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Vážení a milí čtenáři Espritu, 
zajisté mnozí z vás zaznamenali, že v průběhu roku 2008 se činnost ČAPZ podobala jízdě na lochnesce 

v lunaparku nebo průběhu bipolární poruchy s manickými vzlety vzhůru a depresivními propady. A jak to tak 
bývá při rychlé jízdě nahoru a dolů, člověk ztrácí tu čepici, tu brýle či šál. Jeho emoce kolísají od rozzářeného 
optimismu po pocit beznadějného pesimismu. Stejně dramatický vývoj prodělala i naše organizace. O řadu 
kvalitních lidí jsme přišli a uvolněná místa zaplnili jiní. V lochneskovém trysku jsme ztráceli také peníze 
a nebyl čas ani na společné rozhovory a týmovou spolupráci. Naštěstí čtyři základní pilíře ČAPZ (Esprit, Linka 
psychopomoci, Terapeutická komunita a Právní poradna) svištícímu větru odolaly a kolem nich se seskupili 
lidé, podrželi se jich a vydrželi. Sláva jim!!! Díky nim a jiným dobrým lidem se v posledních měsících daří 
kolotoč lochnesky zpomalovat, zpomalovat, zpo-ma-lo-vat… A jízda začíná připomínat poklidnou nedělní 
projížďku vláčkem. V oknech vagónů vidím rozesmáté tváře a mávající ruce. Lidé stojící podél trati jim kynou 
na pozdrav, a někteří z nich do vlaku za klidné a bezpečné jízdy dokonce naskakují. A tak se náš vláček opět 
radostně zaplňuje jako kdysi.

Přeji vám všem to nejhezčí, co si můžete přát v období Vánoc a nového roku 
 Váš Martin Jarolímek, tč. strojvůdce a prezident ČAPZ

Jubilejní Konference sociální 
psychiatrie se konala v Ostravici
Vedle tradičních témat, která lze na konferencích sociální 
psychiatrie slyšet téměř každoročně, se účastníci třicátého 
setkání zabývali některými novými problémy. „Probírala 
se například role psychiatrické sestry v péči o duševně 
nemocné, fyzické zdraví pacientů, problematika dětí umís-
těných v institucích a především práva a životní podmínky 
pacientů v psychiatrických léčebnách,“ říká jeden z účast-
níků MUDr. Martin Jarolímek. Podnětem k zajímavé diskusi 
byla nedávná kontrola osmi psychiatrických léčeben, kterou 
provedl úřad ombudsmana. 

„Překvapila mě přítomnost řady psychiatrických pacientů 
a jejich rodinných příslušníků. Ještě donedávna byla smíšená 
účast profesionálů a uživatelů psychiatrické péče výsadou 
konferencí pořádaných ČAPZ,“ uvedl Martin Jarolímek. Do 
budoucna by se podle něj měl najít způsob, jak tyto konfe-
rence propojit. 

V Emauzích o spiritualitě 
a duševním onemocnění
Seminář na téma „Sociální začleňování osob s duševním one-
mocněním a Spiritualita a duševní onemocnění“, který letos 
nahradil tradiční Jáchymovskou konferenci, zahájila před-
náška Daniela Černíka Ježíš jako duševní onemocnění a způsob 
léčby. S obdobným příspěvkem Blázen pro Krista nebo křesťan 
s duševním onemocněním? vystoupil Martin Fojtíček. Zajíma-
vou přestřelkou na téma „Existuje psycho-spirituální krize“ 
zpestřili dopoledne v pražských Emauzích Michael Vančura 
a Martin Jarolímek, který poté mluvil o sexuální funkci 
u schizofreniků. Odpoledne byla na programu přednáška 
Ivana Davida Ideologie a současné tendence v organizaci psy-
chiatrické péče a po ní následovalo další kontroverzní téma 
Paradoxy české psychiatrie v podání Jana Vavery. Pokračovat 
v debatách mohli účastníci semináře i večer v Café na půl 
cesty, kde jim k tomu hrála kapela složená převážně z psy-

choodborníků. Setkání v Emauzích se uskutečnilo 12. pro-
since, necelý měsíc po konání příbuzné Konference sociální 
psychiatrie. 

Stanovisko ČAPZ ke zprávě ombudsmana
Oceňujeme, že ochránce lidských práv konečně zaměřil svou 
pozornost na minoritu handicapovaných lidí, u kterých nej-
více hrozí porušování jejich základních lidských práv. Psy-
chiatričtí pacienti jsou totiž v důsledku svého onemocnění 
výrazně oslabeni ve snaze hájit svá práva. Jsme také rádi, 
že svou pozornost zaměřil na instituce, kde toto narušování 
základních práv hrozí nejvíce, tedy na psychiatrické léčebny. 

Skutečnosti zjištěné ombudsmanem jsou natolik alarmu-
jící, že vysílají jednoznačný apel vůči zřizovatelům těchto 
léčeben a dalším institucím, aby okamžitě začaly s doporučo-
vanými změnami a nečekaly až do června příštího roku. Tím 
spíše, že Česká republika byla již několikrát kritizována za 
nízkou úroveň poskytované péče o duševně nemocné, avšak 
bez jakékoliv odezvy ze strany státních institucí. I ČAPZ 
spolu s jinými nevládními organizacemi opakovaně poukazo-
val na tento neutěšený stav.

V ombudsmanově zprávě je rovněž důležité, že zmiňuje 
rozdíly mezi jednotlivými léčebnami. Z toho vyplývá, že 
vedle finanční otázky je špatný stav léčeben taktéž problé-
mem managementu jednotlivých institucí, hlavně co se týče 
režimu na odděleních, informování pacientů o jejich právech 
a podobně. Změny v této oblasti mohou nastat poměrně 
snadno a brzy, záleží jenom na snaze. Nevládní organizace 
jako je ČAPZ, Kolumbus, VIDA, Fokus i další jsou připraveny 
být v tomto procesu nápomocny (stejně už nějakou činnost 
v tomto směru vyvíjejí). 

Doufáme, že pozornost ochránce lidských práv neustrne 
jenom na kontrole úrovně poskytované péče v psychiatric-
kých léčebnách. Většina pacientů s duševním onemocněním 
totiž žije mimo zdi léčeben, v takzvané komunitě. I zde jsou 
základní lidská práva stále ohrožena a je především úlohou 
státu, aby je ochránil. 

MUDr. Martin Jarolímek, prezident ČAPZ 
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Z funkce výkonného ředitele české asociace pro psychické 
zdraví odešel k 1. září letošního roku Mgr. Rostislav Kotrč. 
Řízení čAPZ převzal prezident asociace MUDr. Martin 
Jarolímek. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit chybějící 
peníze na fungování asociace do konce roku a připravit 
projekty pro získání grantů na další období. 

Rada asociace neprodloužila Mgr. Rostislavu Kotrčovi roční 
smlouvu, a jeho pracovní poměr skončil 31. srpna 2008. Na 
posledním zasedání rady, kterého se zúčastnil ještě jako 
výkonný ředitel, magistr Kotrč uvedl, že všechny projekty 
ČAPZ jsou finančně zajištěny do konce roku, že asociace 
nemá žádné dluhy a na kontu jí zbývá sto tisíc korun, že 
přijdou dotace z ministerstva práce, hlavního města Prahy, 
NROS a Plzeňského kraje, dohromady asi jeden milión korun. 
Tyto informace však nebyly pravdivé.

Po mně potopa
Magistr Kotrč zatajil radě řadu důležitých skutečností. 
„Neuvedl, že zaměstnanci již dva měsíce nedostali výplaty, 
že dluh na nájemném terapeutické komunity v Mýtě dělá 
97 200 korun a za pronájem kanceláře ČAPZ 47 000 korun, 
že penále za nevyplacené mzdy tvoří již 150 000 a neustále 
narůstá, že díky jeho neadekvátní komunikaci s Plzeňským 
krajem nejenže žádné peníze nedostaneme, ale zhruba 
240 000 korun musíme vrátit,“ tvrdí prezident asociace 
MUDr. Martin Jarolímek. Podle něj magistr Kotrč zatajil i to, 
že kontokorent je vyčerpán a na účtu zbývá pouze 20 000 
korun a že má ČAPZ nemalé dluhy. Asociace byla pozpátku 
s placením za plyn, elektřinu, udržování serveru a podobně, 
ale dlužila také asi 100 000 za inzerci Linky psychopomoci, 
kterou pan Kotrč zadal v nejrůznějších médiích. 

 „Neuvedl, že dostal opakované výzvy z MPSV, Magistrátu 
a NROS k doložení různých dokumentů, což neučinil, takže 
avizované peníze z těchto institucí stále nepřišly. Zbylé 
zaměstnance ČAPZ stojí velké úsilí požadované doklady 
dohledávat v strašném chaosu, který po sobě zanechala 
finanční manažerka a současně nejbližší spolupracovnice 
pana magistra,“ říká Martin Jarolímek s tím, že ve skuteč-
nosti převzal od bývalého ředitele ČAPZ s dluhem kolem jed-
noho miliónu korun. Varování Rostislava Kotrče adresovaná 
doktoru Jarolímkovi, že po jeho odchodu z funkce ředitele se 
ČAPZ zhroutí, tak měla paradoxně velmi blízko k pravdě. 

Poslední den svého působení v ČAPZ zaslal magistr Kotrč 
na řadu míst (včetně státních institucí) nactiutrhačný mail, 
v němž s lítostí oznamuje, že musí ČAPZ opustit pro nemož-
nost spolupráce s prezidentem asociace. Před svým odcho-
dem vymazal ze svého počítače veškerou korespondenci se 
státními institucemi, zahraničními partnery a dalšími důleži-
tými adresáty, což byl podle prezidenta asociace další krok, 
který měl znemožnit uhašení zažehnutého požáru.

Čtyři měsíce zbývaly na záchranu
Kvůli nevyplaceným mzdám dali někteří zaměstnanci výpo-
věď a mnozí další o tom reálně uvažovali. „Odešla vedoucí 
sekretariátu, protože to vypadalo, že už třetí měsíc nedo-
stane plat. Ze stejného důvodu a také proto, že dostala 
lákavou nabídku pracovat s romskými dětmi, bohužel odešla 
i Mgr. Kateřina Králová, která měla na starosti Esprit,“ uvádí 
Martin Jarolímek. Výpověď podaly také některé pracovnice 
Linky psychopomoci, ale její vedoucí Jan Hälbig naštěstí 

zůstal. „Pod jeho vedením se podařilo linku udržet,“ říká 
doktor Jarolímek. Otřásal se i projekt terapeutické komunity. 
„Pro lidi, kteří mají rodiny, je smrtící po dva měsíce nedostat 
plat. Jeden velmi dobrý terapeut kvůli své finanční situaci 
zvažoval, zda nebude muset odejít, i když má komunitu moc 
rád,“ popisuje situaci Martin Jarolímek. I za těchto okolností 
se podle něj dokázali lidé nadchnout pro společnou věc, nic-
méně museli alespoň zahlédnout světýlko na konci tunelu. 
Peníze na výplaty a vyrovnání nejnaléhavějších dluhů se dok-
toru Jarolímkovi podařilo zčásti získat od soukromých spon-
zorů a farmaceutických firem, zčásti je dal ze svého (s nadějí, 
že se mu polovina částky v budoucnu vrátí). 

