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Cyklus besed o historii Palaty k 120. výročí 
otevření Domova Palata - 5. beseda „Vyhnání 
z Palaty a šťastný návrat – Karel Urbanec 

Klid a spokojenost obyvatel Palaty ve druhé 
polovině třicátých let - po obnovení finanční jistoty 
a vnitřního pořádku, to vše se téměř ze dne na den 
zhroutilo a změnilo v strach, co bude dál. Mnichov 
a okupace nacistickým Německem postavily 
vedení ústavu do neřešitelné situace. 
Tón dopisu protektora pro Čechy a Moravu ze dne 
25. května 1940 byl nekompromisní a nepřipouštěl 
žádné pochyby: „Budova ústavu Palata se zabírá 
pro seminář ošetřovatelek NSV“ 
(Volkspflegerinner Seminar NSV, Župa 
Sudetská).“Český podíl“(na nemovitém jmění) 
„bude odškodněn movitým jměním“, tedy v 
cenných papírech anebo v hotovosti, rozumí se v 
ubohé protektorátní měně. 
Co zmohla znalost zákonů, právnický um a 
morální kredit proti jednání z pozice síly? 
Předsedovi direktoria Karlu Urbancovi zbývala 
jediná možnost: dosáhnout alespoň toho, aby byl 
vzat v úvahu paragraf o nezcizitelnosti majetku 
Palaty jinému účelu - ze stále platného Statutu 
Francisca Josephina. Sebevědomí úředníci 
Černínského paláce, přesvědčení, že stejně prosadí 
své, po nervózním sporu nakonec přijali. Připojili 



ovšem ponižující závazek o pronájmu budovy na 
dvacet let, což znamenalo na věky. 
Stěhování obyvatel Palaty jen s tím nejnutnějším 
na druhý konec Prahy, do nouzových podmínek 
letních pavilonů v Krči, a pak znovu, kvůli 
německému vojenskému lazaretu, do přecpaných 
pokojů a chodeb Klarova ústavu Pod Bruskou, 
přineslo nevidomým z Palaty nesmírné utrpení, 
některým i předčasnou smrt. Po nekonečném 
harcování zemřela vysílením a po náhlé nákaze 
výkonná ředitelka ústavu sestra Fulgencie 
Nehybová.  
Euforie ze šťastného návratu do svého na Palatu, 
po Květnu 1945, byla obrovská. Netrvalo však 
dlouho a přišlo trpké vystřízlivění. Ředitel musel 
znovu poslouchat obehranou písničku, kterou 
dobře znal. Že prý i slepci by měli něco obětovat v 
zájmu vlasti a orgánů obnovovaného státu. Uvolnit 
tedy budovu pro některé z ministerstev nebo 
studentům či úředníkům jako ubytovnu. Vždyť 
přece bylo tolik prázdných budov v pohraničí po 
odsunutých Němcích!  
Znovu zvolený předseda direktoria však v žádném 
případě nepřipustil, aby jeho nevidomí, ale ani 
řádové sestry, které se za války tolik obětovaly, 
byli znovu poškozeni, navíc z rukou vlastních lidí. 
Jako před lety neúnavně argumentoval, apeloval a 



jednal. Naštěstí mu období poválečného 
revolučního nadšení přihrálo silného spojence 
přímo na Palatě - v mluvčích jejích obyvatel. Ti 
psali o podporu až na místa nejvyšší. Hlas lidu – 
hlas boží sehrál své a Urbanec nakonec uspěl. 
Z příjemné, téměř prý rodinné atmosféry, kterou se 
na Palatě podařilo obnovit, se Urbanec sám dlouho 
netěšil. Ten, který mnohokrát svůj ústav několikrát 
zachránil, neuměl pomoci sám sobě, když přišel 
převrat v osmačtyřicátém a kácel se les a létaly 
třísky. Sestry dominikánky, které se staraly o 
slepce ještě dalších devět let po jeho odchodu, 
vzpomínaly na něj jako na svého patrona, na toho, 
kdo je na Palatu přivedl, “kdo nad nimi bděl, radil 
jim a napomáhal“. 
Co tedy dosud víme především o předsedovi 
direktoria Karlu Urbancovi? Že díky jemu ústav 
přežil ta nejdramatičtější období minulého století. 
Za jeho rekordní, osmadvacet let trvající služby že 
Palata vyspěla z nadějeplného mládí do zralých 
pětapadesáti let a on že s ní prožil víc než polovinu 
její existence, což se už nikdy nikomu nemůže 
podařit. 
Víme však něco o ostatních životních osudech 
člověka, s nímž byl domov nevidomých tolik let 
spojen?  
Na pražských Olšanech jsme našli hrobku ředitele 



