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Akce 
 

DivSeFest – Zdeněk P.  

 

 V týdnu od 1.10.2013 

do 4.10.2013 se konal 

jiţ druhý ročník 

DivSeFestu. Zájemci se 

mohli zúčastnit 

v jednotlivých dnech 

různých akcí. Já sám 

jsem členem 

Bezvadydivadla, které 

mělo v Café klubu 

Slavie divadelní 

přestavení „Lakomá 

Barka“. Hrál jsem zde 

roli menší roli Toníka. 

Původně měla sice mít 

premieru nová hra 

Kokomise, ale ta zatím 

nebyla řádně nacvičena. 

Samotná hra měla velký 

úspěch. Dále zde 

prezentoval svou činnost 

Fokus České 

Budějovice. V Literární 

kavárně Fokus 

vystavoval řadu našich  uměleckých výrobků. Dana přímo na místě předváděla techniku Tiffani. Na 

Radničním náměstí Fokus a Domino nabízeli na občerstvení pro duševní zdraví.                           
                                                             
 

Proč Happening za duševní zdraví – Jakub N. 

Sametová revoluce přinesla do ţivota v naší zemi řadu změn. 

Na poli psychiatrické péče se však zastavil čas. Přes dobrou 

snahu mnoha jednotlivých pracovníků zůstávají podmínky 

v některých léčebnách špatné: nejsou dodrţována práva 

pacientů, pacienti pobývají ve velkých společných pokojích, 

nemá se jim kdo věnovat a jsou zde na půl ponecháni 

vlastnímu osudu. Moţná to znáte z vlastní zkušenosti. Výdaje 

České republiky na léčbu duševních poruch jsou v porovnání 

s ostatními zeměmi Evropy podprůměrné. Počet 

psychiatrických lůţek je naopak nadprůměrný. To znamená, ţe 

ony skrovné peníze, jaké na péči o lidi s duševní poruchou 

jsou, pohltí velké psychiatrické léčebny. Na psychosociální 

rehabilitaci, která by lidem s duševním onemocněním pomohla 

zvládat jejich problémy a začlenit se do společnosti, jiţ peníze 

nezbývají. Ze sociálních důvodů jsou někteří lidé s duševním 

onemocněním nuceni dlouhodobě pobývat v léčebnách i kdyţ 



 

 

by se za jiných podmínek mohli účastnit běţného ţivota. 

V současnosti probíhá reforma psychiatrické péče, která počítá s přesunem peněz z velkých 

institucí do menších center. Někteří zástupci neziskových organizací a další odborníci, kteří se péčí o lidi 

s duševním onemocněním zabývají, však mají řadu obav. Skutečně dojde ke změně systému péče, nebo 

investice pohltí stávající síť léčeben? 

V předvečer Světového dne duševního zdraví (9.10.2013) se Platforma pro transformaci systému 

péče o lidi s duševním onemocněním rozhodla uspořádat happening, který má na popsané problémy 

upozornit. Happening probíhal před ministerstvy zdravotnictví a ministerstva práce.  Účastnili jsme se jej 

spolu s další asi stovkou lidí. Atmosféra byla hravá a přátelská. Vytvořili jsme lidský řetěz a nechali mezi 

oběma ministerstvy kolovat transparenty. Poslechli si vystoupení kapely i vystoupení jednotlivých 

účastníků, mezi nimiţ byl ředitel praţského Fokusu Pavel Novák i ředitel kliniky Eset Ondřej Peč. Na 

místě jsme si mohli ve sluchátkách poslechnout „hlasy“.  

Tak jen ať ta reforma vyjde! 

 

Výstavy „O sociálních službách“ a „Z našich ateliérů“ - Zdeněk P. 

Dne 15.10. se skupinka fokusáků vydala na výstavu sociálních sluţeb do 

Radniční síně v Českých Budějovicích. Bylo zde i spousta informací, mezi 

nimiţ byly i informace o Fokusu České Budějovice.  

Po shlédnutí výstavy část fokusáků pokračovala do Krajského úřadu 

Jihočeského kraje, shlédla výstavu nazvanou „Z našich ateliérů“, kde jsou 

vystaveny díla klientů  Libníč a Centra sociálních sluţeb Empatie na 

Českobudějovicku. Svůj obraz zde vystavuje také členka Fokusu Jana M. 

 

 

Vaření – tofu – Jitka S. 
Ve čtvrtek 17.10. jsme se sešli na Dobrém hrnci společném vaření. Pro dnešek jsem měla připravený recept 

tofu se zeleninou a rýţí. Jiţ delší dobu tento recept propaguji ve Fokusu a po kaţdé mi přijde více zájemců. 

Uţ počet nahlášených strávníků 10, dával znát, ţe dnes bude radost vařit. Tofu je surovina, kterou kupuji 

ve zdravé výţivě a je běţně k dostání, ale pro větší počet lidí jí musím dopředu objednat. Objednala jsem 

tedy 10 kousků, aby se všichni dobře najedli. Ještě před odchodem na nákup přišli 2 další a uţ nás bylo 12. 

Ještě cestou jsme potkali další strávníky. Celkem jedlo ten den 15 lidí. To uţ jsem věděla, ţe počet 10 kusů 

nebude zdaleka stačit. Naštěstí paní v prodejně měla další 3 kousky a já doufala, ţe všichni se z toho nají. 

Ještě jsme došli koupit zeleninu, koření, 2 kg rýţe a mohli jsme začít vařit. A za chvíli to ve Fokusu 

vypadalo jak ve vývařovně. Tolik lidí tam nebylo dlouho. Postupně se však v menší kuchyňce všichni 

vystřídali při pomocných pracích, míchání, mytí nádobí.  Tofu jsme ze dvou pánví nakonec odstěhovali do 

plochého velkého hrnce, kde se nám toto velké mnoţství lépe míchalo, také rýţe bublala a tak nastala 

chvíle odpočinku, ale ne na moc dlouho. Jiţ brzy bylo vše hotovo a nezbývalo neţ napočítat talíře a 

příbory a vše přinést do vedlejší společenské místnosti, která se proměnila v jídelnu. Tofu všem nejen 

chutnalo, všechny zasytilo a ještě zbylo pro 2 strávníky na domů a úplný zbytek si pak vyţádala na 

ochutnání další z pracovnic, která tofu ještě nikdy neměla. 

Jsem proto ráda ţe se vše povedlo a poděkovat všem, kteří mi 

pomohli při tak nesnadném vaření. 

 

Adventní věnce – Marcela M. 

Dne 28.11.2013 jsme ve Fokusu připravovali adventní věnce. 

