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Myšlienka mesiaca:
„Nádej je lešenie života. Ale kým sa ruky nedajú do práce, môžeme na ňom stáť nepretržite a budova 

nebude nikdy postavená. Preto my, ktorí hľadáme pravdu, musíme pracovať vnútorne a pracovať 
intenzívne uprostred obyčajnej malty a tehál svetskej existencie.“ 

Paul Brunton

Milí čitatelia,
dni sa nám pomaličky predlžujú, v prírode postupne 
všetko rozkvitá a rozvoniava, slniečko nás hreje čo-
raz viac, aj opatrenia sa postupne uvoľňujú, a tak niet 
divu, že je vonku vidieť omnoho viac ľudí, než pred 
pár týždňami. A nielen to, väčšina z nich je usmiata, 
žiari spokojnosťou a plnými dúškami si vychutnáva 
tento krásny jarný čas. Je zaujímavé vidieť akú zmenu 
v ľuďoch spôsobili slnečné lúče.
Zároveň som si však uvedomila, že je ľahké usmievať 
sa a byť radostný, keď je vonku krásne a cítime sa tak 
spokojne a slobodne. A hneď sa mi v mysli vynorila aj 
otázka: prečo to tak nie je aj počas pochmúrnejších či 
náročnejších dní? Je tak ťažké v časoch nepohody po-
ciťovať radosť a mať dôvod na úsmev? Zo skúsenosti – 
z vlastnej aj z pozorovania iných ľudí – viem, že radosť 
nám dokáže pokaziť hoc aj malá nepríjemnosť, či už je 
to daždivé počasie, autobus, ktorý sme nestihli, kečup, 
ktorý nám vyprskol na oblečenie, zvýšené množstvo 
práce... Kto už by sa v takých situáciách usmieval? 
Lenže práve preto, že náš život sa neskladá len z tých 
pekných slnečných dní, ale aj z dní, v ktorých je menej 
svetla a viac ťažkostí, náročnejších výziev, by sme sa 
nemali vzdávať radosti a vymedzovať jej priestor len 
na „vhodný“ čas. Keď sa nad tým objektívne zamys-
líme, môžeme si uvedomiť to, čo tvrdili už starovekí 
stoici, že my sami sme strojcami nášho osudu, a teda 
aj príležitostí pre radosť a šťastie. Je to „len“ o našom 
nastavení, o zmene uhla pohľadu. Čo neznamená 
zľahčovať situácie či prehliadať problémy, ale dokázať 
sa na ne pozrieť z viacerých strán a neprisudzovať im 
horší význam než majú. Vyhnúť sa pocitu, že sme za-
hnaní do kúta a nie je nič na výber. Vždy máme mož-
nosť výberu, lebo aj keď nie možné zmeniť vonkajšie 
okolnosti, môžeme zmeniť náš vnútorný postoj k nim. 
Sme to my, kto sa rozhoduje, či nás daná situácia roz-
hnevá alebo ju zvládneme s pochopením, nadhľa-
dom, ba možno aj s úsmevom.

A nesúvisí to len s vnímaním vonkajších situácií, ale aj 
nás samých. Aj tým, že sami seba berieme príliš váž-
ne, oberáme sa o príležitosť tešiť sa, pociťovať radosť. 
Áno, je dobré byť v čo najväčšej miere zodpovedný, 
ale zodpovedný neznamená byť vážny. Práve naopak, 
s optimistickou mysľou a zmyslom pre humor máme 
šancu mnohé situácie, v ktorých sa ocitneme, zvlád-
nuť lepšie, s nadhľadom. Nie náhodou považoval psy-
chológ Viktor Frankl vôľu pozerať sa na veci z humor-
ného hľadiska za jeden z trikov, ktoré patria k umeniu 
žiť. 
Netreba tiež zabúdať na to, že dôvodom na radosť ne-
musí byť len niečo výrazné a veľkolepé. Skúsme vidieť 
podnety aj v „malých“, všedných veciach. Dokonca 
aj v tých, ktoré by nás mohli o radosť pripraviť, ak by 
sme im to dovolili. Napríklad majme radosť z toho, že 
sme niekoho rozveselili našou nemotornosťou, využi-
me čas čakania na ďalší autobus pozorovaním zaují-
mavostí v okolí, tešme sa z toho, že množstvo práce 
nám umožní stať sa lepším časovým stratégom, alebo 
z toho, že po daždi možno príde dúha...
Skrátka v každom období je miesto pre radosť. Netre-
ba kvôli tomu meniť ročné obdobie ani nič vonkajšie, 
stačí spraviť zmenu v sebe samom. A vždy je aj prí-
ležitosť sa usmievať a „nakaziť“ aj druhých. Veď si len 
predstavte aké by to bolo krásne, keby medzi ľuďmi 
stúpali počty práve takto „pozitívnych“. 
Prajem vám veľa radosti a milých úsmevov, venova-
ných aj opätovaných.

 Viktória Búdová 
Vedúca Novej Akropolis Banská Bystrica



2

KRÁTKY PRÍBEH

56. číslo

Aitarijópanišad
Na počiatku bolo všetko bytie v duši, nič iné nebolo, ani meteor tvorby nebol. Duša uvažovala: „Mám 
stvoriť svety?“ A už zo samotnej tejto myšlienky sa vynoril vesmír. Tak bolo stvorené všetko, voda, smrť 
i neviditeľné. Následne Duša opäť premýšľala: „Mám pre tieto svety stvoriť pastiera?“ I nabrala trochu vody 
a vytvorila človeka. A keď sa tak pozerala na svoj posledný výtvor, tu sa náhle začala objavovať ľudská tvár. 
Potom z úst človeka vyšlo slovo a v tom slove bol oheň. Začali sa rysovať nozdry a skrze nich život vystrelil 
svoje šípy – šípy dychu. Prázdne jamky sa zaplnili očami a z očí vyrazilo slnko. Uši sa napli načúvajúc vnútor-
nému šumu a z tohto šumu sa zrodili kúty priestoru – hniezda zvuku. Potom scitlivela koža a vydala vlasy 
a chĺpky, ako trávy a stromy vyrastajúce z kôry zemskej. Nakoniec prišlo srdce a to si vzalo myseľ za svoju 
služobníčku. Myseľ splodila lunu a zaodela sa jej mliečno bielym jasom. Takto boli spolu s človekom stvo-
rení aj bohovia a všetci sa vnorili do mora času a priestoru. Potom dal Tvorca človeku smäd a hlad. Potom 
bohovia Slnko a Mesiac, Zem a More, ktorí boli stvorení súčasne s človekom, začali nariekať, domáhajúc 
sa pre seba nejakého útočiska. A tak Tvorca vymodeloval podobu kravy a ukázal im ju, no tí volali: „To je 

príliš malé!“ I priniesol Tvor-
ca podobu koňa, ale boho-
via opäť namietali: „To je pre 
nás nedôstojné!“ I postavil 
Tvorca pred nich človeka 
a tu oni zvolali: „Aká krása! 
Budeme prebývať v ňom!“ 
– „Nech je teda tak,“ odve-
til Tvorca, „ale každý v ňom 
budete prebývať na svojom 
mieste!“ A tak sa stalo, že 
človek má v sebe všetkých 
bohov. 