Hudba hraje dál…
Novou vedoucí sekretariátu ČAPZ se stala Anna Valen-
tová, která má za úkol rekonstruovat z chaoticky vedených 
dokladů, co se v průběhu roku odehrálo, a zjišťovat, jak na 
tom ČAPZ ve skutečnosti je. Vedle toho píše žádosti o granty 
na stávající i nové projekty. „Myslím, že tyhle granty mají 
velkou šanci na úspěch, ale nejdřív je potřeba zajistit ČAPZ 
do konce roku. Ale i když není na vejplaty, hudba hraje dál 
na plné pecky a rozjíždějí se nové projekty,“ říká s úsměvem 
Martin Jarolímek. Tahle zkušenost může podle něj znamenat 
očistnou sprchu pro celou asociaci. 

Josef Gabriel

Známé i neznámé projekty ČAPZ
Do konce listopadu podala česká asociace pro psychické 
zdraví třináct žádostí o grant na pět projektů. Tři z nich – 
Terapeutická komunita Mýto, linka psychopomoci 
a esprit – běží dlouhodobě, zbývající dva – Symbióza 
a interaktivní webové stránky - jsou zcela nové. 

Za projektem Symbióza se ukrývají kurzy public relations 
a redakčních dovedností pro dvě přibližně stejně početné 
skupiny klientů. Jednu skupinu budou tvořit zájemci o zís-
kání mediálních dovedností, kterým byl přiznán částečný 
nebo plný invalidní důchod kvůli duševnímu onemocnění, 
a druhou lidé s tělesným handicapem a přiznaným invalidním 
důchodem. 

Projekt interaktivních webových stránek je zaměřen 
především na mladé lidi, kterým hrozí nebo u kterých již 
vypukla psychická krize. Stránky budou upozorňovat na 
příznaky počínajícího duševního onemocnění a umožní 
psychicky nemocným a jejich blízkým navázání kontaktu 
s odborníky. Protřednictvím internetových stránek mohou 
s terapeuty a psychiatry komunikovat i pacienti, kterým 
hrozí riziko návratu akutního projevu nemoci. 

Během prosince hodlá ČAPZ podávat další žádosti 
o granty. Na již existující poradnu v bohnické léčebně naváže 
projekt právní a sociální poradny v centru Prahy, a to ve spo-
lupráci s občanským sdružením Kolumbus. Do konce roku 
bude dokončen také projekt Seznamka určený pro lidi, kteří 
mají za sebou zkušenost s duševním onemocněním. Dalším 
chystaným projektem ČAPZ je Buňka, půjde o vytvoření 
malého informačního centra, které bude určeno hlavně pro 
rodiče pacientů propuštěných z psychiatrické léčebny.

 Asociace prochází očistnou krizí
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  Ombudsman kontroloval
  psychiatrické léčebny

V první polovině tohoto roku navštívil veřejný ochránce 
práv Otakar Motejl a jeho spolupracovníci osm náhodně 
vybraných psychiatrických léčeben. Úkolem bylo zjistit, jak 
je s pacienty na uzavřených či polouzavřených odděleních 
zacházeno a zda jsou respektována jejich základní lidská 
práva. Kontroly byly vždy neohlášené a trvaly dva až tři dny. 
Poznatky z těchto systematických návštěv jsou zpracovány v 
podrobné zprávě, která byla zveřejněna v září 2008. 

Ombudsman v ní zdůrazňuje, že mnohé zjištěné nedo-
statky v péči o psychicky nemocné plynou ze špatného 
finančního stavu psychiatrických léčeben: „Ačkoli stávající 
koncepce psychiatrie hovoří o potřebě humanizace, tedy 
zlepšení podmínek poskytované péče, je psychiatrie v České 
republice dlouhodobě nedostatečně financovanou oblastí. 
Dotace postačují pouze na řešení havarijních stavů a zda-
leka neodpovídají potřebám staletých objektů, do nichž jsou 
léčebny umístěny.“ Alarmující je rovněž skutečnost, že se 
léčebny potýkají s nedostatkem peněz na samotnou péči. Na 
vině jsou zdravotní pojišťovny, které údajně neberou v úvahu 
skutečné náklady ošetřovatelského dne. Díky tomu chybí 
léčebnám jen za péči každý den asi 400 Kč na pacienta, tedy 
téměř 150 000 Kč na pacienta za rok. 

Mezi hlavními problémy, na které ombudsman poukazuje, 
je nedostatečné respektování lidské důstojnosti a práva na 

soukromí či určitá právní pochybení ze strany psychiatric-
kých léčeben při hospitalizaci pacientů. Ochránce se také 
vyjadřuje kriticky k některým případům užívání omezovacích 
prostředků či upozorňuje na fakt, že neexistuje dostatečná 
síť návazných sociálních služeb. Při svých kontrolách pracov-
níci nezjistili špatné zacházení s pacienty, které by se dalo 
označit za kruté, nebo dokonce za mučení. Zpráva se k čin-
nosti psychiatrických léčeben nevyjadřuje pouze kriticky, ale 
obsahuje i pochvalná zjištění. Ombudsman vítá lidský přístup 
k pacientům nebo školící programy pro pracovníky léčeben 
a činnost sociálních pracovnic. 

Na zprávu mapující situaci v psychiatrických léčebnách 
pozitivně reagovala Psychiatrická společnost (ČLS JEP). Její 
členové si cení především ombudsmanovy vážné snahy zlep-
šit fungování psychiatrické péče v léčebnách a oceňují citlivý 
a odpovědný přístup kontrolních pracovníků ke svému úkolu. 
Vědecký sekretář Psychiatrické společnosti MUDr. Pavel 
Baudiš, CSc. spatřuje jeden z hlavních přínosů zprávy v tom, 
„že byla správně rozdělena odpovědnost za nedostatky nejen 
mezi zdravotníky, ale i mezi organizátory zdravotnictví a poli-
tiky“. 

  Jak jsme si užili 14. kongres
  světové psychiatrie

Ve dnech 20. – 25. 9. 2008 probíhal v Kongresovém centru 
v Praze XIV. Kongres světové psychiatrie, kterého se zúčast-
nilo několik tisíc špičkových psychiatrů z celého světa. Česká 
republika se tak stala první zemí postkomunistické Evropy, 
v níž se takováto významná psychiatrická událost konala. 
Odborníci doufají, že tato akce přispěje ke zvýšení zájmu 
politiků i veřejnosti o psychiatrickou oblast, a pomůže tak 
konečně zlepšit dlouhodobě špatnou situaci, v níž se česká 
psychiatrická péče vlivem nezájmu nachází. 

Pořadatelem celé akce byla Světová psychiatrická spo-
lečnost (WPA) a hlavním organizátorem se stala rakouská 
organizace shromažďující obrazy psychiatrických pacientů, 
Psychiatrická klinika v Brně a o. s. ČAPZ. Bohatý vědecký 
program byl díky ČAPZ doplněn atraktivním doprovodným 
programem na Staroměstské radnici, který pokračoval i po 
skončení kongresu. Promítaly se filmy, koncertovalo do 
posledního dechu a hrálo se divadlo. 

Ve čtvrtek 25. 9. zahrál netradiční band Le-Kapr a o den 
později vystoupil Divadelní soubor BDS – Praha, který nava-
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zuje na tradici věhlasné Bohnické psychiatrické divadelní 
společnosti. Soubor proslulý skvělými improvizacemi je 
jedinečný tím, že nemá stálý ansámbl. Jeho členy jsou totiž 
současní nebo bývalí psychiatričtí pacienti, pro které je účin-
kování v souboru účinnou a příjemnou terapií. 

O další nezapomenutelný zážitek se 28. 9. postarala „mul-
tifunkční“ skupina psychiatrických pacientů, která se zorga-
nizovala při ateliéru EXTRAART Fokus Praha pod vedením 
terapeutky Beáty Albrich. Toto uskupení známé ve světě jako 
Circus Bombastico používá během svého představení prvky 
arteterapie, muzikoterapie ale i kouzelné ohňové efekty. 

Dalším programem, který zajistil ČAPZ, bylo vystoupení 
o. s. VIDA. Jedná se o občanské, které sdružení organizuje po 
celé republice svépomocné skupiny psychiatrických paci-
entů. Na kongresu jej reprezentovaly sestry Stiblíkovy, díky 
kterým jsme mohli hlouběji nahlédnout do terapeutické tech-
niky psychodramatu. 

Velkým lákadlem pro veřejnost byla výstava na Sta-
roměstské radnici Současný stav arteterapie (art brut) na 
klinikách a v léčebnách ČR, na jejíž organizaci se podílel 
prezident sekce WPA Umění a psychiatrie Hans-Otto Thoma-
shoff, zástupci Psychiatrické kliniky FN Brno a Masarykovy 
univerzity. Výstavní prostor v přízemí radnice byl zaplněn 
fotkami Jindřicha Štreita vztahujícími se k problematice 
duševně nemocných, ale mohli jsme zde obdivovat i nejrůz-
nější multimediální prezentace. V prvním patře radnice bylo 
možno shlédnout tzv. art brut („syrové umění“). Tento termín 
označuje umělecká díla, jejichž autoři jsou duševně nemocní 
lidé, kteří své práce často tvoří v „nenormálním“ psychic-
kém stavu. Abyste se však mohli stát umělcem „art brut“, 
nesmíte mít žádné výtvarné vzdělání, podmínkou je totiž 
přirozený, nepokřivený přístup k tvorbě. Výstava zahrnovala 
díla z celého světa a obsahovala práce známých umělců, kteří 
vystavují v muzeích a galeriích, ale i těch, kteří tvoří zapome-
nuti v psychiatrických ústavech. 

Velmi zajímavou a žádanou součástí doprovodného pro-
gramu byl Schizofrenní kamión, kde si lidé mohli vyzkoušet, 
jaké to je být schizofrenikem. Pokud se vám nepodařilo 
dovnitř kamionu protlačit, nabízíme vám malou reportáž 
z tohoto „schizofrenního“ vozidla v rubrice Zkušenosti, na 
straně 15. 