Paní Daniela přinesla větve ze stromů. Zdeněk a Petr je střihali 

na poţadovanou délku. Já s Lenkou jsme mašličkovaly. Dávaly 

jsme je paní Daniele a ta je naţehlovala. Kromě mašliček se na 

věnce dávaly různé ozdoby. Byly to barevné korálky, sušená 



 

 

kůra z pomerančů, ořechy a sušený citron. Kaţdý si mohl udělat věnec sám. Kdo si nebyl jistý, paní 

Daniela mu poradila. Z hotových věnců jsme měli všichni dobrý pocit. Myslím si, ţe ten, kdo se zúčastnil, 

byl spokojen jako já. 

Vánoční trhy Horní Planá – Daniela M. 

Dne 30.11.2013 jsme se účastnili vánočních trhů v Horní Plané. Trhy 

probíhal v rodném domě Adalberta Stiftera, známého spisovatele. Ráno nás 

přivítalo krásné bílé počasí, ale jinak nás příjemně hřálo sluníčko. Na trzích 

byla velmi příjemná komorní atmosféra, bylo tam hodně jídla, ale hlavně 

tam bylo opravdu hodně lidových řemesel. Dokonce jsem si mohla vyrobit 

sama barevný korálek ze skla. Okouzlující byli i lidové ceny jídla a pití, 

např. vánoční punč za 25 Kč.  

 

 

 

 

Bowling - Jiřka R. 
V úterý 3.12.2013 jsme se opět sešli, jako kaţdý měsíc, abychom 

si zahráli bowling. Venku uţ je chladno, tak jsme si většina z nás 

dali výborný kafíčko na zahřátí. Bowling jsme si hezky uţili, 

hrálo nás šest a byla příjemná atmosféra.  

Výsledky byly celkem vyrovnané, a proto nebudu psát, kdo na 

jakém místě byl, hráli jsme hlavně pro radost. Za měsíc se 

budeme těšit, aţ si znovu zahrajeme.  

 

 

 

 

Pečení vánočního cukroví – Jarka M.  

Ráno dne 4.12.2013 jsme se sešli v malém počtu včas. Čekáme na praktikantku, abychom věděli, jak dál. 

Paní praktikantka dorazila a tak trochu jsme se seznamovali. Děvčata se po nákupu dala do odměřování 

surovin na linecké těsto. Těsto se chladí, a zatímco se čeká na pokračování, chlapi pracují na krabičkách. 

Marcela s Lenkou šly vypichovat těsto z formiček. Moje maličkost s paní Evou jsme nalouskaly ořechy, 

tak jsme taky přiloţily ruku k dílu. Evča – soc pracovnice dohlíţela, abychom měli vše správně tak, jak má 

být. Přidala se k nám Míša, co má na starosti úklid. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Tak a máme 

první plech srdíček a hvězdiček v troubě.  Návod na přípravu těsta: 14dkg cukru moučka, 42dkg hladké 

mouky, 28dkg másla, 3 ţloutky, 1 vanilka, citronová kůra, dţem na potření – toto je linecké těsto. Těsto na 

rohlíčky: 25dkg hladké mouky, 20dkg másla, 10dkg cukru, 3 ţloutky, 10dkg ořechů, trochu citrónové kůry, 

navrch můţe být čokoláda, ořechy. Musím připomenout, ţe toto těsto jsme daly do lednice utuhnout v 

pátek a dnes máme středu. Z lineckého těsta uţ máme 3 plechy srdíček, zvonečků a hvězdiček. Dílo se 

zdařilo. 

 

 

Výlet do Jindřichova Hradce – Lenka P. 

Dne 10.12. jsme se jeli podívat do Jindřichova Hradce. Naším 

prvním cílem byla tekoucí barevná zpívající fontána sv. Florián. Ta 

vţdycky začíná tryskat a zpívat v kaţdou celou hodinu. Poté jsme 

se byli podívat na Krýzových jesličkách a dřevěném betlému. 

Cestou k němu jsme se byli podívat na 15. poledníku, který 

prochází samotným městem. V jesličkách měli mnoho obrazů, 

vystavené malé betlémy, kroje, starověké formy na pečení, dětskou 

kolébku, dobový kuchyňský nábytek, různé vázy a reliéfy. Také 



 

 

tam měli zajímavosti o zpěvačce Emě Destinové. Dále jsme se byli podívat na zámku, alespoň zvenčí. 

Dvakrát jsme si zašli na kávu a na něco dobrého.  

 

Vánoční besídka – Zdeněk P. 

Dne 19.12. jsme se sešli ve Fokusu na vánoční besídce. Zůčastnili se jí 

i lidé, co nechodí moc často do Fokusu. Před samotnou besídkou jsme dělali 

chlebíčky a peklo se i vánoční cukroví jako linecké, vanilkové rohlíčky 

a další. Někdo ho donesl i z domova. Fokusačka Jitka S. nám hrála na kytaru 

písničky. Sám jsem měl v tomto týdnu narozeniny, tak jsem donesl nějakou 

tu sladkost. Nálada byla dobrá a uvolněná. Byl také nealkoholický punč 

s ovocem. 
 

Zajímavosti 
A jako astronomie 13.díl – Jitka S. 

A co Pluto? Úplně jsme vynechali tu planetu, co uţ vlastně planetou není. Kvůli této malé planetě se sešlo 

konsilium, které se nakonec rozhodlo, ţe Pluto bude vyškrnuto ze seznamu planet a spolu se svým druhem 

Cháronem se stane dvojplanetkou. Pluto bylo vyškrnuto uţ jen proto, ţe je stejně velké jako náš Měsíc a to 

uţ je velikost pro planetu příliš malá. Navíc se soudí, ţe Pluto bylo původně jedním z měsíců Neptunu a ţe 

dávnou kolizí dalším tělesem bylo vymrštěno z dosahu jeho gravitace. Nasvědčuje tomu i jeho značně 

eliptická dráha, značně mimo dráhy ostatních planet. Co dalo také práce Pluto najít. Vlastně se hledalo jen 

proto, ţe se věřilo, ţe tam za Neptunem musí být ještě jedna velká planeta, kvůli které vysvětlí poruchy 

a výstřednosti v naší soustavě planet. Jaké bylo zklamání astonomů, ţe jediné co našli byla tato malá 

planeta neplaneta. Další zajímavostí je, ţe i Chárón sám nebyl měsícem Pluta, je na to příliš veliký. Obíhá 

sice poslušně kolem Pluta, ale vědci se domnívají, ţe k tomu došlo aţ dodatečně po vychýlení Pluta z jeho 

původní pozice. Chárón má 2/3 velikosti Pluta, coţ uznejte, ţe z nich dělá spíš soukmenovce – bratry neţ 

planetu a její měsíc. A co příště? Příště se ještě nevrhneme na souhvězdí, ale zastavíme se na úplném okraji 

naší soustavy. 

 

 



 

 

Počasník: Rosa a mlha – Zdeněk P. 