Upanišády

unsplash.com
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Tomáš Baťa
Muž medzi mužmi – obuvníkmi, farbiarmi, strojníkmi, murár-
mi, tesármi, cestármi, sedliakmi, obchodníkmi, muž, ktorý hrdo 
a ťažko zápasil s každodennými pracovnými výzvami, ktorý hľa-
dal cestu i slovo, ktorý tvrdo útočil i povzbudzoval, rozdával silu, 
nadšenie, odhodlanie a vieru. Národohospodár, sociológ, filozof 
a politik, ktorého slovo bolo predchodcom činu. Muž, ktorý poc-
tivo a dôkladne brúsil každé slovo a skúšal jeho účinok na ľudskú 
dušu a srdce, aby ich získal pre diela, v ktoré sám veril. 

DETSTVO  A MLADOSŤ
Tomáš Baťa sa narodil 3. apríla 1876 v Zlíne ako syn obuvníka. 
Mal troch nevlastných súrodencov z matkinho prvého manžel-
stva a dvoch súrodencov z jej manželstva s Antonínom Baťom. 
V Tomášovi Baťovi sa spájala otcova životná sila a podnikavá 
prudkosť s hĺbavým, rozvážnym premýšľaním matky. Tá mu 
zomrela, keď mal necelých 10 rokov. Krátko po tom odišiel otec 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
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s deťmi do Uherského Hradišťa, kde sa znova oženil 
a pokračoval v obuvníckej živnosti aj spolu s deťmi. 

Malý Tomáš bol bystré dieťa, vo veku šesť rokov za-
čal vyrábať z kožených odrezkov topánočky pre bá-
biky, za ktoré utŕžil slušné peniaze. Keď smel chodiť 
na jarmoky, poskytoval pomocné služby kupcom, 
čím si zarobil pár drobných a tie ukladal do pošto-
vej sporiteľne. Po štyroch triedach obecnej školy 
nastúpil do učenia k otcovi. Živnosť im vynášala 
dostatok prostriedkov na obživu, Tomáš sa však cí-
til nedocenený. 

Keď mal pätnásť rokov odišiel od otca do Viedne, 
kde slúžila jeho sestra Anna. S jej úsporami si zalo-
žili u príbuzných obuvnícku dielňu a začali vyrábať 
ľahké topánky mikáda, ktoré sa naučil šiť u otca. 
Všetky peniaze vložili do výroby, ale bez znalostí 
jazyka a trhu nebolo možné výrobky predať. Bola 
to cenná skúsenosť. Na naliehanie otca sa vrátil do-
mov, kde rozmýšľal, ako predať tovar aj vo vzdiale-
nejších krajoch. Keď otec zistil, že sa vie orientovať 
podľa mapy a cestovného poriadku, dal mu 50 zla-
tých a pustil ho na cesty. Obchodníci ho ignorovali, 
našli sa však takí, ktorým sa jeho nadšenie páčilo. 
Domov doniesol množstvo objednávok. Objavenie 
Prahy a nového spôsobu predaja bolo pre ich živ-
nosť ako objavenie Ameriky pre Španielov. 

SAMOSTATNOSŤ
Ako osemnásťročný odišiel spolu so sestrou Annou 
a bratom Antonínom od otca a založili na meno 
brata živnosť v ich rodnom meste Zlíne. Viedla ich 
túžba po lepšom živote. Pracovali od šiestej ráno 
do šiestej večer s hodinovou prestávkou na obed, 
čo nebolo v tej dobe zvykom – pracovalo sa od svi-
tania do noci a v sobotu pred jarmokom do rána. 
Zarobené peniaze a čas si užívali ich utrácaním 
s „lepšou spoločnosťou“, o ktorej Tomáš sníval, pre-
tože bol od detstva presvedčený, že ľudská spoloč-
nosť je rozdelená na pánov a nepánov. Na materi-
ál im požičali dodávatelia na zmenky, ale po roku 
skončila ich samostatnosť stratou vloženého kapi-
tálu, dlhmi a hrozil im konkurz. Brat v tom čase ru-
koval na vojnu. 

Tomáš si uvedomil, že konkurz je smrť a on chcel 
žiť. Za tento premrhaný rok spôsobený ľahkomy-
seľnosťou, uložil svojmu telu a životu pokutu v po-
dobe práce a odriekania. V živnosti zamestnával 
niekoľko zamestnancov, prešiel všetkými prácami 
a hľadal spôsoby, ako ušetriť materiál a zjednodušiť 
prácu. 

V tom čase uzrel svetlo sveta skvelý nápad – novin-
ka na trhu s obuvou, tzv. baťovka – ľahká plátenná 

obuv. Do týždňa nakúpil stroje, ktoré potreboval 
na výrobu. Rozhodnutie bolo riskantné, nová mód-
na topánka s elegantnou špičkou sa stala šlágrom, 
hlavne vo Viedni a meno Baťa sa prvýkrát rozletelo 
po Európe. U dodávateľov obnovil dôveru, výrobky 
predával vo Viedni za hotovosť, aby mohol vyplá-
cať mzdu v pravidelných termínoch. Bola to nároč-
ná doba, niekedy nezostalo na chlieb pre vlastnú 
domácnosť.

Do dvoch rokov sa im podarilo splatiť všetky dlhy, 
Tomáš prestal chodiť do panskej spoločnosti a mal 
čas premýšľať o živote. Celých dvadsať rokov ešte 
musel bojovať s nepriazňou osudu a odrážať jednu 
krízu za druhou. 

Všetko požehnanie jeho života sa však začalo 
v tých dňoch, kedy pochopil svoju ľahkovážnosť 
v napodobňovaní lenivých ľudí, či už pánov alebo 
nepánov, a našiel pôvab a vnútorné uspokojenie 
v práci.

AKO SA STAL PRIATEĽOM STROJOV
Dvadsaťročný Tomáš bol obdivovateľom Tolstého 
románov a básní Svätopluka Čecha, ktoré hlásali 
jednoduchý život. Mal blízko k socialistom a kapi-
talistickú spoločnosť považoval za dobro pre zlých 
ľudí a lenivcov. Sníval o tom, že po zaplatení dlhov 
si kúpi malú usadlosť na dedine a bude siať iba toľ-
ko, koľko bude potrebovať pre seba a svoju rodinu. 
Zastával názor, že mestá sú tu preto, aby otročili 
roľníka, fabriky preto, aby otročili robotníkov, ob-
chodníci preto, aby parazitovali na práci druhých. 

V tom čase prijal veľkú objednávku pre viedenské-
ho odberateľa, ktorá prekračovala jeho kapacity. 
Jeho povesť bola opäť ohrozená. Bolo potrebné 
včasné splnenie objednávky a pomoc musela byť 
získaná rýchlo, z akejkoľvek strany. V ušiach mu 
zneli slová okolitých živnostníkov o strojoch. Kúpil 
knihársky lis, aby si pomohol pri vykrajovaní podrá-
žok a zákazku splnil včas. A vtedy začal považovať 
stroj za svojho priateľa. 