  GAMIAN-Europe 2008 

Ve dnech 18. – 21. září probíhalo v Izraeli 11. výroční jednání 
sdružení GAMIAN (Global Alliance of Mental Illines Advocacy 
Networks). GAMIAN je celoevropská pacientská asociace 
sdružující více než 80 organizací z celé Evropy, které pomá-
hají lidem přicházejícím do kontaktu s duševní nemoci, a to 
buď jako pacienti nebo ti, co se o ně starají. Dlouhodobým 
cílem tohoto sdružení je zlepšovat kvalitu života duševně 
nemocných a jejich rodin.

Hlavním diskusním tématem GAMIAN-Europe byl tento 
rok „Vliv kultury a národnosti na duševní zdraví“, o kterém 
přijelo debatovat 78 odborníků ze 47 organizací pocházejí-
cích z 36 nejrůznějších zemí světa. Za Českou republiku se 
zasedání zúčastnil člen rady ČAPZ Jan Jaroš a Mgr. Michal 
Balabán z organizace KOLUMBUS, který zde představil pro-
jekt „Pacientští důvěrníci v psychiatrických léčebnách“ nebo 
svou spolupráci s ČAPZ na aktivitách terapeutické komunity 
v Mýtě u Rokycan. 

Během zasedání byla udělena cena GAMIAN-Europe, kte-
rou získal bývalý norský premiér Kjell Magne Bondevik. Ten 

v minulosti veřejně přiznal, že trpí depresemi, a přispěl tak 
k tomu, aby laická veřejnost nepřistupovala k lidem trpícím 
duševní nemocí negativně a se zbytečnými předsudky. První 
pozitivní výsledky se dostavily okamžitě. Premiér byl i přes 
své veřejné přiznání opětovně zvolen do funkce a když roku 
2005 odcházel do důchodu, mohl se pochlubit prosperující 
norskou ekonomikou. 

  Duševní zdraví
  jako globální priorita

Světová federace pro duševní zdraví vydala 
k 10. říjnu – Světovému dni duševního 
zdraví – sborník textů, v kterém mimo jiné 
mapuje dostupnost a úroveň psychiatrické 
péče po celém světě. Federace upozorňuje, 
že mezi jednotlivými zeměmi jsou v oblasti 
poskytování pomoci psychicky nemocným 

značné rozdíly, nejhorší situace panuje v zemích s nízkými 
a středními příjmy. Na vině jsou nejen nedostatečné zdroje 
(lidské, finanční, komunitní, právní aj.), ale také jejich 
nespravedlivé a nerovnoměrné rozdělování nebo neefektivní 
využívání. Díky nedostatku zdrojů a špatnému hospodaření 
tak nedostávají péči lidé, kteří ji opravdu potřebují: „Roz-
sáhlý průzkum provedený v mnoha zemích za podpory WHO 
(World Health Organization) ukázal, že 35–50 procent závaž-
ných případů v rozvinutých zemích a 76–85 procent v méně 
rozvinutých zemích neobdrželo v posledních dvanácti měsí-
cích jakoukoli léčbu.“ Potřebné péče se tak nedostalo 32 pro-
centům schizofreniků, 56 procentům osob trpícím depresemi, 
a dokonce bylo zanedbáno 78 procent poruch souvisejících 
s alkoholem. O mnoho příjemnější není ani zjištění, že velmi 
malé procento lidí, kteří potřebnou léčbu získali, uvádí, že 
byla účinná a humánní. 

Smyslem konání Světového dne duševního zdraví (World 
Mental Health Day) není pouze upozorňovat na nedostatky 
v péči o duševní zdraví, ale také přimět společnost, aby se 
sama aktivně o oblast psychického zdraví a nemoci zajímala, 
a přispěla tak ke zlepšení životní situace psychicky nemoc-
ných. Hlavním cílem Federace je učinit z duševního zdraví 
globální prioritu. 
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  nejsou v pořádku
  České psychiatrické léčebny

Obrovský propletenec problémů, na který v psychiatrických 
léčebnách narážejí všichni, kdo s nimi mají něco 
společného – ať už jako uživatelé péče nebo jako ti, kdo 
ji poskytují – nelze rozplést bez celé řady systémových 
změn. Ty první a nejdůležitější kroky musí učinit stát. Je 
nutné, aby byla přijata legislativa, která zajistí modernější 
a lidštější podmínky poskytování psychiatrické péče 
a zároveň zabezpečí dostatek financí pro postupnou 
transformaci celého systému. na skutečnost, že špatnou 
situaci psychiatrických léčeben nelze řešit bez pomoci 
státu (vlády, ministerstev, krajů), upozornil nedávno ve své 
zprávě i ombudsman Otakar Motejl.

V první polovině roku 2008 zjišťoval veřejný ochránce práv 
situaci pacientů v osmi psychiatrických léčebnách (PL Štern-
berk, PL Kosmonosy, PL Kroměříž, PL Dobřany, PL Havlíčkův 
Brod, PL Lnáře, PL Opava a PL Horní Beřkovice). K předem 
neohlášeným návštěvám si pracovníci úřadu ochránce 
vybrali několik uzavřených nebo polouzavřených oddělení. 
Dvoudenní či třídenní návštěvy zahrnovaly prohlídku zaří-
zení, studium dokumentace, rozhovory s náhodně vybranými 
pacienty a také rozhovory s vedením, sociálními pracovníky 
a zdravotníky mnoha profesí (lékaři, sestrami, terapeuty, 
ošetřovateli). 

Po ukončení návštěv vypracoval ochránce podrobnou 
zprávu, ve které léčebnám vytkl více či méně závažné nedo-
statky. Podle zprávy bylo cílem návštěv posílení ochrany 
pacientů léčeben před špatným zacházením. V případě péče 
o duševně nemocné může mít špatné zacházení podobu poru-
šování základních práv, jako je například právo na osobní 
svobodu, na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ale 
i poskytování péče způsobem zasahujícím do lidské důstoj-
nosti nebo zneužívajícím či prohlubujícím závislost osoby na 
poskytované péči.

V rubrice Téma se můžete s ombudsmanovu zprávou blíže 
seznámit (příspěvek členky rady ČAPZ Mgr. et Mgr. Lucie 
Rybové), přečíst si, jaký názor na ni má Psychiatrická společ-
nost (článek MUDr. Pavla Baudiše, CSc.), ale také zde nalez-
nete zajímavý pohled na financování léčeben, který na červ-
novém semináři ČAPZ v Poslanecké sněmovně prezentoval 
bývalý ředitel bohnické léčebny MUDr. Ivan David.
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Psychiatrie měla v naší společnosti vždy zvláštní postavení. 
Střízlivého a pravdivého ocenění se jí nedostávalo nejen od 
laiků, ale mnohdy ani od samotných zdravotníků. Pohled 
na ni byl velmi často pokřivený. buď líčil psychiatrii jako 
všemocnou disciplínu medicíny i života, anebo jako trochu 
popletené, komické, ale i kruté odvětví lékařství.

Tím spíše musíme uvítat jakýkoli střízlivý, realistický a objek-
tivní pohled na psychiatrii a psychiatrická zařízení, ať bude 
jakkoli kritický. Takové hodnocení přinesla v září 2008 
zpráva veřejného ochránce práv ČR o výsledcích návštěvy 
osmi psychiatrických léčeben. Obecně lze říci, že při kontro-
lách nebyly zjištěny žádné zásadní a hrubé nedostatky nebo 
špatné zacházení definované jako jednání, které nerespek-
tuje lidskou důstojnost. 

Prohřešky psychiatrických léčeben 
Jaká byla tedy hlavní kritická zjištění veřejného ochránce 
práv? Péče v léčebnách je izolovaná, u většiny nemocných 
daleko od domova, čímž není naplněn požadavek rezoluce 
OSN, že „pacient má právo léčit se blízko svého domova, 
rodiny, přátel, pokud je to možné“. Není rozvinuta síť návaz-
ných sociálních služeb, a kvůli tomu nejméně 500 pacientů 
musí zůstávat v léčebnách, i když tam již vůbec nepatří. Počty 
pracovníků (zvláště zdravotních sester, sociálních pracov-
nic a nelékařského personálu) nejsou dostatečné. Všichni 
odborníci i statistiky se shodují v tom, že psychiatrická péče 
v České republice není dostatečně financována; se svými 
3 procenty z celkových nákladů na zdravotní péči, se svým 
předposledním místem mezi zeměmi v evropském regionu 
WHO (Světová zdravotnická organizace). 

Několik výtek směřuje k nedostatečně podnětnému 
a „kasárenskému“ prostředí: nehezké a neútulné vybavení 
a výzdoba místností, nedostatečné soukromí na WC a ve 
sprchách, nadměrná hlučnost, přeplněné ložnice, nedostatek 
funkčních společenských místností. Doporučuje se, aby paci-
enti více využívali možnost nosit vlastní oblečení, aby ložnice 
nebyly přes den uzamykány, aby byl umožněn denní pobyt na 
čerstvém vzduchu.

Dále ombudsman upozorňuje například na to, že ne vždy 
jsou nemocným poskytovány dostatečné informace a vyžado-
ván informovaný souhlas s léčbou, stejně tak nejsou pacienti 
dostatečně informováni o svých právech a povinnostech. 
Ochránce rovněž není spokojen s některými případy užívání 
omezovacích prostředků. 

Je nutná podpora politiků i veřejnosti
Ne všechny uváděné nedostatky se vyskytovaly ve všech 
kontrolovaných léčebnách. Pracovníci kanceláře veřejného 
ochránce práv naopak pochvalovali vstřícnost mnohých 
zaměstnanců léčeben, opakovaně zaznamenali vřelé vztahy 
ke svěřeným nemocným a upozorňovali na nelehkou a někdy 
neprávem kritizovanou činnost ve vyčerpávajícím a často 
tíživém prostředí. Oceňovali léčebny, v nichž je pracovníkům 
na rizikových odděleních poskytována plná podpora – syste-
matické školení a výchova a prevence emočního vyprahnutí. 
Pracovníci ombudsmana také správě rozpoznali a pochopili, 

že řadu zjištěných problémů nemohou vyřešit samy léčebny, 
ale že je nezbytný aktivní zájem a činnost ve prospěch psy-
chiatrických léčeben hlavně ze strany ministerstev zdravot-
nictví, práce a sociální péče, ale i ministerstva spravedlnosti 
a také ze strany krajských orgánů i veřejného zájmu a veřej-
nosti vůbec.

Celá kontrolní zpráva je přesvědčivá svojí argumentací, 
objektivní svým zpracováním a hodnocením a není naprosto 
skandalizující, jak jsme nezřídka svědky u povrchních, laic-
kých i mediálních hodnocení.