Místem zrodu jevů nebývají vţdy jen velké výšky. Právě naopak, zemský povrch někdy podporuje 

kondenzaci atmosférické vlhkosti, coţ způsobuje mnoţství větších nebo menších kapiček. 

 

Rosa a jinovatka 
Tráva a předměty na povrchu země bývají při východu slunce někdy pokryty kapičkami vody nebo 

jemnýmí útvary z tenkého ledu těmto jevům, podmíněným teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, obvykle 

dochází za jasného a klidného počasí. Nevznikají tedy vlivem počasí. 

Rosa vzniká, jestliţe se zemský povrch ochladí na úroveň rosného bodu (teplotu, při níţ je vzduch nasycen 

vodní párou). Molekuly vody, obsaţené ve vrstvě  vzduchu, kondenzují při styku se studenými povrchy, 

čímţ se vytvářejí kapky o průměru 1mm. 

Jestliţe je rosný bod niţší neţ 0ºC, pára nekondenzuje na kapky rosy, ale mění se přímo na ledové 

krystalky a nabývá tak formu jinovatky. Jinovatka je však něco jiného neţ zmrzlá rosa – ta se vytváří 

ochlazením zemského povrchu pod bod mrazu aţ po vytvoření rosy. 

 

Mlha a kouřmo. Mraky nad zemským povrchem 
Jako všechny ostatní typy mraků také mlha vzniká kondenzací vzduchu 

obsaţené vodní páry. Ta nejčastější radiační mlha se vytváří při nočním 

ochlazování zemského povrchu. Sniţuje viditelnost na méně neţ 1 km, 

a někdy dokonce jen na několik metrů. 

Pokud jsou kapičky tvořící mlhu více rozptýleny, mlha se nazývá 

kouřmo. (opar). V takovém případě se hranice viditelnosti pohybuje 

mezi 1 – 5 km. 

 

Klasicismus a empír – Jitka S. 

Klasicismus v nejobecnějším významu znamená pouţívání motivů inspirovaných a přejímaných z tzv. 

klasického umění, tj. z umění antického Říma a Řecka. V tomto smyslu se mluví o klasicismu v renesanci 

stejně jako v baroku 17. nebo 18. století.  

Klasicismus jako označení slohu poslední třetiny 18. století napovídá, ţe hlavním zdrojem a zaměřením 

umění té doby jsou klasicistní prvky a principy, k nimţ se obrací pozornost umělců po vyčerpání tvůrčích 

moţností baroka, uzavřeného rokokem. Jako na rozhraní všech slohů dochází zprvu i zde k prolínání 

a překrývání starého s novým a zpočátku se klasicistní tvarosloví někdy jen jakoby nanáší na ještě barokní 

kostru. Zejména časnější klasicistní stavby a jejich části mají vnějškově tolik společného s barokem, ţe se 

o nich v jednotlivých případech mluvívá jako o pozdně barokních a klasicismus bývá někdy k baroku 

přičleňován s označením barokní klasicismus, nebo dokonce klasicizující baroko.  

Podstatnou součástí klasicismu druhé poloviny 18. stol. je tzv. sloh Ludvíka XVI. (1774 - 1792), vyvinuvší 

se za vlády tohoto francouzského krále. Je reprezentován především charakteristickým nábytkem 

a ornamentikou, která však přechází záhy na architekturu a šíří se i do jiných zemí Evropy.  

Empír, zvaný také císařský sloh, má původ názvu ve francouzském slově empire - impérium, císařství, a to 

proto, ţe se jím stavělo převáţně v době, kdy se Napoleon Bonaparte prohlásil císařem (1804), a pak ještě 

celou první polovinu 19. století.  

Označení "empírové" se občas uţívá i pro stavby vzniklé před rokem 1804 (pokud vykazují příslušné 

vnější znaky).  

Ve vymezení a uţívání názvů klasicismus a empíru tedy není naprostá jednotnost.  

Období klasicismu a empíru se však ve skutečnosti ani zdaleka nejeví jako stylově jednolité. Jiţ před 

rokem 1800 je provázeno raným neboli časným romantismem, vyvolaným romantickým vztahem k umění 

jiných kultur, exotice i venkovu, a ještě před polovinou 19. století se objevuje biedermeier. Ten nachází 



 

 

výraz spíše v měšťanské kultuře bydlení, v nábytku, uměleckém průmyslu a v odívání, nikoli 

v architektuře. Název vznikl kombinací jmen dvou měšťáckých postav z německého časopisu "Fliegende 

Blatter", panů Biedermanna a Bummelmaiera, takţe podstatu tohoto měšťanského slohu přímo 

nepostihuje.  

Klasicismus zpočátku ještě v mnohém připomíná vnějškově baroko. Je však i v těchto případech více 

strohý, opouští hybnost tvarů i půdorysů, fasády se zplošťují a detail se stává suchým, přibývá na 

geometričnosti v členění. Oblíbeným článkem zůstává i ve venkovské architektuře fabionová hlavní římsa, 

vytaţená ve štuku často na prkenné konstrukci, šambrány oken uţívají zhusta uší a orámování prostou 

lištou. Obdobně jako v baroku se v hlavicích, v parapetech oken apod. objevuje tzv. čabraka neboli 

lambrekýn.  

Ve štítech, nadokenních římsách i otvorech portálů je častý stlačený, půleliptický oblouk. Uţívá se hojně 

trojúhelného štítu, běţného ovšem i v baroku, ze sloupových řádů hlavně korintského a kompozitního, 

zčásti i iónského. Oblíbeným motivem jsou medailóny s reliéfními profily tzv. imperátorů - římských 

císařů a kolem nich přeloţené snítky různých listnatých stromů.  

Sloh Ludvíka XVI. - luiséz - přináší vavřínové věnce a festony, zvlněné povlávající stuţky s mašlí a voluty 

pravoúhle zalamované na způsob meandru. Ornamentika, obdobně jako v renesanci, čerpá z antiky, a to 

i v čistších, méně přehodnocených tvarech neţ barok. Luiséz - podobně jako předtím rokoko - se v mnoha 

případech omezuje rovněţ jen na charakteristický ornament a odlišný typ architektury nevytváří.  

Klasicismus před i po roce 1800 zaplavuje nejen města a městečka, ale i venkov - zejména v širokém pásu 

při severním a severovýchodním pohraničí - kamennými portálky, osazovanými i na roubená nebo 

polozděná stavení a v starých obměnách dekorovanými přebohatou ornamentikou. Ta rámuje také 

náhrobky a podstavce kříţů a soch.  

Empír vychází jiţ výlučně ze studia antických slohů a ve své zálibě ve strohosti a jednoduchosti první 

přejímá nejstarší řecký řád, dórský, s jeho příznačnými hmotnými kanelovanými sloupy bez patek 

a s plochými bochníkovými hlavicemi. Uţívá však rovněţ iónského řádu a palmetových hlavic, nově 

vytvořených.  

