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Milé čtenářky,  
milí čtenáři,  

není to tak dávno, co jsme si doma s rodinou či s přáteli plánovali 
dovolenou. Lítali jsme prstem po mapě a snili o dalekých krajích, 
napínavých výletech a dnech naplněných zážitky. Nikdo z nás tehdy 
netušil, jak moc se vše změní. Dnes si místo zajímavých cest 
a dechberoucích zážitků přejeme vyrazit někam do přírody a hlavně 
zůstat zdraví. Právě zdraví je pro nás všechny v tomto roce důležité. 
Pandemie koronaviru, která nás všechny zasáhla, nám ukázala, že jsme 
obětaví, vstřícní, solidární a dokážeme si vzájemně pomáhat. Stejně tak 
doufám, že vám v novém časopise StomaLife zpříjemníme nejen čas 
dovolených, ale zodpovíme i mnoho dotazů a rad.

V tomto novém časopise věnovaném stomickým pacientům a nejen jim 
vás budeme dvakrát ročně provázet tipy, novinkami a aktualitami nejen 
ze života stomiků, ale i zajímavostmi z výživy, cestování, kultury či ze 
sportu. Můžete se těšit na rozhovory, povídky, soutěžní křížovky 
a spoustu dalšího. 

A co naleznete v tomto čísle? Můžeme vám nabídnout toulky 
po stomických ambulancích, stomická sestra Kateřina vám poradí, jak 
nejlépe si vybrat stomickou pomůcku, a také nám bude ctí vás seznámit 
se stomikem Michalem, který jak sám říká, žije úplně stejně, jako by 
stomii neměl. „Ráno vstanu, proběhnu se se psem, dám si sprchu, 
nalepím si stomický sáček a s tím funguji v pohodě celý den. Fotbal 
není výjimkou. Jen začátky byly komické, protože spoluhráči si museli 
na mé pomůcky zvyknout.“ Věřím, že Michalův příběh není jediný, který 
se dostane do naší redakce. Budu ráda, když se s námi o své příběhy 
podělíte i vy ostatní. Těším se, bude to prima!

Přeji vám krásné a ničím nerušené čtení

 
Mgr. Iveta Šmídová, MBA 
Sales Teamleader Stoma & Urinary Care
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M ichale, kdy začaly vaše zdravotní 
potíže?
Samotnou příčinu, proč jsem začal mít 
zdravotní potíže, nikdo dosud nedoká-
zal úplně odhalit. Před sedmi lety jsem 
byl na dovolené s rodinou. Všechno by-
lo v pohodě, ale jednoho dne jsem zjis-
til, že mám krev ve stolici. Znejistěl 
jsem a zavolal bratrovi, který pracuje 
ve zdravotnictví. Okamžitě mě poslal 
na vyšetření, ale tehdy se nic nenašlo. 
Jenže za necelé dva měsíce se situace 
opakovala. Tenkrát jsem absolvoval de-
tailnější vyšetření a verdikt byl neú-
prosný – nádor na střevě. V tu chvíli 
jsem si vážně myslel, že je to konec.

J ak jste s tou diagnózou naložil?
Vůbec jsem netušil, co to pro mě bude 
znamenat. Nevěděl jsem o té nemoci 
nic. Lékař mi sice vysvětloval, že se 
stomií je možné vést zcela běžný život, 
ale nevěřil jsem mu. Nevěděl jsem ani, 
co stomie znamená. Do chvíle, než mě 
doktor zaskočil diagnózou trvalého vý-
vodu, jsem žil úplně normálně jako 
kaž dý jiný. Měl jsem malé děti, hrál 
jsem fotbal, pracoval jsem. A najednou 
se všechno zhroutilo.

C o následovalo?
Začal jsem docházet do stomické po-
radny. V tom jsem měl obrovské štěstí, 

narazil jsem v ní na svoji spolužačku ze 
základní školy Libušku. Pracovala v po-
radně jako stomická sestra a díky ní 
jsem začal lépe chápat, co moje nemoc 
znamená pro mě, pro okolí, jak mám 
postupovat. Byla vlastně takovým mým 
andělem, věřil jsem jí.

A  jak se vám tedy s vývodem žilo? 
Opravdu „normálně“, jak sliboval lékař?
Nechtěl jsem vývod, odmítl jsem se vy-
rovnat s tím, že ho budu mít trvale. 
Nevěřil jsem, že neexistuje ještě nějaké 
jiné řešení. Postupně jsem kontaktoval 
celou řadu lékařů, v Praze i mimo ni, 
a nakonec se mi podařilo dosáhnout 

Příběh Michala Děkanovského se začal odvíjet před sedmi 
lety. Pomalu, nevinně, nenápadně. Sportovec v nejlepších 
letech si užíval rodinného života, pracoval, podnikal, hrál 
profesionálně fotbal. Pak ale jeho doposud klidný život 
přerušil nález krve ve stolici. Michal nevěděl, co je stomie, 
nechtěl vývod a z toho, co bude dál, byl zoufalý. Doma měl 
dvě malé děti a žádné dobré zprávy se nedaly očekávat. Ale 
nevzdal se a stále se nevzdává, a kromě šustivého sáčku, 
který nosí na těle, byste u něj vlastně žádnou změnu 
nezaznamenali. Jak sám říká, dělá všechno, co dělal dřív.

Neodkládejte vyšetření 
a nevzdávejte to, na to  
je vždycky času dost…
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úspěchu. Doktoři se rozhodli, že trvalý 
vývod nebude nutný a že mi nádor art-
roskopicky odoperují. Byla to tehdy ne-
vyzkoušená metoda, která se v Čechách 
neprováděla, takže jisté obavy byly, ale 
operace dopadla dobře. 

P o operaci jste byl tedy zcela 
v pořádku?
Bezprostředně po operaci jsem musel 
dělat předepsané cviky, abych se 
do budoucna zbavil problémů s ovlá-
dáním stolice. Zároveň jsem docházel 
na chemoterapii, aby byla jistota, že 
se rakovina nevrátí. Ozařování mělo 
bohužel vliv na můj intimní život, ale 

dva měsíce jsem intenzivně cvičil 
a začal jsem se pomalu vracet k běž-
nému životu. Zase jsem mohl hrát fot-
bal a dělat věci, které mám rád. 
Po nějaké době se však napojení ko-
nečníku začalo ucpávat a já se musel 
ke stomii vrátit.

N ová operace nebyla možná?
Měl jsem pocit, že je konec. Ke všem 
těmto problémům mi byl diagnostiko-
ván nález na plicích, takže jsem musel 
podstoupit další operaci. Ve chvíli, kdy 
jsem měl vyřešené plíce, vrátili jsme se 
s lékaři opět ke střevům. Znovu jsem 
absolvoval všechna vyšetření, prohlídky, 

byl jsem zoufalý. Mám rodinu, potřebo-
val jsem fungovat. Pořád jsem chodil 
do práce, pořád jsem se snažil žít tak, 
aby to mělo co nejmenší dopad na mé 
blízké. Ale opakovaně mě museli hospi-
talizovat kvůli častému ucpávání. 
Nicméně byly i lepší dny, kdy všechno 
fungovalo v pohodě. Dokonce jsme se 
s manželkou dohodli, že pojedeme 
na dovolenou na Mallorcu.

A  jeli jste?
Samozřejmě, na Mallorcu jsme vyrazili 
a všechno bylo fajn. Jenže po návratu 
mi bylo několik dní opravdu hodně 
špatně, až mě žena musela odvézt 
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MICHAL DĚKANOVSKÝ  
se svojí stomickou sestrou  
Libuší Auterskou, DiS.,
z Chirurgické kliniky  
Fakultní nemocnice Plzeň  
v Pavilonu B. Braun Dialog

do nemocnice. Byla to kritická situace, 
měl jsem otravu a hrozilo, že mi 
prasknou střeva, musel jsem být oka-
mžitě operován. Lékaři mě odoperova-
li, ale vzhledem k akutnosti operace 
mi udělali vývod shora. S tím jsem žil 
půl roku, ale z funkčního hlediska 
jsem potřeboval, aby mi byla stomie 
posunuta níž. Následovala reoperace, 
ta ale dopadla špatně, a musel jsem 
zůstat hospitalizovaný a podstoupit 
další zákrok.

D alší operace už byla úspěšná?
Bohužel ne, stále jsem se ucpával, 
a od té doby jsem vlastně právoplat-
ným stomikem. Mám vývod, používám 
stomické pomůcky a jednoduše s tím 
žiji.

J ak to zvládáte?
Vlastně musím popravdě říct, že mě to 
ani nijak významně neomezuje. 
Chodím normálně do práce, kde mám 
velké štěstí na skvělého šéfa, který mi 
ve všem vyšel vstříc. Dokonce si pa-
matuji, že když jsem se vzbudil 
po operaci na JIP, u mého lůžka seděl 
právě on. Kromě toho, že chodím 
do zaměstnání, ještě podnikám, posi-
luji, vrátil jsem se k fotbalu. Začal 
jsem taky běhat, koupili jsme si s rodi-
nou psa a ten je teď mým tréninkovým 
parťákem. 

N evadí vám vývod při aktivním sportu? 
Žiji úplně stejně, jako bych stomii ne-
měl. Ráno vstanu, proběhnu se se 
psem, dám si sprchu, nalepím stomický 
sáček a s tím funguji v pohodě celý 
den. Fotbal není výjimkou. Jen začátky 
byly komické, protože i moji spoluhráči 
si museli na moje pomůcky zvyknout. 

Dneska si z toho děláme v kabině leg-
raci, stomický sáček totiž vydává 
zvláštní šustivý zvuk. Když jdeme třeba 
s kamarády po fotbale na pivo, pokři-
kují na mě, abych nešustil. Je to sice 
handicap, ale není vidět.  

C o je pro vás na stomii nejtěžší?
Ve chvíli, kdy jsem se s faktem, že mám 
stomii, byl schopen vyrovnat já sám, 
bylo určitě nejtěžší vysvětlit mým dě-
tem, co se mi stalo. Byly jim tenkrát tři 
roky a šest let. Děti ve vás vidí někoho 
neohroženého, kdo všechno zvládne 
a je jejich hrdina. Těžké to bylo i pro 
moje bezprostřední okolí. Moje žena se 
o nemoc zajímala hned od prvních vy-
šetření a i díky jejímu zájmu a pomoci 
jsem všechno zvládal o poznání lépe. 
Dneska docházím do ordinace stomické 
sestry jednou za čas pro pomůcky 
a jednou ročně mě zvou na onkologii, 
kde mě rentgenují. To nejtěžší už mám 
naštěstí za sebou.

rozhovor připravila Magda Volná, 
foto Ester Horovičová
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 � NENÁPADNÁ

 � DISKRÉTNÍ

 � BEZPEČNÁ
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íká se, že šaty dělají člověka. Pokud člověk onemocní 
a musí na operaci, módní vzhled je samozřejmě asi to 

poslední, co ho zajímá a co řeší. Oblečení se dostává na spod-
ní příčku důležitosti. Je to pochopitelné a správné. Vše, co ne-
ní životně důležité, musí stranou. Jednoho dne se ale situace 
změní a člověk se ocitá zpět v běžném životě. Cítí se ale stej-
ně jako před operací? S největší pravděpodobností by většina 
lidí řekla „ne“. Život pacienta se odlišuje od toho starého, 
„zdravého“. U nás stomiků je to celkem jasné, najednou se 
musíme naučit postarat o střevo na povrchu těla a máme 
na břiše velkou jizvu.