Živnostenské banky pro Čechy a Moravu Karla 
Urbance. Na lemu jejího obelisku bylo dodatečně 
vyryto jméno syna: JUDr. Karel Urbanec (1874 – 
1968). Přišel tedy na Palatu šestačtyřicetiletý a 
odcházel ve čtyřiasedmdesáti.  
Jeho životní příběh možná někomu připomene 
hrdinu Čapkova románu Obyčejný život. „Vyrostl 
jsem v prostředí nikoli blahobytném“, uvádí v 
příloze k jedné ze svých žádostí o obnovu členství 
v České advokátní komoře. Aby uživil matku a 
sestry, později i svou ženu a dceru, vstoupil hned 
po rigorosu do „černé“ právnické praxe. V 
advokátních kancelářích na čím dál lepších 
pražských adresách, například – na Ferdinandce, za 
republiky Národní na rohu Ostrovní a Voršilské a 
pak v Norimberské, po válce zas Pařížské třídě, se 
z něj stal vyhledávaný odborník. Stoupal i na 
společenském žebříčku. V chaosu při střídání 
režimů po roce 1918 nemohla Palata najít ochránce 
fundovanějšího, spolehlivějšího a také věrnějšího. 
Tento intelektuál, kultivovaný, ale skromný až 
asketický člověk, tělem i duší sportovec, si ani v 
dobách největších profesních úspěchů nežil na 
nijak vysoké noze. Právní úkony spojené s Palatou 
a jejími obyvateli ostatně poskytoval vždy zdarma. 
Za okupace žil v starostech o uchování alespoň 
snesitelných podmínek pro vyhnané slepce. Léta 



ho také provázely obavy z trestu za neohrožené 
vystupování vůči úředníkům protektorátu. 
Tenkrát se po mnoha letech zas sblížil se svým 
dávným spolužákem a blízkým přítelem 
Vojtěchem Mastným, významným meziválečným 
diplomatem, Masarykovým a Benešovým 
vyslancem na nejexponovanějších postech v 
Londýně, Římě a v Hitlerově Berlíně. Ostatně 
Mastný byl i prvním Čechoslovákem, který nad 
ránem 30. září 1938 musel v mnichovském hotelu 
vyslechnout od zívajícího premiéra Chamberlaina 
ponižující ortel o diktátu čtyř velmocí zmrzačené 
republice. 
Ani Mastný, ani Urbanec, se nedočkali 
společenské satisfakce a prožili závěr života 
poznamenáni příznačným českým údělem. První 
byl sice po dlouhých tahanicích zproštěn obvinění 
z kolaborace, ale dožil jako učitel jazyků a 
zapomenutý invalida na vozíku. Druhý sice ještě 
po válce vdechl své Palatě nový život, ale zároveň 
už nikdy znovu nezískal členství v advokátní 
komoře. Referent Akčního výboru Národní fronty 
o něm napsal, že sice „není zjištěno nic, co by 
svědčilo proti státní spolehlivosti a oddanosti“, ale 
že je to „starý rakouský byrokrat“ a že „nemá 
kladný poměr k lidově demokratickému zřízení“. 
Po úřední likvidaci kanceláře v Pařížské 16 už jen 



