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Po dlouhé zimě tu máme krásné jarní počasí, začíná být teplíčko 

a my můžeme společně přivítat měsíc duben. 

Jaro otevřelo svá vrátka. Budeme se moci těšit na zelené louky, 

rozkvetlé zahrady, teplé dny, a sluneční paprsky.  

Hned první dubnový den nám připomíná apríl. A tak bychom si 

měli dát pozor, aby nás naši přátelé nebo příbuzní „nenapálili“ 

aprílovým žertem.  

V tomto měsíci nás také čekají Velikonoce, barvení vajíček, 

pletení pomlázek, pálení čarodějnic. 

Krásný duben  

Krásné sluníčkové dny Vám za tým autorů přejí 

                                          Eva Plívová a Dana Matoušková    

                                          Vaše sociální pracovnice      
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Duben v Domově důchodců Ústí nad 

Orlicí 

Duben ne náhodou začíná aprílem jako 

dnem plným žertů, dnem úlevy od zimy, 

která je sice na horách krásná, ale ve městech nic moc. Duben 

už prostě je první měsíc té příjemnější poloviny roku, ať si prší 

a fouká, jak chce. Venku to po zimě osychá, voní a hřeje.  

Na letošní duben připadnou Velikonoce, největší svátky našeho 

civilizačního okruhu. Tak nám všem přeji Velikonoce nejen 

plné návštěv, ale také 

Velikonoce jako 

příležitost se zastavit a 

radovat z naděje, která 

je do nich po tisíciletí 

vepsána. 

Konec března byl mezi zaměstnanci plný viróz a nevolností, tak 

snad to dubnu zase poleví. Domov se v posledním roce potýkal 

s nedostatkem personálu. Zájemci o práci se k nám hlásí, ale 

Domov není továrna, nemůže zaměstnat jen tak někoho, 

nepracuje se u nás se šrouby, ale s lidmi. Snažíme se vybírat 

zaměstnance osobnostně vyvážené, odolné vůči stresu, se 
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schopností se vcítit do potřeb obyvatel Domova. V posledních 

měsících jako by s celostátním poklesem nezaměstnanosti 

takoví lidé kolem nás ubývali, máme problém obsadit některé 

pozice. Ve stejné situaci jsou i ostatní Domovy v našem okolí. 

Oprášili jsme proto již dříve připravený krizový scénář a pokud 

to opravdu nepůjde rychle vyřešit jinak, zaměstnáme v Domově 

dvě ženy z Ukrajiny, které důkladně vybereme tak, aby měly 

potenciál růstu a motivaci naučit se dobře jazyk a pak u nás 

dlouhodobě zůstat. Držte nám palce! 

Chci všem obyvatelům a zaměstnancům tlumočit poděkování 

italského filmařského týmu za radostná setkání, za sdělené 

příběhy, za ochotu a otevřenost. Paní Giovanna se svými kolegy 

přijedou znovu v posledním dubnovém týdnu, aby pokračovali 

v natáčení. 

Přeji všem pěkný duben plný radosti! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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Ve středu 5. dubna – vystoupí hudební skupina VIOLA se 

svým programem Ta naše písnička česká.  Těšíme se na Vás 

ve 13.30 hod. na jídelně v 1. patře budovy B. 

Ve středu 12. dubna – Velikonoční kavárnička. Ve 13. 30 

hod. se přijďte společně pobavit a popovídat si na jídelnu v 1. 

patře budovy B. 

 

 

 

Ve čtvrtek 27. dubna – Čarodějnický rej před budovou 

Domova, v případě nepříznivého počasí 

na jídelně v 1. patře budovy B. Začínáme 

ve 14. hod. 
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Duben patří, co se počasí týče, k nejvrtkavějším měsícům v 

roce. Naši předkové v tomto období bedlivě pozorovali přírodu 

a snažili se z 

proměnlivého počasí 

odhadnout, jaký vliv 

bude mít na jejich 

úrodu. A tak vznikla 

řada zajímavých dubnových pranostik. Naši předkové si 

proměnlivosti dubnového počasí velmi všímali, protože na 

kvalitě počasí závisela úroda, a tedy i jejich obživa. Vznikla tak 

spousta pranostik (duben je prý na pranostiky nejbohatším 

měsícem), které sice meteorologové dnes zpochybňují, protože 

se neopírají o žádná vědecká data, nicméně jsou, dalo by se říci, 

naším kulturním dědictvím. 

Jedna z pranostik například praví, že vlhký duben věstí suchý 

červen. Na to, zda se tato předpověď vyplní, bychom si v 

následujících týdnech a měsících museli dát velký pozor. Stejně 

je tomu i v případě předpovědi duben hojný vodou, říjen hojný 

vínem, nebo v dubnu teplý déšť požehnáním jest. Naši 

předkové rovněž prorokovali, že prší-li 1. dubna, bývá mokrý 
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máj nebo je-li na Svatého Marka (25. 4.) deštivo, je sedm 

týdnů blátivo.   