Římsy s konzolami, hlavice sloupů, ale téţ sloupy celé bývají někdy dřevěné a obílené shodně s fasádou, 

novým materiálem se stává litina, z niţ se odlévají i celé články, palmety, akrotérie, fiály romantických 

staveb, zábradlí a mříţe (souběţně s kováním) oplocení atd. i celé vysoké kříţe, jejichţ povrch napodobuje 

strukturu částečně ohoblovaného dřeva.  

Kromě charakteristického trojúhelného štítu s tympanonem někdy doplněným štukovou plastikou, nápisem 

s letopočtem nebo prolomeným půlkruhovým nebo segmentovým oknem, se vyskytuje stupňovitý štít 

z nízkých dlouhých pruhů. Také zděné věţe civilních staveb - méně často kostelů - mívají tupé zakončení, 

kdeţto helmice kostelních věţí a drobné věţičky radnic (oproti osmibokým starším nyní často jen 

čtyřboké) dostávají jednak prostý jehlancovitý tvar, jednak táhlou zvonovitou, hrotitě zakončenou podobu.  

Teprve nyní, převáţně od poslední třetiny 18. století, se okna, aţ dosud jednoduchá, osazovaná ve 

špaletách a v kamenných ostěních, mění ve dvojitá. Vnější okna se nově nasazují i u starších architektur do 

líce, a tím se dodává fasádám plošnosti. Empírová okna bývají kryta ještě ţaluziovými okenicemi, 

s oblibou zatíranými zeleně nebo i modře. Převládající barvou oken je bílá aţ do sklonku prvé poloviny 19. 

století, kdy se zase začíná sahat k hnědé. V okenných i dveřních otvorech se běţně uţívá palladiánského či 

vignolovského trojosého motivu, někdy redukovaného - bez střešních oblouků.  

Klenby jsou obvykle velmi ploché, ať jiţ jde o placky s nízkými segmentovými čely, nebo o valené klenby 

segmentové s příznačnými pětiúhlými nebo segmentově zakončenými lunetami (výsečemi). Ústřední 

prostory především v zámecké a kostelní architektuře se zaklenují kupolí členěnou kazetami, buď 

plastickými, nebo malovanými šedě, tzv. grisají (grisaille).  

 

 



 

 

Což takhle dát si… - Jitka S. 

 

Omáčky 1.díl 

Bílé omáčky 

Známou představitelkou bílých omáček je omáček s bešamelovým základem. Co je to bešamel? Omáčka 

by měla obsahovat: mouku, mléko nebo smetanu, olej nebo tuk. 

Jmenujme tři zástupkyně tohoto druhu: 

1) Omáčka bílá kuřecí se ţampiony 

Cibuli nakrájíme na jemno a osmaţíme do zlatova. 

Poté přidáme na kostičky nakrájené kuřecí maso, které osolíme a okořeníme, přidáme sojovou 

omáčku a worchestr a zalijeme vodou. 

Poté přidáme ţampióny a kostku bujonu. Vše vaříme, dokud není maso měkké. 

Poté přidáme smetanu a přivedeme opět k varu. Nakonec zahustíme světlou jíškou. 

Tuto omáčku podáváme obvykle s hranolkami, ale lze podávat i s bramborami či rýţí. 

2) Omáčka bílá cibulová 

Oloupanou cibuli zpěníme na másle, zalijeme 250 ml vařící vody a uvaříme do měkka. Potom 

cibuli společně s vývarem propasírujeme přes síto. Mouku rozmícháme se studeným masovým 

vývarem, přidáme propasírovanou cibuli a povaříme. Do takto připravené omáčky vmícháme 

smetanu, ochutíme solí a cukrem. Omáčka musí být hustá. Do omáčky můţeme přidat ţloutek 

a špetku pepře. 

3) Omáčka bílá sýrosmetanová 

Smícháme smetany a mléko, přidáme sýry a dáme vařit. Houby mezitím mírně orestujeme. Do 

omáčky přidáme (dle poţadovaného mnoţství omáčky) jíšku, prolisujeme česnek, dáme bujón, 

necháme rozpustit, poté přidáme sůl, pepř, bazalku a papriku a pořádně promícháme. Kdyţ omáčka 

zhoustne, přidáme houby a povaříme ještě tak 5 - 10 minut. 

Omáčka je vhodná úplně ke všemu, hodí se k těstovinám s kuřecím masem, ale dělám ji k hovězím 

plátkům s houskovým knedlíkem a hrozně nám chutná. 

 
 

Trať č. 194 Č. Budějovice – Č. Krumlov – Nové Údolí – Zdeněk P. 
Šumavskou trať, která vede z Českých Budějovic přes Český Krumlov a Horní Planou do Volar, čeká 

rekonstrukce. Po patnácti letech dohadů ohlásila Správa ţelezniční dopravní cesty zahájení prací v březnu  

roku 2014, potrvají dva roky. Trať dostane lepší zabezpečení, ve stanicích vyrostou vyšší nástupiště, 

úpravy se dotknou také přejezdů. 

Cesta vlakem z Českých Budějovic do Volar po trati dlouhé 94 kilometrů trvá více neţ dvě a půl hodiny 

(s přestupem v Černém Kříţi). Trať je přesto vyhledávaná turisty, kteří do vlaků nastupují hlavně v létě. 

SŢDC doufá, ţe po rekonstrukci a zrychlení by mohla být trať ještě atraktivnější. Podle mluvčího správy 

Jakuba Ptačinského trať si velkou investici zaslouţí, od 80. let na ni ţelezničáři takřka nesáhli. 

O modernizaci své trati usilovali především starostové pošumavských obcí. S výjimkou Horní Plané 

a Nové Pece, kde jsou opravená nádraţí, totiţ trať a především její okolí dlouhodobě chátrá – třeba na 

holubovském nádraţí nikdo neudrţoval objekt toalet, radnice nakonec musela nařídit jeho demolici.  

Rekonstrukce trati by měla začít příští rok v březnu, SŢDC zatím hledá dodavatele. Pracovat se bude do 

roku 2016, vţdy na jaře a na podzim proto budou výluky. Do trati půjde 1,4 miliardy, trať se za tyto peníze 

dočká výrazné rekonstrukce. Kromě nových kolejí, které umoţní rychlejší jízdu, elektronického 

zabezpečovacího zařízení a nového zabezpečení přejezdů budou na nádraţích mezi Budějovicemi a Volary 

nová zvýšená nástupiště – podobná, jako uţ jsou v Horní Plané a Nové Peci. 