Je to možná právě tento moment, kdy bychom měli módě 
a vzhledu v našem životě navrátit důležité postavení. Proč, 
když vzhled je vlastně jen povrchní záležitost, která s osob-
nostními kvalitami člověka nemá nic společného? Protože 
operace a založení stomie je nejen velkým fyzickým zásahem, 
ale také psychickým. „Neznám žádného pacienta, u něhož by 
stomie nezasáhla sebevědomí a body image. Najednou máme 
na břiše konstantně nalepený sáček. Ten už nám nikdo neod-
páře. Proto je důležité najít pohodlné a lichotící oblečení, kte-
ré může být jakýmsi ochranným štítem před očima veřejnosti 
nebo pomocníkem při navrácení drahocenného sebevědomí,“ 
říká stomička Tereza Nagyová z projektu Nejsemtabu.cz 

Podle čeho vybíráte oblečení? Řídíte se heslem: „komfort na prvním místě“? Snažíte se 
skloubit pohodlí a módní styl? Proč by ne! Vždyť každému to může slušet a každý se chce 
líbit. V jakémkoliv věku a s jakoukoliv diagnózou. Ponořme se společně do čtení o tom, jak 
můžete vhodně „zamaskovat“ pytlík nebo jak se můžete i v moderním oblečení cítit 
pohodlně, elegantně a sebevědomě, aniž by někdo tušil, že jste stomik!

Ř

Buďte 
sebevědomí  
i se „sáčkem  
na břiše“! 
 
MÓDA PRO STOMIKY



Spodní prádlo jako alfa a omega pohodlí celého těla
Základem je kvalitní a pohodlné spodní prádlo. „Já nosím buď nízké kalhotky, které 
končí pod lemem sáčku, nebo mám naopak vysoké spodní prádlo do pasu,“ popisu-
je Tereza, jak vyřešila svůj problém. Především záleží na tom, jakou máte na sobě 
vrchní vrstvu, a podle toho můžete upravit i vrstvu spodní. Někteří pacienti rádi 
nosí i různé elastické nebo kýlní pásy. Spodní prádlo je individuální záležitost. 
Především by mělo být z kvalitního prodyšného materiálu, výškově by nemělo „pře-
říznout“ sáček v půli a guma by měla co nejméně škrtit. Po operaci doporučuje 
specialistka na stomické spodní prádlo Tereza bavlněné prádlo s elastanem, klidně 
i trochu větší, aby bříško mělo prostor se léčit a zbytečně nebolelo.  

Komfort na prvním místě
„Můj výběr oblečení se po operaci a vyvedení stomie celkem radikálně změnil. 
Dříve jsem nosila nízké kalhoty a upnuté šaty. Dnes nosím kalhoty s vysokým pa-
sem a volnější šaty, nejlépe s nějakým vzorem,“ popisuje módní poradkyně Tereza. 
V současné době je výběr módy k naší situaci velmi příznivý, vysoké pasy jsou opět 
v módě. Když jste v obchodě, snažíte se představit si, že v tom, co si pořídíte, bu-
dete chodit, sedět, sportovat apod., a také jak se přitom budete cítit?
 

KALHOTY

Prvním kouskem oblečení, který si po operaci 
Tereza pořídila, byly překvapivě těhotenské kal-
hoty. „Mám s nimi skvělou zkušenost a ráda je 
nosím do dneška. Elastický pás hezky sáček 
schová a zahladí jeho kontury, takže můžete mít 
i přiléhavější vršek a nic nemusí být poznat,“ 
konstatuje vesele a dodává, že pás taky moc 
hezky hřeje v zimě. Velkou výhodou u kalhot 
pro stomiky je, když jsou od pasu dolů volnější. 
Pěkně zakryjí zvětšující se sáček a nezabraňují 
odchodu stolice. Kamuflážný efekt posykují 
i barevné vzory. 
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1   VYBERTE SI PRO SEBE TU 
NEJVHODNĚJŠÍ POMŮCKU!  
Existuje mnoho velikostí a druhů. 
Pokud si nejste jistí, která je pro 
vás nejlepší, nechte si poradit 
od své stomické sestry nebo si 
zažádejte o vzorky zdarma 
a pomůcku si vyzkoušejte 
„nanečisto“. (Pozn. redakce: Kupon 
pro vyzkoušení vzorku stomických 
pomůcek B. Braun naleznete 
v tomto časopisu.)

2   POUŽÍVEJTE SÁČKY,  
které lze po naplnění snadno 
vyhodit. Jsou vhodné pro celou 
řadu aktivit, a to na cestování, 
sport, společenská setkání, intimní 
chvíle nebo na již zmíněné 
nákupy. 

3   VYUŽIJTE KOMFORTNÍ 
STOMICKÉ PRÁDLO se speciální 
kapsičkou, která stomický sáček 
schová a zahladí kontury.

4   NEBOJTE SE VYRAZIT V LÉTĚ 
K RYBNÍKU, MOŘI ČI DO BAZÉNU! 
Stejně jako u spodního prádla 
i u plavek existuje speciální sada 
plavek s kapsičkou přímo pro 
stomické pacienty. Vy i vaše 
stomie budete v bezpečí.  
Využít můžete také diskrétního 
inovativního stomického systému 
Be 1®.

To není vše, na další straně pokračujeme...

VYCHYTÁVKY PRO STOMIKY



5   ŽENY SE MOHOU ZAMĚŘIT 
NA ODDĚLENÍ TĚHOTENSKÉ MÓDY. 
Věřte, že i tam můžete najít 
atraktivní, moderní a tělu příjemné 
volné svršky, kraťasy či sukně.

6   KALHOTY VOLNÉ OD PASU 
DOLŮ jsou elegantní a navíc 
zakryjí zvětšující se sáček, který 
tak nezabraňuje odchodu stolice. 

7   BAREVNÉ VZORY nenápadně 
kamuflují zvětšující se stomický 
sáček. 

8   SAMODRŽICÍ PUNČOCHÁČE jsou 
vhodným doplňkem pro ženy 
v chladnějších měsících. Bezpečně 
drží sáček a vy zůstanete v klidu, 
ale pozor, aby se vám 
nezařezávaly do stomie. 

9   PÁNOVÉ, TLAČÍ VÁS PÁSEK 
U KALHOT DO STOMIE?  
ZVOLTE RADĚJI ŠLE! 
Ty se vám 
nebudou zařezávat 
a zároveň můžete 
mít pro větší 
pohodlí 
volnější 
kalhoty.

VRCHNÍ ČÁST ODĚVU

Při sladění vršku se spodní částí oděvu doporučujeme řídit se pravidlem, že pokud 
máte upnutý vršek, měli byste mít volnou spodní část a naopak, aby se sáček vždy 
dobře vizuálně schoval. Přece jen nikdo nechodí po ulici rád s viditelnou boulí 
na břiše, když si zrovna nemá kde odskočit. 

SUKNĚ

U sukní zůstává logika stejná jako u kalhot. Ideální je vysoký pas a volnější střih 
nebo elastická upnutá sukně, k níž si vezmete volný vršek. „Moc fajn jsou sukně, 
které mají v pase gumu. To jste pak jako v pokojíčku. Mám takové i kalhoty,“ dodá-
vá Tereza.  

ŠATY

Šaty rozhodně nezavrhujte. Když zvolíte volnější 
střih a podpůrné spodní prádlo, které sáček zakryje 

a udrží na místě, máte vyhráno a nepřijdete o skvělý 
kus oblečení, který se hodí pro každou příležitost. 

Pokud budete chtít šaty upnutější, určitě je zvo-
lit můžete. Nejvhodnější jsou vzorované s vůlí 
na sáček v oblasti břicha. 

Nejdůležitějším faktorem při výběru nového ob-
lečení by mělo být pohodlí a funkčnost. „Hned 
v závěsu je pak vzhled, který předešlými kritérii 
nemusí být ovlivněn,“ přidává se Tereza.  
Stačí se jen porozhlédnout po několika obcho-
dech a určitě pro sebe něco vhodného najde-
te. Hlavně ať to neškrtí v pase a je to dobře 
prodyšné. 
Komfort a krása jdou ruku v ruce. 
Nezapomeňte se o sebe po operaci starat, 

udělat si dobře. I se sáčkem jsme stále 
krásní!

Vaše Tereza
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Zmobilizovali jsme síly, říkají sestry
Certifikované stomické sestry chirurgických ambulancí B. Braun Plus proto na-
bízejí možnost předepsání pomůcky pacientovi distančně po telefonu. „Považuji 
to za bezpečnou a rychle dostupnou péči a zajištění pomůcek pacientům, kteří je 
nezbytně potřebují. Tato bezplatná služba je určena pro všechny stomické pacienty, 
tedy i pro ty, kteří doposud služeb naší stomické ambulance nevyužívali, po celou 
dobu trvání epidemiologické situace,“ glosuje vedoucí lékař a odborný garant chi-
rurgických oborů B. Braun Avitum MUDr. Jaroslav Marvan. 

Jak to funguje?
Pacient po telefonu sdělí sestře svoji anamnézu, typ stomických pomůcek, které 
používá, a další nezbytné údaje. Následně pak smluvní distributor pomůcky zaveze 
pacientům přímo na domácí adresu. Dojde tak k omezení osobního kontaktu paci-
entů se zdravotnickým personálem i s personálem zdravotnických potřeb, čímž se 
snižuje riziko potenciální nákazy. 

Na koho se mohou pacienti obracet?
Pacienti se mohou obracet na výše uvedené kontakty na stomické sestry. Všechny se 
rozhodly tuto iniciativu podpořit, aby pomohly stomickým pacientům, a úměrně na-
výšily svoje časové kapacity tak, aby jim mohly vyhovět v co nejkratší době. „Chtěl 
bych vyjádřit velké díky všem stomickým sestrám, které se rozhodly tuto iniciativu 
podpořit a v této nelehké době ještě více navýšily své kapacity pro pomoc stomic-
kým pacientům,“ zdůrazňuje vedoucí lékař Jaroslav Marvan.