občas zašel na domácí koncert k Mastným, jak o 
tom psala ve svých pamětech Devět let s bratrem 
P. Stuchlíková - Mastná. 
V době, kdy se na blízkém letenském návrší začalo 
zvedat žulové monstrum, opustil Urbanec s 
rodinou kancelář i byt v centru, ale i Prahu. 
Osmasedmdesátiletý právník, který se po 
znárodnění svých investic ocitl bez prostředků, 
našel útočiště daleko od Prahy, až tam, kde lišky 
dávají dobrou noc, ve staré celnici v Jiříkově u 
Rumburku, na samé hranici s Německem. Sem tam 
si něco přivydělal, třeba jako právník Raj, a pak už 
v kontaktu s přírodou a sousedy podobného osudu 
dožíval spolu se svou ženou dlouhý a 
nepromarněný život.  
Pořádkumilovný, vstřícný a společenský člověk se 
smyslem pro humor, ironik i sebeironik, obětavý 
otec rodiny, jehož velkou slabostí byla milovaná 
dcera, která letos oslaví sto jedna let, to byl Karel 
Urbanec. Celý život někomu pomáhal, ale sám 
nikdy nečekal na pomoc odjinud a spoléhal raději 
sám na sebe. Odešel klidně a smířen. Zhasl jako 
svíce, jak to vždycky přála svým svěřencům z 
Palaty sestra Beata. 

 

Milan Zeman 



 

 



Virová respirační onemocnění – pokračování  
2. části článku Virová onemocnění - virózy  
 
          K nejčastějším respiračním onemocněním 
patří viróza dýchacích cest, běžně  nazývaná jako 
„chřipka“. O chřipku se však nejedná,  ta je 
vážným  horečnatým  onemocněním, které 
vyvolává kmen virionů, zv. orthomyxoviridae, 
zatímco běžnou virózu horních dýchacích cest  
může způsobovat  až  200  různých forem kmene  
paramyxoviridae. Všechny jsou silně infekční, šíří 
se všemi způsoby přenosu, vzduchem, dotykem, 
infikovanou potravou i vodou. Vyvolávají rozsáhlé 
epidemie, vázané na jednotlivá roční období. 
Zanechávají krátkou imunitu okolo 14 dnů, takže 
se mohou opakovat i několikráte za sebou. 
Inkubační doba je krátká od několika hodin  do 4 
dnů. Prodromální příznaky většinou chybí, může se 
vyskytnout porucha soustředění, únava, nespavost i 
opar na rtu. Rozvoj nemoci je rychlý pod obrazem 
akutního zánětu horních dýchacích cest. V rychlém 
sledu zpravidla následuje  po sobě svědění sliznice 
nosní, přecházející v prudké pálení, nosní 
neprůchodnost pocit „zalehlého ucha“ a kýchání, 
provázené hojnou hlenovitou sekrecí. Sekret je 
zpočátku čirý, později, přidá-li se bakteriální 
infekce, trvale osídlující dýchací cesty, sekret se 



změní ve žlutozelený až zelený. Může  se přidat 
suchý kašel bez vykašlávání, v případě bakteriální 
komplikace při přecházení s vlhkými chropy. 
Onemocnění má většinou lehký průběh bez 
horečky, nanejvýše se zvýšenou teplotou. 
Průměrně  trvá asi týden, při přecházení se 
prodlouží na 14 dní i více s přetrvávajícím 
dráždivým kašlem i rýmou. Léčba je 
konzervativní. Dostatek tekutin, nejlépe horký 
rostlinný čaj, třeba lípový, s medem  a citronem. 
Obojí obsahují látky podporující imunitu. Z  léků 
je účinný především Acylpyrin nebo německý 
Aspyrin. Účinnou složkou  obou léků je kyselina 
acetylsalicylová s přímým byť slabým 
protivirovým účinkem. Bohužel, dosti velká část 
populace je na kyselinu acetylsalicilovou  
alergická, takže jim zbývá používaný paraacetamol 
jako lék Paralen či německý Panadol. Uvedeným 
lékům chybí protivirový účinek, tlumí pouze 
bolest, třeba hlavy, provázející někdy virózu. 
Antibiotika se aplikují výjimečně u osob se 
sníženou imunitou. Totéž platí i o aplikaci 
antivirotik. Rizikem přecházení je kromě 
prodloužené rekonvalescence možnost komplikací, 
zejména zánětu plic, středního ucha, srdeční 
nitroblány i dalších vnitřních orgánů. Komplikace  



se projeví nástupem horečky a dalšími příznaky 
podle charakteru nemoci. 
                              