 

 



 

 

Vinnetuovi bratři a sestry (Aneb války mezi Evropany a indiány) – Zdeněk S. 
Britsko-čerokíská válka 
K britsko-čerokíské válce došlo v letech 1758-1761 v Jiţní Karolíně a Virginii. Ačkoli byli Britové 

a Čerokíové (Čerokézové, Cherokeeové) během francouzsko-indiánské války nejprve spojenci, podezíraly 

se obě strany ze zrádných úmyslů. Napětí přerostlo v roce 1758 v konflikt. Indiáni napadali britské 

osídlení, dobyli mj. Fort Loudoun, ale několik větších vojenských výprav je donutilo uzavřít mír.  

 
Pontiacovo povstání 
Pontiacovo povstání probíhalo v návaznosti na ukončení bojů v Severní Americe mezi Francouzi a Brity 

v letech 1763 – 1766. Jednalo se o reakci Indiánů na britskou politiku v oblasti Velkých jezer a na 

rozmáhající se domorodé protibělošské hnutí. Počáteční úspěchy nezvykle dobře organizovaných útoků 

algonkinských kmenů (dobytí mnoha pevností a tvrzí) neměly dlouhého trvání, ale na druhou stranu se 

v zásadě udrţel status quo ante bellum a Britové nevybudovali nové opevněné pozice.  

 

Válka lorda Dunmora 
Válka lorda Dunmora byla konfliktem mezi kmeny Šónýů (Shawnee) a Mingů na jedné straně a kolonií 

Virginie na straně druhé. Došlo k ní v roce 1774 a je pojmenována po guvernérovi Virginie. Příčinou bylo 

britské (americké) pronikání do jiţní části údolí řeky Ohio a následné indiánské nájezdy na skupiny 

osadníků a lovců. Válka skončila po virginském vítězství v bitvě u Point Pleasant 10. října 1774. Indiáni 

dočasně rezignovali na zastavení bělošské expanze do oblasti jiţně od Ohia.  

 

Chickamaugské války 
Chickamaugské války probíhaly v letech 1776-1794. Je tak označována série nájezdů, přepadů a bitev 

vedených Čerokíji, Kríky (Muscogee) a Šónyi a jinými Indiány proti americkým osadníkům během 

americké války za nezávislost a v letech následujících. Čerokíové bojovali nejprve jako spojenci Britů a po 

roce 1786 jako členové tzv. Západní konfederace, domorodého uskupení, které vedlo tzv. severozápadní 

indiánskou válku.  

 

Severozápadní indiánská válka 

Severozápadní indiánská válka byla způsobena tím, ţe Britové po americké válce o nezávislost přenechali 

„kontrolu“ nad územím mezi a Apalačským pohořím Američanům. Tamější indiánské kmeny se však 

postavily pronikání amerických osadníků, kterým do té doby Británie neumoţňovala se na území příliš 

usazovat. Probíhala v letech 1785 – 1795. Indiánské kmeny byly po počátečních úspěších poraţeny 

a musely se zříct velké oblasti v povodí Ohia. Válka stála Američany přibliţně 1 700 mrtvých a zraněný 

Mississippich. V roce 1803 koupily Spojené státy od Francie Louisianu a tím se před dynamicky 

expandujícím státem otevřela cesta na západ. Bylo jen otázkou, jakou formou Američané s touto výzvou 

naloţí. V letech 1804 – 1806 podnikli badatelé Lewis a Clark cestu napříč kontinentem, která přinesla 

první přesnější představy o území daleko na západě. Měli s sebou také několik indiánů, které pouţívali 

jako tlumočníy. Stali se tak jedněmi z prvních bílých lidí, kteří se setkali s obyvateli severozápadu, jako 

byli Činúkové, Tlingitové a Haidové. Američanům se začalo otevírat obrovské území západně od řeky 

Mississippi, kde sídlilo mnoţství indiánských kmenů a skupin, které uţ o existenci bílých muţů většinou 

věděly. Zatím však Američané nedokončili ani obsazování a kolonizaci území východně od této řeky. Stále 

zde ţilo několik desítek kmenů, které byly připraveny bránit se pronikání bělošských vojáků a osadníků. 

Převaha Američanů se stala jiţ velmi výraznou ve všech směrech. Jedna z mála šancí, kterou Indiáni měli, 

bylo vyuţít nepřátelství mezi USA a Brity ve svůj prospěch, o coţ se také někteří pokusili. 

 

Schizofrenie a její příznaky – Zdeněk P. 

zdroj: Základní informace o schizofrenii, Janssen-Cilag 

Základním projevem schizofrenie je narušení myšlení, vnímání, emocí a ovlivnění chování.  

V současnosti rozdělujeme příznaky schizofrenie na tzv. pozitivní nebo „plus“ znaky, které představují 
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„něco, co normální psychika nemá, co je navíc“ a negativní - „minus“ příznaky, které zachycují to, o co je 

psychika nemocného ochuzena. 

Mezi základní „plus“ příznaky patří: 
bludy – jsou poruchy myšlení, kdy je nemocný přesvědčen o skutečnostech, které neodpovídají realitě, 

a které vznikají v důsledku nemoci a mají vliv na chování nemocného (bludy není moţné ani vhodné 

nemocnému rozmlouvat nebo vyvracet). 

   Mezi nejčastější bludy patří bludy vztahovačnosti, bludy pronásledování, ovlivňování. Jindy má 

nemocný např. pocit, ţe jsou mu do hlavy na dálku vkládány. Některé bludy mají náboţenský obsah, 

nemocný můţe být přesvědčen, ţe je vyvolený a disponuje zvláštními schopnostmi. 

halucinace – jsou klamné smyslové vjemy, které vnímá pouze nemocný, neodráţejí skutečnost. Nejčastěji 

jde o halucinace sluchové (nemocný slyší šumy, hudbu nebo také hlasy, které o něm hovoří, nebo hovoří 

přímo k němu, občas mu říkají, co má dělat, hodnotí jeho chování). Mohou se objevovat halucinace 

zrakové, kdy nemocný vidí záblesky, stíny, osoby, které ostatní v jeho okolí nevidí. Dále mohou být 

halucinace čichové, chuťové, hmatové a jiné. 

   Myšlení je u schizofrenie hrubě narušené, nesouvislé, zmatené. Nemocní ztrácejí schopnost logicky se 

v myšlenkách orientovat, nedokáţou rozlišovat podstatné informace od nepodstatných. 

Dále příznaky chaotické, nesouvislé myšlení, poruchy myšlenkových procesů a agitovanost (frenetická, 

neklid). 

Mezi negativní příznaky patří: 
 sníţená produktivita a plynulost myšlení a řeči 

 sníţená schopnost iniciovat cílevědomé řízení aţ úplná ztráta iniciativy 

 sociální uzavřenost 

 ochuzení citového proţívání 

 

Diagnózy proslulých vědců – Jitka S. 