Další pranostiky, které 

se váží až ke konci 

dubna, už se týkají 

jarního počasí.Například 

nejznámější na Svatého 

Jiří (24. 4.) vylézají 

hadi, štíři nebo na Svatého Jiří rodí se jaro. Ale některé 

prognózy jsou přece jen opatrnější, jako například 

známá: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem, 

máj, vyženeme kozy v háj. Ovšem, podle našich předků udeří-

li v dubnu hrom, nebojí se mrazu hrom. Mimochodem, pokud 

se chystáte nějaký ten strom zasadit, pak neotálejte. Kolikátého 

dubna stromek zasadíš, tolikátého roku ponese ovoce. 

VELIKONOČNÍ PRANOSTIKY   

Další pranostiky, se spíše váží k 

období před velikonočními svátky, 

ale právě proto budou v tomto 

měsíci aktuální. 
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Vězte tedy, že je-li Zelený čtvrtek bílý, teplé léto bude. Když na 

Velký pátek zahřmí, na polích se urodí. A bude-li pršet na 

Bílou sobotu, bude málo třešní. 

Dle aktuální velikonoční předpovědi se zdá, že třešní bude 

dostatek, doufejme jen, že už nezasněží. Protože Dubnový sníh 

a panská láska za mnoho nestojí! A kdyby přece nějaká ta 

vločka spadla, pak sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
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Motýli jsou nejrozšířenější řád hmyzu (asi 180 000 druhů), 

hned po broucích. 

Rozšířeni jsou po 

celém světě, 

jediný kontinent, 

kde je nenajdeme, 

je Antarktida.  

Obor, který se jimi zabývá, se nazývá lepidopterologie.  

Motýli se běžně dělí na denní a noční motýly (můry). Noční 

motýli jsou obvykle aktivní v noci, ale existují výjimky. Jsou 

noční motýli, kteří jsou aktivní ve dne, ale denní motýli v noci 

nikoliv. Typickým znakem motýlů jsou dva páry křídel. Ta jsou 

pokryta drobnými šupinkami, která pokrývají hustě rub i líc 

křídel. Lesklé zbarvení motýlích křídel je způsobeno lomem 

světla na těchto šupinkách a zároveň s pigmenty dávají 

vzniknout nádherným barvám. Dalším znakem motýlů je savé 

ústní ústrojí - sosák. V klidu je stočený, natáhne se při 

podráždění chuťového ústrojí. Slouží k příjmu potravy - nektar 

z květů, medovice z listů, šťávy z hnijícího ovoce. Tím, že se 

motýli živí nektarem, jsou velmi užiteční jako opylovači květů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_%28biologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brouci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidopterologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Denn%C3%AD_mot%C3%BDli&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/No%C4%8Dn%C3%AD_mot%C3%BDli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opylova%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
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Schopnost dospělých motýlů opylovat květy je člověkem vítána 

a dospělí motýli jsou vesměs užiteční. Housenky motýlů se ale 

živí rostlinnou potravou. Každý motýl prochází před 

vylíhnutím dokonalou proměnou, která má 4 stadia - vajíčko, 

housenka, kukla, dospělý motýl (imago).  

Vajíčko – samičky motýlů kladou několik kusů až několik tisíc 

vajíček, zpravidla na rostlinu, 

kterou se po vylíhnutí živí 

housenky. Délka inkubace je 

různá podle druhu. Vajíčka 

během inkubace většinou mění 

barvu a těsně před líhnutím 

housenky zprůhlední.  

Dalším stádiem je housenka. Jejím úkolem je přijímat potravu 

a to v co největším množství a dorůst tak co nejdříve v co 

největší velikosti. Mají v oblibě buď světlo, nebo přítmí – podle 

toho, zda se jedná o denního či nočního motýla (můru). Tělo se 

skládá z hrudi, která nese tři 

páry článkovaných končetin, a 

zadečku tvořeného deseti články 

s různým počtem panožek. 

Housenky se během vývoje 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pano%C5%BEka
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několikrát svlékají, v tomto období jsou velmi choulostivé a 

zranitelné. Před svlékání a těsně po něm nepřijímají potravu. 

Jsou vítanou potravou mnoha živočichů, mnoho druhů se 

pasivně chrání pomocí trnů, chlupů, nepříjemné chuti nebo 

zápachu, nebo jen pomocí ochranného zbarvení. 