Baťovka

commons.wikimedia.org
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Za prvými obuvníckymi strojmi sa vybral do Nemec-
ka. Cestou vlakom obdivoval porýnsky kraj posiaty 
továrňami, peknými obydliami, statnými a pekne 
oblečenými ľuďmi. Baťa tušil, že to bohatstvo a bla-
hobyt pochádza od oceľových obrov, ktorí na prí-
kaz človeka urobia, čo potrebuje. V tých chvíľach si 
spomenul na komín, ktorý jeho otec veštil svojim 
chlapcom. Krátko na to nakúpil cvikacie stroje, ktoré 
niekoľkonásobne zvýšili kapacitu výroby, zlepšoval 
organizáciu práce a drobnými novátorskými rieše-
niami zvyšoval výkonnosť zamestnancov pre väčšie 
a včasné zákazky. 

AKO SA STAL PODNIKATEĽOM
V jeho duševnej dielni sa začal tvoriť ideál, ktorý 
mal byť novou mravnou základňou pre jeho prácu 
a ktorý musel zápasiť o svoju existenciu so svojím 
starším bratom socialistom.

Uvažoval o podnikaní formou družstva, ale tu si 
spomenul na spoluprácu s bratom, kedy každá prá-
ca bola ospravedlnená, ale žiadna urobená. Keď si 
uvedomil, že pri stovkách spolupodnikateľov by 
sa zisk musel rozdeliť a nezostalo by na investície 
– na pokrok a rozmach, rozhodol sa stať nenávi-
deným fabrikantom. Technický pokrok tak mohol 
využiť pre službu ľuďom a zlepšenie ich životov. 
Po tomto rozhodnutí prišiel na rad parný stroj, 
oceľového pomocníka, prvú skutočnú továrenskú 
budovu a otcom veštený komín. V roku 1902 sa 
pre uskutočnenie svojich podnikateľských plánov 
vybral s troma tovarišmi do Ameriky, kde obdivo-
val vyhrnuté rukávy a radostnú prácu. Vystál si tam 
niekoľko desiatok radov pri najímaní za robotníka, 
aby zistil, ako zaostáva v zručnostiach oproti ame-
rickému robotníkovi. Pobyt v Amerike významne 
ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie. 

DOBA HĽADANIA
V roku 1908 zomrel jeho brat a vedenie podniku 
zostalo na Tomášovi. Zamestnanci chceli prácu 
a zárobok, banka úroky a zákazníci topánky, ideály 
museli ísť bokom, prvoradá bola práca. V roku 1912 
sa ako tridsaťšesťročný oženil s Máriou Menčíkovou 
pochádzajúcou z rodiny drobnej šľachty s intelek-
tuálnym pozadím. Aj keď boli protipólmi v rodin-
nom zázemí, vzdelaní a spoločenských záujmoch, 
spájala ich láska k pravde, vážny postoj k životu 
a hlboký záujem o ľudí. Ich prvým a jediným die-
ťaťom bol syn Tomáš, ktorý sa narodil v roku 1914. 
Pre vážnu komplikáciu pri pôrode viac detí nemali. 
Jedným z hlavných cieľov Tomáša Baťu bolo mať 
veľkú rodinu s množstvom detí, ktoré by naučil pra-
covať. Nemožnosť mať viac detí kompenzoval sta-

rostlivosťou o nevlastných mladších súrodencov, 
neskôr o mládež v továrni. 

Keď prišla v roku 1914 vojna a s ňou boj o holé pre-
žitie, Tomáš deň čo deň cestoval do Viedne, kým 
nezískal veľkú vojenskú objednávku na výrobu vo-
jenských topánok a ušetril tak robotníkov pred na-
rukovaním na front. Túto objednávku rozdelil me-
dzi zlínske konzorcium obuvníckych firiem, podľa 
počtu cvikacích strojov. 

Po vojne bolo hospodárstvo republiky úplne vyčer-
pané, suroviny boli drahé a nedostupné, ľudia cho-
dili bosí a bez peňazí. Baťa sa rýchlo preorientoval 
späť na civilnú výrobu, musel nakúpiť nové stroje 
a chcel pokračovať v predvojnovej politike nízkych 
cien. Nenašiel však porozumenie u obchodníkov. 
Začal teda budovať vlastné predajne, zaviedol jed-
notné, pevné ceny a postupne konsolidoval pod-
nik. 

V roku 1922 počas veľkej priemyselnej a valuto-
vej krízy, v čase, keď stovky tovární ohlásili úpadok 
a zastavili prácu, sa Tomáš Baťa rozhodol pre radi-
kálny čin, ktorý mu priniesol sympatie celej verej-
nosti. Zo dňa na deň znížil ceny všetkých svojich 
výrobkov o 50 %. Rozvážni podnikatelia v tom vide-
li nerozum a čakali, kým sa Baťa položí. Baťa vydržal, 
veľmi rýchlo rozpredal sklady plné tovaru, zmenil 
nehybný kapitál v hybný, pracoval na úspore nákla-
dov a udržal výrobu. 

Viera v prácu a úcta k nej dozrievala v Baťovom 
ponímaní na najvznešenejší prejav ľudskej osob-
nosti, pretože videl, ako spoločná a uvedomelá 
práca hojí rany zasiahnuté vojnou. 

Tu končila učňovská doba Tomáša Baťu. Od roku 
1923 sa jeho podnik pravidelne rozrastal, zo šty-
roch továrenských budov sa rozšíril na päťdesiat 
objektov v Zlíne a dvadsať v Otrokoviciach. V tejto 

commons.wikimedia.org
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dobe už vedel, čo chce a hlavne ako to dosiahne. 
V dobe ničenia materiálnych a mravných hodnôt, 
v dobe rozkolísania a nihilistickej nedôvery videl 
spásu v práci.

Jedným z viditeľných znakov revolučného procesu, 
ktorým sa menil na muža, ktorý kráčal vlastnou ces-
tou, boli svetlá v oknách jeho pracovne v továrni 
a v dome, ktorý mu bol vlastne iba spálňou. Nočné 
hodiny považoval za príliš vzácne, aby ich premr-
hal spánkom. Po nociach študoval technické a ko-
merčné predmety, jazyky – nemčinu a angličtinu, 
politickú históriu a filozofiu. Nechal sa ovplyvňovať 
myšlienkami Tomáša Garyka Masaryka a americké-
ho filozofa Ralpha Walda Emersona.

IDEA SAMOSPRÁVNYCH DIELNÍ
Tomáš Baťa zaviedol v Československu hromadnú 
výrobu obuvi s pomocou množstva špecializo-
vaných strojov, ktoré vykonávali desiatky operácií 
a úkonov, usporiadanú do synchronizovaného pá-
sového systému v tvare dvoch U. Vytvoril geomet-
ricko-matematický systém pre ideálne využitie kože 
a textilu pri vysekávaní. Poriadok, disciplínu a orga-
nizáciu uplatňoval na všetkých úrovniach podniku. 

Rast a úspech človeka videl v zmene myslenia a 
konania, k čomu mala prispieť tzv. samospráva 
dielní.