Ovšem ani psychiatři nejsou zcela jednotni ve způsobu 
a doporučeních, jak zlepšit a zefektivnit stávající péči 
o pacienty s duševními poruchami. Existuje sice koncepce 
psychiatrické péče a systém péče, na kterém se v podstatě 
shodují. Ale při navrhování cest a prostředků, jak dosáhnout 
navrhovaných cílů, vznikají rozdíly i rozpory mezi odborníky, 
organizátory zdravotnictví, politiky a mezinárodními institu-
cemi. Stojí proti sobě navrhovatelé radikálních, revolučních 
řešení a zastánci evolučního vývoje věřící v postupné zlep-
šování situace. Jen pamětníci z řad profesionálů i pacientů si 
uvědomují, jak velké pokroky a změny dosáhla psychiatrie 
v uplynulých šedesáti letech. Ale jen společná vize pacientů, 
jejich rodinných příslušníků, psychiatrů a zdravotníků ve 
spolupráci a za podpory veřejnosti a politiků může pomoci 
dovést psychiatrii na evropskou úroveň, kam by rozhodně 
česká psychiatrie měla patřit.

Pavel Baudiš

  Zpráva ochránce práv je přesvědčivá

y Autorem fotografie je Jindřich Štreit
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  v psychiatrických léčebnách
  Co viděl ombudsman

V rámci své povinnosti chránit osoby omezené na svobodě 
před špatným zacházením zjišťoval veřejný ochránce práv 
Otakar Motejl v první polovině roku 2008 situaci v osmi 
náhodně vybraných psychiatrických léčebnách. Po ukončení 
kontrolních návštěv vypracoval podrobnou studii. Protože 
se jedná o významnou událost v oblasti české psychiatrické 
péče, považujeme za důležité seznámit čtenáře alespoň 
stručně s nejdůležitějšími body ombudsmanovy zprávy. 

Ombudsman zjistil, že psychiatrie je dlouhodobě nedosta-
tečně financovanou oblastí. Nedostatek peněz na rekon-
strukce a adaptace stávajících oddělení a na zaplacení 
většího počtu personálu se odráží do oblasti práv pacientů. 
Zvlášť citelně jsou postiženi pacienti trpící demencí a těžce 
mentálně postižení. Bezbariérové přístupy nebo výtahy téměř 
neexistují, oddělení jsou velká, členitá a málo přehledná. To 
vše vyžaduje restriktivnější přístup k pacientům, kteří bývají 
omezováni ve volném pohybu, místo aby pro ně bylo vytvo-
řeno co nejbezpečnější prostředí.

Za alarmující důsledek špatného finančního stavu léče-
ben považuje ochránce i skutečnost, že síťová lůžka a lůžka 
v izolačních místnostech bývají zahrnuta do lůžkového fondu 
léčebny a běžně slouží k ubytování pacientů. V okamžiku, 
kdy je např. lůžko třeba použít k omezení, musí být stávající 
pacient přemístěn jinam.

Chybí návazné sociální služby
Přestože to nebylo cílem návštěv, ochránce zjistil, že poměrně 
mnoho pacientů zůstává v psychiatrických léčebnách jen 
proto, že neexistuje síť návazných sociálních služeb. Jedná se 
o pacienty, kterým by stačila ambulantní péče, ale díky dlou-
hodobé nemoci ztratili sociální zázemí a schopnost zapojit 
se samostatně do společnosti. Tato situace značně zatěžuje 
léčebny, které navíc musí čelit tlaku zdravotních pojišťoven 
snažících se platby na tyto „případy“ zastavit. Tento problém 
nemohou vyřešit samotné léčebny, je nutné, aby se zde anga-
žovala také příslušná ministerstva a samosprávy. Ochránce 
proto vyzval ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce 
a sociálních věcí, aby aktivně spolupracovala s kraji na dopl-
nění sítě sociálních služeb. Krajům ochránce doporučil řešit 
situaci duševně nemocných na svém území např. formou 
vyjednání veřejného závazku za zajištění jednotlivých sociál-
ních služeb mezi dotčenými subjekty (kraj, obec, neziskové 
organizace, ministerstvo zdravotnictví).

Situace na příjmových odděleních
V uzavřených příjmových odděleních (oddělení neklidu) žijí 
pacienti obvykle i několik měsíců, v ojedinělých případech 
i několik let bez možnosti mít alespoň chvíli soukromí, 
v neustálém hluku a ruchu. Společným znakem pacientů 
v těchto odděleních je neklid, nikoli diagnóza, takže se zde 
pohromadě léčí pacienti s nejrůznějšími duševními poru-
chami, v různých fázích chorob, lidé s různým osobnostním 

profilem. Jsou sem umisťování pacienti s poruchou osobnosti 
a chování, pacienti se sexuálními deviacemi, mentálně posti-
žení, pacienti se schizofrenií apod. Pohromadě tak mohou 
žít pachatelé trestných činů a psychicky a sociálně křehcí 
pacienti. Ochránce upozorňuje, že v takovém prostředí je 
obtížné udržet řád, ale především zde nelze pracovat terape-
uticky. Ani jedna skupina pacientů tak nedostává to, z čeho 
by mohla profitovat, a naopak může docházet k prohlubování 
beznaděje a psychopatologie, k rozvoji šikany a zneužívání 
slabších silnějšími. 
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Souhlas pacienta s vyšetřovacími 
a léčebnými úkony
Ochránce zjistil, že v některých případech pacienti zároveň 
se souhlasem s hospitalizací podepisují i souhlas se všemi 
vyšetřovacími i léčebnými úkony. Ombudsman upozornil, že 
takto obecně formulovaný souhlas nesplňuje požadavky na 
informovaný souhlas ve smyslu zákona a vede tak i k nere-
spektování práv pacienta. Souhlas by měl být požadován jen 
pro vyšetřovací a léčebné úkony, které lze v nejbližší době 
očekávat. Ochránce dále doporučil v průběhu hospitalizace 
vyšetřovat a léčit pacienty s jejich informovaným souhlasem 
a nedoporučil slučovat tento souhlas se souhlasem s hospita-
lizací.

Hospitalizace gerontopsychiatrických pacientů
Za velký právní i etický problém ombudsman považuje 
nedobrovolnou hospitalizaci gerontopsychiatrických paci-
entů. Ti jsou sice právně kompetentní, ale z důvodu organic-
kých poruch (nejčastěji demence) nejsou schopni komplexně 
vnímat realitu a platně udělit souhlas s hospitalizací. Lékaři 
jsou v obtížné situaci a v některých případech akceptují pro-
stou schopnost podepsat se na formulář, jako vyjádření sou-
hlasu s hospitalizací. Ochránce v této souvislosti doporučuje 
posuzovat kompetenci pacienta k tomuto právnímu úkonu 
na základě jeho zdravotního stavu, tedy nepřijímat souhlas 
formálně od pacientů, kteří mají sníženou schopnost úsudku. 
Ombudsman rovněž doporučuje, aby byla písemně upravena 
pravidla postupu přijímání a držení pacientů gerontopsychi-
atrických oddělení. 

Ochránce rovněž upozorňuje, že stávající uspořádání 
vystavuje nepohyblivé pacienty značnému riziku (nehledě na 
faktická režimová omezení), proto nabádá hledat nová řešení 
tak, aby gerontopsychiatrická oddělení mohla být umístěna 
do přízemních podlaží, s možností vycházek seniorů (např. 
atriový dvůr). Při rekonstrukcích léčeben se doporučuje 
pamatovat na maximální bezbariérovost. 

Dobrovolná a nedobrovolná hospitalizace 
Ochránce zjistil, že dosáhnout propuštění z iniciativy nedob-
rovolně hospitalizovaného pacienta z důvodu neodůvod-
něnosti dalšího držení v léčebně (§ 191f OSŘ) je prakticky 
nemožné, pokud jedinec nemá podporu rodiny nebo přátel. 
Totéž platí o právní pomoci k zahájení řízení o navrácení způ-
sobilosti k právním úkonům. Po skončení detenčního řízení 
je již pro pacienta pomoc advokáta nedosažitelná. Pacientům 
uvnitř léčebny není k dispozici žádná jiná možnost základní 
právní pomoci – důvěrník, klíčový pracovník nebo právně 
zdatný dobrovolník. Proto by bylo vhodné zajišťovat tyto čin-
nosti prostřednictvím sociálních pracovnic, případně nevlád-
ních organizací. 

Ombudsman doporučil lékařům, aby svým jednáním 
se soudními úředníky nebo soudci přispívali k možnosti 
realizace práv pacientů. A v případě odebírání formálních 
souhlasů nadále u pacienta posuzovali jeho způsobilost dát 
souhlas s hospitalizací. Soudcům doporučil, aby dbali na 
provádění výslechu umístěného a na správnost případného 
přijímání souhlasu s hospitalizací.

Používání omezovacích prostředků
Ochránce zjistil, že především na gerontopsychiatrických 
odděleních jsou omezovací prostředky používány v přípa-
dech, kdy personál oddělení není schopný zajistit soustavný 
dohled u nemocného a zabránit tak jeho zranění. V některých 
případech byl omezovací prostředek používán trvale, tedy ne 
jako řešení aktuálního ohrožení, ale jako řešení dlouhodobé. 
V zařízeních sociálních služeb by takové zacházení bylo nele-

gální, v prostředí zdravotnického zařízení jde o zacházení 
nehumánní. Ochránce proto doporučil ministerstvu zdravot-
nictví vyjádřit se k tomu, že v jím zřizovaných zdravotnických 
zařízeních jsou lidé v takové míře omezováni mechanickými 
prostředky jen proto, že není možné jim zajistit dohled. 
Ombudsman také považuje za velkou chybu, že použití ome-
zení není dostatečně upraveno ve speciálním zákonném práv-
ním předpisu speciálním pro zdravotnictví a že k dispozici je 
pouze metodické opatření ministerstva zdravotnictví z roku 
2004. 

V oblasti používání omezovacích opatření zjistil ochránce 
četná pochybení jako například:

některé typy omezovacích prostředků nejsou léčebnou ▸ 
chápány jako omezení (umístění na uzavřené oddělení, 
postranice, neklidová medikace)
vnitřní předpisy léčebny nejsou kompletní, dostatečně ▸ 
podrobné
postup při užívání prostředků jednotlivými pracovníky ▸ 
není jednotný
nedostatečné nebo úplně chybějící záznamy o situaci ▸ 
ústící v omezení, o trvání a druhu omezení

Autorem kreseb je Milan Jíša
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omezování jen z důvodu neklidu bez současného ohrožení ▸ 
života nebo zdraví

Ombudsman upozornil, že každé rozhodnutí o omezení 
je výhradně v kompetenci lékaře, výjimky jsou možné jen 
tehdy, když situace vyžaduje bezodkladné řešení. Lékař 
však v těchto případech musí být neprodleně informován, 
aby omezení potvrdil, nebo zavedl jiný postup. V případě 
medikace ochránce odmítá formální ordinace lékařů i s ohle-
dem na sestry, které si při své náročné práci zaslouží jasné 
pokyny. Dále ochránce doporučil nepoužívat při ordinování 
obecné formulace „pro případ neklidu“, „prevence pádu“ apo-
dobně. 