Stomické sestry  
nabízejí distanční pomoc
Aktuální složitý vývoj epidemiologické situace v mnoha 
případech zkomplikoval stomickým pacientům přístup 
ke stomickým pomůckám, které nezbytně potřebují pro 
bezproblémové fungování v běžném životě. Řada 
praktických lékařů řeší nedostatek ochranných pomůcek, 
neordinují nebo jen v omezené ordinační době. Podobná 
situace nastala i ve velkých nemocnicích, které jsou často 
z důvodu zachování akutní zdravotní péče nuceny přesouvat 
odborný personál stomických poraden na jiná pracoviště.

Region Praha

Region Brno 

Region Hradec Králové

Region Plzeň

Region Olomouc

Vladimíra Charvátová  |  770 102 821

Libuše Suchánková  |  606 415 766

Soňa Zdvořilá  |  770 183 101

Helena Fenclová  |  602 943 025 

Milena Drdáková  |  604 740 754

Stomické sestry 
v regionech



Kapsule 

Be 1® 

�   75 % pacientů znovu získává 
kontrolu nad svou kontinencí, a tím 
i kontrolu kontinence plynů a stolice

�   60 % pacientů uvádí, že se cítí při 
nošení kapsule dobře až velmi dobře

�   79 % pacientů potvrzuje, že kapsule 
Be 1® eliminuje zápach

oderní kapsule pro kolostomiky slouží k zachování diskrétnosti, konti-
nence a kontroly nad vlastním tělem. Je vhodná pro kolostomiky s vý-

vodem na levé straně břišní dutiny, kteří mají pevnou nebo pastózní stolici 
a chtějí ovládat svou kontinenci s větší diskrétností a hledat kompaktnější zařízení 
pro komfortnější život se stomií. Kapsule se upevňuje na plochou podložku 
Flexima® 3S. Průměr stomie by neměl být větší než 40 mm a stomie by měla vyční-
vat cca 10 mm nad povrch pokožky. 

Inovativní zabezpečený systém
Stejně jako u stávajících uzavřených sáčků neutralizuje i kapsule Be 1® díky inte-
grovanému filtru s aktivním uhlím průběžně unikající plyny. V případě výskytu vět-
šího množství plynů mohou pacienti plyny také manuálně vypustit tak, že stisknou 
tlačítko pro vypuštění plynů na horní části kapsule. V takovém případě je však in-
tegrovaný filtr neúčinný. Proto doporučujeme, aby pacienti prováděli manuální vy-
pouštění plynů na diskrétním místě. 
Pokud pacient cítí napětí, táhnutí či vyklenutí krytky kapsule na pokožce, signali-
zuje to potřebu upuštění plynů. V případě odchodu stolice se krytka kapsule samo-

Podle statistik 50 % stomiků ztrácí kontrolu nad svým tělem, 
protože již nemohou kontrolovat odchod stolice a tělesných 
plynů, a celá jedna třetina pacientů se cítí omezená ve svém 
sociálním životě a volnočasových aktivách. Největší starost 
všem stomikům dělají zvuky související se stomií a stomický 
sáček. Často nevědí, jak jej „schovat“. Pro ulehčení všech 
těchto potíží přichází na trh inovativní pomůcka, díky 
níž kolostomici získají nad svojí stomií nově kontrolu. 
Jmenuje se Be 1®, seznamte se!

M

Mít kontrolu 
nad vlastním tělem!
KAPSULE PRO KOLOSTOMIKY

S TO M A
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Odvádí stolici do sáčku, 
usnadňuje čištění podložky 
a snižuje nepříjemný zápach

Jen 10 mm vysoká, 
nezpůsobuje žádné zvuky 
při nošení

Tlačítko  
pro vypouštění  
plynů

volně oddělí a rozvine se integrovaný uzavřený sáček, který je složený 
uvnitř kapsule. Tu je následně potřeba odstranit, zlikvidovat a nahra-
dit ji novou kapsulí v průběhu dne či kolo stomickým sáčkem na noc. 
„Be 1® vnímám po prvních zkušenostech pacientů napříč Evropou jako 
moderní bezkonkurenční koncept pro řešení kontinence kolostomie 

s cílem navýšení kvality života aktivních kolostomiků. Důležitý je vý-
běr vhodného pacienta a odborná edukace stomickou sestrou. Díky 
Be 1® se mohou kolostomici navrátit opět k aktivitám, kterých se 
vznikem stomie vzdali, nejčastěji právě z důvodu studu, strachu 
a nízkého sebevědomí,“ zdůrazňuje vedoucí obchodního týmu 
Stoma and Urinary Care CZ/SK Mgr. Iveta Šmídová, MBA. 

Kapsule je od listopadu 2019 v plné úhradě zdravotních pojišťoven 
a pacienti mají nyní možnost Be 1® otestovat v chirurgických ambu-

lancích B. Braun Plus a postupně na klíčových kolorektálních pracoviš-
tích v České republice.

NEJČASTĚJŠÍ PACIENTSKÉ OTÁZKY

Jak dlouho mohu kapsuli Be 1® nosit bez výměny? 
Kapsuli Be 1® je třeba vyměnit po vyprázdnění sto-
lice. Poté nasadíte novou kapsuli či kolostomický 
sáček Flexima 3S®. Na noc doporučujeme používat 
uzavřený sáček Flexima 3S®. Podložka může být 
na těle ponechána až tři dny.

Mám tekutou stolici, mohu pomůcku Be 1® používat? 
Pomůcka Be 1® je vhodná pro pacienty, kteří mají 
tuhou až pastovitou stolici. Při tekuté stolici je po-
užití pomůcky Be 1® kontraindikováno. V případě 
tekuté stolice doporučujeme používat výpustné 
sáčky, např. Flexima® 3S Roll Up.

Nevnímám, kdy plyny nebo stolice vychází. Mohu 
i tak pomůcku Be 1® používat? 
Ano, kapsule Be 1® je konstruována tak, aby se 
otevřela samovolně, jakmile je tlak stolice příliš 
velký a přitom krytka kapsule nebyla předtím ote-
vřena ručně pro odplynění (doporučujeme učinit tak 
na toaletě či v soukromí).

Jaký účel má pěna uvnitř kapsule?  
Pěna pomáhá během vyprazdňování lépe směrovat 
stolici do sáčku a usnadňuje tak čistění podložky při 
výměně kapsule.

Mohu s pomůckou Be 1® cestovat, například letecky?  
Ano. Cestování není při použití pomůcky Be 1® 
nijak kontraindikováno, ani cestování autem, ani 
cestování letadlem. Doporučujeme vzít si s sebou 
také jiné pomůcky, které jste zvyklí používat, např. 
stomické sáčky, abyste byli schopni se přizpůsobit 
změnám denního rytmu a stravování, ke kterým při 
cestování obvykle dochází. 

Mohu používat kapsuli Be 1® ve sprše, při koupání či 
plavání?  
Ano. To je jednou z hlavních výhod této pomůcky. 
Působením teplé vody se však může změnit při-
lnavost stomické podložky, proto byste měli dobu 
kontaktu s vodou volit přiměřeně.

HYGIENICKÁ PĚNA MALÁ, DISKRÉTNÍ

Průběžně pasivně 
pomocí filtru 
s aktivním uhlím 
(vpravo) a aktivně 
pacientem 
pomocí tlačítka 
pro vypouštění 
plynů (vlevo)

VYPOUŠTĚNÍ PLYNŮ

R A DY  A  T I P Y 1 3
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ačátkem roku si Aesculap 
Akademie připravila v prostorách 

Pavilonu B. Braun Dialog pro poslucha-
če z řad stomických pacientů první od-
borný pacientský kurz. Přestože se 
Aesculap Akademie zaměřuje na odbor-
né vzdělávání zdravotníků, tentokrát 
byly kurz a jeho doprovodný program 
připraveny přímo a pouze pro stomické 
pacienty. „Tato ojedinělá spolupráce 
Aesculap Akademie a pacientů potvrdi-
la nejen velký zájem laické veřejnosti, 
ale především umožnila našim pacien-
tům hovořit o svých problémech se 
stomií otevřeně, bez cenzury a bez 
předsudků. Jsem hrdá, že tento projekt 
vznikl. S nápadem přišla edukační spe-
cialistka B. Braun Plus Mgr. Olga 
Panenková, která zde i přednášela. Patří 
jí velký dík,“ glosuje aktuální dění spo-
luorganizátorka a odborná garantka 
Mgr. Petra Bártová.

O čem to celé bylo? 
V rámci kurzu měli stomičtí pacienti 
možnost probrat své nutriční strasti 
a slasti na místě přímo s nutriční tera-
peutkou Bc. Jitkou Palátovou, která pů-
sobí jako nutriční terapeutka v odbor-
ných ambulancích B. Braun Plus. Pro 
tento první pacientský kurz měla při-

pravenou atraktivní prezentaci o stra-
vování stomiků ihned po operaci, 
po delší době, při komplikacích, ale 
i v době, kdy se pacienti cítí skvěle. 
Zaznělo zde i mnoho tipů na vhodné 
i méně vhodné potraviny pro stomiky, 
což vyvolalo vášnivou debatu všech zú-
častněných.
Nedílnou součástí celé akce byla před-
náška Terezy Nagyové a Nikoly 
Martinkové, které si pro posluchače 
připravily přednášku o oblékání a život-
ním stylu. „Řešíme to vlastně všichni. 
Jen si neuvědomujeme, jaké obtíže mo-
hou stomičtí pacienti mít. Jaké použí-
vat střihy oblečení, jaké volit vzory 
a barvy, aby byl stomický sáček nená-
padný. Jak se elegantně obléci, a při-
tom se cítit stále komfortně a v bezpe-
čí,“ komentuje to bývalá stomička 
Nikola Martinková a doplňuje: „Musíme 
věřit tomu, že pytlík drží, nic neuchází.“ 
Tereza Nagyová představila svůj blog 
s názvem Nejsemtabu, který je součástí 
komunitního projektu neziskové orga-
nizace Revenium. 