Účasťou každého robotníka na zisku firmy chcel 
povzniesť robotníkov hmotne i mravne, zmeniť 
robotnícko-námezdné myslenie na podnikateľské, 
také, ktoré má iniciatívny vzťah k práci, so snahou 
docieliť s najmenšou námahou najväčšie výkony, 
s odmenou podľa účinnosti. Závod rozdelil na nie-
koľko sto oddelení, kde malo každé možnosť inicia-
tívy a hospodársku samostatnosť. Ciele a plány roz-
bil na denné plány. Bol presvedčený, že tisíc ľudí, 
ktorí poznajú cieľ a pracujú podľa plánov, navzájom 
sa kontrolujú a opravujú, vedú podnik automaticky 
vpred. 

Baťa bol majstrovským znalcom ľudskej duše a in-
žinierskym odhadcom ľudských schopností.

Poznal svoju osobnú prevahu nad ľuďmi a využíval 
ju tak, aby zvyšoval schopnosti každého. Pôsobil 
ako uvoľňovač atómu aj tej najskrytejšej sily a snažil 
sa svoje pôsobenie zhrnúť do zákonov a pravidiel, 
opierajúc sa o ľudskú prirodzenosť, ktoré potom 
pôsobili samočinne. Na svoj život sa pozeral ucele-
ne, dni nerozdeľoval na chvíle práce, zábavy a vzde-
lania. Jeho osobný zvyk pracovať a riešiť veci rýchlo 
a vyžadovať rýchlosť od každého, s kým bol v styku, 
prenikol časom do celého podniku. Rešpekt k času 
a vedomie nutnosti dodržiavať ho sa stalo druhou 
prirodzenosťou celého podniku. Jeho požiadavky 
na rýchlosť dopravy, rýchlosť obehu peňazí a tova-
ru a na obrátky strojov vo výrobe, pripomínali zá-
kony balistiky. Baťa roznietil v mysliach a srdciach 
desiatok tisíc pracujúcich ľudí zmysel pre hodnotu 
času a túžbu zrýchliť prácu. Skutočným prevádzko-
vým kapitálom v podniku boli hodnoty: čas, ľudský 
rozum a cit.

Prial si, aby každý robotník vychoval zo seba maj-
stra, a aby jeho správanie bolo také, aby ho bolo 
možné v každom okamihu menovať majstrom. 
Žiadal, aby zvýšené príjmy použili na zlepšenie ži-
votných pomerov ich rodín a na svoje vzdelanie. 
Podiel na zisku ukladal zamestnancom vo firemnej 
banke a riadne úročil. 

Obchod vnímal ako službu ľuďom. Obchodní-
kom hovorieval: „Smer, ktorý na začiatku sľuboval 
prospech iba mne a verejnosti škodu, nakoniec 
priniesol škodu nám obom. Obchodný úspech 
je založený na víťazstve nad našimi slabosťami.“ 
Pri uplatňovaní zákona o službe zákazníkovi sa Ba-
ťove predajne stali v každej obci inštitúciou, ktorá 
sa starala o obutie a nohy obyvateľstva. Známe je 
jeho heslo: Náš zákazník – náš pán.

Rozhodujúcim meradlom každého systému je zá-
mer jeho tvorcu. Pre Tomáša bola konečným úče-
lom služba verejnosti.

V jeho mysli predstavovala verejnosť široké vrs-
tvy ľudu, ktoré žili v nedostatku. Bol presvedčený, 
že jediný spôsob, akým sa človek môže oslobodiť 
z nedostatku je tvorivá práca a jediným prostried-
kom k spravodlivému rozdeleniu výsledku práce je 
slobodný konkurenčný trh. Ľudí motivoval slovami: 
„Staňte sa svetovými podnikateľmi, nech vyrábate 
čokoľvek. Vychádzajme z názoru, že celý svet bol 
stvorený preto, aby slúžil nám a my sme sa narodili, 
aby sme slúžili celému svetu. Robme hoci najmenej 
významnú vec, ale robme ju najlepšie na svete.“ 

Rodinné domčeky pre zamestnancov

commons.wikimedia.org
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Učil ľudí spoliehať sa na vlastné sily a na spoluprá-
cu, zavrhoval dary, dotácie a podpory, ako nedôs-
tojné zdravých dospelých ľudí. 

VYCHOVÁVATEĽ
Tomáš Baťa chápal prácu ako príležitosť na učenie. 
Chcel vychovať človeka, pre ktorého je práca ra-
dosťou a mravnou povinnosťou. Svoju koncepciu 
vyjadril v jednoduchom hesle: Ako učiteľ: Buď prí-
kladom! Ako žiak: Skús a vykonaj!

Jeho originálne učenie dostalo názov „batizmus“. 
Jeho nasledovníci hovorili o vysokej úrovni ľudí, 
ktorí mali to šťastie a stali sa jeho spolupracovník-
mi. Do roku 1932, kedy tragicky zahynul, to bolo 
30 000 ľudí. Každý rok prichádzalo do Zlína okolo 
160 000 žiadostí o prijatie, každý rok bolo priemer-
ne 7,5 % pracovníkov prepustených z dôvodu le-
nivosti, oneskorených príchodov, zlej kvality práce, 
trestných prehreškov alebo zlej životosprávy. Baťa 
mal z radov týchto ľudí, ale aj menej úspešných 
konkurentov, mnoho neprajníkov, ktorí sa ho sna-
žili čo najviac pošpiniť.

Na vlastnej koži poznal, aké je dôležité dať odváž-
nym mladým ľuďom šancu. Založil obdivuhodné 
hnutie – Mladý muž a Mladá žena. 

Mladí ľudia v ňom pracovali a zároveň študovali, 
športovali, venovali sa kultúre. Žili sparťansky, ale 
šťastne. Solídne bývali, mali pekné rovnošaty, zará-
bali peniaze. Nepoznali hlad a strach z budúcnosti. 
Po trojročnej výučbe u najlepších majstrov, učite-
ľov, športových inštruktorov a vychovávateľov sa 
mnoho z nich stalo vynikajúcimi odborníkmi, orga-
nizátormi výroby, riaditeľmi, obchodníkmi. 

Podnik v Zlíne prevádzkoval vlastné učilištia a večer-
né obchodné školy, ktoré preferoval pred dennými 
obchodnými školami. Zdôrazňoval, že pre obchod-
níka je dôležitejšie pozorovanie a vynaliezavosť, 
ktoré sa naučia v praxi, ako teoretické vedomosti. 
Bol za to, aby starší zamestnanci zdieľali svoje skú-
senosti s mladými kolegami.

Jeho zásadou bolo – žiť v medziach prítomných 
prostriedkov a využívať ich na uskutočňovanie ide-
álu. Týmto ideálom mu bol človek ako jednotlivec, 
silný, schopný a odhodlaný postarať sa čo najskôr v 
živote sám o seba a ochotný sa v neskoršom živote 
usilovať o svoju ľudskú veľkosť.

STAVITEĽ, OBČAN
Tomáš Baťa si uvedomoval, že prostredie prebúdza 
v ľuďoch ich veľkosť. Z tohto inštinktu vyrastal jeho 
osobitý stavebný štýl, v ktorom sa zložky prostredia 
spájali do celku, v ktorom budovy, ulice a továrne 

splývali s okolitou prírodou. Pri výstavbe sa riadil 
dvoma zásadami. Prvá je vyrytá na jednom zo zlín-
skych chodníkov – kto cesty kráti, predlžuje život; 
druhá bola otázkou životnosti budov – hľadal cestu 
jednoduchých, účelných, efektívnych stavieb v po-
rovnaní s drahými stavbami na sto rokov. 