Právo na soukromí a zachování důstojnosti 
Návštěvy ombudsmana ukázaly nízkou úroveň zajištění sou-
kromí při provádění hygienických úkonů. Nejhorší situace je 
na gerontopsychiatrických odděleních, kde jsou choulostivé 
ošetřovatelské i hygienické úkony běžně prováděny před 
zraky ostatních pacientů. V žádné navštívené léčebně není 
pacientům umožněno zamknout se na toaletách, na něko-
lika odděleních nebyly kabinky opatřeny dveřmi, na jednom 
dokonce chyběly i kabinky. Pacienti tak byli vidět hned při 
otevření dveří z chodby či společenské místnosti. Tento stav 
považuje ochránce za nedůstojný a požaduje provedení pat-
řičných stavebních úprav. To samé platí pro používání sprch. 

Ve třech léčebnách probíhá sprchování pod přímým dohle-
dem personálu opačného pohlaví. Podle ochránce je naprosto 
nezbytné respektovat jistou míru intimity a nevystavovat 
pacienta vizuální kontrole ve větší míře, než je nezbytné. 

Nejhorší situace je na gerontopsychiatrických 
odděleních, kde jsou choulostivé ošetřovatelské 
i hygienické úkony běžně prováděny před zraky 
ostatních pacientů.

Režim na oddělení 
Ochránce shledal řadu pochybení týkajících se nastavení 
režimu a pravidel na odděleních a doporučil proto provést 
určité změny: 

Práva a povinnosti pacientů a personálu▸   
Pacienta po nástupu na oddělení prokazatelným způso-
bem seznámit s jeho právy a povinnostmi. Na odděleních 
vypracovat stručná a výstižná režimová pravidla (případně 
vytvořit vlastní verzi domácího řádu apod.), která utvářejí 
život na oddělení. Tato pravidla vyvěsit na oddělení. Režim 
oddělení a pravomoci personálu stanovit vnitřním předpi-
sem. 
Osobní doklady, vycházky a oblečení pacientů ▸  
Pacientům odebírat doklady pouze na základě posouzení 
jejich zdravotního stavu a v případě vycházky mimo areál 
PL pacientům umožnit vzít si občanský průkaz s sebou. 
O této možnosti pacienty informovat. Usilovat o to, aby 
pacienti ve větší míře nosili civilní oblečení. Upustit od 
celodenního uzamykání pokojů a zpřístupnit ložnice 
během dne. Všem pacientům zajistit pravidelný pobyt na 
čerstvém vzduchu.
Kouření, pití kávy a nakupování ▸  
Neomezovat plošně u kuřáků množství cigaret a neupírat 
jim možnost rozhodování. V individuálních případech při-
stoupit k omezení množství cigaret pouze ze zdravotních 
důvodů.  
Umožnit pacientům pití přiměřeného množství šálků kávy 
a umožnit jim její pití v dobu, kterou si stanoví. Upravit 
zajišťování nákupů pravidly.
Telefonování a nákupy potravin▸   
Pacientům paušálně neodebírat mobilní telefony. Pouze 
v individuálních případech, kdy je to vzhledem ke zdravot-
nímu stavu odůvodnitelné nebo pokud o to pacient sám 
požádá. Vybavit jednotlivá oddělení telefonními automaty. 
Pokud to není možné, přístup k telefonům zjednodušit. 

Podávání stížností 
Ochránce doporučil zpřístupnit pravidla podávání a vyřizo-
vání stížností všem pacientům. Doporučil evidovat stížnosti 
centrálně a v pravidelných intervalech je vyhodnocovat 
a zvážit používání schránek na stížnosti a připomínky. 
Ombudsman upozornil, že pravidla musí jasně stanovit, 
jakým způsobem si lze stěžovat, kdo stížnost vyřizuje, v jaké 
lhůtě a jak bude o vyřízení stěžovatel vyrozuměn, popřípadě 
na koho se obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stíž-
nosti. 

Lucie Rybová 
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nedobrovolné hospitalizace, neutěšené poměry 
v psychiatrických léčebnách a chybějící návazná sociální 
péče – to jsou problémy, které se bolestně dotýkají 
duševně nemocných a jejich blízkých. Druhou stranou 
téže mince je špatné finanční zajištění psychiatrické péče 
v české republice.

Výdaje na psychiatrii jsou v Česku nižší než v jiných státech 
Evropské unie. „Ze zdravotnického rozpočtu se u nás věnuje 
na psychiatrii 3,6 procenta. Například v Británii, která má 
státem financovaný zdravotnický systém, je to deset procent. 
V Itálii je to pět procent, v Maďarsku osm. Ve všech zemích 
EU dávají na psychiatrickou péči víc než pět procent, jenom 
v Česku je to méně,“ tvrdí psychiatr Jan Vevera, který působí 
jako vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice Armády ČR.

O něco optimističtější údaje uvádí MUDr. Ivan David, 
bývalý ředitel ministerstva zdravotnictví a ještě donedávna 
ředitel bohnické léčebny. „Informace, že se jedná o 3,6 pro-
centa z výdajů na zdravotnictví, už není správná. V součas-
nosti došlo k navýšení na 4,8 procenta, nicméně je to hluboko 
pod evropským průměrem, který se pohybuje kolem 8,5 až 9 
procent. Financování psychiatrické péče je v České republice 
jednoznačně nedostatečné,“ říká David.

„Nepropustitelní“ pacienti
Ačkoliv většina z celkového objemu peněz určených na péči 
o psychiatrické pacienty směřuje do psychiatrických léčeben, 
nestačí to ani na bezproblémové zajištění jejich každoden-
ního fungování. „Jedním ze závažných nedostatků celého 
systému je, že pro pacienty léčeben neexistuje návazná péče 
na náležité úrovni. Řada pacientů tak musí ze sociálních 
důvodů zůstat v léčebnách, nemá se o ně kdo postarat, jsou 
nepropustitelní,“ konstatuje Ivan David. 

Psychiatrické léčebny jsou kvůli nepřiznaným sociálním 
hospitalizacím přeplněné a musí se obávat chvíle, kdy zdra-
votní pojišťovny odmítnou tato skrytá sociální lůžka platit. 
Kdyby léčebna tato lůžka nahlásila, dostala by za ně pod-
statně méně peněz. „Pokud by ale ‚péči ze sociálních důvodů‘ 
hradilo ministerstvo práce, tak jak mu náleží, léčebny by na 
tom výrazně ušetřily a získaly tak chybějící prostředky na 
psychiatrické pacienty,“ vysvětluje doktor David. Současnou 
praxi umožňuje také to, že nikde není definováno, co je to 
psychiatrické a co sociální lůžko. „Není jasné, kde končí psy-
chiatrická a začíná sociální péče,“ říká MUDr. David.

Sociální péči nikdo negarantuje
Další problém spočívá v tom, že nikdo nemá povinnost zajistit 
sociální péči. „V dřívějších zákonných úpravách to byl stát, 
dnes to není nikdo. Původně se počítalo s tím, že to budou 
kraje, na které byla převedena většina sociálních ústavů,“ 
uvádí Ivan David. Kraje se však přijetí této povinnosti bránily. 
„Podařilo se dosáhnout kompromisu, že to nebude nikdo,“ 
říká ironicky doktor David. Na druhou stranu však může 
dnes zajišťovat sociální péči na „podnikatelském principu“ 
téměř kdokoli. „Důsledkem je, že zástupci sociálních ústavů 
objíždějí léčebny, ale neptají se, jak dlouho tam pacient je, 

protože pořadníky byly zrušeny, ale kladou otázky, kolik 
má našetřeno a jak brzo umře,“ smutně konstatuje David. 
Pacienti, o které sociální ústavy nemají zájem, pak zůstávají 
v léčebnách. 

Ve všech zemích EU dávají na psychiatrickou péči 
víc než pět procent, jenomv Česku je to méně.

Co platí a neplatí pojišťovny
Psychiatrické léčebny, tak jako jiná zdravotní zařízení, vyka-
zují zdravotním pojišťovnám provedené výkony a za ně pak 
dostávají peníze. „Zvýhodněné jsou vzácně se vyskytující 
diagnózy, zatímco ocenění hromadně se vyskytujících výkonů 
je nízké. Tam se totiž i haléřové navýšení promítá do stovek 
miliónů a pojišťovna na to zásadně nepřistupuje,“ vysvětluje 
MUDr. Ivan David s tím, že lůžková zařízení dostávají úhradu 
za ošetřovací den, lékový paušál a režii. „Ošetřovací den navíc 
nezahrnuje všechny kategorie pracovníků, nepočítá se s psy-
chology, terapeuty, sociálními pracovnicemi nebo lékaři bez 
atestace. Je pravda, že v poslední době pojišťovny přistoupily 
na to, že psychology s atestací budou vnímat jako zdravotní 
sestry, ale psychology bez atestace nehodlají zařazovat,“ 
uvádí Ivan David. V praxi to znamená, že léčebny nemají dost 
peněz na mzdy pro své zaměstnance, a proto jsou nuceni 
omezovat tolik potřebné služby terapeutů a psychologů. 

Komunitních psychiatrických center je málo
Většina psychicky nemocných je odkázána na psychiatrické 
léčebny, menší část je přijata do všeobecných nemocnic a jen 
několika málo pacientům se dostane pomoci v některém ze 
vzácně se vyskytujících komunitních zařízení. „Psychiatrické 
léčebny přijímají 87 procent hospitalizovaných pacientů, na 
oddělení všeobecných nemocnic se jich dostane pouze 13 pro-
cent,“ uvádí psychiatr Jan Vevera. Podle primáře Denního 
psychiatrického sanatoria Ondřejov MUDr. Martina Jarolímka 
je nutné postupně přesouvat péči z velkých psychiatrických 
léčeben do menších komunitních zařízení, tedy do krizových 
center a denních sanatorií, která poskytují i terapeutickou 
a sociálně rehabilitační pomoc. Jakákoli změna systému 
psychiatrické péče se ovšem neobejde bez politické vůle. Na 
její nedostatek poukazovali na semináři, který letos v červnu 
uspořádal ČAPZ v Poslanecké sněmovně, zástupci pacient-
ských a rodičovských organizací, ale i samotní poskytovatelé 
péče a její organizátoři, právníci a další odborníci. Shodli 
se na tom, že naše vláda a příslušná ministerstva potřeby 
duševně nemocných lidí dlouhodobě přehlíží. 

