
Člověk a palivo 

Když se řekne slovo krev, co se vám vybaví jako první? Mně osobně se při první 

myšlence na krev nevybaví nic hezkého. Věřím ale, že v tom nejsem sama. Každý si 

představí něco jiného, ať už je to krvavý horor, lékař, laboratoř, nebo roztržené koleno, 

každý z nás ví, co je to krev. Dobro i zlo. Začátek a častokrát i konec života. Zdravému 

nechybí, pro nemocného je k nezaplacení. Její hodnota je nevyčíslitelná. 

Toto tekuté červené zlato životy bere, ale také dává. To věděli již naši dávní předkové. 

Bylo objeveno několik důkazů o pokusech o operace s následnou náhradou krve pacienta 

za krev několika dalších jedinců. Zákroky však nebyly kvůli dostatečné hygieně úspěšné. 

Od té doby se ovšem mnohé změnilo. Medicína má hluboké kořeny v naší historii. 

O nezbytné potřebě krve pro život měli primitivní ponětí již zmiňovaní předchůdci 

moderního člověka. 

Nahradit krev byla velmi dobrá myšlenka. V tomto případě ale nemůžeme použít 

tvrzení ,,Všichni jsme ze stejného těsta”. Pokud do auta, které je vyrobeno na benzinové 

palivo, natankujeme naftu, můžeme způsobit velké problémy a napáchat více škody než 

užitku. Auto zvládne ujet velkou vzdálenost, ale pokud mu dojde palivo, zastaví a znova se 

nerozjede. S krví je to velmi podobné. Nemůžeme ji nahradit například vodou a když nám 

krev dojde, člověk už se znova nerozjede. 

V tomto okamžiku to vypadá, jako bych porovnávala dvě tekutiny, které mají ve své 

podstatě totožný význam. Benzín je nerostná surovina, krev je naprosto přirozená, nedá 

se nahradit a už vůbec ne vyrobit. V případě nedostatku benzínu si můžeme zajet na 

jakoukoli čerpací stanici a za určitou cenu si pořídit takové množství, jaké si jenom 

přejeme. Můžeme si snad vytvořit zásoby krve na horší časy? Proč si nemůžeme zajít do 

obchodního centra a odejít s červeným pytlíkem na horší časy? Jedinou čerpací stanicí, 

zdrojem, výrobnou a zásobárnou jsme my, lidé. Každý z nás může pravidelně dodávat 

palivo pro ty, kteří potřebují doplnit zásoby toho svého. Člověk nikdy neví, kdy bude sám 

takovou pomoc potřebovat. Zkusme být jiní. Zkusme si více vážit našeho zdraví a zkusme 

pomáhat ostatním v našem okolí. Někdy je fajn být jiný než ostatní a pomoct tak těm, 

kteří to potřebují. 
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