 

V I R O Z Y- CH Ř I P K A 
        Chřipku  způsobují tři kmeny virionů ze 
skupiny Orthomyxoviridae..  
kmen A postihuje ptáky a člověka,                                         
kmen       B      jen člověka, 
kmen       C      člověka  a savce. 
Kmeny  vzhledem k nakažlivosti se snadno šíří, 
vyvolávají epidemie až pandemie. Rychle mohou  
měnit  antigenitu  a znehodnocovat  tak výsledek 
očkování. Vyznačují se snadnou mutagenezí a 
možnosti  rekombinace  kmenů, postihujících jak 
ptáky (např. drůbež) tak člověka, nebo 
rekombinovaného kmene, napadajícího  člověka a 
savce (třeba prase, drobné divoké i domestikované 
šelmy). Proto nemají být zřizovány velkochovy 
prasat, drůbežáren, hus a kachen v blízkosti sídlišť. 
Kromě rekombinace jednotlivé kmeny mohou 
vytvářet řadu podtypů podle bílkoviny 
hemaglutininu (H) nebo neuroamidázy (N) v obalu 
(kapsidě) virové částice. Tak např. kmen A má 15 
podtypů H a 9 podtypů N. Nejčastěji se vyskytuje 
H1N1 nebo H3N2. Vzhledem k vysoké 
nakažlivosti chřipkových kmenů jsou známy 
v minulosti  pandemie, vyvolané kmenem  A.  



V letech 1918-1919 Španělská chřipka H1N1,v 
r.1957 Asijská chřipka způsobená podkmenem 
H2N2, 1968 Hongkong, subkmenem H3N2 a 
Mexiko „prasečí“ 2009 subkmenem H1N1. Letos  
(2013) znovu udeřil v Číně zmutovaný kmen ptačí 
chřipky H7 N1. 
            Chřipka se přenáší všemi způsoby, 
vzduchem, resp.“kapénkovou infekcí“, dotykem 
infikovaných předmětů, infikovanou potravou i 
vodou. Inkubace je zpravidla o trochu delší, nežli u 
prosté virózy dýchacích cest, 4 dny až týden. 
Předzvěstné (prodromální) příznaky jako např. 
únava, slabost, nespavost  mají krátké trvání a 
v zápětí vystoupá vysoká horečka, často 
s halucinacemi i dalšími příznaky, dráždivým, 
suchým kašlem, bolestmi  ve svalech a kloubech. 
Závažnost  onemocnění  vyžaduje bezpodmínečný 
klid na lůžku a intenzivní terapii, jinak se zákonitě 
přidají komplikace, neboť již samotná  chřipka  má 
při vyšetření zobrazovacími metodami,  kromě 
zánětlivého postižení dýchacích cest, známky  
počínajícího zánětu prvních alveolů. Terapie je 
konzervativní a symptomatická, jsou indikována i  
antibiotika vzhledem k přítomnosti bakterií 
osídlujících dýchací cesty. Ve vážných případech a 
u osob se sníženou obranyschopností  se podávají 
antivirotika např. acyklovir, oseltamivir (Tamiflu). 



           Nejčastější komplikací chřipkové virózy je 
lalůčkový zánět plic - bronchopneumonie, zánět 
středního ucha - otitida a zánět srdeční nitroblány  
-endokarditida. Komplikace se projeví  prudkým 
zhoršením všech  příznaků, zejména horečky a 
hrozí selhání srdce. Přes  nezbytnou, okamžitou 
léčbu na speciální jednotce intenzivní péče nemusí 
být léčba úspěšná a i v tomto případě  téměř vždy 
zanechá následky, minimálně ve snížené odolnosti.  
Chřipková onemocnění vyvolaná kříženými 
podkmeny mají zvlášť těžký průběh., např. SARS, 
ptačí nebo prasečí chřipka. Jsou provázena vždy 
totální pneumonii a vysokou úmrtností. 
Významnou  ochranu. V prevenci  chřipky 
představuje  očkování. Vakcína, se však musí 
shodovat s příslušnou formou kmene, který  právě 
v té době  epidemii vyvolal. 
                 