Josef Gabriel

  je ve finanční pasti
  Psychiatrická péče
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Po dvanácti letech užitečné práce byla letos na podzim 
existence česká asociace pro psychické zdraví vážně 
ohrožena. Zaměstnanci nedostali dva měsíce výplaty 
a většina jich podala výpověď, v pokladně chyběl zhruba 
milión korun a žádosti o granty na nové projekty pro příští 
rok nikdo nepřipravoval. během září, října a listopadu se 
především díky úsilí MUDr. Martina Jarolímka, prezidenta 
a výkonného ředitele čAPZ v jedné osobě, podařilo situaci 
zvrátit. Dnes už prostory asociace v Jelení znovu ožívají. 

Ještě před pár měsíci se zdálo, že se v ČAPZ nic zvláštního 
neděje. Jen zasvěcení věděli, že ČAPZ už rok nebo dva tak 
trochu přešlapuje na místě. Souviselo to s tím, že prezident 
asociace MUDr. Martin Jarolímek složil v roce 2006 funkci 
a odjel do Afriky. Rada asociace proto hledala nového, sil-
ného ředitele. A to se jí - jak se tehdy zdálo - nakonec poda-
řilo, na podzim loňského roku se výkonným ředitelem ČAPZ 
stal Mgr. Rostislav Kotrč. K očekávanému oživení asociace 
a rozvoji nových aktivit za jeho působení ale nedošlo. Místo 
toho se uvnitř ČAPZ začaly dít podivné věci…

Všechno je „v pořádku“
Na jaře letošního roku se Martin Jarolímek vrátil z dvoule-
tého pobytu v Africe a stal se znovu prezidentem ČAPZ. „Po 
návratu z Keni jsem na výzvu rady vzal znovu prezidentství 
v domnění, že jako prezident budu jenom moudře přikyvovat, 
spokojeně vrnět a občas usínat na nějakých radách,“ říká 
Martin Jarolímek. Ještě v létě leccos nasvědčovalo tomu, že 
spolupráce mezi ředitelem a prezidentem asociace bude fun-
govat k oboustranné spokojenosti. „Magistr Kotrč docházel 
na každé jednání rady a vždycky nám s bohorovným úsmě-
vem sdělil, že je vše v pořádku, všechny projekty běží. Sem 
tam utrousil nějakou poznámku, jak navázal novou zahra-
niční spolupráci. My jsme se tím nechali ukonejšit a věnovali 

se zbytečnostem, místo abychom se zabývali důležitějšími 
věcmi,“ vzpomíná Martin Jarolímek. 

Skutečnost byla jiná...
V průběhu roku 2008 pokračovaly nebo dobíhaly staré pro-
jekty. Po přijetí nového zákona o sociálních službách vyšla 
začátkem roku aktualizovaná verze Právního rádce – příručky 
pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Dvouletý projekt 
Cesty z labyrintu duševního onemocnění završil červnový semi-
nář na půdě Poslanecké sněmovny. ČAPZ se také okrajově 
podílela na organizaci doprovodného kulturního programu 
během Světového psychiatrického kongresu. Pokračovaly 
dlouhodobě fungující projekty – Linka psychopomoci, Tera-
peutická komunita v Mýtě u Rokycan a vydávání Espritu, 
i když ani jim se nevyhnuly výkyvy a otřesy. Do podzimu 
roku 2008 se žádný nový projekt neobjevil. Ale zdálo se, že 
byť se nic převratného nechystá, agenda obvyklá v každé 
neziskové organizaci běží, jak má. Skutečnost však byla jiná. 
„Začal jsem se po ČAPZ rozhlížet a zjistil jsem, že řada věcí se 
nedělá a že některé výroky pana ředitele Kotrče jsou neprav-
divé. Jeden týden něco řekl a druhý týden řekl naprostý opak. 
Vyprovokovalo mě to k dalším otázkám, to u něj vyvolalo 
negativní reakci a nakonec vedlo k tomu, že na konci srpna 
z ČAPZ odešel,“ říká Martin Jarolímek a přiznává, že o dění 
v asociaci se začal podrobněji zajímat, až když zjistil, že mu 
pod nosem něco smrdí. 

…ČAPZ se proměnila v mrtvého brouka 
Během ročního působení ředitele Kotrče opustili ČAPZ téměř 
všichni dřívější zaměstnanci, mezi nimi také ti, kteří v něm 
pracovali od založení a zasloužili se o jeho dobré jméno. 
„Magistr Kotrč si přivedl lidi sobě blízké. To chápu, je lépe 
spolupracovat s lidmi, které znám. Průšvih byl v tom, že 
někteří z nich byli nekompetentní,“ uvádí Martin Jarolímek. 
Roli finanční manažerky převzala na vedlejší, ale slušně 

  Bláznivý rok v Jelení ulici

  reportáž
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placený úvazek známá ředitele Kotrče, která ale nikdy před 
tím nepracovala v neziskovém sektoru. „Ujala se toho s vel-
kým sebevědomím a společně s výkonným ředitelem ovládli 
ČAPZ,“ tvrdí Martin Jarolímek. 

Jejich úkolem bylo zajistit pokračování běžících projektů, 
a to znamená komunikovat s donátory, od kterých přichá-
zejí peníze. „Ale to se prostě nedělo. Tihle dva s nimi buď 
nekomunikovali, nebo se ohlásili na návštěvu a pak nepřijeli, 
případně na opakovanou výzvu reagovali zprávou, která 
byla úplně ‚mimo‘. Dodnes upřímně žasnu, jak lidé na minis-
terstvech nebo v nadaci ENROS byli trpěliví. Poslali třeba 
pět sedm výzev a akceptovali neustálé oddalování termínů 
uzávěrek, ale magistr ředitel a finanční manažerka dělali 
mrtvého brouka,“ vzpomíná Martin Jarolímek. „Pak začaly 
přicházet varovné výzvy, na které opět nereagovali. Nebyli 
jsme o tom informováni, ani já jako prezident, ani rada,“ říká 
Martin Jarolímek.

Pozor, hladoví lvi
Když doktor Jarolímek přebíral od magistra Kotrče agendu 
ČAPZ, netušil ani to, že zaměstnanci nedostali za minulý 
měsíc mzdu a že i další výplata je ohrožena. „Byl jsem 
ubezpečen, že peníze na další mzdy z ENROS a pražského 
magistrátu jsou už na cestě. Nechal jsem se tím ukonejšit, ale 
když peníze do čtrnácti dnů nepřišly a byl čas výplaty, začal 
jsem se ptát na ENROS a na magistrátu. Dozvěděl jsem se, 
že peníze vůbec nejsou na cestě, protože jsou zablokované, 
a že je potřeba začít donátorům dodávat materiály, které 
požadují už od května nebo od dubna a patřičně jim celou 
situaci vysvětlit,“ uvádí Martin Jarolímek. Znamenalo to pro 
něj dopátrat se detektivním způsobem, co se vlastně v ČAPZ 
od podzimu roku 2007 odehrálo, musel zmapovat oblast, na 
které by klidně mohlo být napsáno „zde jsou lvi“.

Kostlivci ve skříni
Prezident asociace Jarolímek dostal od bývalého ředitele 
Kotrče předávací protokol, kde stálo, že na účtu zbývá 
40 tisíc korun. „Finanční manažerka nepřišla kvůli nemoc-
nému dítěti. Tak jsem tam napsal, že nepřebírám finanční 
agendu, protože nemám dostatečné podklady. Převzal jsem 
několik skříní, ve kterých bylo 56 šanonů. Pan magistr ote-
vřel skříň, viděl jsem v ní narovnané, barevným fixem hezky 
nadepsané šanony a pak ji zase zavřel,“ popisuje situaci 

s datem prvního září Martin Jarolímek. 
Zaměstnanci nedostali další výplatu a začali podávat 

výpovědi. „Naštěstí tam zůstala Anička Valentová, která sice 
byla už před časem vyhozená magistrem ředitelem, ale ještě 
jsem ji tam potkal, když dodělávala ze své dobré vůle nějaké 
věci. Prosil jsem ji téměř na kolenou, aby zůstala a pomohla 
mi. Byla jediným člověkem, který jakžtakž věděl o financích, 
o grantech, a tvořila jediný spojovací článek mezi minu-
lostí a současností,“ říká Martin Jarolímek. Ukázalo se, že 
finanční dokumentace byla v nepořádku a že ve skutečnosti 
převzal ČAPZ asi s miliónovým dluhem. „Anička mi pomáhá 
dát všechno zas do pořádku. Některé věci už se ale spravit 
nedaly. Plzeňskému kraji jsme museli vrátit 140 tisíc pro 
nedodržení smluvních podmínek. Byly to evropské peníze, 
které mohly zajistit chod terapeutické komunity po celou 
dobu roku 2009. Peníze od ENROS a magistrátu stále váznou, 
protože se nedělaly průběžné finanční zprávy. Je strašné 
tuhle minulost nějak rekonstruovat,“ stěžuje si Jarolímek. 

Titanic stoupá vzhůru
„Jedinou možností, jak zajistit, aby se ČAPZ nepotopila, bylo 
nalít do ní peníze z konta ondřejovského denního sanatoria, 
což v současné době dělá asi 250 tisíc korun. Díky tomu, že 
se mi podařilo sehnat půlmilionový sponzorský dar a menší 
částky od farmaceutických firem, jsme z nejhoršího venku 
a Titanic stoupá vzhůru,“ říká Martin Jarolímek. 

Při likvidování kostlivců dokázal s Annou Valentovou 
a dalšími nadšenci podat několik nových projektů na granty, 
bez kterých by asociace v příštích letech nemohla fungovat. 
„Zatím jsem prezidentem i výkonným ředitelem asociace. 
Bylo mi jasné, že do téhle situace nemůžu hodit nikoho 
jiného, protože by se v tom ztratil, zbláznil se a utekl. Ale na 
jaře chci ČAPZ předat úhledně zabalený a s nastartovanými 
projekty novému výkonnému řediteli a pak už budu jenom 
tím moudře se tvářícím stařečkem,“ směje se Martin Jarolí-
mek. 