Sdílení zkušeností
Kurz nabídl pacientům možnost setkat 
se s dalšími stomickými pacienty 
a otevřeně hovořit o svých problé-
mech mezi sebou i s odborníky na jed-

nom místě a v jednu chvíli, což vyvo-
lalo lavinu diskusí. „Pevně věřím, že 
jakmile nastane z epidemiologického 
hlediska bezpečnější čas, uspořádáme 
pacientské setkání i v dalších regio-
nech. Po této dobré zkušenosti se mů-
žeme držet stejného formátu,“ dodává 
Petra Bártová.
„Při každodenním kontaktu s našimi 
stomickými pacienty si uvědomujeme, 
jak důležitou roli pro jejich psychiku 

Z

Komfortní život se stomií  
PRVNÍ ODBORNÝ PACIENTSKÝ KURZ
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a kvalitu života hraje bezpečnost, dis-
krétnost a spolehlivost stomické po-
můcky. Při inovacích našeho stomické-
ho portfolia zohledňujeme právě uži-
vatelské postřehy s cílem neustálého 
zvyšování komfortu pomůcek. V letoš-
ním roce uvádíme na český trh inova-
tivní stomický systém Be 1®, určený 
pro levostranné kolostomiky. 
Kompaktní kapsule Be 1® redukuje 
zvuky související se stomií, poskytuje 

bezpečí, disktrénost a kontrolu nad 
vlastním tělem. Díky Be 1® mohou ko-
lostomici žít opět aktivně, sebevědo-
mě a věnovat se bezstarostně všem 
aktivitám, které mají rádi,“ sdílí první 
zkušenosti z trhu vedoucí obchodního 
týmu Stoma and Urinary Care CZ/SK 
Mgr. Iveta Šmídová, MBA.

 
foto: Ester Horovičová

AESCULAP AKADEMIE patří mezi před-
ní světové vzdělávací instituce v ob-
lasti zdravotnictví. Česká pobočka má 
svoji základnu na pražské Bulovce 
v reprezentativním Pavilonu B. Braun 
Dialog. Další vzdělávací centra jsou 
v Hradci Králové a v Olomouci. 
Zajišťuje vzdělávání zdravotníků a ny-
ní již i pacientů v České republice 
i na Slovensku. Za více než 15 let své 
existence proškolila více než 110 tisíc 
zdravotníků a zorganizovala nespočet 
kurzů, seminářů a konferencí. Její čin-
nost, volby témat a výběr lektorů za-
jišťuje Vědecká rada, která se skládá ze 
zkušených odborníků z různých lékař-
ských oborů a zástupců z oblasti ošet-
řovatelství a managementu zdravot-
nických zařízení.
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e nutné, aby stomické sestry znaly váš názor. Pomohou vám, hlavně pokud 
je stomie komplikovaná a vyvedená v problematickém místě. Jak je to se za-

kreslením stomie? K němu by jednoznačně mělo dojít ve spolupráci s pacientem. 
Vždyť jste to vy, kdo bude se stomií žít, a mělo by se vám s ní žít dobře. Stomická 
pomůcka by vás neměla táhnout, škrábat ani by vám neměla překážet. Podívejme 
se na to, jaké jsou druhy stomických pomůcek a jaké faktory byste měli při jejich 
výběru zohlednit.    

Sebeobsluha v péči o stomii
Základním požadavkem nácviku sebeobsluhy v péči o stomii je vidět si na ni buď 
přímo, nebo v zrcadle. Stomická pomůcka by neměla zasahovat do pásku oblečení. 
Další vliv je psychologický. Když si pomůcku vybíráte, podílíte se na spolurozhodo-
vání, už nejste jen pasivním příjemcem péče, ale její aktivní složkou, i když si po-
můcku vybíráte intuitivně, bez zkušeností. Snáze se učíte o stomii starat a adaptace 
na novu situaci pak bude pro vás snazší.

Jaké faktory rozhodují při výběru stomické pomůcky
 

Typ stomie   Respektive konzistence stolice, která ze stomie vychází. Tuhou stolici 
odvádí většinou kolostomie, a jsou na ni tedy vhodné uzavřené sáčky (viz obrázek). 
Pokud je střevní obsah řídký, až tekutý, stomik potřebuje sáčky výpustné (viz obrá-
zek). Při vyústění močového traktu na povrch těla (ureteroileostomie, tzn. urosto-
mie) přicházejí v úvahu urostomické sáčky (viz obrázek). V nemocnicích se většinou 
používají sáčky průhledné, aby sestry a lékaři měly přehled o barvě otoku čerstvě 
vytvořené stomie i o tom, co z jejího lumen odchází. Někteří stomici chtějí mít pře-
hled i doma, pro ostatní jsou k dispozici jímací sáčky neprůhledné, a to béžové nebo 
s okýnkem.

Co ovlivňuje 
výběr stomické pomůcky?
Jaký je nejlepší druh stomické pomůcky? Říkáte si, jestli vás 
má vůbec stomická sestra do výběru pomůcky zapojovat? 
Rozhodně ano, je to potřeba. 

J

uzavřený sáček (např. Flexima® Colo)

výpustný sáček 
(např. Flexima® Active Ileo)

urostomický sáček 
(např. Flexima® Uro Silk)
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Tvar okolí stomie   Zásadní faktor pro správný výběr pomůcky je tvar okolí stomie:

1   Okolí stomie je hladké – ideální je rovná pomůcka typu Flexima® 3S nebo  
Flexima® Key či Flexima® Active. 

2   Okolí je propadlé pod úroveň kůže a je v retrakci, což je patrné zejména v sedu 
stomika. Retrakce vyžaduje pomůcku konvexní, ať už v systému jednodílném, nebo 
dvoudílném. Zástupcem jednodílné pomůcky je Flexima® Convex, dvoudílné pak  
Flexima® 3S Convex a Flexima® Key Convex.  

3   Na stomii, jejíž okolí tvoří parastomální kýla, je vhodná pomůcka Flexima® Key, 
jež nemá přírubový kruh, který by mohl způsobovat otlak. Ideálem pro takové sto-
mie je pomůcka konkávního tvaru, která již také proniká na trh.

Zhodnocení břišní stěny ve vztahu ke stomii je základním indikátorem pro výběr 
správného tvaru lepicí plochy. Hodnotí se v lehu, v sedu a ve stoje pacienta. 

Požadavky stomika na hygienickou péči   Pro některého člověka je nepředstavitelné 
mít pomůcku nalepenou na kůži čtyři dny (podložka) a měnit stomický sáček denně 
při náplni do jedné třetiny. Přesto existují lidé, pro něž je tato situace zcela běžným 
standardem. Někteří pacienti si pochvalují jednodílné systémy Flexima® nebo  
Flexima® Active z důvodu každodenního odlepení stomického sáčku z kůže. Mohou 
se tak osprchovat a omýt si okolí stomie, osušit ho a po nanesení ochranného filmu, 
po němž následuje opět pauza na jeho zaschnutí, si již nalepí jednodílnou pomůcku. 
Ileostomici a urostomici 1× za 24 hodin, kolostomici až 2× denně.

Kdy přistoupit k výměně stomického systému? 
Je to závislé opět na druhu stomie. Pro kolostomika, jehož stolice je kašovitá, tuhá 
až bobkovitá, je výhodné počkat až po jídle, kdy dojde k reflexnímu vyprázdnění 
střeva po noční pauze. Stomik si sáček vymění a čeká ho zase různě dlouhá doba. 
Většinou má čas až do večera, kdy před spaním provede další výměnu sáčku, pokud 
se v něm nachází střevní obsah. Nikomu není příjemné nosit plný sáček půl dne. Pro 
ileostomika a urostomika je výhodné měnit systém ať už dvoudílný (podložku každý 
třetí den ráno, sáček denně), nebo jednodílný (sáček se sejme 1× za 24 hodin) ide-
álně předtím, než začne stomik přijímat potravu a tekutiny. Reflexně by došlo opět 
k větší intenzitě vyprazdňování, a tím by byla znemožněna co nejsnadnější výměna 
suché a čisté podložky v okolí stomie. Četnost opakování výměny celého systému 
spolu s manuální zručností a šikovností každého jednotlivce jsou neopomenutelným 
faktorem výběru pomůcky.
 
Všem stomickým sestrám přeji spolupracující a trpělivé pacienty a všem stomikům 
empatické a chápavé sestry.

Flexima® Ileo  
výpustný sáček Roll-Up s filtrem
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Flexima® 3S Ileo – výpustný sáček

připravila Mgr. Kateřina Drlíková
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J  ste vedoucím lékařem ambulancí 
B. Braun Plus. Čím jsou specifické?
Ambulance B. Braun plus jsou speci-
fické svojí komplexní péčí nejen 
o akutní či chronické pacienty jednot-
livých oborů, ale právě také stomický-
mi poradnami a poradnami hojení ran, 
které již tak obvyklým jevem na trhu 
nejsou.

K  do pracuje ve stomických poradnách 
B. Braun Plus? 
V našich stomických poradnách pracují 

certifikované stomické sestry s dlouho-
letou praxí.

J  aké benefity nabízejí pacientům? 
Pacientům kromě příjemného prostře-
dí ambulancí, které jsou velmi dobře 
dostupné městskou hromadnou do-
pravou, nabízejí především svoji zku-
šenost, osobní přístup, krátké čekací 
a objednací doby, telefonické konzul-
tace a kvalitní zdravotnické prostřed-
ky včetně dovážky pomůcek přímo 
domů.

Původ slova stomie pochází z řeckého slova stoma. Můžeme 
jej přeložit jako ústa nebo ústní otvor. Stomie je tedy uměle 
vytvořené vyústění dutého orgánu. Často se jedná o jedinou 
možnost zachování života. Nezastupitelnou úlohu v životě 
stomického pacienta hraje kvalitní stomická pomůcka 
a stomická poradna v čele se stomickou sestrou, která by 
měla být empatickým profesionálem. Stomické pomůcky 
i ošetřovatelská péče prodělaly velký vývoj. My jsme se však 
v dnešním rozhovoru zaměřili na to, jak zvolit správnou 
stomickou poradnu a stomickou sestru. 

Kvalita 
poskytovaných služeb  
a osobnost stomické 
sestry jsou rozhodující
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MUDr. JAROSLAV MARVAN 
je odborný garant chirurgických 
ambulancí společnosti B. Braun 
Medical a člen lékařské rady 
společnosti B. Braun Avitum. 
Vystudoval lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové a dva semestry studoval 
na lékařské fakultě University of 
Sydney. Po studiích nastoupil ja-
ko chirurg do Nemocnice 
Na Bulovce, kde byl nejprve čle-
nem koloproktologické skupiny 
a poté skupiny hrudní chirurgie. 



K  teří pacienti mohou do stomických 
poraden B. Braun Plus docházet? 
Do stomických poraden mohou dochá-
zet všichni pacienti se stomií i v dopro-
vodu svých blízkých, které naše sestry 
v dané problematice mohou v případě 
potřeby poučit a informovat. K ošetření 
není třeba doporučení od praktického 
lékaře ani specialisty.

S  polupracují stomické poradny se 
všemi zdravotními pojišťovnami? 
Ano. Služby našich specializovaných 
poraden jsou plně hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.

S  eženou pacienti v těchto stomických 
poradnách všechny dostupné stomické 
pomůcky? 
Ano, přesně tak. Naše stomické sestry 
pracují se všemi kvalitními stomickými 
produkty na našem trhu, které pacien-
tovi přímo na míru doporučí.

P  odle čeho by si pacienti měli vybírat 
stomickou poradnu?
Rozhodující by měla být kvalita posky-
tovaných služeb a osobnost a erudice 
stomické sestry. To považuji za rozho-
dující, protože vzájemná spolupráce 
může trvat řadu let. Dostupnost sto-
mické poradny, ordinační doba či mo-
derní vybavení jsou jistě pro řadu paci-
entů důležitým faktorem při rozhodo-
vání, ale pro mě je to zejména kvalita 
poskytované zdravotní péče.

