla – pozn. aut.)

Každý, kdo si myslí, že by mu konopí 
mohlo prospět, by se měl jít zeptat své-
ho ošetřujícího lékaře, aby se celá situace 
trochu pohnula dopředu. Lidé se často bojí 
zeptat, protože donedávna se bohužel na-
šli i takoví doktoři, kteří při vyslovení slova 
konopí začali být agresivní.

Pokud nyní s konopím zacházíte mimo 
oblast s  „povolením“ nebo „hospodářské-
ho využití technického konopí“, vztahuje 
se na  vás zákon o  návykových látkách. 
Pěstujete-li do  pěti rostlin konopí, bude 
to hodnoceno jako přestupek, při větším 
počtu jako trestný čin. Při sklizni i  jediné 
větší rostliny se však člověk ihned dostane 
do kategorie výroba drog v množství roz-
hodně větším než malém. Nejlepším řeše-
ním je tedy úrodu co nejrychleji zpracovat 
a nadbytek rozdat potřebným v okolí.

▼ Jaká je situace v jiných zemích?
Konopí využívaly všechny známé civili-

zace po  tisíce let a od konce 18. století 
se používalo i v západní medicíně. Od 30. 
let 20. století však na  základě silné me-
diální masáže a  výsledné mezinárodní 
úmluvy OSN z polí i lékáren zmizelo. Dnes 
je v  mnoha zemích konopí opět uznáno 
jako lék – v Evroopě například v Němec-
ku, Ra kousku, Nizozemsku nebo Francii, 
ve světě v Izraeli, v Kanadě a ve více než 
dvaceti státech USA. Konají se mezinárod-
ní konference, probíhá řada klinických stu-
dií atd. V USA byl zdokumentován případ 
děvčátka, které se vyléčilo z těžké epilep-
sie užíváním konopí s vysokým obsahem 
CBD. Ta dívka ve  třech letech trpěla až 
300 velkými epileptickými záchvaty týd-
ně, takže její vývoj byl zastaven na úrovni 
několika měsíců. Užívala čistou pryskyřici 
z konopí a nyní má dva až tři záchvaty mě-
síčně, většinou v noci, a mozek zanedbaný 
vývoj dohání mílovými skoky. (Doporučuji 
na serveru CNN.com zadat výrazy: charlo-
te - child - medical - marijuana).

To, že konopí může dětem s  epilep-
sií opravdu pomoci, bylo prokázané také 
klinickými studiemi v  Izraeli. Poté, co byl 
případ Charlotky zveřejněn, se na  mě už 
obrátilo několik rodin, které také mají dítě 
postižené epilepsií. Proto by nová vyhláška 
měla užívání konopí zpřístupnit i dětem.

Dostupnost pro ty, jimž může 
pomoci
▼ Nehrozí, že při uvolnění pěstování 
a užívání konopí budou lidé intoxikováni?

Každý, kdo se jen trochu snaží, seže-
ne silné omamné konopí bez problémů 
i  dnes. Kdo je méně šikovný, dá za  něj 
pouze vyšší obnos nebo si koupí rostliny 
s  obsahem toxických látek vzniklých při 
špatném pěstování. Lidé mají v  podvě-
domí, že jde o nebezpečnou drogu, která 
nesmí být dostupná na každém rohu. Jen-
že ona už dostupná je a dnes si ji na ulici 
běžně koupí i malé dítě. Když se zlegali-
zuje, bude dostupná jiným skupinám než 

nyní a více přístupná těm, kteří ji opravdu 
potřebují. Lidé si naštěstí hojně pěstují ko-
nopí dnes i sami a je pravda, že vypěstují-li 
si ho na své zahrádce v biokvalitě, získají 
pro sebe a své okolí velmi kvalitní a cenný 
materiál. Když se konopím chcete uzdravit, 
je dobré se ho nebát.

Cítím, že moje úloha je nyní dávat lidem 
o  konopí pravdivé a  často velmi základní 
informace. Že je to jednoletá rostlina, kte-
rou lze vypěstovat na zahradě i ve větším 
květináči na  balkoně, většinou má oddě-
lené samčí a  samiččí květenství a  k  její 
správné sklizni a  zpracování potřebujete 
vcelku jednoduchý návod, který najdete 
snadno na internetu. V přednáškách, které 
jsem nahrála na  youtube, také vysvětluji, 
proč a jak vlastně konopí funguje v lidském 
i zvířecím organismu. Těší mě, že na před-
náškách potkávám i kolegy lékaře. 

▼ Poradenstvím v oblasti léčivého konopí 
se zabýváte při mateřské dovolené. 
S jakými chorobami vás lidé nejvíce 
vyhledávají?

Konopí nejvíce pomáhá lidem s nespa-
vostí, bolestmi a  stresem nebo úzkost-
mi, s  nimiž jsou spojeny citelné fyzické 
problémy. Ve  většině případů se příznaky 
onemocnění a  celková psychická i  fyzická 
pohoda zlepšují už při užívání velmi níz-
kých dávek konopné drogy. Tak například 
15 gramů konopného květu (což je hrani-
ce množství pro přestupek a  trestný čin) 
je pro člověka s bolestmi kloubů nebo ne-
spavostí dávka na měsíc. Ovšem pro muže 
s problémy v oblasti prostaty by pryskyřice 
z takového množství květů vystačila na vý-
robů čípků na tři dny. 