Josef Gabriel

  reportáž

< Autorem fotografie je Jindřich Štreit
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Je to hodně zvláštní pocit, když se ve svých dvaadvaceti 
letech ocitnete jako pacient v pověstných pražských 
bohnicích. Když na vás rodina zavolá sanitku a u odvozu 
asistují policisté. nejdřív si pomyslíte, že si z vás někdo 
dělá legraci. Pokusíte se něco namítnout. Za chvíli ale 
pochopíte: nemá cenu snažit se utéct, ani se s nimi hádat 
nebo prát. nasednete do sanitky, stále doufáte, že došlo 
k nedorozumění, které se brzy vysvětlí. Za chvíli už sedíte 
v ordinaci na centrálním příjmu a doktor s vámi sepisuje 
protokol. Pevně věříte, že tento člověk pochopí, že vám nic 
není, a pošle vás domů. Možná se někdy něco takového 
stává, ale mně se to nestalo.

Z centrálního příjmu jsem jela rovnou na akutní neklid. Z toho, 
co se tam v tu chvíli dělo, mi zůstal v hlavě jen velký zmatek. 
Pamatuju si, že někde poblíž byla moje rodina a sestřičky 
a doktoři. Že mi dali nějakou injekci a pak jsem usnula. Tak 
začala moje léčba v psychiatrické léčebně Bohnice. Nejhorší 
z toho všeho je, že jsem si celou tu dobu připadala úplně nor-
mální. Neviděla jsem žádný divný věci, jen svoji rodinu a dok-
tory a policajty a psychiatry a léčebnu. Podle všeho to tam 
všechno opravdu bylo. Nepamatuju si, že bych slyšela divný 
hlasy, divný zvuky. Měla jsem jenom strach. Nechápala jsem, 
co se děje a proč mě chtěj všichni ti lidi dostat za mříže. 

V té době jsem studovala vysokou školu a zrovna jsem 
měla hodně zkoušek najednou. Do toho práce, která mi lezla 
na nervy, a osobní problémy. Šetřila jsem na dovolenou. 
Těšila se na relax, sluníčko a moře. Vybrala jsem si k tomu 
ale špatnou společnost. Z dovolené se stala tak trochu noční 
můra. Pohoda to byla jen místy. Do toho hádky, srážka s blb-
cem, alkohol, hodně slunce, málo spánku, málo jídla, málo 
vody. Jednoho dne udeřil blesk a já jsem v zahraničí začala 
cvokařit. Jestli jsem někdy předtím byla vystresovaná z běž-
ných, každodenních trapasů, zřejmě jsem ještě netušila, že se 
mi může přihodit něco, co předčí všechny trapasy světa. Že 
člověku tzv. rupnou nervy, přeskočí mu a začne bláznit. Bláz-
nit nejen uvnitř sebe, ale i navenek. Že začne říkat a dělat 
věci, z kterých je jeho okolí naprosto v šoku. Moje chování 
bylo tak moc divné a divoké, že na mě zavolali doktory 
s injekcí. Tenkrát jsem se jim ještě snažila utéct. 

Hned po návratu z dovolené mě rodina odvezla do ambu-
lantního psychiatrického zařízení, kde jsem se rozvyprávěla 
o všech svých pocitech. Dnes už chápu, proč mi lékaři nevě-
řili a zvláštně se na mě dívali. Tenkrát jsem naprosto ujela 
ve své vzletnosti a symbolickém vidění světa. Ze začátku si 
navíc doktoři mysleli, že se mi to všechno děje kvůli drogám. 
Že jsem si na dovolený něco vzala nebo mi někdo něco dal do 
pití; asi by to bylo milejší vysvětlení. 

Pak jsem se začala léčit doma. Vše se pomalu uklidňovalo. 
A i když se celou tu dobu o mě rodina starala, přesto nastal 
okamžik, kdy jsem se ocitla doma sama. Připadalo mi, že na 
to, že prožívám docela těžký období, není od mých blízkých 
zrovna moc milý nechávat mě samotnou. Byla jsem naštvaná. 
Taky jsem měla strach. Podezřívala jsem rodinu, že plánuje 
moji hospitalizaci na nějakém psychiatrickém oddělení. 
Tušila jsem, kde ty lidi jsou. Sbalila jsem se a šla jsem za 
nima. Byla jsem přesvědčená, že můžu říkat, co cítím, že 
můžu říct, jakej mám na tu situaci názor. Tak jsem taky uči-

nila. K tomu jsem se rozpovídala o psychologii, bioenergetice, 
aurách, čakrách a symbolech. Nikdo mi neporozuměl. Zato já 
jsem z hysterie všech přítomných pochopila, co se chystá. Za 
chvíli byla na místě sanitka. Cítila jsem se už ale „normálně“. 
A pouze jsem tedy „normálně“ jednala a mluvila. Na to konto 
mě odvezli do Bohnic.

Od malička jsem patřila mezi ty nejhodnější děti. A teď 
mě šoupli do baráku, kde byly zamřížovaný okna a hodně 
divný lidi, mezi který jsem měla patřit i já. Těch lidí jsem se 
bála, šel z nich strach, ostatně jako z většiny pacientů na 
akutním neklidu. Děje se tam přesně to, co si člověk představí 
pod pojmem „cvokhaus“. Brečela jsem, ale nebylo mi to nic 
platný. Mohla jsem dělat cokoli, stavět se na hlavu, křičet, ale 
nic by nepomohlo. Musela jsem tam být, dokud oni neuznají 
za vhodné pustit mě ven. Byla jsem vězeň ve vězení, kterej 
vůbec nechápe, za co ho kdo odsoudil. Po týhle zkušenosti 
vím, co znamená slovo bezmoc. Co to je za pocit, když se člo-
věk nemůže nijak bránit, když si myslí, že mu hlava funguje 
normálně a všichni okolo něj říkaj, že to tak není. Když i soud 
určí, že musíte zůstat v psychiatrické léčebně na uzavřeném 
pavilonu, protože jste duševně chorá. A o tom, kdy a jestli 
vůbec půjdete domů, rozhodujeme my. Protože vy jste nebez-
pečná sobě i okolí. A je jedno, že jste jenom ubrečená, malá 
holka. 

Nechci, aby můj příběh vyzněl jako protest proti určitému 
způsobu poskytování psychiatrické péče. Nakonec mi hos-
pitalizace ve výsledku pomohla. Bůhvíco by se stalo, kdyby 
mě tenkrát nezavřeli. Bůhvíjak bych na tom dnes byla. Takže 
nakonec chci všem lidem, kteří ke mně byli tehdy z mého 
pohledu necitelní, poděkovat. 

V pražských Bohnicích jsem strávila dva měsíce, pak jsem 
pokračovala ve své léčbě ambulantně. Návrat do normálního 
života není nic jednoduchého. Člověk se všechno musí učit 
znova, úplně od začátku. Musím říct, že jsem měla štěstí 
v neštěstí. Celá moje rodina i všichni moji kamarádi mě 
celou tu dobu hodně podporovali. Nikdo z mých blízkých se 
na mě nevykašlal. Nikdo si neřekl, „ona je cvok, s tou už se 
nebudeme radši stýkat“. Téměř tři roky jsem pak dokázala 
žít jako „zdravý“ člověk. Jednoho dne se však má křehká 
nátura opět začala hroutit pod přílišnou tíhou běžných 

  Příliš horké léto

  zkuŠeNoSti
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životních problémů. Varovné signály rozpoznali moji blízcí, 
nakonec jsem je rozpoznala i já. A tak jsem se tak tak včas 
vydala do ambulantního psychiatrického zařízení, abych 
s pomocí lékařů dostala celou situaci zas pod kontrolu. Do 
Bohnic jsem už podruhé nemusela. Moje druhá léčba si nej-
spíš vyžádá trochu víc času, než ta první. V současné době 
se ambulantně léčím u psychiatra, beru několik málo léků, 
chodím na psychoterapie. Někdy jsem veselá, jindy smutná. 

Když se budu snažit, můžu za nějakou dobu fungovat i bez 
psychiatrické péče. Musím si ale na sebe dávat dobrý pozor 
a poslouchat pány doktory. A pak už to chce jen kousek toho 
štěstí a lásky…

Kdokoli

Do Prahy přijel černý autobus a zůstal tam stát dlouhé čtyři 
dny. Ale i to bylo málo. Když jsem v pátek přišla, u vchodu 
se tlačila spousta lidí. Všichni chtěli dovnitř a nechápali, 
že se tam prostě nevejdou a hlavně, že musí být objednáni 
na určitou hodinu. Takže vznikla absurdní situace. 
Spousta zdravých lidí se rozčilovala, že nemůže být v kůži 
schizofrenika, a obviňovali se, kdo předbíhá, kdo tu byl 
dřív, kdo lže a nakonec došlo i na strkání a nadávky. 

Ani nevím, jak jsem se protlačila dovnitř. U vstupu do čer-
ného vozidla bylo slyšet divné zvuky. Asi jako když jsme byli 
na Matějské pouti v domě hrůzy. Přijede vláček, do kterého si 
sedneš, jedeš tmou, odkud se vynořují kdejaké příšery, někdo 
na tebe bafne nebo ti zaklepe na rameno. Pak jsi najednou 
venku, vláček odjede a všechno zůstane na svém místě. Jde 
to mimo tebe. Schizofrenní autobus je ale něco úplně jiného. 
Tam máš totiž všechno v hlavě, není to okolo tebe, ale v tobě. 

Vzala jsem si pořadové číslo a čekala. Moji jedničku ale 
volali docela brzy. Ještě varování: film není vhodný pro kar-
diaky, epileptiky nebo nadmíru lekavé a citlivé osoby. Řekla 
jsem si: „Když už jsem tady, jdu dovnitř. Přece můžu zavřít oči 
a nedívat se nebo si zacpu uši a bude.“ Strčili mě do tmavé, 
těsné kabinky a prý, kdyby mi nebylo dobře, mám zamávat do 
kamery, co mě sleduje, a oni si už pro mě přijdou. Stála jsem 
na žluté značce, přede mnou velká obrazovka a zábradlí, 
kterého jsem se měla držet. To mi ani říkat nemuseli, chy-
tila jsem se ho jako klíště a dobře jsem udělala. Obrazovka 
se najednou rozsvítila a hnusnej, skuhravej hlas mi začal 
vyhrožovat. Co že to jako dělám, ven, že stejně nepůjdu, za 
dveřmi je ten strašnej, zlej svět. Věci, co na obrazovce běžely, 
byly tak odporné, že jsem se chvíli nedívala. Takový ten stra-
šidelný obličej, jak si lidi představují satana. Pak se zdálo, 
že jde ke mně a leze mi přímo do mozku. Navíc tam bylo 
všechno hrozně nahlas. A já stála na malé plošince, která 
s sebou cukala, takže když jsem si chtěla zacpat uši, mrsklo 

to se mnou. Raději jsem se přitiskla k zábradlí a zkusila vydr-
žet. 