J  aká by měla být správná stomická 
sestra? 
Správná stomická sestra by měla být 
vedle profesních hodnot i empatická. 
Život stomika je v řadě případů obtížný 

a některým pacientům trvá různě dlou-
hou dobu, než se s novou situací naučí 
plnohodnotně žít. K tomu by jim správ-
ná stomická sestra měla pomoci.
 
E  xistuje něco, na co si mají dát 
stomičtí pacienti při výběru sestry 
i odborné ambulance pozor? 
Při prvním setkání se stomickou sestrou 
je v první řadě důležité, zda se jim její 
přístup jeví jako profesionální a chtějí 
navázat vzájemnou spolupráci. Na spo-
lupráci je založený vztah stomické sest-
ry a pacienta především. Stomik by se 
měl při komunikaci se sestrou cítit 
komfortně, protože s ní bude řešit ně-
které pro někoho možná citlivé situace. 
Dále je třeba si všímat, zda stomická 
sestra pacientovi nabízí komplexnost 
pomůcek dostupných na trhu, tak aby 
v případě potřeby bylo možné najít al-
ternativní řešení vhodné pro pacienta. 
Velmi důležité je také, aby pacient při 
výběru vyhodnotil podle svých možnos-
tí schopnost stomické sestry mu v pří-
padě komplikací s vývodem správně 
poradit a pomoci. Pokud jde vše bez 
komplikací, pak je to snadné, ale kva-
litní stomická sestra, stejně jako ostat-
ní zdravotnický personál, se pozná po-
dle toho, jakým způsobem řeší i kom-
plikovanější situace. Nakonec je důleži-
té, aby si stomický pacient uvědomil, 
že má právo volby stomické poradny 
a může ji bez udání důvodu v případě 
nespokojenosti změnit.

J  e rozhodující místo trvalého bydliště, 
nebo může pacient do stomické 
poradny dojíždět, kam bude chtít? 
V dnešní době je ve všech našich am-
bulancích samozřejmé, že trvalé bydliš-

tě a tzv. spádovost neexistují. Pacient 
má právo volby a my budeme velmi rá-
di, pokud si vybere služby naší odborné 
ambulance.  

Z  asáhla provoz ambulancí  
a stomických poraden pandemie 
koronaviru? 
Samozřejmě jsme provoz našich odbor-
ných ambulancí museli přizpůsobit no-
vé epidemiologické situaci. Nadále 
jsme však poskytovali služby našim 
stomickým pacientům bez výrazného 
omezení. V rámci péče o stomické pa-
cienty jsme v průběhu vyhrocené epi-
demiologické situace rozeslali nabídku 
pomoci těm stomickým pacientům, 
kteří služeb naší poradny dosud nevyu-
žívali a jejichž stomická sestra, praktic-
ký lékař či specialista v nemocnici jim 
nemohli pomůcky předepsat. Tak jak je 
v našich ambulancích zvykem, pomůc-
ky jim byly doručeny do místa bydliště, 
abychom snížili riziko nákazy.

C  o byste vzkázal našim čtenářům?
V současné době bych jim popřál pře-
devším zdraví a klidné prožití nadchá-
zejících letních měsíců. Připojil bych 
poděkování všem našim stomickým se-
strám, které se rozhodly nás v našem 
projektu podpořit. Zejména bych ocenil 
jejich nasazení v průběhu této pro nás 
všechny nové epidemiologické situace. 
Jejich péče o stomické pacienty je vždy 
plná empatie, snahy porozumět a vy-
hovět jejich potřebám.
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rojekt komplexní péče B. Braun Plus sdružuje pod jednou střechou nefrolo-
gickou, urologickou a nutriční ambulanci, poradny pro hojení ran a stomii. 

„Jde o dlouhodobý koncept, který vznikl proto, aby pacienti nemuseli složitě ob-
jíždět ordinace na různých místech, a poskytuje tedy komplexní ambulantní péči 
pod jednou střechou,“ vysvětluje filozofii tohoto projektu ředitel B. Braun Avitum 
MUDr. Martin Kuncek. 

Pod jednou střechou
NOVÉ AMBULANCE V BRNĚ A PRAZE 

S TO M A
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Síť odborných ambulancí B. Braun Plus od 1. února 2020 
provozuje v budově moderní Kliniky Campus nedaleko 
Fakultní nemocnice Brno pět zbrusu nových ambulancí 
B. Braun Plus a současně zahájila od začátku února i provoz 
odborných ambulancí v Praze na Poliklinice Budějovická 
v zelené budově. Obě místa mohou hrdě nabídnout svým 
pacientům nejen profesionální zázemí zdravotnické péče, ale 
také výbornou dostupnost v blízkosti městské hromadné 
dopravy, bezbariérový přístup, krátké čekací lhůty, a to 
všechno pod jednou střechou.

  Koncept více ambulancí 
pod jednou střechou už 
aplikujeme také například 
v Praze nebo v Olomouci. 
Vzhledem k tomu, že zpětná 
vazba od pacientů je velmi 
pozitivní, budou po Brně 
následovat další místa.“ 

MUDr. Martin Kuncek 
ředitel B. Braun Avitum

P



PRAHA – BUDĚJOVICKÁ  
přízemí zelené budovy  
Polikliniky Budějovická  
Antala Staška 1670/80, Praha 4

Ambulance B. Braun Plus  
Brno Campus

Ambulance B. Braun Plus Praha – Budějovická

Chirurgická ambulance  
poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči v případě drob-
ných úrazů a jejich ambulantní léčby, drobné chirurgické zákroky, mezi něž 
patří například odstranění drobných kožních lézí, kožních skvrn, mateř-
ských znamének apod. Léčbu chronických a komplikovaných ran, konzulta-
ce a zajištění operační léčby a další. V rámci komplexnosti péče dále nabízí 
chirurgická ambulance B. Braun Plus speciální poradnu pro stomiky. 

Nefrologická ambulance  
je pod taktovkou MUDr. Hany Novotné. Je zaměřena na diagnostiku one-
mocnění ledvin, na stanovení optimální léčby a poradenství v případě se-
lhání funkce ledvin.

Stomická poradna  
zajišťuje komplexní péči o stomii včetně pře-
depisování stomických pomůcek, praktický 
nácvik ošetřování stomie nebo zajištění služeb 
terénní sestry. 

Nutriční ambulance  
nabízí diagnostiku a léčbu podvýživy (mal-
nutrice). Podle povahy onemocnění je možné 
pacienta zajistit enterální výživou určenou 
k popíjení (tzv. sipping) anebo výživou apli-
kovanou přímo do žaludku či tenkého střeva 
zavedenými sondami. 

Poradna pro hojení ran  
se věnuje léčbě chronických ran, jako jsou 
bércové vředy nebo proleženiny, a ošetřování 
podiatrických pacientů s tzv. syndromem dia-
betické nohy. 

Urologická ambulance  
se zaměřuje jak na akutní, tak i na dlouhodobé 
urologické potíže. S využitím nejmodernější 
techniky zde provádí ambulantní zákroky v lo-
kální anestezii. 

Nefrologická ambulance  
řeší nejen přesné stanovení diagnózy, ale 
i prevenci a poradenství včetně poradny pro 
transplantaci ledvin. 
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Ordinační hodiny všech 
ambulancí naleznete zde:  

BRNO – CAMPUS  
3. patro budovy Kliniky Campus  
Kamenice 811/32, Brno-Bohunicewww.bbraun-avitum.cz



Napiště nám,
zeptejte se 
 
StomaLife, 
B. Braun Medical s.r.o.,  
V Parku 2335/20, 
CZ-148 00 Praha 4 

stomalife.cz@bbraun.com

?   Dobrý den, vždycky jsem milovala saunu a v době, když jsem byla zdravá, jsem ji 
pravidelně navštěvovala. Již půl roku mám stomii. Velice ráda bych zase do sauny 
začala chodit. Je to se stomií možné? Sofie, 38 let 

Krásný den, Sofie, bohužel nepíšete, jestli jste kolostomička, respektive zda máte 
vyústěné tlusté střevo a tuhou stolici, nebo ileostomička, kdy je stolice řídká, až 
tekutá. V případě, že jste na saunu zvyklá a máte ji ráda, jak píšete, a jste-li 
ve stabilizovaném stavu, pak byste se saunováním neměla mít problém, pokud 
máte kolostomii. Jste-li ileostomička a saunování si nemůžete odepřít, je potřeba si 
pohlídat hospodaření s vodou, protože jí v sauně hodně ztratíte. 
Během pobytu v sauně pijte iontové nápoje nebo nealkoholické pivo. Chcete-li jít 
do sauny po operaci, teplotu navyšujte postupně, abyste zjistila, co na to vaše tělo. 
Jak bude reagovat lepicí materiál na podložce při vysoké teplotě v sauně? Kůže se 
potí a pot se vstřebává do lepicí plochy, schopnost vstřebat tekutiny je omezená 
a pak může snadno nabobtnat. Lepicí plochy jsou konstruované na teplotu těla 
a při sundávání pomůcky se mohou začít rozpadat. Po užití sauny a „vychladnutí“ 
pomůcku vyměňte, abyste měla jistotu, že se na pomůcku můžete zcela 
spolehnout. Každý člověk je jiný a stejně tak každá lepicí plocha. Je potřeba 
vyzkoušet, co vaše pomůcka vydrží. 

?   Mohla bych vás poprosit o radu, jakým způsobem mohu řešit náhlé krvácení 
z urostomie?  
Vždy je potřeba rozlišovat, z jakého místa stomie krvácí, zda z lumen, z místa 
vytékání moči nebo u kolostomie ze stolice. V tom případě je potřeba najít zdroj, 
navštívit lékaře, který stomii a střevo vyšetří. Druhou nejčastější příčinnou je 
krvácení z okraje, kde je stomie „přihojena“ ke kůži. Stomie „roní kapky krve“,  
což je často způsobeno příliš těsně vystřiženou pomůckou, která svým okrajem 
„řeže“ do střeva. Pomůcka by měla být vystřižena o jeden až dva milimetry 
větší, než je samotné střevo, u kolostomie spíše až o dva milimetry a třeba 
i kousek navíc. Tím by se měl problém s krvácením vyřešit. Ve chvíli, kdy 
krvácení neustává ani po úpravě pomůcky, je potřeba navštívit stomickou 
sestru nebo lékaře, aby pátrali po příčině. 

