
Vážená paní redaktorko, pane redaktore, 
 
dovoluji si Vám zaslat pro Vaši informaci následující tiskovou zprávu. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Bř etislav Shon, př edseda př edstavenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
23. 3. 2012 
 
Změna času lidskou psychiku neovlivňuje 
 
Př echod na letní čas, tedy posun hodinových ručiček o 60 minut dopř edu, nemá podle 
lékař ů žádný vliv na zdravotní stav lidí, ani nijak negativně nepůsobí na jejich psychiku. 
„Časové změny jsou opředeny mnoha pochybnými mýty a př ikládá se jim mnohem větší 
význam, než ve skutečnosti mají. Změnu o jednu hodinu ve svém biologickém rytmu 
člověk ani nepocítí. Každý z nás jde několikrát týdně spát v jinou dobu. Nikdo nechodí 
spát v přesně určeném čase a většinou ani nevstává každý den stejně. S hodinovým 
posunem se proto náš organismus, včetně mozku, dokáže poměrně snadno, vyrovnat,“ 
konstatoval primář Psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Jan 
Tuček, Ph.D. 
Změna času proto podle něho nemůže být v žádném př ípadě spouštěcím mechanismem 
jakéhokoli psychického onemocnění. Pouze na krátkou dobu, trvající několik dnů, může 
v ojedinělých př ípadech vyvolávat pocit nespavosti nebo únavy, který velmi rychle odezní. 
Pokud určité problémy př etrvávají déle, nemají nic společného s časovým posunem a jejich 
př íčinu je nutné hledat jinde. 
„Určité potíže mohou krátkodobě pociťovat především jedinci, kteř í jsou neurotičtí, citliví, 
kteř í si př ipouštějí různé věci či změny víc, než je nutné,“ poznamenal prim. Tuček. 
 
Letní čas byl v Česku několikrát zaveden a zase zrušen v průběhu druhé světové války a 
krátce po jejím skončení. Každoroční letní čas byl v tehdejším Československu zaveden 
v roce 1979. Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl 



poslední bř eznový víkend (v noci ze soboty na neděli) a končil posledním zář ijovým 
víkendem. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší, trvá až do posledního víkendu v 
ř íjnu. Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se př izpůsobila i ČR. 
 
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje vysoce specializovanou 
akutní péči pro psychicky nemocné z celého Jihočeského kraje. Poskytuje komplexní péči 
celého spektra duševních poruch, tj. organicky podmíněných stavů, psychotických poruch 
včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy. 
Hospitalizace jsou většinou krátkodobého charakteru. V př ípadě potř eby delší hospitalizace 
oddělení spolupracuje s psychiatrickými léčebnami na území i mimo území Jihočeského kraje. 
V současné době je k dispozici 42 akutních lůžek. Pro potř eby oddělení slouží také denní 
stacionář . Součástí oddělení je psychologická laboratoř , psychiatrická ambulance, ambulance 
dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií a 
sexuologická ambulance. 
Součástí práce oddělení je také výkon konziliárních služeb na ostatních odděleních 
nemocnice, specializovaná péče o děti a dorost s významným zaměř ením na poruchy př íjmu 
potravy a ochranná sexuologická léčba. Nedílnou součástí je také ambulantní péče o závislé 
na alkoholu a ostatních nealkoholových drogách. 
V léčení pacientů uplatňuje oddělení zásady moderní farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, 
psychoterapeutické postupy dynamického zaměř ení i kognitivně behaviorální terapie, relaxační 
techniky a sociálně rehabilitační postupy. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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