V čase výstavby prvých továrenských budov sa 
Baťa premenil na staviteľa, elektrikára, inštalatéra. 

Do Baťovho koncernu patrili nielen továrne, ale 
i presvetlené predajne a domy služieb, ktoré ne-
mali konkurenciu. Tieto objekty, ako i výstavbu 
obytných štvrtí s infraštruktúrou vrátane výroby 
materiálov, realizoval koncern Baťa s vlastnými ka-
pacitami. Do roku 1931 sa do nových zlínskych štvr-
tí nasťahovalo 2139 rodín so 14 050 obyvateľmi.

Tomáš Baťa ctil verejnú samosprávu a trval na tom, 
že obec, okres i štát majú právo a povinnosť žiť 
zo svojich prostriedkov, hospodáriť bez dlhov tak, 
aby výdaje boli semenom pre nové príjmy verej-
ného alebo súkromného hospodárenia. Nenávidel 
prídelové hospodárstvo a útočil na neho najprud-
šou kritikou. Videl v ňom poníženie občanov, kto-
rým štát najprv zoberie na daniach aj tie prostried-
ky, ktoré potrebujú pre obec a vedie ich tak k tomu, 
že behajú s klobúkom v ruke od úradu k úradu, 
žobrajúc o prídel na krytie schodku obecného hos-
podárenia. 

Prvýkrát sa rozhodol zapojiť do politiky v roku 1923, 
keď sa uchádzal o miesto starostu v Zlíne. Dôvo-
dom boli zlínske cesty plné blata, drahá elektrina 
na jednosmerný prúd. Voľby vyhrali Baťovci, To-
máš sa stal starostom s cieľom vystavať Veľký Zlín. 
Po štvorročnom volebnom období predložila Baťo-
va skupina občanom Verejné vyúčtovanie, splnený 
volebný plán a záväzky s jedinou výnimkou. Neboli 
tam účty za materiál a služby vykonané Baťovými 
podnikmi pre obec – výstavba ciest, ulíc a rodin-
ných domčekov, čistenie ulíc. Do budúcich volieb 
vstupoval z posledného miesta na kandidátke. Ba-
ťovci vyhrali voľby aj v roku 1927 a 1931 na čele 
s Tomášom Baťom ako starostom. 

Celý svoj život pociťoval Tomáš Baťa jednotu 
s pracujúcimi ľuďmi. 

V presvedčení, že chlieb je mocnejší ako zbrane 
a práca účinnejšia ako rozhovory a dohadovanie, 
hľadal zjednotenie síl celého podniku. Videl v ňom 
sociálne teleso a jediný nástroj, kde si pracujúci 
ľudia môžu zlepšiť vlastný osud službou ľudskej 
spoločnosti. Manifestáciu pre jednotu práce a po-
vinnosti vzájomnej služby človeka človeku videl 
v slávnosti Sviatku práce, 1. mája, ktorý od roku 
1924 slávili pravidelne a veľkolepo. 
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GLOBALISTA
Začiatkom dvadsiatych rokov začal budovať za-
hraničný obchod centralizovanou výrobou doma 
a decentralizovaným predajom prostredníctvom 
niekoľko tisíc vlastných predajní po celom svete. 
Vďaka Baťovi sa od roku 1928 stalo Českosloven-
sko po dobu desiatich rokov najväčším exporté-
rom obuvi na svete. V roku 1931, po niekoľkých 
obchodných cestách, dospel k názoru, že polovica 
ľudí chodí bosá a ľudstvo potrebuje obuv v takom 
množstve, že mu ho nemôže zabezpečiť export 
jednej krajiny. Napriek tomu, že si uvedomoval, že 
decentralizácia podniku nebude výnosná, hovoril: 
„Radšej budem robiť zadarmo, ako by som nerobil 
nič. Pretože v práci je nádej, že človek objaví, čo má 
robiť a ako má robiť, aby si pomohol.“ 

KONIEC ŽIVOTA
Tomáš Baťa žil tak, že mohol každú chvíľu zomrieť, 
vyrovnaný so svojimi úlohami, povinnosťami a zá-
väzkami a s pokojným vedomím, že jeho dielo je 
v bezpečí. Zomrel tragicky, 12. júla 1932, pri havárii 
svojho lietadla neďaleko Zlína, spolu so svojím pi-
lotom. Je pochovaný na lesnom cintoríne v Zlíne, 
na ktorom pri jeho otvorení, rok pred svojou smr-
ťou, povedal: „Zvykli sme sa pozerať na cintorín ako 

na miesto, kam je nutné chodiť nariekať. Ale cinto-
rín má, ako všetko na svete, slúžiť životu. Preto má 
byť taký, aby doňho mohli ľudia prísť ako do par-
ku, spomenúť si na tých, ktorí tam v pokoji, tichu 
a šumení listov spia. Myslíte na to, že les, dnes mla-
dý, za roky narastie, korene prerastú hrob a strávia 
pozostatky. Môže byť niečo krajšie, ako sa po smrti 
dostať na svet do vetiev stromov a slúžiť ďalej?“

Tajomstvo jeho životného úspechu, a to nielen 
obchodného, ale predovšetkým ľudského, spočí-
valo v tom, ako dokázal svojou inteligenciou a vô-
ľou meniť túžby v činy. 

Nebol príjemným šéfom, ani spolupracovníkom ni-
komu, kto hľadal pohodlný život, ba ani tomu, kto 
sa uspokojil s normálom. A predsa ho ľudia mali 
radi, bolo z neho cítiť horúce ľudské srdce a na-
máhavo pracujúcu myseľ, ktorá vždy hľadala cesty 
vpred. Bolo tu vidieť človeka, neúnavného v práci 
a skromného v súkromí, ktorý žil tak, ako myslel 
a hovoril. Bol presvedčený, že ako človek koná svo-
ju ľudskú povinnosť dobre. Celý život sa riadil jedi-
nou zásadou, a to zásadou služby. Pretože z nej cítil 
hlavný zákon večného života: čo slúži, trvá a rastie.

Renata Zbojanová

Použitá literatúra a zdroje:
(1)   CEKOTA, Antonín. 2016. Geniální podnikatel Tomáš Baťa. Zlín : Nadace Tomáše Bati.  352 s. ISBN 978-80-905896-5-0.
(2)   BAŤA , Tomáš. 2013. Úvahy a projevy. Praha : Dobrovodský. 319 s.  ISBN 978-80-7390-019-9.
(3)   VALACH , František. 1990. Fenomén Baťa. Praha : Práce. 77 s. ISBN 80-208-0025-5.

NA ZAMYSLENIE

Je morálka relatívna?
Toto je jedna z tých filozofických otázok, ktoré tu budú pravdepo-
dobne vždy. Niet pochýb o tom, že existuje množstvo odpovedí, ale 
možno najlepším miestom kde začať, je filozofia Immanuela Kanta 
(1724 – 1804).

Kantov postoj k tejto otázke bol jednoznačný. Vo svete relativít existu-
je len jedna vec, ktorú možno bez výhrad považovať za dobrú: dobrá 
vôľa. Talent, inteligencia, vtip, odvaha – nič z toho nemožno považo-
vať za absolútne dobré, pokiaľ nie sú riadené dobrou vôľou. 