Čípky jsou v případě zdravotních problé-
mů v pánvi nebo v břiše nejlepším způso-
bem aplikace konopné pryskyřice. Ve formě 
čípku organismus také snese větší dávku 
konopné pryskyřice, aniž by se dostavil 
omamný efekt. Recept na jejich výrobu lze 
dnes najít na internetu. 

Během svojí praxe jsem také potkala ně-
kolik žen, které měly pozitivní nález na dě-
ložním čípku, potvrzený od  gynekologa, 
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a sežeňte si kvalitnější produkt, ať už z lé-
kárny nebo ze zahrady od souseda.

Nejmenším objemem myslím například 
malý kousek konopného květu, při nadr-
cení na prášek asi na špičku nože. Anebo 
jednu kapku macerátu či oblíznutí lžič-
ky od  konpného másla, sádla, oleje nebo 
čokolády. Pokud se vám do  ruky dostane 
čistý extrakt konopné pryskyřice, nejlépe 
ho nařeďte 10x nebo 20x a opět dávkujte 
po kapkách. Někdo pocítí úlevu při dávce 
na jednu špičku nože a jiný ještě po třiceti 
kapkách necítí nic. Tak jako je různorodá 
tato rostlina, je i jinak citlivý každý člověk. 

Postupným dávkováním předejdete nej -
častějšímu „problému” při zacházení s ko-
nopím. Situace, kdy babička omylem sní 
šest koláčků, které si její vnuk vyrobil na 
párty s kamarády, často končí odvozem sa-
nitkou do nemocnice, i když na světě není 
zaznamenán případ, že by člověk na účinky 
samotného konopí zemřel. Pokud má ov-
šem babička štěstí a její vnuk jí vysvětlí, co 
se s ní děje, a pomůže jí silně změněným 
stavem vědomí projít v  uvolnění a  přijetí, 
může to pro starou paní být například krás-
ný a silný prožitek bezčasovosti, propojení 
a jednoty. 

▼ Když dojde ke změně stavu vědomí, 
může být pak konopí jako léčebný 
prostředek návykové? 

Silnější fyzická závislost vzniká při uží-
vání větších dávek asi u  3 % uživatelů. 
Při nižších dávkách obvykle žádné fyzické 
pro jevy závislosti nezaznamenáte. A co se 
týče psychického návyku, jde o samostat-
nou kapitolu, protože mnohem víc je podle 
mě návykový třeba cukr. Lidé, kteří chtějí 
uniknout před přijetím reality, si pomáhají 
jakoukoliv přírodní nebo chemickou, legální 
či zakázanou substanci. 

▼ Jak vidíte budoucnost medicíny?
Protože jsem na mateřské dovolené, pří-

liš to neřeším. Myslím, že bychom se měli 
modlit, aby změna, která musí nutně na-
stat, proběhla hladce a v míru. 

▼ Sdílíte svůj zájem o alternativní cesty ke 
zdraví i se svým bratrem, hercem Janem 
Budařem?

Ano. Každý jdeme trochu jinudy, ale cíl 
máme stejný. On sám si nedávno šel pro své 
osobní poznání k posvátné hoře Kailás v Ti-
betu a krásně, nejen o tom, píše na svých 
stránkách. Mám jeho texty moc ráda a do-
poručuji je i ostatním (www.janbudar.cz).

▼ Co říkáte na to, že si Angelina 
Jolie nechala kvůli strachu z rakoviny 
preventivně odstranit prsa a vaječníky?

Pro mě to bylo trochu děsivé. Zároveň je 
to fascinující v tom, jak se člověk může stát 
dokonalou loutkou systému.   ◆

Věra Keilová

většinou komplexem postupů a  procesů 
(výživa, strava, půsty, všeliké byliny, vita-
miny, minerály, šamanské rituály, rodinné 
konstelace, energetická cvičení aj). Nejdřív 
se totiž nabízí otázka, co vlastně člověka 
dovede k tomu, že ho nějaká část jeho těla 
začne požírat zaživa?

▼ Máte na ni odpověď?
Na  ni si vždy musí najít odpověď kaž-

dý sám. Já věřím tomu, že nejsme jenom 
tělo, ale tvoří nás i další energetické systé-
my. Když je mezi nimi velká nerovnováha, 
projeví se nakonec intenzivně také na těle. 
Některé destruktivní vzorce chování jsou 
naprosto zjevné – pokud se člověk šedesát 
let nemá rád, není divu, že tělo jeho postoj 
nakonec také sdílí. 

Jak konopí používat

▼ Chce to odvahu nahlédnout do sebe 
sama, ale pojďme zpátky ke konopí. Jak 
může naprostý laik vědět, jak jej použít, 
aby mu jen prospělo a neublížilo?