Významný britský přírodovědec Charles Darwin (1809 – 1882), autor převratných děl O vzniku druhu 

přírodním výběrem a Původ člověka a pohlavní výběr, si z výzkumné cesty kolem světa na plachetnici 

Beagle přivezl ve své době záhadnou chorobu, zřejmě trypanozomiázu. Jejím původcem je prvok 

Trypanosoma cruzio přenášený jihoamerickým hmyzem. Vědec trpěl častými bolestmi hlavy, dýchacími 

potíţemi, bušením srdce, závratěmi a nespavostí. Nemoc postupně ovlivnila jeho ţivot natolik, ţe musel 

přísně dodrţovat denní reţim, škodilo mu kaţdé rozrušení a pracovat mohl jen dvě hodiny denně. 

      Do ţivota zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856 – 1939) neblaze zasáhl rok 1923. Tehdy 

se u něho jako důsledek nadměrného kouření doutníků objevila rakovina ústní dutiny. Po ozařování 

rentgenovými paprsky a několika operacích musel nosit protézu horní čelisti. Mluvit a jíst proto mohl jen 

s velkými obtíţemi. Po anšlusu Rakouska Hitlerem byl jako Ţid v červnu 1938 donucen opustit Vídeň 

a uchýlil se pak do Londýna. Tady si v následujícím roce trápen nesnesitelnými bolestmi a stále pokračující 

rakovinou nechal vpíchnout dvě injekce morfia a zemřel. 

      Geniální fyzik Albert Einstein (1879 – 1955) prodělal v roce 1928 zánět srdečního svalu.O dvacet let 

později byla u něho zjištěna cirhóza jater, pravděpodobně důsledek dávno překonané ţloutenky, a také 

výduť břišní tepny. Od října 1954 trpěl sekundární anémií vzniklé, podle jeho vlastního vyjádření, zřejmě z 

virové infekce. Tehdy si postěţoval, ţe jeho „mozek je s postupujícím stářím těţkopádnější a nejistější“. 

Počátkem jara 1955 se Einsteinovi přitíţilo, byl převezen do nemocnice v Princetonu, odmítl však všechny 

návrhy na operaci. Zemřel 18. dubna na prasknutí břišní aorty. 

      Britský politik Winston Churchill (1874 – 1965) úspěšně utajil, ţe byl jako premiér v době druhé 

světové války dvakrát velmi váţně nemocen. Poprvé – v roce 1940 – málem prodělal srdeční infarkt, 

podruhé – koncem roku 1943 – přechodil těţký zápal plic. Navzdory tomu, ţe byl náruţivým pijákem 

koňaku a kuřákem silných doutníků, se doţil devadesáti jedna let. Ale pět roků před smrtí mu uţ prakticky 

nefungovala paměť. Nakonec zemřel po záchvatu mozkovém. 

 



 

 

Na zamyšlení – Jitka S. 

Přemýšlela jsem nad tím, ţe ať uţ jste single nebo zadaní, nebudete úplně 

spokojení nikdy, i kdyţ si teď moţná říkáte opak. Je to stará známá věc, ţe 

člověk touţí po tom, co nemá. Např. Single uţ nechce být sám, tak aktivně 

hledá a moţná si tím ubliţuje víc neţ by čekal. Tím, ţe dává najevo, jak 

hrozně někoho chce, můţe ostatní spíše odrazovat. Naopak zadaní, a to si 

přiznejme, občas zatouţí po svobodě, kdy mohli dělat bláznivé věci a nikdo se 

na ně škaredě nedíval. Ten, kdo je single, by se měl svůj aktuální stav naučit 

"nosit" - být se sebou spokojený a uţívat si ţivota tak, jak se mu servíruje. 

Nezatěţovat se tím, co není. Co má přijít, to přijde, i kdyţ třeba později. Být 

single nese spoustu výhod. Máte víc času pro sebe, to je hlavní. Nemusíte 

nikomu nic oznamovat (snad jen rodičům, pokud vás ţiví), nikomu nic 

vysvětlovat, můţete si flirtovat, s kým chcete, randit s kým chcete, spát u koho 

chcete. Single lidi by si měli uvědomit, ţe aţ budou zadaní, o spoustu výhod sice přijdou, ale další zase 

získají, i kdyţ budou jiné:)). Zadaní to mají horší v tom, ţe uţ nemyslí jen na sebe, ale i na toho druhého, 

měli by mu přizpůsobovat své plány. Mají nějakou zodpovědnost, musí se snaţit o vztah pečovat, aby 

nesklouzl do stereotypu. Single jsou tohoto všeho zbavení. Nikdo je nemusí zajímat. Chápu, ţe někteří jsou 

zoufalí, kdyţ někoho nemohou najít, ale je to pravděpodobně pouze proto, ţe se nesnaţí proto udělat nic 

(doma u televize nikoho nového nepotkají) nebo se snaţí příliš, coţ je druhý odstrašující extrém. Buď 

takoví (především muţi) chodí vymetat všechny moţné diskotéky a nabalují kaţdou druhou, protoţe to 

prostě musí zkusit, která se chytne, nebo se začnou litovat a napíšou si inzerát, ve kterém líčí svou samotu 

a nabízí své zlomené srdíčko. Fuj. Holky nechcou chudáky nebo ano?! Nejlepší je opravdu nechat všemu 

volný průběh. Teprve single, který je se sebou a svým ţivotem spokojený, můţe vyzařovat pozitivní 

energii, která úspěšně přitáhne opačné pohlaví:))) pak uţ je jen na něm, jestli je připraven na novou etapu 

ţivota. Někteří to mají ještě tak, ţe kdyţ jsou single, chtějí být zadaní a kdyţ jsou konečně zadaní, touţí po 

tom, být opět single. Nepoznáváte se v tom?:)) Na to jsou asi dvě rady. Kdyţ jste konečně zadaní třeba po 

delší době a přesto přemýšlíte nad tím, co kdybyste byli opět sami, řekněte si, jak vám bylo, kdyţ jste byli 

single (a naopak) a především jestli ten vztah má cenu, kdyţ máte takové myšlenky:)). A druhá rada. 

Nechtějte a "neuzavírejte" vztahy jen proto, abyste nebyli sami, nebo to jen ten druhý chce. Budete se 

trápit nejen vy, ale především i ten druhý, který se od vás nedočká lásky. Věřím, ţe pravá láska někde čeká 

na kaţdého! :)) :D Buďte pozitivně naladěni a vaţte si jak samoty, tak společnosti vaší drahé polovičky:) 

 

Irving John, Čtvrtá ruka – Jitka S. 

Zkuste si představit, ţe jste moderátorem zpráv a pod studiovým pultem ukrýváte důkaz toho, ţe jste přišli 

o ruku; počkejte si na reakce. První protestní dopisy začaly chodit od invalidů. Za co se Patrick 

Wallingford stydí? 

A stěţovali si i lidé s oběma rukama. "Buďte chlap, Patricku," napsala mu jedna ţena, "a ukaţte nám ji." 