Stomasestra radí 
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Mgr. KATEŘINA DRLÍKOVÁ  
je edukační sestra v péči 
o stomické pacienty,
lektorka stomických kurzů pro 
stomicé sestry a spoluautorka 
knih Stomie a Praktický 
průvodce stomika. Bude vám 
pravidelně radit a odpovídat 
na vaše dotazy.
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Píšete nám  
a pište dál…

Těší nás všemožné dotazy, které 
momentálně přicházejí k uším 
sester v odborných poradnách, 
na facebook, do e-mailů a nejen 
to. Jsme rádi, že nám důvěřujete 
nejen vy pacienti, ale i lidé 
z vašeho blízkého okolí, kterým 
na vašem zdraví záleží. Ptají se 
nás, projevují zájem a píší si 
o rady nebo chválí ochotný 
personál. 

Jsme rádi, že se na nás takto 
obracíte. Vaše náměty, pochvaly 
i jakékoliv další připomínky 
a poznatky jsou nám inspirací 
k tomu, abychom se nadále 
zlepšovali a abyste se především 
vy pacienti mohli v našich 
stomických ambulancích 
B. Braun Plus cítit příjemně 
a komfortně. Na každý e-mail se 
těšíme a předem vám za něj 
děkujeme. 

Pište nám na adresu:

stomalife.cz@bbraun.com

Pro snadnější život  
našich pacientů

Výzkum koncernu B. Braun v oblasti péče o stomie je trvale zaměřen 
na zlepšení každodenní kvality života pacientů a napomáhá při hledání nových 
technologií schopných řešit problematiku fyzickou, jako optimální péči o kůži, 
zajištění bezpečnosti a snížení rizika komplikací souvisejících se stomií, ale 
i psychickou, jež zahrnuje diskrétnost, komfort pomůcek a zlepšení 
samostatnosti pacientů.

V úvahu jsou brány také 
požadavky zdravotníků volajících 
po jednoduchých a snadno 
použitelných pomůckách šetřících 
čas i peníze. Sortiment koncernu 
B. Braun v této oblasti je 
výsledkem úzké spolupráce se 
stomickými sestrami a dalšími 
odborníky.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?  
Obraťte se na nás.  
Rádi vám poradíme ve všední dny  
mezi 9. a 16. hodinou. 

Stomická Linka B. Braun +420 777 363 343

L I S TÁ R N A S TO M I C K Á  L I N K A 

Mgr. OLGA PANENKOVÁ  
zdravotní sestra  
a edukační specialistka 
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Toulky 
po stomických  
poradnách

S TO M A

ť už jste cestovatelé, turisté, milovníci historie nebo vášniví výletníci, věříme, 
že toto vše se dá krásně spojit s návštěvou našich stomických poraden. 

A právě proto jsme pro vás připravili rubriku STOMA toulky, ve které se společně 
budeme toulat po stomických poradnách B. Braun Plus. Představíme vám jejich 
personál, historii a podíváme se i pod pokličku toho, co se v jejich okolí dá dělat. 
Můžete se těšit na tipy na cyklistické či turistické výlety, zajímavosti z regionu 
a rady a tipy stomických odborníků. 

Dnes bychom vám rádi představili všechny stomické poradny B. Braun Plus  
a v dalším čísle se již můžete těšit na putování po Jihomoravském kraji. 

 
Mějte se krásně  
a už se těšíme  
na toulanou…

A
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České Budějovice

Klinika Campus, Kamenice 811/32, Brno
tel. 420 606 415 766
ordinuje na objednání v úterý 13–17 h
vedoucí lékařka MUDr. Alena Berková, Ph. D.
stomická sestra Libuše Suchánková 

Pražská 255/41, Olomouc
tel. 420 604 740 754
ordinuje na objednání 
v úterý 16–20 h 
stomická sestra Milena Drdáková

Bratří Štefanů 895, Hradec Králové
tel. 420 770 183 101
ordinuje ve středu 16–20 h
stomická sestra Soňa Zdvořilá 

Poliklinika JIH 
Matice Školské 1786/16, Č. Budějovice

tel. 420 775 864 280
ordinuje ve středu 16–20 h

Antala Staška 1670/80, Praha – Budějovická
ordinuje na objednání v úterý a čtvrtek 16–18.30 h
vedoucí lékař MUDr. Ladislav Novák
stomické sestry Veronika Vágnerová, Vladimíra Charvátová

Olomouc

Plzeň

Praha

Lábkova 921/16, Skvrňany, Plzeň
tel. 420 602 943 025

ordinuje na objednání  
ve čtvrtek 15–18 h

stomická sestra Helena Fenclová

Hradec Králové

Brno

Stomické poradny  
B. Braun
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Lahodné menu  
pro každou příležitost

S TO M A

Recepty pro vás bude pravidelně připravovat Eva Mašová, 
foodblogerka a redaktorka maves-kitchen.cz. Právě na stránkách 
tohoto foodblogu můžete najít další inspiraci, a to nejen pro vaření. 
Nezapomínejte však respektovat svá omezení a vhodnost případných 
kulinářských dobrodružství vždy konzultujte se svým lékařem.
A nyní už se pojďte pustit do prvního vaření s Evou! 

Pro většinu z nás je jídlo určitým zdrojem potěšení. Pro pacienty se stomií  
bývá právě výběr vhodných potravin a jejich následná úprava často oříškem.  
Většina jídel se však dá upravit pro potřebu pacientů, aby byla tolerována. Toto 
menu by si mohli připravit lidé, kteří už nějaký čas stomii mají a vědí, jak moc 
mohou v kuchyni zaexperimentovat. Pacientům s krátce zavedenou stomií bych 

doporučila u hlavního chodu vynechat hořčici a třeba i pepř. Místo 
něj by byl vhodnější drcený kmín. K ochucení bych použila široké 
spektrum bylinek, mezi něž patří například majoránka, bazalka, 
petrželka nebo tymián. 
U moučníku by se dala jablka a hrušky zaměnit 
i za kompotované broskve či meruňky. Opatrnosti není nikdy 
dost u mléčných výrobků, které mohou způsobovat různé 
obtíže. Většinou bývají lépe tolerovány zakysané mléčné 
výrobky. Vše záleží na individuální snášenlivosti. 

Poznámka nutriční terapeutky 
nejen k uvedeným receptům

JITKA PALÁTOVÁ, DiS.
nutriční terapeutka  
z Nutriční ambulance  
Praha-Bulovka,  
Pavilon B. Braun Dialog 
B. Braun Avtium s.r.o. 
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1   Nejdříve si uvaříme brambory 
ve slupce, po uvaření je ne-
cháme zchladnout a olou-
peme.

2   Kuřecí prsa 
očistíme a prstem 
lehce nadzvedneme 
kůži, aby se vytvořila 
malá kapsa. Do kapsy 
pod kůží dáme půl lžič-
ky hořčice a trochu roz-
marýnu. Kůži zpátky při-
máčkneme a potřeme hořči-
cí celé kuřecí prso. Pánev ro-
zehřejeme a na sucho opékáme 
kuřecí prsa nejprve kůží dolů 5−7 
minut dozlatova. Poté kuře otočíme 
a opékáme tři minuty z druhé strany. 
Na pánev ke kuřeti přidáme světlé části 
jarní cibulky nakrájené na tenká kolečka 
a kuličky barevného pepře. Přilijeme 
smetanu a 100 ml kuřecího vývaru, pánev 
přiklopíme a vaříme na mírném plamenu 
dalších 8 až 10 minut. Smetanová omáč-
ka by se nám měla zredukovat na polovi-
nu a měla by mít krémovou konzistenci. 
Délka úpravy kuřete záleží na tloušťce fi-
letu. Pokud je omáčka hotová a kuře po-

třebuje ještě 
chvíli vařit, můžeme 
přidat trochu vody nebo vývaru.

3   Uvařené a oloupané brambory na-
krájíme na plátky a opečeme na pánvi. 
Když jsou brambory z jedné strany ho-
tové, otočíme je, posypeme je naseka-
nou zelenou natí jarní cibulky, lístky ty-
miánu a lehce osolíme, přidáme máslo 

a promícháme. 
Prohřejeme, aby 

nám cibulka změkla.

4   Upečené kuře přen-
dáme na prkénko a nakrájí-

me na plátky. Omáčku zamíchá-
me a podle chuti zlehka osolíme a ope-
příme. Soli bude stačit opravdu málo, 
kuře je slané díky dijonské hořčici.

5   Na talíře nejprve naservírujeme 
omáčku, na ni naskládáme plátky kuře-
te a nakonec přidáme brambory, které 
posypeme naseka-
nou pažitkou.

Kuře: 4 kuřecí prsa s kůží, 4 lžičky dijonské hořčice,  
2 jarní cibulky (světlé části), 5 lžic 12% smetany,  
100 ml kuřecího vývaru, snítka rozmarýnu,  
1 lžička kuliček barevného pepře, sůl

Brambory: 4 větší brambory, 2 jarní cibulky (zelené části) 
nebo pažitka, 2 snítky tymiánu, 15 g másla, sůl

Kuře s hořčičnou omáčkou a bramborem

Nutriční hodnoty, kuře (4 porce): energie: 1301 (kcal), bílkoviny: 127,6 g, tuky: 79,4 g, sacharidy: 11,1 g,  
draslík: 1663,0 mg, vápník: 198,2 mg, fosfor: 1150,5 mg. Brambory (4 porce): energie: 1416 (kcal), bílkoviny: 23,2 g, 
tuky: 40,7 g, sacharidy: 217,0 g, draslík: 7944,3 mg, vápník: 336,5 mg, fosfor: 1088,5 mg.
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1   V míse promícháme 
všechny suché ingredience 
na těsto, přidáme změklé máslo 
nakrájené na plátky a vařečkou 
zpracujeme. Postupně přidáváme stu-
denou vodu a vypracujeme vláčné hlad-
ké těsto. Těsto dáme do uzavíratelné 
krabičky a necháme ho v lednici odpo-
činout alespoň dvě hodiny.

2   Formu na koláč vymažeme máslem 
a vysypeme hrubou moukou. Těsto vy-
válíme podle tvaru formy a pečlivě ho 
do ní vmáčkneme. Těsto na dně na ně-
kolika místech propícháme vidličkou.

3   První vrstvu koláče tvoří tvarohová 
náplň. V misce metličkou ušleháme vej-
ce, tvaroh a smetanu tak, aby vznikla 
hladká směs. Tvarohovou náplň rovno-
měrně rozetřeme na těsto.

4   Jablka a hrušky oloupeme a zbaví-
me je jádřinců. Hrušky nakrájíme 
na kostičky, jablka na tenké plátky. 

Nakrájené hrušky rozpro-
střeme na tvarohovou náplň 

a lehce je do ní zatlačíme. Nahoru vy-
skládáme plátky jablek. Pokud jsou jabl-
ka málo sladká, můžeme koláč posypat 
lžičkou cukru.