Postupně se zlepšuje informovanost 
o odrůdách, semínkách i  jejich pěstování. 
A  když se vám do  ruky dostane konopný 
květ neznámého druhu, původu a  slo-
žení, můžete vyzkoušet, zda a  jak na  vás 
tato bylina působí. Vždy doporučuji začít 
nejmenším možným objemem, který se 
po  jednotkách, pomalu a vědomě zvyšuje 
a podle efektu se upraví další dávka. Je-li 
pro vás efekt příliš nepříjemný – existuje 
i malé procento lidí, kteří konopí dobře ne-
snesou – vždy můžete couvnout, případně 
úplně vysadit. Při úplně neznámém konopí, 
jež se vám dostane do ruky, můžete však 
nevolnost dostat třeba i z důvodu použití 
hnojiv nebo jiných toxických látek ze špat-
ného skladování nebo zpracování, nebo 
jde o pro vás konkrétně nevhodný druh či 
odrůdu. V  takovém případě si dejte práci 

čekala je operace, případně i chemoterapie 
a  ozařování. Po  několika týdnech užívání 
čípků byly některé nálezy zcela negativní 
a jiné významně zlepšeny, takže chemote-
rapie indikována nebyla. Důležité je ovšem 
podotknout, že všechny tyto ženy zároveň 
ve svém životě provedly také změny v ob-
lasti výživy těla, vztahů v  ženské rodové 
linii a hlavně v oblasti sebelásky. 

Proč je třeba mít se rád

▼ Co všechno tedy konopí dokáže?
Vědecké poznatky říkají, že umí ztlu-

mit zánět, odstranit bolest a  nespavost, 
podpořit imunitu, pomoci při onemocnění 
epilepsií, dnou, cukrovkou, při Parkinso-
nově nemoci, Alzheimerově chorobě i roz-
troušené skleróze. Konopí je také nazývá-
no antibiotikem 21. století – při zánětech 
pomáhá hlavně čerstvá rostlina. Obsahuje 
více karboxylových kyselin, které se v prů-
běhu zrání, sušení a zpracování přeměňují 
na molekuly THC, CBD atd. Odrůdy s vyš-
ším obsahem THC mohou být spouštěčem 
psychotického stavu nebo schizofrenie, 
kdežto CBD naopak umí tyto stavy ovlivnit 
podobně jako chemické léky. Na vědeckém 
poli se už všechno ví, ale mezi lidmi je in-
formovanost zatím stále malá.

▼ Může pomoci i při rakovině?
Ohledně léčení rakoviny nyní běží studie 

v řadě zemí světa. Už dávno je prokázáno, 
že konopí potlačuje růst zhoubných buněk 
a způsobuje jim tzv. apoptózu, kdy buňky 
samy a  slušně spáchají sebevraždu. Ko-
nopí také zamezuje vzniku metastáz a je-
jich rozrůstání. A právě například pohlavní 
orgány – prostata u mužů a prsa, děloha 
a  vaječníky u  žen – mají mnoho kanabi-
noidních receptorů, proto je v  těchto pří-
padech konopí na  místě. Konopná léčba 
pomáhá zvládat i vedlejší účinky chemote-
rapie. Potkala jsem muže, který onemocněl 
vzácným onemocněním krve – leukémií 
plášťových buněk. Kromě dalších alterna-
tivních kroků k uzdravení při chemoterapii 
a transplantaci kostní dřeně intenzivně uží-
val konopnou pryskyřici. Mnoho lékařů se 
na něj chodilo nevěřícně dívat, protože celý 
proces prošel pouze s  jedním záchvatem 
nevolnosti, bolesti a  nepohodlí. Po  zby-
tek buď spal, nebo se na  personál usmí-
val. Ostatní jeho spolupacienti celý proces 
obvykle protrpěli a prozvraceli. V Izraeli je 
takový způsob léčby již běžnou rutinou. 

Pokud je stadium rakoviny pokročilé, 
nemusí konopí člověka vrátit zpět do  ži-
vota, ale vždy mu dává možnost celkově 
jasnějšího a veselejšího odchodu ze života. 
Jsou známy a zaznamenány případy, kdy se 
lidé po užívání vysokých dávek pryskyřice 
uzdravili i  při diagnóze „smrtelného, ne-
léčitelného” onemocnění. Ovšem opět se 
vracíme k  tomu, že uzdravující proces byl 

THC: Tetrahydrocannabinol  je je-
den z více než osmdesáti kanabinoidů 
a  je hlavní psychoaktivní látkou na-
cházející se v  konopné pryskyřici. Ta 
se vyskytuje na povrchu všech rostlin 
konopí, nejvíce však na jejích neopyle-
ných samičích květenstvích. Výzkumy 
potvrzují, že THC selektivně působí 
na zhoubné nádorové buňky, zatímco 
ignoruje buňky zdravé, čímž působí 
hlouběji než syntetická alternativa.

CBD: Kanabidiol patří do  skupiny 
látek zvaných kanabinoidy, které se 
v přírodě vyskytují pouze v rostlinách 
konopí. CBD je po THC druhým nejdů-
ležitějším z nich. Výzkum CBD a jeho 
léčebného potenciálu byl v  minulosti 
na rozdíl od THC neprávem opomíjen.