Kukla - je životní stadium hmyzu, během něhož dochází k 

přeměně larvy v dospělce. Jde o stádium 

nepohyblivé, obvykle kryté pevným 

obalem, pod nímž dochází k rozsáhlé 

přestavbě celého organismu. Výživu po 

dobu přeměny obstarávají zásoby, které 

si larva před zakuklením 

nashromáždila. Před kuklením 

housenky začnou intenzivně prolézat 

prostor a hledat vhodné místo ke kuklení.  V této době se 

vyprazdňují a mnohdy i změní zbarvení. Některé housenky 

spřádají kokon z vláken. Ten slouží jako ochrana před 

nepříznivými vlivy a predátory. Jiné druhy se kuklí připoutány 

k živné rostlině a další zalézají do hlíny a kuklí se v ní. U 

většiny druhů je kukla právě to stadium, ve kterém může, anebo 

musí housenka přezimovat.  Pokud teplota klesne pod -15°C je 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlup_%28zoologie%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Larva
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vyšší pravděpodobnost úhynu. Na jaře, když začne růst živná 

rostlina, vývoj kukly pokračuje. 

Motýl - Poslední, konečné stadium motýla. Délka života je 

různá od několika dnů až po několik měsíců. Schopnost 

dospělých motýlů 

opylovat květy je 

člověkem vítána a 

dospělí motýli jsou 

vesměs užiteční. 

Některé housenky 

motýlů se ale živí 

kulturními rostlinami (bělásek zelný), způsobují „červivost“ 

ovoce (obaleč jablečný, obaleč švestkový). Jsou také motýli, 

jejichž larvy znehodnocují potraviny (mol obilný, zavíječ 

moučný). 

Bělásek zelný 

Patří mezi nejznámější naše motýly. 

Vyskytuje se nejčastěji v 

zemědělských krajinách, na loukách, 

parcích a zahradách v Evropyě,  

severní Africe i v Asii. Tento bělásek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bl%C3%A1sek_zeln%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obale%C4%8D_jable%C4%8Dn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obale%C4%8D_%C5%A1vestkov%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mol_obiln%C3%BD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zav%C3%ADje%C4%8D_mou%C4%8Dn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zav%C3%ADje%C4%8D_mou%C4%8Dn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
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patří mezi větší motýly, rozpětí křídel je 5 – 6,5cm. Křídla mají 

bílou barvu, s černými konci. Samičky se od samečků liší 

dvěma černýma skvrnami na horních křídlech. Na brukvovité 

rostliny (zelí, kapusta, květák, ředkev, řepka) kladou samice 20 

– 100 kusů vajíček, ze kterých se vylíhnou housenky. Před 

ptáky i dalšími predátory se chrání pomocí odporně páchnoucí 

látky, která se vytváří v jejich těle. 

Žluťásek řešetlákový 

je u nás poměrně hojný druh. Křídla samců jsou zbarvena 

citronově žlutě, 

samičí jsou 

žlutavě až 

zelenavě bílá. Obě 

pohlaví mají na 

spodní straně 

křídel typickou 

malou 

červenofialovou tečku. Rozšířený je od severozápadní Afriky 

přes Evropu, až po Mongolsko ve střední Asii. U nás je zvláště 

hojný v podhůřích a v lesnatějších krajích nížin a pahorkatin. 

Má rád rozhraní lesů a luk. Dospělí motýli se páří těsně po 

přezimování brzy zjara (březen či duben). Samička klade 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapusta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98edkev_set%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brukev_%C5%99epka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mongolsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podh%C5%AF%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
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vajíčka na mladé listy, pupeny a větvičky řešetláku nebo 

krušiny olšové. Ve fázi housenky žije asi 30 dnů, potom se 

zakuklí (asi 14 dnů). Dožívá se 10 až 11 měsíců, což jej řadí k 

našim nejdéle žijícím motýlům. V Česku není ohroženým 

druhem. 

Babočka paví očko 

je druh denního motýla z rodu 

baboček. Druhové jméno dostal 

podle výrazně zbarvených skvrn, 

které se nacházejí na jeho 

křídlech. Dospělý motýl má přední a zadní křídla hnědé až 

hnědočervené barvy, s výraznými modravými skvrnami v 

rozích křídel, které způsobují jeho nezaměnitelnost. Také podle 

tohoto zbarvení získal druhové jméno. Lem křídel je 

černohnědý, u předního páru křídel je členitý s černou kresbou. 

Vnější okraje křídel jsou mírně zubaté. Samička klade shluky 

vajíček na spodní stranu listů rostlin (kopřiva dvoudomá, chmel 

otáčivý). Po vylíhnutí žijí housenky společně, na jedné rostlině 

se tak často vyskytuje až několik desítek jedinců. Housenka je 

černá hustě posetá bílými skvrnami s černými trny.   Stádium 

kukly je krátké. Housenky se zakuklí přímo na živné rostlině, 

pod kamenem, ve štěrbinách zdí.  V závislosti na úkrytu se mění 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohro%C5%BEen%C3%BD_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aglais
https://cs.wikipedia.org/wiki/Housenka
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i barva kukly. Vyskytuje se v celé Evropě, Turecku, až po 

Japonsko. Je všudypřítomná v lesích, v zahradách, parcích, na 

loukách od nížin až do hor. V současnosti není babočka paví 

oko na území Česka řazena mezi ohrožené druhy a je po celém 

území státu hojně rozšířena. Řadí se mezi nejznámější a 

nejhojnější motýly na území státu. 