5   Koláč pečeme 30–40 minut v pře-
dehřáté troubě na 180 °C, okraje by 
měly být růžové a jablíčka upečená. 
Koláč před nakrájením musíme nechat 
zcela vychladnout, aby se nám těsto 
nerozpadlo.
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Těsto: 200 g pšeničné hladké mouky, 100 g másla,  
40 ml studené vody, špetka soli

Náplň: 250 g měkkého polotučného tvarohu,  
100 g 12% smetany, 1 vejce, 2 hrušky, 3 jablka

Hruškovo-jablečný koláč s tvarohem

Nutriční hodnoty (8 porcí), těsto: energie: 1397 (kcal), bílkoviny: 27,3 g, tuky: 86,1 g, sacharidy: 122,6 g, draslík: 750,0 mg, vápník: 93,3 mg,  
fosfor: 738,0 mg, náplň: energie: 1092 (kcal), bílkoviny: 38,2 g, tuky: 47,8 g, sacharidy: 104,8 g, draslík: 1409,6 mg, vápník: 363,3 mg, fosfor: 637,0 mg.



Heslo stomiků:  

PODAT POMOCNOU RUKU

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM  
PRO STOMIKY A PACIENTY  
S ONEMOCNĚNÍM STŘEV  
Polská 15, 120 00 Praha 2
tel.: 601 324 100, 728 870 963 
e-mail: predseda@ilco.cz, www.ilco.cz

 
Chcete  

vidět, jak se  
s vývodem – 

STOMIÍ – žije? 

Zaskočila  
vás nemoc  

a stali jste se 
STOMIKY?

Bojíte se  
jít do 

společnosti?

Bojíte 
se života 

s vývodem?

Navažte 
kontakt 

s dlouholetými 
STOMIKY!

Potřebujete 
se s někým 
poradit?

Neváhejte, přijďte, zavolejte!
Můžete nás navštívit v pondělí od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin.

B. Braun podporuje 
ILCO Česká republika.
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oncem roku 1583 rozhodl císař 
Rudolf II. zřídit pro svou krato-

chvíli v pražské Královské oboře ryb-
ník v míře asi sedmdesát strychů 
a napájet jej z Vltavy štolou zřízenou 
pod Letnou a vycházející od Novo-
mlýnského jezu. Žádost byla podle 
zvyku přednesena dosti stroze pánům 
stavům českého království s tím, aby 
bez obtíží svolili k takovému opatření 
a sněmem volili i jiné osoby, které by 
mohly vyplnit v době co nejkratší 
přání císařovo,“ četl jsem jako kluk 
v Divech staré Prahy v kapitole 
o proražení Rudolfovy štoly. Její ko-
nec ve Stromovce jsem znal – vodá-
renského domku poblíž Růžových sa-
dů, v němž strašidelně hučelo, jsem 
se bál. Prolézal jsem stráň nad ním 
a cítil chlad, který ze štoly vanul. Až 

později jsem dokázal na jejím 
renesan čním kamenném portálu pře-
číst letopočet 1593. Štolu tedy razili 
deset let. 

Voda vtéká do štoly u vltavského 
helmovského jezu, poblíž letenského 
tunelu. Pod navigací stojí starý do-
mek, havírna, kde kdysi bydlíval 
poddůlní, jenž reguloval přítok vody 
do štoly. Zjistil jsem, že v havírně 
má klubovnu vodácký oddíl, dříve 
5. oddíl vodních skautů. Do oddílu 
jsem se přihlásil a mezi uzlováním, 
morseovkou a poznáváním ptáků 
z ptačího atlasu jsem poslouchal ta-
jemné hučení vody ve stavidlech. 

Štola měřila 591 estados, což je 
988,222 m. Proč se štola měřila 
ve španělských jednotkách? Protože 
plán štoly vytvořil dodatečně konci-

pista dvorské komory Isák Phendler 
ve španělštině, která byla císaři 
Rudolfu II. bližší než němčina. 

Během sedmiletého působení 
ve vodáckém oddíle jsem několikrát 
navrhl, abychom místo výletu do brd-
ských lesů podnikli výpravu 
do Rudolfovy štoly. Nikdy jsem neu-
spěl. Co ve štole, vole?  

Proražením Rudolfovy štoly byl 
pověřen vrchní hormistr Lazar Erker 
ze Šreknfelzu, a jak se v literatuře 
praví, „úkol ho příliš nepotěšil, neboť 
pro staršího člověka přinášel jen ne-
pohodlí a starosti“. Mě zarazila jeho 
lehkomyslnost, s jakou nechal u důl-
ního kováře v Kutné Hoře vykovat 
několik špičáků, motyk, škrabek 
a mlátků, jako by ani nešlo o jedno 
z nejpodivuhodnějších hydrotechnic-

K„

Ondřej Vaculík

Průzkum Rudolfovy štoly

Rudolfova štola – jeden z divů staré Prahy! Proč do ní lézt 
v roce 1972? „Poněvadž i když je to sajrajt, hnusota a krize, 
je nám toho nanejvýš zapotřebí!“ V přítomném čísle 
otiskujeme dosud nepublikovanou vzpomínkovou prózu 
povídkáře a fejetonisty Ondřeje Vaculíka. 



kých děl v Evropě, ale o hloubení ně-
jaké stružky. Snad se konejšil nadějí, 
že než zvláštní posel z Kutné Hory 
s nářadím do Prahy dorazí, císař 
v jiném pohnutí mysli od kratochvil-
ného díla upustí. Neupustil, píše: 
„Urození, stateční, poctiví a – milí 
věrní. Ráčili jsme vám častokráte 
milostivě uložiti a naříditi, abyste se 
postarali o prostředky, pozemky 
a o všechno, co by zapotřebí bylo, 
aby vodovodní štola v naší staré obo-
ře mohla být proražena se vším 
urychlením!“ Když dopis hormistr 
Erker přečetl, zachmuřil se a povolal 
z Ústí maršejdníka Jiřího Oedera, 
aby to nešťastné dílo vyměřil. Bez 
projektové dokumentace, ba bez svo-
lení památkářů, pak spolu odkroko-
vali na letenském kopci porostlém 
vinnou révou pět šachet a havíři je 
začali hloubit. Tvrdé ordovické břidli-
ce jim rychle tupily břity, jinde na-
opak jámu zaplavovala voda a písek. 
Dva roky trvalo, než vůbec dokopali 
šachty do hloubky budoucí štoly. 

Tak zvané „poučení z krizového 
vývoje“ rozpoutalo tak zvanou nor-
malizaci. Doba se valila jako černá 
voda pod stavidly v havírně. Skauti 
v obavě, aby nemuseli vyklidit klu-
bovnu, sklidili skautské lilie a pře-
stali se zdravit levou rukou. Co když 
teď mám poslední možnost? Když ji 

nevyužiji, celý život si budu vyčítat, 
jak jsem mohl tak lehkomyslně ne-
prolézt Rudolfovu štolu. Budu moci 
zkoumat něco zajímavějšího? Takové 
práce, co se štolou havíři tenkrát 
měli – kvůli rybníčku s výměrou se-
dmdesáti strychů neboli korců, jinak 
také měřic čili jiter. Pozor! Jeden 
strych má ale 2 837 metrů čtvereč-
ních, což je víc než čtvrt hektaru. 
Znásobíme-li sedmdesáti – to už bylo 
jezero, došlo mi. 

Vodárna ve Stromovce sice tajem-
ně hučela pořád, ale na Gymnázium 
Nad Štolou mě už nepřijali. Také 
kachny na mělké vodě malého ryb-
níčku štěbetaly ustrašeněji. Nebojte 
se, vám sem vltavská voda proudí 
pořád! Rudolfův panovnický rozmar 
funguje i za totality, už více než tři 
sta let! 

Místo na gymnázium chodil jsem 
do zednického učiliště a kamarádil 
s Jiřím Fürstem. On se učil pro 
Armabeton, já pro Pražskou stavební 
obnovu. Učili nás kantoři po roce 
1968 vyhození z gymnázií i z vyso-
kých škol. Měli jsme hodnou paní 
učitelku třídní, učila fyziku. Když mě 
v prvním ročníku zvolili spolužáci 
v tajné volbě předsedou třídy, vysvět-
lila mi, že vzhledem k poučení z kri-
zového vývoje předsedou být nesmím, 
a tak abych se nezlobil, že to bude 

Mácha, který byl na druhém místě. 
Klidně ale mohla mlčet a dělat, že 
zvolený byl Mácha. 

Jak se školní rok chýlil ke konci, 
navrhl jsem Fürstovi, abychom 
Rudolfovu štolu prolezli spolu. Čekal 
jsem otázky ohledně profilu štoly či 
možnosti výskytu jedovatých plynů, 
ale nečekal jsem, že také on řekne – 
a proč? „Protože je nám toho nanej-
výš zapotřebí,“ odsekl jsem. – „Tak 
jo,“ odpověděl a už se na nic neptal. 
Věděl jsem, že lepšího parťáka, než 
je mlčenlivý Fürst, není; hraje rugby, 
je zvyklý na rány, kdyby se nám 
ve štole něco stalo, nebude nadměrně 
kvílet ani mě obviňovat. Především 
mě zajímá ono místo, kde se havíři 
při ražení štoly z obou stran nesešli, 
takže chodba je tam zalomená. 
Poddůlní, který se o udržování prů-
kopu staral, dříve proplouval na loď-
ce – štola byla přes dva metry široká 
a tři a půl metru vysoká. V pozděj-
ších dobách ale byl profil v místech, 
kde se chodba často zavalovala, zú-
žený vyzdívkami, takže my půjdeme 
pěšky. Suché oblečení zavážeme 
do lodního pytle, který si vezmeme 
do batohu, a ve Stromovce se pak 
převlékneme. „Já tam musím pořídit 
nějakou fotodokumentaci,“ dodal 
jsem důležitě, jako by mělo jít o vě-
decký výzkum...
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Protože jsem si vzpomněl, že při 
fyzice přinesla paní učitelka z kabi-
netu fotoaparát, požádám ji, aby mi 
ho půjčila. V kabinetu jsem jí nastí-
nil dějiny vodního díla rudolfinské 
doby a ona mě po krátkém zaváhání 
přijala za člena fotokroužku. Půjčila 
mi novou Exaktu. Chtěl jsem ještě 
blesk. Neměla, ale přihlásil se pan 
učitel Bolech, který s ní sdílel kabi-
net, že by mi půjčil svůj, ať si pro 
něj přijdu zítra v deset hodin. 
Do školního horolezeckého kroužku, 
který se po roce 68 rovněž rozpadl, 
jsem si šel půjčit horolezecké lano: to 
kdybychom se ve štole topili, vysvětlil 
jsem našemu tělocvikáři. „Stačí, že 
se topíte ve škole,“ odvětil a lano 
půjčil. Druhý den jsem šel pro blesk, 
ale Bolech v kabinetu nebyl. Paní 
učitelka vysvětlila: „Zapomněl, že ho 
má na chatě, jede pro něj, přinese ho 
zítra.“ – „To už bude pozdě, protože 
průzkum štoly konáme dnes.“ – „A to 
nemůžete o den odložit?“ – „Podle 
astrologických poznatků doby rudol-
finské je pro průzkum nejpříhodnější 
červnová středa těsně před úplňkem, 
a to je dnes.“ – „Dobrá, řeknu 
Bolechovi, aby ti blesk přivezl ke što-

le. V kolik hodin?“ – „V sedm večer.“ 
– „V sedm večer bude tam, 
na Bolecha je spoleh.“ 

V devatenáct, když jsem v havírně 
zavíral stavidla, přijel Bolech s bles-
kem. Fürst přichází volným krokem, 
jako by šel do práce. „To je dost, že 
jdeš,“ štěkl jsem tónem jeho mistra. 
Hledal jsem na obloze měsíc, bylo 
však zataženo. „Zdař Bůh!“ pozdra-
vil Fürst v montérkách Armabetonu. 
Na zádech jsme měli batohy a v ru-
kou baterky. 