Vôľa vždy súvisí s uvedomelou voľbou. Takže morálka, ak vychádza 
z dobrej vôle, nemôže byť niečo automatické alebo navyknuté. Ak 
niečo chceme, je to preto, lebo sme sa rozhodli, že je to dobré. Vybrali 
sme si to slobodne.

Ale ak je morálka iba otázkou použitia praktického rozumu a násled-
ného rozhodnutia o najlepšom spôsobe konania, prečo nie je viac 
rozšírená? Pretože podľa Kanta je ľudská povaha „dostatočne ušľach-
tilá na to, aby sama sebe uložila povinnosť ako záväzný zákon, ale 
slabá, pokiaľ ide o jeho dodržiavanie.“ 

commons.wikimedia.org
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Existuje však spôsob, ako sa dá táto situácia zlepšiť. Je evidentné, že je potrebné posilniť dobrú vôľu 
a podľa Kanta to možno dosiahnuť nasledovaním cesty povinností v ľudskom živote. Definuje povinnosť 
ako „nevyhnutnosť konať z rešpektu k zákonu.“ Zákonom však neodkazuje na človekom vytvorené zá-
kony, ale na prirodzený morálny zákon, ktorý je v nás a vychádza z praktického rozumu. Je to špecifická 
vlastnosť ľudskej bytosti. Človek je vo svojej podstate morálna bytosť.

Teraz sa dostávame k tomu, čo Kant považoval za svoj veľký objav, v čo dúfal, že by mohlo priniesť po-
dobnú revolúciu vo filozofii a etike, akou bola revolúcia v astronómii, keď Kopernik znovu-objavil, že sa 
Zem točí okolo Slnka. Kant to nazval „kategorický imperatív“. Kategorický imperatív je príkaz praktického 
rozumu, ktorí nás núti niečo urobiť alebo sa nejakej činnosti zdržať. Je charakterizovaný ako bezpodmie-
nečný, bez prihliadania k akémukoľvek možnému úžitku alebo nevýhode voči nám samým.

Tento morálny imperatív má dve tvrdenia. Prvé je pravdepodobne najznámejšie: „Musím konať iba tak, 
aby sa maximá (najvyššie tvrdenia) môjho konania mohli stať univerzálnym zákonom.“ Zjednodušene 
povedané, čo by sa stalo, ak by všetci urobili to, čo plánujem urobiť ja? Mohli by sme spraviť z princípu 
nášho konania univerzálny zákon?

Druhé tvrdenie kategorického imperatívu možno považovať za základný princíp náuky o ľudských prá-
vach: „Konaj tak, aby si, či už vo svojej osobe alebo v osobe druhého, nikdy nevyužíval ľudstvo ako pro-
striedok, ale súčasne vždy ako cieľ.“ 

Vyzerá to tak, že nedostatok brilantných ideí nie je dôvodom prečo sa svet naďalej utápa v problémoch, 
ktoré prevažne vytvorili samotní ľudia. Prečo ľudstvo spoločne neprijalo Kantove návrhy a nenútilo sa 
zaviesť ich do praxe?

Kant povedal, že s narastajúcou vnútornou slobodou dôjde k postupnému znižovaniu potreby vonkaj-
ších obmedzení (vládami, políciou atď.). Aké pravdivé! Tá vnútorná sloboda je slobodne uskutočnené 
rozhodnutie žiť v súlade s morálnym zákonom. Ale ako už povedalo mnoho ďalších filozofov, od Budhu 
až po Senecu, je oveľa jednoduchšie poraziť tisíc nepriateľov, než poraziť seba samého. Je tiež oveľa 
jednoduchšie pozdvihnúť oltáre „spotrebiteľských práv“ alebo „slobody informácií“ a v tichosti zabudnúť 
na dôležitosť morálnej voľby – voľby a slobody, ktoré skutočne korešpondujú s ľudskou bytosťou. 

Ak chceme ísť za hranice morálneho relativizmu, môžeme to urobiť kultivovaním dobrej vôle, čo v Kan-
tovej interpretácii znamená: „Môžem, pretože chcem to, čo by som mal.“ Inými slovami, najväčšou slobo-
dou je konať v súlade s prirodzeným morálnym zákonom v našom vnútre.

„Dve veci ma napĺňajú stále väčším obdivom a úctou, čím dlhšie a vážnejšie sa nad nimi zamýšľam: 
hviezdne nebo nad nami a morálny zákon vnútri nás.“ – Immanuel Kant

Julian Scott

unsplash.com
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Symbolika Platónovho mýtu o jaskyni
Mýtus o jaskyni je podobenstvo zo známeho Platónovho diela Štát. Platón v tomto príbehu hovorí 
o vnútornom prebudení jednotlivca i celej spoločnosti. Prirovnáva ľudstvo k väzňom žijúcim v jaskyni, 
ktorí spoznávajú a vnímajú svet iba svojimi zmyslami. To ale nie je jediná cesta, ktorá je pre nás sprístup-
nená. Poznávanie iba prostredníctvom našich zmyslov nám totiž nemôže poskytnúť poznanie Skutoč-
nosti, ale iba poznanie Zdanlivej Skutočnosti, ako vraví Platón. Nabáda nás, aby sme nezatvárali myseľ 
pred ďalšími spôsobmi spoznávania, pretože inak budeme uväznení v jaskyni v klamlivých predstavách. 
Mýtus o jaskyni je alegóriou vnútorného prebudenia človeka. Ale teraz už samotný príbeh.

Mýtus o jaskyni
V podzemnom príbytku podobnom jaskyni žijú ľudia, pripútaní okovami na nohách aj šiji. Nemôžu 
sa nikam pohnúť, ani len otočiť hlavou, a tak zostávajú po celý život na jednom mieste. Hľadieť môžu 
iba rovno na jednu stenu jaskyne. Tá stena je plná rôznych tieňov, pretože za nimi v diaľke horí oheň 
a medzi ohňom a spútanými väzňami vedie cesta von, hore za svetlom, po ktorej sa premávajú ľudia 
a vrhajú tiene. Väzni však o tejto ceste, východe ani tých ľuďoch nič netušia. Jediné čo poznajú a vidia, 
sú tiene na stene priamo pred nimi. Tá tieňohra 
je celý ich svet a nedokážu považovať za pravdivé 
nič iné než to, čo vidia pred sebou. A tak vášnivo 
debatujú a hádajú sa, čo sa asi objaví najbližšie.

Raz sa však jednému z nich podarí oslobodiť 
z pút. Vstane, otočí sa a vidí, že sú tam skutočné 
postavy, ktoré tie tiene vrhajú. Pozrie do svetla, 
no je ochromený bolesťou, pretože jeho oči ne-
boli zvyknuté a pripravené hľadieť do svetla. Pre-
koná bolesť a pokračuje ďalej. Časom si jeho oči 
pomaly privyknú a on spoznáva svet. Napokon sa 
dokáže zahľadieť aj na samotné slnko a už necíti 
bolesť. Uvedomí si, že práve ono spôsobuje roč-
né obdobia, riadi všetko vo viditeľnom svete a je 
aj príčinou tieňov, ktoré videli dole v jaskyni. 