Kdyţ měl problémy s první protézou, lidé s umělými údy mu vytýkali, ţe ji pouţívá nesprávně. Stejně 

nešikovně zacházel i s celou řadou jiných náhradních pomůcek, ale to bylo tím, ţe ho opustila ţena - neměl 

příleţitost trénovat. 

Marilyn se nedokázala přenést přes to, "jak nemoţně se choval". Tentokrát neměla na mysli poklesek 

s jinou ţenou - kritizovala Patrickovo chování tváří v tvář lvovi. "Vypadal jsi tak... tak málo chlapsky," 

pověděla mu a dodala, ţe jeho fyzická přitaţlivost do té doby "nejenţe neuráţela, ale působila téměř 

laskavým dojmem." Chtěla tím říct, ţe ji zničehonic začal fyzicky odpuzovat. ("Ve zdraví i v nemoci," 

vzpomněl si Wallingford na svatební slib, ale ne s chybějícími údy). 

Patrick a Marilyn bydleli na Manhattanu, na Východní dvaašedesáté mezi Park Avenue a Lexington 

Avenue. Byt teď samosebou připadl Marilyn. Jediný z celého domu, kdo se od Wallingforda neodtáhl, byl 

noční vrátný, a ten byl natolik popletený, ţe ani pořádně nevěděl, jak se sám jmenuje. Někdy se 

představoval jako Vlad nebo Vlado, jindy jako Lewis. A i kdyţ byl právě Lewisem, zaznívala z jeho 



 

 

přízvuku nerozluštitelná směs longislandské newyorštiny a jakéhosi slovanského jazyka. 

"Odkud jste, Vlade?" zeptal se ho jednou Wallingford. 

"Lewis, jmenuju se Lewis. Z nassauskýho okresu," odpověděl Vlad. 

Příště se Wallingford otázal: "Povězte, Lewisi... odkud jste sem přišel?" 

"Z nassauskýho okresu. A jmenuju se Vlad, pane O'Neille." 

Vrátný si totiţ Patricka Wallingforda pletl s Paulem O'Neillem, nastupujícím od roku 1993 jako pravý 

polař za New York Yankees. (Oba byli vysocí, tmavovlasí a pohlední muţi s energickou bradou, tím 

veškerá podobnost končila.) 

Představy zmateného vrátného byly obzvlášť pevně utkvělé. Kdyţ si spletl Patricka s Paulem O'Neilem 

poprvé, působil baseballista ještě v Cincinnati Reds a skoro nikdo ho neznal. 

"Moţná váţně trochu připomínám Paula O'Neilla," připustil Wallingford v rozhovoru s Vladem, Vladem či 

Lewisem, "ale jsem Patrick Wallingford, televizní komentátor." 

Vlad, Vlado či Lewis se jako noční vrátný vídal s Patrickem jen potmě a většinou v pozdních hodinách. 

"Nebojte se, pane O'Neille," šeptával spiklenecky, "já to nikomu nepovím." 

Noční vrátný byl přesvědčen, ţe Paul O'Neill, baseballista z Ohia, jezdí do New Yorku za Patrickovou 

ţenou. Nic bliţšího o nešťastníkových bludech se 

Wallingfordovi nepodařilo zjistit. 

Jednou večer se Patrick vracel domů - to měl ještě obě ruce a bylo to dávno předtím, neţ se rozvedl – 

a zastihl Vlada, Vlada či Lewise, jak sleduje přenos ze Cincinnati; New York Mets hráli s tamními Reds 

a právě se prodluţovalo. 

"Tady to vidíte, Lewisi," promluvil na ohromeného vrátného, který měl v kukani vedle haly malý černobílý 

televizor. "Reds hrají doma - v Cincinnati. A já stojím tady vedle vás. To znamená ţe za ně nehraju, ţe?" 

"Nebojte se, pane O'Neille," ujistil jej vrátný soucitně, "já to nikomu nepovím." 

Kdyţ pak Patrick Wallingford přišel o ruku, byl rázem slavnější neţ Paul O'Neill. Navíc přišel o levici 

a Paul O'Neill odpaloval i chytal míček levou. 

Vlad, Vlado či Lewis jistě věděl, ţe se v roce 1994, kdyţ hrál za Yankees teprve druhou sezonu, stal 

nejlepším pálkařem americké ligy s koeficientem 0,359. 

A jako pravý polař byl jedním slovem skvělý. 

 

ARO Otrava kysličníkem uhelnatým – CO – Jana Š. 

Nejen blesk můţe rozpůlit strom, ten pak spadnout na obytný dům 

a způsobit tak poţár. Oheň můţe vzniknout i od nedopalku cigarety nebo 

i uţitečná věc doma, nám můţe být nebezpečná. Nejen z plamenů, ale 

často i z místností, které jsou zamořeny pro nás smrtelně nebezpečnými 

zplodinami, nás pak dostávají hasiči, kteří nás předávají Rychlé záchranné 

pomoci (RZP) v tom nejkritičtějším případě zasahuje Letecká záchranná 

sluţba (LZS). Nejsou to jen plameny – popáleniny, co nás mohou ohrozit 

na ţivotě.  

Smícháním kyslíku a kouře vzniká pro nás velmi nebezpečný oxid 

uhelnatý (CO), který je bezbarvý, nedráţdivý plyn bez zápachu, lehčí neţ 

vzduch. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Vzniká tehdy, pokud 

je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký, nebo není 

k dispozici dostatek kyslíku. 

Pokud je včas přivolaná lékařská pomoc většina těchto případů 

končí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO). 

Biologie, chemie i práce sanitáře a základy z domácího prostředí, zřejmě 

rozhodly o přihlášce na lékařskou fakultu. Po dokončení studia atestoval 

z I. a následně i II. stupně anesteziologie. Dále absolvoval 3,5leté studium v Brně International Business 

School, coţ je partner anglické školy v Nottingham. Představila bych vám primáře Anesteziologicko 

resuscitačního oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. MUDr. Bohuslava Kutu MBA, kterého jsem 

poţádala, aby nám objasnil všechny moţné příčiny otravy oxidem uhelnatým.  



 

 

A o svém oddělení říká: „Naše pracoviště je specializované pracoviště krajského typu, výkonnosti 

srovnatelné např. s Plzní nebo Hradcem Králové, menší jsou např. Praha-Bulovka, Ústí nad Labem apod., 

kde ARO je součástí týmové spolupráce. Podáváme ročně okolo 21000 anestézií, rozvíjíme aktivity 

v mnoha oblastech péče.  Koordinujeme činnost operačních sálů a ARO okresů Jiţních Čech. Pracujeme 

externě u ZZS JČK, zajišťujeme ambulantní anesteziologickou ambulanci apod. 

1. Co Vás přimělo stát se lékařem? 

 Během studia na gymnáziu jsem si oblíbil biologii, chemii, navíc jsem jeden rok pracoval v nemocnici 

jako sanitář. Rozhodování tudíţ bylo poměrně jednoduché. V rodině byl rovněţ zdravotník.  