V první, vyzděné části štoly vedla 
nad vodou lávka. Končila asi po sto 
padesáti metrech. „Klíče máš?“ otá-
zal se Fürst a jako první vlezl 
do bahna. Neřekl jsem mu, že pevné 
dno může být značně nerovné s tůně-
mi zanesenými bahnem. Asi bychom 
se měli přivázat na lano, ale nechtěl 
jsem Fürsta strašit. Za chvíli zapadl 
skoro po pás: „Sajrajt, hnusota 
a krize,“ nadával, „podej mi to lano!“ 
Vyprávěl jsem mu, že o údržbu štoly 
se od dob Rudolfa II. staral poddůlní. 
Do nejhoršího stavu se dílo dostalo 
po Bílé hoře. V roce 1629 nebyl již 
před vtokovou komorou zachován ani 
jeden ledolam a byla obava, že by le-

dy mohly zjara havírnu pobořit a dí-
lo odnést. Štola sama byla ve stavu 
naprosto dezolátním. Výdřeva, tedy 
veřeje a kapny zpřelámány a dřevo 
ucpalo štolu tak, že tudy nebylo 
možno ani projít. „Kdo se o štolu 
stará dnes?“ zeptal se Fürst. „Snad 
ministerstvo vnitra,“ uklidnil jsem 
ho, „to je nám bezpochyby příznivě 
nakloněno.“ 

Romanticky jsme se brodili napla-
venými odpadky. Od druhé větrací 
šachty směrem do Stromovky jsme 
necítili žádný průvan, ale vlhké dus-
no. „Když tu teče voda, musí tu téct 
i vzduch,“ ujišťoval se nahlas Fürst. 
Představoval jsem si, jak ho na laně 
táhnu omdlelého zpět. „Ještě nejsme 
v půlce, a už nám jakoby skomírají 
baterky,“ všiml si. 

Roku 1651 žaluje stavební in-
spektor Diviš Miseron komoře, že 
u levého břehu vltavského pod mos-
tem pražským spatřuje se spousta 
kalu. Kdyby v havírně pod Letnou 
zdvihli stavidlo a pustili vodu 
do rybníka v Bubenči, tu by sem 
vběhla sedlina třísla a vápna a způ-
sobila nejen protivný zápach 
v Oboře, ale otrávila by i ryby. „To by 

P O V Í D K A3 2



i nás dost otrávilo, kdyby nám to teď 
někdo udělal,“ dodal Fürst. V místě, 
kde byla chodba širší, fotil jsem 
s bleskem šikmé břidličné vrstvy, 
z nichž je Letná seskládaná. V rý-
hách po majzlících starců havířů 
leskla se slída. Konečně jsme se do-
stali k místu zalomení chodby. Starci 
se netrefili skoro o metr! U serpenti-
ny fotím Fürsta zacákaného blátem, 
pouze na čele se mu řinou čisté 
stružky potu: „Vypadáš jak kanál-
ník.“ 

„Ano, a dopadneme jako tihle ti,“ 
ukazuje Fürst na pamětní mramoro-
vou desku „oběti císařského rozma-
ru“. Bleskově desku fotím: „Normální 
svobodní havíři se tu kutat báli, mu-
seli sem nahnat trestance. Ti tu 
i spali a občas jim sem rumpálem 
spustili jídlo.“ – „Hora, štola, hlado-
morna,“ hučel Fürst. Mlčíme a po-
sloucháme horu. V dáli kape voda 
a v hloubi jako by velice vzdáleně 
hřmělo. „To je možná letenský tunel,“ 
říkám do ticha. „Sem myslel, že už 
jsme mnohem dál,“ namítá Jiří místo 
otázky „proč jsme sem lezli?“. 

Naplavený klacek vypadá jako lidská 
kost, hučení sílí a zase se vzdaluje 
jako hrom. „Hlas hory hromově hro-
zí, tehdy i dnes. Ani trestanci tu prý 
nepřežili. Kolik je hodin?“ ptám se 
Fürsta. – „Nevím. V bahně jsem 
ztratil hodinky. Už je nebudeme po-
třebovat, protože pokud ve Stromovce 
vůbec vylezeme, budeme v jiné době, 
“ dívá se na mě Fürst zádumčivě. 
A já dodávám: „Třeba místo poučení 
z krizového vývoje bude panovat 
Rudolfův majestát.“  

Za chvíli cítíme, že ze tmy vane 
teplo. Ještě sto metrů a stojíme 
u mříže ve Stromovce. Stromy šumí 
větrem, lípy voní i v noci. Držíme se 
mříže a zíráme do tmy. V dáli štěká 
pes. Nikde žádné světlo. „A nad jeze-
rem o rozloze 70 strychů právě vy-
chází rudolfinský Měsíc,“ dodává Jiří 
Fürst, „tak honem odemkni mříž.“ 
Hrkne ve mně – na cestu ven jsem 
vůbec nepomyslel. Od mříže klíč ne-
mám. „Víš, kolik celé dílo tehdy stá-
lo?“ tážu se místo omluvy. „Nevím, 
ale pusť nás na svobodu.“ – „66 299 
kop 33 grošů a jeden a půl dená-
ru.“ – „Aha, to jsi nezapomněl, 
na rozdíl od…“ – „Takže se musíme 
vrátit,“ přiznávám. „Sajrajt, hnusota 
a krize,“ nadává Fürst a táhne lano 
do hloubi kopce. 

Jak rád bych si dnes náš průzkum 
Rudolfovy štoly připomněl. Co bylo 
na pamětní desce, a byla tam vůbec? 
Nezdálo se mi to? Hledám a nalézám 
negativy označené Průzkum 
Rudolfovy štoly 1972. Všechny jsou 
čiré, není na nich nic.           

ONDŘEJ VACULÍK (1954) 
je prozaik a publicista. Vyučil se 
zedníkem, v roce 1975 maturoval 
na večerní škole pro pracující. 
Vydělával si jako zedník, poté 
(do roku 1990) jako polír při 
obnově památek. V letech 1990–
1999 byl redaktorem Literárních 
novin, zároveň opravoval 
venkovské kostely. V únoru 2000 
nastoupil do Českého rozhlasu 
Plzeň jako vedoucí zpravodajství, 
později v něm působil jako 
šéfredaktor. Kromě rozhlasové 
práce (např. seriál o ohrožených 
památkách Odkazy minulosti) 
publikuje povídky, komentáře 
a fejetony v Literárních novinách, 
deníku Referendum, ve vysílání 
Českého rozhlasu a jinde. Žije 
v Hořovicích, kde působí 
ve vedení města. Vydal prozaické 
knihy Stavební deník (1990) 
a Jablko přešlé mrazem (2003).

foto Radka Vaculíková
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„Ak nájdeš v životě cestu bez 
překážok... (tajnička 1–3).“

  Maxim Gorkij
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S TO M A

Zašlete tajenku  
a vyhrajte

Tajenku zašlete na stomalife.cz@bbraun.com do předmětu e-mailu uveďte 
„Soutěž“ a v těle e-mailu uveďte celé svoje jméno a korespondenční adresu. 
Ceny pro výherce: reklamní předměty a drobné dárky.  
Uzávěrka je 17. 9. 2020. 



Vyluštěte soutěžní tajenku a její znění zašlete poštou na adresu: Redakce časopisu 
StomaLife, B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (na obálku připište 
„Soutěž“ a uveďte celé svoje jméno a korespondenční adresu), nebo e-mailem na adresu: 
stomalife.cz@bbraun.com (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“ a v těle e-mailu uveďte 
celé svoje jméno a korespondenční adresu). Tři první správná řešení doručená jedním z výše 
uvedených způsobů budou odměněna. Rozhoduje datum doručení. Z technických důvodů 
zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Při vyplňování svého jména používejte diakritiku, 
aby nedošlo k jeho zkomolení na výherní listině.

    
„Láska je... (tajenka 1)..., 
která se... (tajenka 2–3).“

  Božena Němcová
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Jak soutěžit



Odpovědní lístek zašlete na adresu:
B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha

*povinné údaje pro zaslání 

Prosím o zaslání vzorků 
 Be 1® 
    Flexima®          
    Flexima® Active
    Flexima® 3S
    Flexima® Key
 



NAPIŠTE SI 
O VZORKY 
FLEXIMA®

Jméno, příjmení, titul* 
Jsem*  kolostomik,    ileostomik,    urostomik. 

Průměr stomie*

Adresa*  

E-mail

Telefon

Datum* Podpis*

Svým podpisem zároveň uděluji souhlas k tomu, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) společnost B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 48586285 
(dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu, který uvádím na tomto odpovědním lístku, za účelem zasílání vzorků a dalších 
marketingových materiálů, informací o akcích a novinkách Správce. Tento souhlas uděluji na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, 
nejdéle však na dobu 2 let od dne udělení tohoto souhlasu. Jsem si vědom svých práv, které mi vyplývají ze Zákona, zejména možnost vzít 
kdykoliv souhlas zpět, žádat informace o zpracovávaní mých osobních údajů, požadovat odstranění závadného stavu.

BEZPEČNOST V POHYBU

FLEXIMA® 3S 
COLO, ILEO, URO

JEDNODUCHÁ APLIKACE
 � Intuitivní nalepení na základě 
tří jednoduchých kroků 

 � Tři možnosti polohy sáčku v závislosti 
na konfiguraci těla

BEZPEČNOST
 � Zvýšená ochrana proti prosaku mezi 
podložkou a sáčkem díky inovativnímu spojení

 � Přídavná pojistka se slyšitelným zaklapnutím 
zajišťuje vysoký pocit bezpečí 

 � Možnost fixace páskem ve třech pozicích

PODDAJNOST
 � Minimální tlak na břišní stěnu díky poddajné 
přírubě při aplikaci

 � Flexibilita po nasazení sáčku na podložku
 � Vysoká diskrétnost

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize OPM 
V Parku 2335/20  |  148 00 Praha  4  |  Česká republika 

Tel. +420-271 091 111  |  info@bbraun.cz  |  www.bbraun.cz