Babočka admirál 

je jeden z největších denních 

motýlů Česka. Je rozšířena v 

téměř celé Evropě, severní 

Americe, Asii a severní Africe. 

Vyskytuje se převážně v 

teplejších oblastech, ale v létě může zaletět i dále na sever. 

Křídla mají rozpětí okolo 5–6 cm s charakteristickým 

zbarvením. Na obou párech křídel jsou na tmavě hnědém 

podkladě oranžově až červeně zbarvené pruhy.  Přední křídla 

mají výrazné bílé skvrny, na krajích obou párů křídel jsou 

drobné modré skvrnky. V květnu k nám přilétají jedinci z jihu. 

Rozmnoží se tu a na podzim zase odlétají zpět na jih. Když je u 

nás zima, zakládají tam generaci, která k nám na jaře přilétá. Na 

severu Evropy dospělí motýli nejsou schopni přezimovat. U nás 

výjimečně přežijí zimu ve sklepích.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDli
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Samice kladou vajíčka kopřivovité rostliny – kopřiva 

dvoudomá a kopřiva žahavka. Larvy 

žijí jednotlivě, stadium kukly trvá dosti 

krátce. 

Modrásek bělopásný 

je druh denního motýla z čeledi modráskovitých. Přední křídlo 

dospělého jedince dosahuje délky 14 - 16 mm. 

Je rozšířený přes celou Evropu, Balkán až po Dálný východ. 

Jeho přirozeným prostředím jsou vlhké a květnaté louky, lesní 

palouky, ale také vlhké 

příkopy. V České republice se 

vyskytuje roztroušeně, 

převážně v pahorkatinách. 

Početnější populace se pak 

vyskytují na celé Moravě. 

Samice klade jednotlivě 

vajíčka do květů různých 

druhů kakostů, především kakostu luční, méně často kakost 

bahenní a krvavý. Housenka napřed vyžírá květy, později i 

listy. Téměř vzrostlá housenka přezimuje, a kuklí se při zemi v 

trávě nebo v mechu. V přírodě ho vidíme od června do začátku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A1skovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1ln%C3%BD_v%C3%BDchod
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srpna. Přední křídlo dospělého jedince dosahuje délky 14 - 16 

mm. V České republice není bezprostředně ohrožen. Škodí mu 

intenzivní pastva či zarůstání neobhospodařovaných luk, na 

druhou stranu bylo zaznamenáno jeho šíření v podhorských 

oblastech. 

Otakárek fenyklový 

patří mezi nejkrásnější a největší denní motýly ČR. Obývá 

rozsáhlé oblasti Evropy, Asie i Severní Ameriky. Nejčastěji se 

vyskytuje na loukách a 

lesních světlinách, ale i 

v horách a zahradách. 

Samičky kladou 

vajíčka na rostliny z 

čeledi miříkovitých 

(mrkev, fenykl, kopr, 

kmín). Po vylíhnutí housenka postupně mění barvu - nejprve je 

černá s červenou kresbou, později je zelená, s černými pruhy a 

oranžovými tečkami. Při ohrožení zaujímá obranný postoj a 

vylučuje páchnoucí výměšek, může 

dorůst až 10 cm. Dospělá housenka se 

zakuklí. Čas na vylíhnutí motýla z 

kukly je závislý na teplotě. Při teplé letní teplotě stačí jeden až 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDli
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%99%C3%ADkovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrkev_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenykl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Km%C3%ADn_ko%C5%99enn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Housenka
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dva týdny. Nízké teploty však mohou zastavit vývoj až na 

několik měsíců, do doby dosažení teplejšího počasí. Motýl 

přezimuje v podobě kukly. Patří mezi ohrožené druhy motýlů 

ČR. 

Jasoň červenooký 

Je to velký motýl (rozpětí křídel 7–8,4 cm), z čeledi 

otakárkovitých.  Má bílá křídla s černými a červenými 

skvrnami.  

Samice se 

páří jen 

jednou za 

život, za 1 

– 2 dny po 

oplození 

začíná 

klást 

jednotlivě vajíčka na živné rostliny či do jejich bezprostřední 

blízkosti.  Musí být slunečné počasí. Po vylíhnutí má housenka 

černou barvu s oranžovými skvrnami, živí se rozchodníky, 

upřednostňují mladé lístky. Zakuklují se většinou v červnu, v 

kamenné drti, škvírách mezi kameny apod. Kukla je 

červenohnědá, ojíněná modrobílým práškem. Dospělý motýl se 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kukla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otak%C3%A1rkovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Housenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchodn%C3%ADk_%28rod_Sedum%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kukla
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vylíhne asi za šest týdnů. Živí se nektarem fialově kvetoucích 

bodláků. Jde o druh, který je aktivní především v období 

největšího slunečního svitu. Je pro něj charakteristický pomalý, 

třepetavý let. Na území České republiky byl ve 30. letech 20. 

století úplně vyhuben (poslední exemplář byl nalezen v roce 

1935 poblíž Znojma). Od roku 1986 byli ale v opuštěném lomu 

Horní Kamenárka poblíž města Štramberk, kde se jasoň 

červenooký původně vyskytoval, vysazeni motýli, odchycení 

na Slovensku. Patří mezi kriticky ohrožené druhy. 