A v tom si spomenie na svojich tamojších spoluväzňov a chce, aby sa aj oni mohli zbaviť pút, v akých 
žil aj on, a uzrieť skutočný svet. Cíti povinnosť odovzdať im svoje poznanie, a tak sa rozhodne zostúpiť 
dolu. Riskuje, lebo nevie či ho prijmú, či ho nevysmejú alebo dokonca nezabijú. Ale on nemôže konať 
inak. A tak dobrovoľne zostupuje za nimi dole, späť do temnoty.

Výklad symboliky v mýte

Svet v jaskyni je alegóriou na hmotný alebo senzibilný svet, s ktorým sa oboznamujeme prostredníc-
tvom našich zmyslov. Podľa Platóna ho tvoria hmotné veci a tiene, ktoré veci vrhajú. Vníma ho ako svet 
zdanlivej skutočnosti. Naopak, všetko, čo sa nachádza mimo jaskyne, symbolizuje to, čo Platón nazýval 
nehmotný alebo nadzmyslový svet, niečo vyššie, skutočné, pravdivé. Práve preto je umiestnený hore 
a na svetle. Tento svet tvoria najvyššie idey, myšlienky a predstavy. 

Tiene v jaskyni potom predstavujú veci také, ako ich vnímame zmyslami. Nepredstavujú teda dokonalý 
obraz skutočnosti, ale iba jej odraz. Platón nám tu symbolicky naznačuje, že spoznávanie zmyslami nám 
nedokáže sprostredkovať úplné poznanie skutočnosti, a je preto potrebné ísť ďalej, presne ako hrdina 
príbehu. 

Väzni v jaskyni predstavujú ľudstvo ako také. Hádajú sa, diskutujú a vytvárajú si domnienky o tieňoch 
na stene a nadobúdajú presvedčenia o svete, v ktorom žijú. Na základe toho, že sa domnievame alebo 

SVET SYMBOLOV

Platónovo podobenstvo o jaskyni  (1604) -  Jan Saenredam

commons.wikimedia.org
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MÚDROSŤ PRÍRODY

Pijavica lekárska
Pijavica zrejme nie je považovaná za jedno z tých 
roztomilých zvieratiek, s ktorými má človek túžbu sa 
pomaznať. Mnohým sa zdá škaredá, protivná a mož-
no aj zbytočná. Napriek tomu, ako mnoho iných tvo-
rov (tiež nie vždy atraktívnych), aj ona je súčasťou 
prírody a jej miesto v nej nie je vôbec náhodné či 
zbytočné. Aj pre samotného človeka dokáže byť veľ-
mi užitočná, prospešná jeho zdraviu. Avšak musí ísť 
o konkrétny druh – pijavicu lekársku.

Trochu biológie
Prekonajme svoj odpor a pozrime sa na pijavicu 
trošku zbližša. Pijavica patrí medzi obrúčkovce a svo-
jim zložením sa veľmi podobá iným tvorom tohto 

sme o niečom presvedčení, si vytvárame názor. Mať názor však podľa Platóna ešte neznamená vlastniť 
skutočné poznanie. Považuje preto za dôležité, aby sme si uvedomovali, že domnienky a presvedčenia 
nie sú presné, že nie sú úplným poznaním. 

Temnota jaskyne, v ktorej väzni žijú, je symbolickým vyjadrením práve tohto nášho neuvedomovania 
si či nevedomosti. Svetlo je naopak symbolom poznania, vnútorného prebudenia či osvietenia. Výstup 
hore, von z jaskyne je teda symbolickým vyobrazením pozdvihnutia duše k niečomu vyššiemu, čo v prí-
behu reprezentuje slnko. 

Naopak, zostup hrdinu späť do jaskyne poukazuje na to, že poznanie samo o sebe nemá žiadny význam, 
ak sa neodovzdáva ďalším ľuďom. Skromnosť, láska a pocit zodpovednosti voči ľuďom sú vlastnosti 
tých, ktorí sa pre dobro ľudstva dokázali hoci aj vrátiť späť do temnoty, ako hrdina príbehu. Vedel, že 
poznanie vedie k oslobodeniu a toto chcel priniesť aj ostatným. Zároveň však každý musí vynaložiť svoje 
vlastné úsilie. Veď ani náš hrdina neprichádza do jaskyne preťať väzňom putá, ale odovzdať im, čo sa 
naučil a prebudiť v nich záujem a vlastnú silu, aby sa sami oslobodili. 

Vyjsť z temnoty na svetlo, ale nie je bezbolestné. Aj Platónovmu hrdinovi to spočiatku spôsobovalo veľ-
kú bolesť, pretože bol navyknutý iba na tmu. Prekonal to a časom si jeho oči privykli. Zrazu začal vidieť 
pozadie vecí. Pred tým pozeral iba rovno a teraz sa už dokázal obzrieť. Pred tým videl iba tiene na stene, 
no teraz vyšiel na svetlo a uvidel skutočnejší svet, farebný a krásny. 

Je to nádherná alegória vnútorného prebudenia sa, bez ktorého človek určité pravdy nemôže pocho-
piť. Platón hovorí o skutočnom prebudení, o vnútornom prebudení, kedy sa človeku roztrhne horizont 
a začne vidieť pozadie vecí – vnímať, cítiť i počuť trochu inak ako dovtedy. 

Všetci to v malom meradle tak trochu poznáme, tie malé precitnutia, kedy človek zistí, že určitú vec 
doteraz vnímal jasne definovaným spôsobom, ale zrazu sa mu otvorí nový horizont a začína vnímať iné 
uhly pohľadu, vnímať v inom kontexte. A o tomto prebudení hovorí Platón, len v ešte väčšom rozsahu. 
Nech nám tieto naše malé precitnutia a aj samotný Platónov príbeh slúžia ako motivácia k ďalšiemu 
poznávaniu toho skutočnejšieho sveta, farebnejšieho sveta, sveta bez tieňov a závoja ilúzií, pretože, ako 
povedali už mnohí, poznanie úzko súvisí aj s dosiahnutím šťastia. 

Kolektív autorov Novej Akropolis
skompletizovala Mária Horváthová

Použitá literatúra a zdroje:

(1)   PLATÓN. Štát. 2006. Bratislava : Kaligram. 459 s. ISBN 80-7149-906-4.
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druhu, napríklad dážďovke. Má tráviacu, cievnu, 
nervovú, vylučovaciu, rozmnožovaciu a svalovú 
sústavu. Okrem toho aj zmyslové orgány, ktoré sú 
rozptýlené po koži. Zaujímavosťou je, že má päť 
párov očí, citlivých na zmeny svetla a pohyb. Tak-
tiež dokáže pomocou receptorov na svojom tele 
vnímať napríklad teplotu a prítomnosť kyseliny 
maslovej. 

Jej hladké telo sa skladá z asi tridsatichtroch seg-
mentov, pričom predné štyri a zadných sedem 
tvoria prísavky, a zvyšné, nachádzajúce sa medzi 
nimi, tvoria telo. Pijavica je hermafrodit, čiže má 
samčie aj samičie pohlavné orgány. I tak je však 
na rozmnožovanie potrebná pohlavne zrelá dvoji-
ca, ktorá po spárení nakladie tzv. kokony, z ktorých 
sa vyliahnu noví jedinci. V prírode sa dokážu do-
žiť až dvadsať rokov, ale v skutočnosti sa to podarí 
máloktorým.