         Zdeněk Vacek  

 
 



Jaké slavnosti se konaly na Palatě v prosinci 
2013 
 
2. prosince se slavnostně rozsvítil vánoční strom 
před vchodem do budovy Palaty. Dětský sbor 
zazpíval koledy  a jiné vánoční písně. Ty známé si 
s nadšením zazpívali všichni obyvatelé Palaty. 
Samotné rozsvícení cca 20 metrového smrku 
rostoucího před vchodem do budovy Palaty bylo 
provázeno nadšeným potleskem. Pro přítomné 
obyvatele byla předem ve vstupní hale připravena 
naše pohodlná křesílka a během pořadu nám byl 
podáván horký punč s citronem. Tak láskyplně a 
obětavě o nás pečují  všichni zaměstnanci Palaty.  
3. prosince na kavárně k tanci a poslechu hrála 
skupina OSLO.  
4. prosince  jsme s nadšením uvítali vánoční 
koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila. 
5. prosince se konala opravdu nádherně vypravená 
Mikulášská nadílka v pokojích našich obyvatel. 
Mikulášská trojice – Mikuláš, anděl a čert byli 
vyšňořeni jako na té nejlepší divadelní scéně. A ta 
čokoládová nadílka všem hodným i těm „ostatním“ 
byla osobně předána Mikulášem, čertem a 
andělem. 
6. prosince jsme jeli na koncert do katedrály Sv. 
Víta. Tam jsme nejdříve shlédli slavnostní nástup 



velkého vojenského útvaru Hradní stráže s její 
hudbou. To se odehrávalo na prvním hradním 
nádvoří na oslavu 125. výročí ustanovení Hradní 
stráže. Poté jsme vstoupili do katedrály Sv. Víta, 
kde jsme se v zástupu návštěvníků pozdravili 
s jeho Eminencí arcibiskupem panem Dominikem 
Dukou. On nám všem srdečně pokynul na pozdrav. 
V katedrále zahrál symfonický orchestr a spolu 
s ním vystupoval Kuhnův dětský pěvecký sbor, 
v krásných oblecích. 
7. prosince se v naší kulturní místnosti konal nám 
všemi nadšený, potleskem odměňovaný koncert 
nejstarší jihočeské dechovky Babouci z Českých 
Budějovic.  
8. prosince v plně obsazené kulturní místnosti jsme 
si vyslechli vánoční koncert studentů hudebního 
gymnázia Jana Nerudy. Koncert se moc líbil a byl 
oceněn nadšeným potleskem. 
10., 13. 16. prosince nás naše speciální 7místné 
auto dovezlo na vánoční trhy na Staroměstské 
náměstí. Chladné počasí nám zpříjemnil pobyt 
v malé kavárně s kávou a příjemným popovídáním.  
11. prosince jsme na Palatě uvítali děti z mateřské 
školky v Košířích. Společně jsme s nimi pekli a 
vykrajovali z připraveného těsta vánoční perníčky 
a provoněli tak Palatu. Nakonec nám děti zazpívaly 
koledy, které už se naučily.  



12. prosince nás pan profesor doktor Vacek, 
v zajímavé přednášce, částečně obeznámil 
s pojmem „klonování“ a na co se naše věda 
zaměřuje. 
14. prosince opět jeden velmi vítaný vánoční 
koncert tentokrát s panem Černohouzem. Byl to 
veselý pořad s písničkami, odměněný nadšenými 
posluchači.  
15. prosince k nám jako každoročně přišli děti a 
dospělí z Nadace Gabriel a zazpívali vánoční 
písničky. Koncert se všem velmi líbil. 
17. prosince byl na kavárně opět nadšeně vítán 
klavírní virtuóz – nevidomý od narození – Honza 
Jareš. Tentokrát nám hrál koledy a vánoční hudbu 
ve svém virtuózním provedení. 
Na 18. prosince jsme se všichni obzvlášť moc 
těšili. Tento den byl zasvěcen „zlatému hřebu“ 
vánočního času. Zazpívali nám zpěváci ze Státní 
opery staroslavnou Rybovu mši vánoční. A byl to 
opravdu zážitek. 
19. prosince se konal poslední díl cyklu besed ke 
120. výročí otevření Domova Palata s názvem 
„Dnešní proměna ústavu v Domov“. Cyklus 
moderoval pan Dr. Zeman a o hudbu se postarala 
Pražská hudební konzervatoř. 
20. prosince jsme měli vánoční posezení 
s písničkami a koledami za hudebního doprovodu 