1. dubna 1906 byla podepsána „Mezinárodní konvence o 

ochraně užitečného ptactva“. A právě na památku podpisu 

této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Den 

ptactva“. 

Zatímco o tom, že 

"Mezinárodní den 

ptactva" se slaví jako 

připomínka podepsání 

mezinárodní konvence 

ví leckdo, málokdo tuší, 

že „u nás“ je ale tradice aprílového slavení „Dne ptáků“ ještě o 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tramberk
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něco starší a sahá až do dob Rakousko-Uherské monarchie. 

Tradici založil slovenský přírodovědec Oto Herrmann (1835 - 

1914), který se narodil, žil a působil v Brezně. Prvně byl „Den 

ptáků“ vyhlášen jako akce pro školy v tehdejším Rakousko-

Uhersku 1. dubna 1900 a spolu s opeřenci se „oslavovaly“ i 

stromy. Jedním z 

hlavních cílů 

„Mezinárodního 

dne ptactva“ je 

obrátit pozornost 

k nebezpečím, 

ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a 

ochraně jejich stanovišť. 

Ornitologové slaví svátek ptáků v terénu. Začátkem dubna je 

tah ptáků v plném proudu. Je to jedno z ornitologicky 

nejzajímavějších období: v přírodě můžeme pozorovat jak řadu 

zimních hostů, kteří ještě nestihli od nás odletět, tak řadu 

migrantů, protahujících přes naše území na svá severská 

hnízdiště, ale i řadu našich druhů, 

které se právě v tuto dobu vracejí na 

svá hnízdiště a někteří ptáci už 

dokonce naplno hnízdí. 
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 Majestátní loď, která měla všechny ohromit svou velikostí 

a luxusním vybavením, vyplula na svou první a zároveň i 

poslední plavbu ve středu 10. dubna 1912. Po srážce 

s ledovcovou krou krátce před půlnocí 14. dubna začala loď 

nabírat vodu a 15. dubna 1912 ve 2 hodiny 20 minut ráno 

zmizela pod hladinou oceánu. Pojďme se spolu podívat, co vše 

předcházelo této tragédii. 

Stavba a vybavení Titanicu 

 Lodní společnost White Star Line si získala jméno 

provozováním linek do Austrálie. Výnosy z těchto linek však 

byly podle názoru společníků firmy zanedbatelné oproti 
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možnostem plavby přes Atlantik. Během půl století, od prvního 

paroplavebního spojení v roce 1840, se sedmkrát zvýšila 

obchodní výměna mezi Velkou Británií a Spojenými Státy. 

S rostoucím zájem o přepravu se také zvyšovala konkurence, 

které se musela White Star vyrovnat. Lodě byly větší a 

rychlejší, ovšem rychlost byla na úkor objemu nákladu, který 

loď uvezla.  Tak se zrodila myšlenka vybudovat tři majestátní 

lodě, které by nad ostatní vynikali svou velikostí, objemem 

nákladních prostor a hlavně luxusem – Titanic, Olympic a 

Gigantic.  Stavba začala 31. března 1909 v loděnicích firmy 

Harland a Wolff za dohledu hlavního architekta Thomase 

Andrewse. Titanic se stavěl pod největším portálovým jeřábem 

na světě Arrol Gantry bok po boku se sesterským Olympicem. 

Během dvou let tak vyrostl majestátní obr. Dne 31. května 1911 

byl slavnostně spuštěn na hladinu za přítomnosti veřejnosti, 

novinářů a vážených hostů. Později se odhadovalo, že přišlo 
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přes 100 000 diváků. O deset měsíců později, 2. dubna 1912, 

Titanic úspěšně prošel zkouškami pod dohledem úředníků 

ministerstva obchodu. Délkou 269,1 metru, šířkou 28,25 metru, 

váhou 46 328 tun a výtlakem 52 310 tun při ponoru 10,54 

metru, byl největší lodí, jaká byla do té doby postavena. Na 

výšku měřil od kýlu po nejvyšší bod 56 metrů (32 metrů 

ke kapitánskému můstku). Pohon tvořily dvě skupiny 

čtyřválcových pístových parních strojů trojčinného expanzního 

typu, pohánějících dva třílistové boční šrouby a jedna 

nízkotlaká parní nereverzibilní turbína otáčející čtyřlistovým 

středním šroubem o celkovém výkonu 50 tisíc koní. Maximální 

rychlost byla 24 – 25 uzlů (44 – 46 km/h). V šesti  kotelnách 

bylo celkem 29 kotlů, které během čtyřhodinové směny 

spolykaly kolem jednoho sta tun uhlí. V uhelných bunkrech 

bylo na začátku plavby uskladněno celkem 6000 tun uhlí. 