Pijavica je dravec, preto niet divu, že jej obľúbe-
nou „stravou“ či skôr „nápojom“ je zväčša krv oboj-
živelníkov a cicavcov. Aby sa mohla dobre napiť, 
má okrem prísaviek, ktorými sa prisaje k telu, aj tri 
čeľuste v ústnom otvore podobnom zvončeku, 
uprostred ktorých je otvor na nasávanie krvi. Kaž-
dá čeľusť sa pyšní osemdesiatimi až deväťdesiati-
mi ôsmimi zúbkami z chitínu. Výsledkom práce ozubenej tráviacej sústavy je ranka v tvare písmena Y. To, 
že je pijavica nakŕmená je na nej aj vidieť. Telo je fyziologicky uspôsobené tak, aby sa dokázalo zväčšiť 
na štyri až osemnásobok svojej váhy. 

V prírode je viacero druhov pijavíc. Oficiálne popísaných bolo okolo 700. Niektoré sú užitočné, iné nie 
a niektoré sú dokonca škodlivé. Nás však zaujíma druh, ktorý môže byť pre človeka liečivý – pijavica le-
kárska alebo hirudo medicinalis.

Trochu histórie
Nám sa možno použitie pijavíc najviac spája s európskym stredovekom a barbarskými praktikami. Je 
pravda, že liečenie pijavicami bolo nie vždy správne používané. Príčinou bola nedostatočná alebo žiadna 
vedomosť o tom, ako vlastne pijavica „funguje“. Napriek tomu sa pijavice v medicíne používali v mno-
hých kultúrach dávno pred stredovekom a častokrát bolo ich použitie účinné. Púšťanie žilou totiž patrilo 
medzi najstaršie a najpoužívanejšie praktiky už Mezopotámii, Egypte, v starovekej Číne a Indii, v Byzant-
skej ríši a aj v antickom Grécku a Ríme. A jednou z metód púšťania žilou bolo prikladanie pijavíc. Najviac 
informácií máme z antiky a neskorších období. Polyhistor Plínius (1. st. pnl) tvrdil, že prikladanie pijavíc 
uľavuje pacientovi, lebo mu odoberá nadbytočnú krv. Galénos (2. st. nl), lekár viacerých rímskych cisárov, 
zasa veril, že použitím pijavíc sa vyrovnáva v tele pacienta pomer štyroch telesných tekutín (čierna a žltá 

žlč, krv, hlien) spojených so štyrmi živlami, čím sa dosiahne har-
mónia, teda zdravie. Aj byzantský lekár Paulus z Aiginy (7. st. nl), 
jeden z posledných lekárov alexandrijskej školy, ich uvádzal ako 
liečebné prostriedky pri viacerých ochoreniach a použitie pijavíc 
malo svoje miesto aj v učení arabského lekára Aviccenu (10. – 11. 
st. nl), ktorý ich použitie popísal vo svojom Kánone medicíny. No 
a stretáme sa s touto metódou aj v období Napoleona, kedy jeho 
lekár Broussaia (18. – 19. st. nl) pôsobiaci v jeho armáde používal 
pijavice ako prevenciu pred infekciami. Postupne sa liečenie pija-
vicami začalo považovať za zastaralé a mnohí lekári ho považovali 
dokonca za šarlatánstvo. 

commons.wikimedia.org
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Trochu medicíny 
Pijavica lekárska nedokáže filtrovať krv ani rozoznávať či „vyťahovať“ choroby z tela, ale vstrekuje do tela 
bioaktívne látky. Okrem bioaktívneho mechanizmu sa celková terapia pijavicou skladá aj z reflexného, 
nervového, cievneho a energetického. Po priložení na telo pijavica „prehryzne“ pokožku a než začne 
nasávať krv, najprv si ju „pripraví“ vstreknutím mnohých bioaktívnych látok, ktoré zároveň v mieste ranky 
pôsobia aj ako anestézia. Takmer 80 % týchto látok vstrekne do tela hostiteľa už počas prvých 10 minút 
satia. Látky z pijavice, spomedzi ktorých je najznámejšou hirudin, majú okrem iného antitrombotické, an-
tiseptické, analgetické, antibakteriálne, antisklerotické, protizápalové či imunostimulačné účinky. Zvyknú 
sa preto v rámci hirudoterapie, ako sa liečba pijavicami nazýva, používať pri liečbe zápalových, kožných 
alebo kĺbových ochorení, trombotických zápalov žíl, hemoroidov, migrény a mnohých iných zdravot-
ných problémov. Použitie pijavíc má však aj svoje obmedzenia, nesmú sa napríklad použiť pri anémii 
alebo poruche zrážanlivosti krvi či alergii na hirudin.

Nuž ako? Zmenili ste svoj pohľad na tieto zvieratká a dokážete akceptovať ich liečivé schopnosti? Alebo 
ste dokonca prekonali svoje predsudky a ponúkli by ste svoje telo ich „ústočkám“? ...samozrejme za asis-
tencie vyškoleného odborníka. Či ich radšej necháte v pokoji žiť v bezpečnej vzdialenosti od vás? 

Viktória Búdová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
LUDWIG VAN BEETHOVEN – on-line prednáška s ukážkami z diela

25. marca 2021 sme si v online priestore pripo-
menuli inšpiratívnu osobnosť hudby Ludwiga 
van Beethovena. Viac ako 30 ľudí využilo príle-
žitosť prežiť tento večer spomienkou na člove-
ka, ktorý nás obdaril krásou hudby a vlastným 
príkladom ukázal, že ťažké chvíle v živote nás 
môžu posilniť a zlepšiť. Prednáška bola spestre-
ná aj niekoľkými hudobnými ukážkami z jeho 
tvorby. 

Ludwig van Beethoven vytvoril svoje prvé diela 
v štýle klasicizmu a postupným vývojom sa do-
stal k vlastnému hudobnému štýlu. Je autorom 
722 diel, ktoré sú dodnes veľmi vysoko hodnotené. Bol výborným virtuózom v hre na klavír a organ, 
ovládal viacero hudobných nástrojov a stal sa vychyteným učiteľom hry na klavír. Bol aj veľmi vzdelaný. 
Venoval sa filozofii, doma študoval indické, egyptské aj starogrécke spisy. Mal v sebe obrovský altruizmus 
a svoje dielo venoval ľudstvu. Najhodnotnejšie skladby zložil v období, keď prišiel o sluch, pretože sa na-
učil počúvať vo svojom vnútre. Je teda pre nás aj nesmiernou inšpiráciou, ako náročné obdobia svojho 
života využil na posilnenie a rast. Veríme, že sme našou prednáškou uskutočnili dôstojnú pripomienku 
tohto inšpiratívneho človeka. 

Pozývame Vás

17. 06 2021 – Pevnosť v čase krízy (online prednáška)

Podrobnosti o online podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit/online
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin

Použitá literatúra a zdroje:

(1)   LEGÁT, Radko. 2019. Pijavice lékařská - hirudoterapie pro zdraví. Litomyšl : Hirudoterapia produkt. 221 s. ISBN 9 788057 008545.