pana Máchy. Dostali jsme kávu, dobré víno a 
domácí vánoční cukroví. Od zaměstnanců 
pojišťovny Kooperativa jsme dostali vánoční 
dárky, které jsme si postupně rozbalovali a měli 
jsme z nich velkou radost. Nadšení z celé akce 
nemělo konce!!! 
23. prosince nám zaměstnanci Palaty popřáli 
krásné vánoční svátky a nadělili nám praktické 
dárky a knížku o Palatě „Lidé z Palaty“, na kterou 
jsme se moc těšili a udělala nám velkou radost.  
Odpoledne dětský oddíl ze skautu přinesli se svým 
vedoucím Betlémské světlo. K tomu na pokojích 
našich obyvatel zazpívali vánoční koledy a 
v pokoji s obyvatelkou paní Kulískovou si 
zazpívali i původní skautskou večerku. 
„Zapad den, 
Slunka svit 
Vymizel z údolí 
Odpočiň každý 
Kdos Boží tvor.“ 
Během svátků si každý pracovník, který měl 
službu pro nás připravil program (hráli se koledy, 
zpívalo se atd.). Vše bylo velmi hezké a příjemné.  
31. prosince se konala silvestrovská oslava 
s exkluzivním jídlem, který pro nás připravil náš 
milý kuchyňský kolektiv a s pěkným přáním nám 
je umí připravit a na stůl předložit.  



Na Silvestra jsme si s panem ředitelem i s 
ostatními zaměstnanci popřáli do nového roku a 
těšili se na další pěkné akce.  
Nový rok 2014 si přivítal každý náš obyvatel svým 
nejmilejším způsobem. 
 

Emilie Boorová, Antonie Králová,  
Růža Kulísková,  Marie Máchová 

 

 
 
 



Změna úhrad za pobyt v Domově Palata 
od 1.1.2014 
 

Denní rozpis plateb: 
 
1 lůžkový pokoj     strava     160,- Kč 
       ubytování     197,- Kč 
       denně     357,- Kč 
 
2 lůžkový pokoj     strava     160,-  Kč 

     ubytování        170,-  Kč 
denně     330,- Kč 

 
 
Cena za poskytování stravy za 1 den Kč 160,-  
(85,- Kč cena potravin, 75,- Kč náklady na výrobu) 
 
Měsíční rozpis plateb: 
 
1 lůžkový pokoj        10 710,- Kč 
2 lůžkový pokoj          9 900,- Kč 
 
 
 
K uvedeným částkám se připočtou příplatky na péči v přiznané 
měsíční výši : 
Stupeň I.     800,-   Kč 
Stupeň II  4 000,-   Kč 
Stupeň III  8 000,-   Kč  
Stupeň IV  12 000,- Kč 
 

 
 
 



Kulturní a společenský program na měsíc únor 
 
4. února ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 
6. února od 14.30 hodin 
O svém pobytu v Kambodže bude vyprávět 
dobrovolnice paní Dr. Tošovská. 
9. února ve 14.00 hodin 
Koncert v podání paní Olgy Mikešové a 
doprovodu. 
11. února ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 
13. února v 10.00 hodin 
Tancování s doktorkou Jílkovou. 
18. února ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Bránické 
duo. 
19. února ve 14.30 hodin 
Koncert v podání rodiny Brzotických. (klavír, 
zpěv).  
20. února v 10.00 hodin 
Přednáška pana profesora Vacka na téma 
„Alzheimer – hrozba nového tisíciletí“.  
 
Na všechny akce jste srdečně zváni společně s vašimi 
příbuznými a přáteli. 
 



Tři jubilantky v jediném týdnu  
 
V prvním únorovém týdnu letošního roku v našem 
domově oslavily tři klientky významné „kulaté“ 
narozeniny. Jsou to paní Vlasta Maňhalová, 
Růžena Raadová a Jiřina Vohrnová. Všem přišli 
poblahopřát nejen z vedení domova a jejich blízcí, 
ale také z místního úřadu. Klientky byly potěšeny 
dárkovým balíčkem, finanční darem a zejména 
nádhernými kyticemi. Jaká byla jejich radost 
potěšení z květinových darů viz následující 
fotografie.   
 

 
 
 



 

 
 

 
 