Titanic měl devět ocelových palub. Nejvýše umístěna byla 

člunová paluba s kapitánským můstkem a tělocvičnou, pod ní 

se nacházely paluby A až G, které obsahovaly ubytovací kajuty 

pro cestující a personál a společenské místnosti - vše rozdělené 

na I., II. a III. třídu.   Nacházely se zde písárna, čítárna, kuřácký 

salonek, zimní zahrada, restaurace, přípravny jídel, kuchyně, 

pařížská kavárna, salóny, jídelny, kanceláře, lodní nemocnice 
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s vybaveným operačním sálem, prádelna, bazén a komplex 

tureckých lázní, oddíl pro psy cestujících I. třídy, klubovna 

pro jejich komorníky, temná komora pro vyvolávání fotografií, 

holičství a kadeřnictví. Po stranách lodi na palubách A až D 

byly vycházkové promenády. Na palubě G se nacházel sál pro 

míčové hry, uhelné bunkry, skladiště, mrazící boxy, zásobárny 

a skladiště s kufry cestujících I. třídy.  Pod nimi paluba dna lodi, 

na níž byly ukotveny kotle, písty, turbína a přístroje na výrobu 

elektřiny. Ještě níž, asi metr a půl nad kýlem, se nacházelo 

vnitřní dno. Celé podpalubí Titanicu rozdělovalo patnáct 

vodotěsných přepážek na šestnáct vodotěsných komor. Stěny 

přepážek byly zesíleny ocelovými pláty, aby udržely tlak vody 

v komorách v případě neštěstí. Nad palubami Titanicu čněly 

čtyři eliptické komíny o průměru 7,3 metru. První tři odváděly 

kouř z topenišť kotlů, zadní komín sloužil jako ventilátor 

a ústilo zde potrubí odvádějící pachy z kuchyní. Ještě výše než 

komíny čněly dva ocelové stožáry, mezi nimiž byly nataženy 

antény lodní vysílačky. Na předním stožáru bylo umístěno 

hlídkové stanoviště „vraní hnízdo“.  Při plném obsazení bylo na 

lodi 3000 cestujících a přes 900 členů posádky. Z toho 340 

pracovalo ve strojovnách v podpalubí jako topiči, strojníci, 

kotlaři, elektrikáři, hasiči. Stevardů a stevardek bylo na 290. Na 



25 
 

lodi byli také myči oken, skladníci, kuchaři, číšníci, masérka, 

ledař, myči nádobí, lékař. Personálu k obsluze cestujících bylo 

mnohem více než námořníků. Vzhledem k počtu cestujících je 

až zarážející, že byla loď vybavena pouhými 20 záchrannými 

čluny s celkovou kapacitou 1178 osob. 

Procházka po Titanicu 

Titanic byl po všech stránkách luxusní lodí. Trup 

lemovaný zlatým pruhem, jeho štíhlost, délka a vyklenutá záď, 

vybavení, velikost a počet společenských místností, široké 

chodby a schodiště, to vše navozovalo dojem rozlehlého paláce 

než osobní lodi. Vydejme se na malou procházku lodí… 

…sestupujeme z člunové paluby vybavené lehátky a 

lavičkami, poskytující prostor k odpočinku a vycházkám, po 

širokém schodišti do nitra lodi. V čele schodiště, ve stěně 

vykládané ořechovým dřevem, byly zabudovány velké hodiny 

s bronzovými postavami Cti a Slávy korunujícími Čas. Nalevo 

a napravo od hodin byly dřevěné prosklené ornamenty zdobené 

dveře, vedoucí do chodby ke kajutám cestujících první třídy. 
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Nad schodištěm se pnula impozantní skleněná kopule členěná 

kovovými pruty do symetrických obrazců. Ve středu kopule byl 

zavěšen velký křišťálový lustr. Velké schodiště sestupovalo 

z člunové paluby postupně, až na palubu F. Bylo celé ze dřeva, 

zábradlí bylo zdobeno pozlacenými ornamenty. Po schodišti 

sestupujeme na palubu A do společenské místnosti pro první 

třídu vykládané dřevem, jejíž dominantou byl krb v dubovém 

rámu, na kterém byla kopie sochy "Diane de Versailles". Zadní 

část místnosti tvořila velká knihovna s tisíci knihami. Místnost 

byla vybavená stolky a pohodlnými čalouněnými křesly. 

Stavitelé se při budování salonu inspirovali zámkem 

ve Versailles. S tímto salónem sousedila čítárna a písárna. 

Pokud jste si chtěli zacvičit, mohli jste využít tělocvičnu na 

člunové palubě. Tělocvična byla vybudována v edwardovském 
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stylu. Na podlaze bylo linoleum s modrými kostkami, stěny byly 

bíle natřeny v kombinaci s dřevěným obložením. Napravo od 

vstupu byly dvě tabule, na jedné byly vyznačeny trasy všech 

parníků White Star a 

na druhé byl plán lodi. 