2. Jak jste se dostal na anesteziologicko resuscitační oddělení? 

Během studia na LFUK jsem se zajímal o akutní a kritické stavy, o operační obory, ale postupně jsem 

dospěl k oboru ARIM (viz. slovník). Tento obor je obrovsky široký, lékaři oboru pracují na sálech, 

lůţkách, v přednemocniční péči, v algeziologii, paliativní medicíně apod. 

3. Kolika procenty se podílí na produkci oxidu uhelnatým (CO) přírodní zdroje?  

Přírodní zdroje ubývají, u otrav CO jde spíše o produkty nekvalitního hoření z jiných materiálů – např. 

plasty apod. 

4. Za jakých okolností dochází k otravě oxidem uhelnatým? 

Nedokonalé spalování s produkcí CO, obvykle v uzavřené místnosti, bez kvalitního větrání, intoxikované 

osoby bývají pod vlivem alkoholu, případně různých farmak nebo návykových látek. 

5. Proč zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě i Severní Americe? 

Snad proto, ţe jde opravdu o náhody, které mohou být dány sociálním prostředím. 

6. Mají na náhodné otravy vliv zimní měsíce? 

Ano, protoţe jde o zvýšenou míru vytápění, často nekvalitními prostředky – nevhodná kamna, nefunkční 

komíny, nekvalitní palivo, alkohol atd. Často jde o spojení v rámci inhalačního traumatu.  

 7.   Můţe být lehčí otrava milně diagnostikována? 

Spíše ne, ale lze ji v mírné podobě zaměnit za jiné intoxikace – např.: farmaky. 

8. V České republice obecně počet případů po prudkém poklesu v 80. 90. letech poslední době 

opět mírně stoupá. Postihuje v ČR kaţdoročně několik tisíc občanů. Jak je to v ČR 

s informovaností obyvatelstva o tomto nebezpečí? 

Informovanost povaţuji za dostatečnou, kaţdý přece ví o nebezpečí otravou CO, ale myslím, ţe ji občané 

podceňují. Pobyt v zakouřené místnosti riskují aţ do doby, kdy jiţ nepoznají, ţe jsou intoxikováni. 

Pravidelné kontroly kamen, kouřovodů jsou myslím doporučované pravidelně. 

9.Jaké jsou příznaky otravy oxidem uhličitým?  

Patří mezi ně poruchy vědomí, dýchání, činnosti kardiovaskulárního aparátu, změna barvy pokoţky (kůţe 

je narůţovělá) apod. a dále podle laboratorních vyšetření. 

10. Proč je CO tak nebezpečný pro člověka, kdyţ ve vzduchu je vţdy obsah kyslíku 21%? 

CO má velkou afinitu ke krevnímu barvivu (hemoglobinu), aţ 300x větší neţ O2, a spojuje se s ním na 

karboxihemoglobin (COHb). Jeho vazba je tu pevnější, neţ kyslíku, proto se kyslík z něho nemůţe ve 

tkáních uvolňovat a tkáně se dusí. Funkce hemoglobinu naprosto znehodnocena a tudíţ nerozvádí kyslík 

do všech důleţitých orgánů (mozek, srdce, svaly, nervy). Tato vazba je však reversibilní: je-li otrávený 

vynesen ze škodlivého prostředí, počne opět O2 vytlačovat CO z jeho vazby. Daleko snadnější a rychlejší 

je v přetlakových komorách. (Hyperbarická komora, která se vyuţívá k léčbě otravy CO). 

11. Podle čeho stanovíte stupeň onemocnění? 

Podle závaţnosti postiţení ţivotních funkcí, kterými jsou funkce mozku – tedy vědomí, dále dle funkce 

dýchacího systému a dle funkce kardiovaskulárního aparátu. 

12. Stanovení diagnózy je někdy obtíţné, zejména v případech, kdy se na moţnost otravy CO 

nepomýšlí. Jak potom určujete diagnózu? 

Stanovení diagnózy není příliš obtíţné, zejména je-li k dispozici anamnéza, dále klinika a příslušná 

laboratorní vyšetření. 

13. Jak probíhá léčba u lehčího typu otravy a jak u těţšího, kdy je volána RZP. 

Lehčí otravy stačí kvalitní léčba kyslíkem, oxygenoterapie (kyslíková terapie) a symptomatické léčba, 

u těţších otrav pak léčba na lůţkové části ARO, které je velmi komplexní včetně umělé plicní ventilace. 



 

 

14. Mohl byste nám popsat funkci hyberbarické kyslíkové terapie? 

Hyperbarická oxygenoterapie (kyslíková terapie) se provádí ve speciální komoře, kde nemocný je vystaven 

zvýšenému parciálnímu tlaku O2, tedy zvyšuje se hladina volně v plasmě rozpuštěného O2. Cílem je zajistit 

oxygeninaci (okysličení) tkání ve fázi, kdy vazebná místa na hemoglobinu krvinek jsou obsazena 

molekulami CO.    

15. Jak by měla vypadat preventivní opatření? Jsou lidé dostatečně informováni závaţnosti 

stavu, které sebou nese otrava plynem CO? 

Prevence je v informovanosti, důsledném dodrţování pravidel bezpečnosti, kontrolách uţívaných 

tepelných zdrojů apod. Informovanost není malá, spíše jde o podceňování. 

16. Otrava oxidem uhelnatým je významným zdravotním a sociálním, ekonomickým 

problémem ve většině vyspělých zemí světa. Udělala ve vývoji medicína nějaké pokroky? 

Nespolupracuje medicína i s jinými společnostmi, kterých se tato problematika týká? 

Medicína ví jak, ví proč, umí léčit. Problém je v prevenci a podcenění.  

 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v práci 

 

Slovníček pojmů 
 MBA: Master of Business Administration, International Business School, coţ je partner anglické školy 

v Nottingham.  

ARIM: anesteziologická resuscitační a intenzivní medicína 

Algeziologie: obor zabývající se léčbou bolesti  

Paliativní medicína: se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosaţení 

nejlepší moţné kvality jejich ţivota.  

CO: kysličník uhelnatý 

O2: kyslík 

COHb: karboxihemoglobin 

Afinita: schopnost chemických látek navázat se s jinou látkou nebo částicí 

Reversibilní: vratný, schopný zpětného procesu 

 

Naše tvorba 

Vejdi dál, slovní něho! 

 aneb 

Kavárna  Antré v ČK – Ondra H. 

Na čtyři autory – 

dvě ţeny, dva chlapy – 

jak výstřel z Aurory – 

klap klapy…klap klapy… - 

uţ jdeš něho? 

V kavárně divadla  

Českého Krumlova  

povinnost připadla  

povznést vás u slova  

mluveného.  



 

 

 