Tělocvična byl 

vybavena rotopedy, 

trenažery veslování, 

mechanickými koňmi, 

boxovacím pytlem a 

obsahovala také masírovací prostředky. 

Čítárna s písárnou byly vzájemně propojené světlé místnosti 

s velkými okny. Byly bíle vymalované, stropy a zdi byly zdobené 

okrasnými lištami. 

Místnosti byly 

vybaveny stolky 

s čalouněnými 

židlemi, podél zdí 

byly čalouněné 

lenošky. Vše 

v gregoriánském 

stylu. 
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Plavba a potopení Titanicu 

Titanic vyplouval ve středu 10. dubna 1912 z Oceánského 

doku přístaviště v Southamptonu. Tomu předcházelo ještě 

mnoho příprav. Nastupovali cestující, doplňovaly se zásoby, 

probíhaly poslední kontroly zařízení a vybavení lodi. Nakládala 

se zavazadla cestujících, mezi nimiž byly i osobní automobily, 

které spouštěl jeřáb do nitra lodi.  Před vstupem na palubu 

čekala cestující třetí třídy lékařské prohlídka. Ubytovat na lodi 

se mohli jen ti, kteří prohlídkou úspěšně prošli. Nad vším tímto 

mumrajem dohlížel kapitán lodi Edward J. Smith. Krátce před 

polednem se ozvaly na palubě signální zvonce a zvuk sirény 

oznamoval, že loď se chystá k vyplutí. Byly odstraněny můstky. 

Lodivod George Bowyer vydal rozkaz: „Uvázat remorkéry!“ 

Po uvolnění kotvících lan remorkéry pomalu posouvaly loď od 

nábřeží. Když byla vzdálenost dostatečná, vydal lodivod 

rozkaz: „Pomalu vpřed!“, ve strojovně zazněl signál a dva boční 

šrouby se začaly otáčet. Titanic vyplul vpřed! Po opuštění 

Southamptonského přístaviště a nebezpečného Thornského 

kanálu se záludnými mělčinami se Titanic vydal směrem 

k francouzskému pobřeží. Po zastávce v Cherbourgu Titanic 

nabral kurz k irskému Queenstownu, kde ve čtvrtek 11. dubna 

nastoupili poslední cestující. Loď pak zamířila na západ podél 
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jižního pobřeží Irska, a když slunce zapadalo, brázdila již vody 

Atlantiku směrem k New Yorku. Po celou plavbu až do 

osudného okamžiku bylo příznivé počasí, moře bylo klidné, vál 

mírný vítr, bylo jasno, viditelnost byla dobrá a nic 

nenaznačovalo hrozící katastrofu. Radiostanice Titanicu sice 

několik dní zachycovala hlášení o neobvyklém množství 

mořských ledovců zpozorovaných daleko jižněji, než se 

zpravidla objevovaly. V pátek v sedm hodin večer pak 

informoval kapitán francouzského parníku Touraine o výskytu 

ledových polí a husté mlze kapitána Smitha. Ledová pole se ale 

vyskytovala severněji, než byla plánovaná trasa Titanicu. 

Nedělní ráno opět slibovalo další z řady krásných dnů. Krátce 

po snídani se kapitán doprovázený svými důstojníky ve 
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slavnostních uniformách vydal na pravidelnou inspekci lodi. 

V jedenáct hodin se konala v jídelně I. třídy slavnostní 

bohoslužba. Vést bohoslužbu bylo výsadou kapitána, který 

svým klidným, rozvážným hlasem četl modlitby. Po 

bohoslužbě stevardi připravili jídelnu k obědu. Kapitán rád 

obědval mezi cestujícími. Pozvání k jeho stolu bylo pro hosty 

velkou poctou. Po obědě se na tabuli u hospodářovy kanceláře 

objevily informace o ujeté vzdálenosti a rychlosti lodi, která se 

neustále zvyšovala. Pokud by podmínky pro plavbu zůstaly i 

nadále příznivé, Titanic by dosáhl rekordního času. Nedělní 

odpoledne přineslo výrazné ochlazení a rtuť teploměru nadále 

klesala. Před devátou hodinou večer byla teplota již jen jeden 

stupeň nad bodem mrazu. Radiostanice celý den zachycovala 

varovné depeše o výskytu ledových polí a mořských ledovců, 

které se vyskytovaly na trase ve směru plavby. Titanic 

proplouval před jedenáctou hodinou večerní 14. dubna 1912 

oblastí ledu v severním Atlanticu rychlostí 21 a možná i 21 a 

půl uzlu. Ručičky na hodinách ukazovaly 11 hodin 39 minut, 

když muži na hlídce objevili před přídí temný stín. „Led přímo 

před námi!“ ohlásila hlídka z vraního hnízda na můstek. 

Důstojníci na můstku okamžitě vydali rozkazy potřebné ke 

změně kurzu a uzavřeli vodotěsné dveře v přepážkách kotelen 
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a strojoven. Setrvačností hnaný Titanic ale směřoval stále vpřed 

a trvalo celou věčnost, než se jeho příď začala pomalu obracet 

doleva. Z pravoboku se přibližovala masa ledu, která v poslední 

vteřině minula příď a sklouzla podél lodního boku. Loď se 

lehce otřásla a ozval se skřípavý zvuk. Ledovec způsobil sto 

metrů dlouhou trhlinu podél pravého boku asi tři metry 

nad kýlem. Loď nabírala vodu. Kapitán Smith s konstruktérem 

lodi Thomasem Andrewsem se vydali zjistit situaci do 

podpalubí, kde se již vodotěsné přepážky plnily vodou, kterou 

však čerpadla nestíhala odčerpávat. Titanic byl odsouzen 

k záhubě. Radista lodi vysílal nouzové signály, posádka 

připravovala záchranné čluny a byla zahájena evakuace. Na lodi 

se nacházelo 2207 osob, záchranné čluny stačili pouze pro 

polovinu. Zhruba třicet minut po půlnoci se začali první čluny 

zaplňovat ženami a dětmi. Mnoho žen odmítalo do člunů 

nastoupit bez svých manželů. Ve třetí třídě stevardi z obavy 

vypuknutí paniky neinformovali cestující, že se loď potápí. Aby 

nedošlo k narušení evakuace žen a dětí, byly brány u schodišť 

a chodeb třetí třídy hlídány stevardy a uzamčeny. Až před 

druhou hodinou ranní, kdy byla situace již kritická, byla většina 

bariér uvolněna. V tu dobu už loď opustily i poslední záchranné 

čluny, které z obavy, že je stáhne vír po potopení lodi, se značně 
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vzdálily a nebyla tak pro ostatní cestující šance k nim doplavat. 

Loď se stále více nakláněla a příď se potápěla. Parník se 

převažoval přední polovinou dolů a zadní část se zvedala, tři 

obrovské lodní šrouby byly vysoko nad hladinou. Loď se rychle 

potápěla. Byly dvě hodiny a dvacet minut ráno 15. dubna 1912, 

když Titanic zmizel pod hladinou. Na hladině pokryté troskami 

bojovaly o život stovky mužů, žen a dětí. Byl to marný boj. 

Všichni tito nešťastníci brzy ztratili v ledové vodě síly. Některé 

čluny se vrátily, aby pomohly přeživším, další z obavy, že se 

převrátí, jen tiše přihlíželi tragédii a čekali na záchranu. 

Záchrany se dočkali již dvě hodiny po té. První z lodí, které 

spěchaly na 

pomoc, byl 

parník 

Carpathie. Při 

potopení lodi 

RMS Titanic 

zahynulo 

kolem 1500 

cestujících a členů posádky. Příčinou vysokého počtu obětí byl 

zejména nedostatek záchranných člunů a špatná organizace 

záchranných prací. 
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V kurníku ho slípka hlídá, 

než ho dáme do ošatky, 

jedno, druhé, třetí přidá, 

hospodáři, vrať se zpátky. 

Co je to? 

Ruce a pár dlouhých 

proutků, k tomu tenký 

drátek, pletu si ji na koledu, 

jaro slaví svátek. 

Co je to? 

VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKA 

Vyluštěte, jak se jmenoval muž, který pomáhal nést dřevěný 

kříž Ježíšovi na Golgotu? 
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Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho 

zastavuje policejní hlídka. K autu přijde mladá policistka a 

spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za 

volantem?“ „Jé, promiňte, mladá slečno“, usmál se 

řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšupat, …“ 

 

Ptá se na trhu žena trhovkyně: „Kolik stojí ta vajíčka?“ „Tahle 

jsou za 3 Kč a ta naťuknutá po koruně.“ 

„Tak mi jich, prosím Vás, naťukněte padesát!“ 

 

Maminka vyjde ze dveří a ptá se Pepíčka: „Pepíčku, proč 

krmíš slepice čokoládou?“ A Pepíček odpoví: „To aby snášely 

Kinder vajíčka!“ 

 

Koledníci dořeknou koledu a paní přinese mísu vajíček. 

„Chcete nějaké vejce, chlapci?“ „Určitě paní“, natahují ruce 

koledníci. „Výborně, 

tak to bude šest korun 

za jedno.“ 
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PROBĚHLA PREMIÉRA MRAZÍKA 

 

 

SVÝM TANCEM NÁS POTĚŠIL PAN 

VELETA 
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USPOŘÁDALI JSME TRADIČNÍ PLES, TENTOKRÁT KRÁLOVSKÝ 

 

 

 

 

 

 

 

Také jsme navštívili Senior kino s filmem Bába z ledu, a 

zhlédli dokumentární film O čo ide Idě?, který se promítá 

v rámci festivalu Jeden svět. 