Zdálo se, že bude konečně klid. Satan zmizel a zůstaly 
jen normální věci: žaluzie, klíče, schody. A jde se ven. Jenže 
zvuky, ty zvuky byly hrozně hlasité a já myslela, že mi 
praskne hlava. Bylo slyšet tramvaje, sbíječky a takový ten 
městský mumraj, co normálně nevnímáš, ale tady byl stokrát 
zesílený. A ten strašidelný, odporný hlas ďábla mi šeptal do 
ucha, že nezvládnu vyjít ven a koupit rohlíky. Věci okolo jako 
by na mě padaly, lidi se divně dívali. Byla tam jedna ženská, 
co se usmívala, ale pak najednou jakýsi hlas zašeptal: „Ona 
to ví,“ nevěděla jsem sice, co ví, ale přišla mi odporná a ten 
ďábel byl najednou v ní. Ostatní lidi se smáli a sledovali, co 
udělám. Nic. Jen zmatek a pocit ztracenýho psa. Bála jsem 
se přejít ulici, podívat se okolo nebo se jen pohnout. Všude 
je kravál. Cukám s sebou, nohy mi ujíždí, hlava se motá, hle-
dám záchytný bod. Ale je tu jen satanáš, který se na mě dívá 
a chechtá se. Stojí přede mnou, přibližuje se a už je v mém 
těle, mám ho v hlavě, v mozku.

 Najednou ho už nevidím, není tu. Jen povědomá fotka 
v novinách a u ní titulek „Hledá se nebezpečný zločinec“. 
Jo, vážně tam byla, v tom filmu, moje fotka s tím popiskem. 
A pak ještě jednou v televizi při pátrání po pohřešovaném… 
Fuj, děsivej pocit. Nejdřív překvapení a potom, kam se 
schovám, aby mě nenašli? Pak byl najednou konec, ale ten 
hlas slyším ještě dnes. Nevím, jaký byl poslední záběr, ani 
jak jsem se vymotala ven. Bylo mi hrozně těžko a smutno 
z toho, co si náš Radek musel prožít. My jsme ho nechápali, 
a ještě mu nadávali, že je neschopný něco dělat a jen se válí 
v posteli. Ten film se jmenoval „Cesta dlážděná strachem“ 
a vážně jsem tam při něm měla strach. Takovou úzkost jsem 
ještě nezažila.

Monika Petrášková 

  aneb Schizofrenní autobus
  Divnej svět v mojí hlavě
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Staronový prezident české asociace pro psychické zdraví 
(čAPZ) a primář Denního psychiatrického sanatoria 
Ondřejov neúnavně zakládá neziskové organizace a hledá 
cesty k transformaci psychiatrické péče v české republice. 
Zeptali jsme se na jeho nejnovější plány. 

Proč byl ČAPZ vůbec založen, k čemu měl sloužit? 
Původním záměrem bylo vytvořit platformu pro 

ovlivňování péče o duševně nemocné v České republice. 
Chtěli jsme se věnovat tzv. politice péče o duševní zdraví, 
ovlivňovat legislativu, připomínkovat různé zákony 
a vyhlášky. Měli jsme ambice, že budeme řešit i případné 
stížnosti na praktiky psychiatrů a psychiatrických léčeben. 
V devadesátých letech jsme vytvořili novou koncepci 
psychiatrické péče. Pokoušeli jsme se iniciovat vznik 
speciálního zákona o duševním zdraví, tak jak ho známe 
z Anglie nebo z některých zemí bývalého Sovětského svazu, 
například z Litvy nebo Polska. Duševní choroba není jenom 
zdravotnický problém, ale zasahuje i do oblasti sociální 
a komunitní. Tyto přesahy je třeba řešit s ministerstvy práce 
a sociálních věcí, financí, vnitra a spravedlnosti. I do těchto 
jednání jsme chtěli vstupovat.

Kdo s vámi tehdy spolupracoval? 
Šli jsme do toho s kolegy Honzou Pfeifferem, Honzou 

Pěčem, Mášou Sukovou a s internistou doktorem Szátó, který 
se stal prvním prezidentem ČAPZ. 

Ale ČAPZ nedokázal realizovat, co si předsevzal. 
Proč?

Záhy nám došlo, že cíle jsou sice hezké, ale že potřebujeme 
mít dostatek peněz a základní administrativní aparát. Pustili 
jsme se do zakládání konkrétních projektů, se kterými by se 
svezly i náklady na administrativu. Doufali jsme, že potom 
se nám uvolní ruce, abychom mohli realizovat původní 
záměry. Jenže se nám to malinko vymklo z ruky. Práce na 
konkrétních, jinak určitě záslužných projektech ČAPZ nás 
úplně pohltila. 

Ale vy máte náhradní plán… 
Ano, tím je Liga pro duševní zdraví. Liga by měla 

naplňovat to, co ČAPZ před lety nezvládl, možná také 
proto, že nebyla vhodná doba. ČAPZ by mohl vytvářet 
pilotní projekty a Liga by je pak mohla prosazovat na 
celostátní úrovni. Například v Mýtě už dnes pod hlavičkou 
ČAPZ funguje jediná terapeutická komunita pro duševně 
nemocné v České republice. Chceme, aby tam vznikl pilotní 
projekt, a pak budeme vytvářet tlak na správných místech, 
aby podobných komunit v naší zemi bylo víc. Holandsko 
má padesát takových komunit. Nevím, proč by je Česká 
republika nemohla mít také. 

Je teď pro reformu psychiatrické péče příhodnější 
doba?

Zpráva ombudsmana Motejla a také to, že se Honzovi 
Pfeifferovi podařilo prosadit zahájení reformy ústavní 
péče pro děti, mi dává signál, že doba je vhodná. Naše 
republika byla v nedávné minulosti opakovaně kritizována 
za nízkou úroveň péče o duševně nemocné, především 
v psychiatrických léčebnách, hlavně za nedostatečnou 

ochranu základních lidských práv. Byla vyzvána k nápravě 
a nic se neudálo. Podobná kritika teď vzešla zevnitř České 
republiky. 

V uplynulých letech se Česko zavázalo k určitým cílům, 
například snížit počet lůžek v psychiatrických léčebnách 
o jednu třetinu nebo zmenšit počet sebevražd o jednu 
třetinu. Psychiatrická společnost přijala národní plán na léta 
2007–2010, kde se zavázala ke konkrétním krokům, jako je 
třeba rozšiřování počtu krizových center. Přitom jedno ze 
tří těchto center, která po mnoho let jakžtakž přežívají, bylo 
nedávno ohroženo ve své existenci.

Ani další cíle národního programu Psychiatrické 
společnosti nebyly dosud naplněny. Existuje národní plán 
vyrovnávání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením. 
Je to závazný dokument, kde jsou konkrétní cíle, ale nic se 
nezměnilo. Pokud jde o legislativu, máme dostatek materiálů, 
o které se můžeme opřít a postavit nějakou iniciativu zdola, 
protože shora se jí nedočkáme. Nelze předpokládat, že by 
například budoucí vláda začlenila do svého programu jako 
jeden z cílů „zlepšení péče o duševně nemocné v České 
republice“.

Reagoval už někdo oficiálně na zprávu 
ombudsmana? 

Vím od právníků, kteří pracují na úřadě ombudsmana, že 
zatím dostali vstřícnou zprávu pouze od doktora Baudiše, 
který zastupuje Psychiatrickou společnost. Z ministerstva 
zdravotnictví a ministerstva práce přišly tak vágní odpovědi, 
že to Otakara Motejla údajně naštvalo a chce ministerstva 
vyzvat k jasnější odezvě. Jediný konkrétní a zatím neoficiální 
výsledek je, že má být vyčleněno 250 až 300 miliónů korun, 
přičemž celá částka půjde na psychiatrické léčebny. 

Co si o takové reakci myslíte?
Z části je to logické, protože zpráva ombudsmana mluvila 

o stavu psychiatrických léčeben. Je to ale příklad hodně 
přímočarého myšlení. Kdysi jsem jednomu pacientovi 
popisoval léčebný program a oznámil jsem mu, kdy začíná 
další běh toho programu. Pacient se na mě podíval a řekl: 
„A kam se běží?“ Konkrétní odpověď vlády byla, že několik 
stovek miliónů půjde na léčebny. Podle mě to není systémové 
řešení. Zpráva ombudsmana kritizuje hygienické podmínky 
v léčebnách a nedostatek soukromí. Tak se opraví záchody 
a bude tam spousta chromu a zrcadel, přepaží nějaké pokoje. 
Budou se rekonstruovat pavilony, ale v podstatě je to jenom 
konzervování současného stavu. Peníze se tam ztratí jako 
v černé díře.

Jaké řešení navrhujete? 
Pronajmout nějaké menší budovy, třeba bývalé církevní 

objekty navrácené v restituci, a začít s přípravami 
na přemístění pacientů, kteří jsou zatím drženi 
v psychiatrických léčebnách. Duševně nemocní by se tak 
i s personálem dostali blíž k normálnímu světu. Bylo by 
samozřejmě potřeba s dlouhodobým předstihem pracovat 
s pacienty a připravit na změnu i personál. Mnohé 
zdravotní sestry pracují v léčebně dvacet třicet let, už se 
těší do důchodu, nechtějí žádné novoty. Nehodlají se starat 
o pacienty v nějaké malé vilce, opravdu s nimi mluvit, zajímat 
se o ně. Jsou zvyklé být zavřené na sesterně. Pijí kafíčko, 
klábosí a pak zahulákají: „Pepíčku, vem to koště a běž 

  Ideje a vize Martina Jarolímka

  rozhovor eSpritu
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umejt ty záchodky.“ Ale nevidím v tom neřešitelný problém, 
se zaměstnanci psychiatrických léčeben se dá pracovat. 
Nejdůležitější je, aby vznikl alespoň jeden pilotní projekt, aby 
někdo řekl: „Takhle to má být.“

Jak s takovými změnami začít?
Psychiatrické léčebny by měly přejít pod kraje, aby 

mohly být zapojeny do komunitního plánování. Znamenalo 
by to vyjmout léčebny z rukou ministerstva zdravotnictví, 
které je sice jejich zřizovatelem, ale nemá přehled o tom, 
co se v léčebnách děje, ani je nefinancuje. Pak by v některé 
z léčeben mohl konečně vzniknout pilotní program. Na 
něm bychom ukázali, jak lze léčebnu zvolna a bez problémů 
rozpustit: uvolnit řadu pavilonů, pronajmout je třeba 
organizacím, jejichž charakter činnosti je podobný tomu, co 
se děje v léčebně, např. Lince bezpečí. V Anglii se pavilony 
nejenom pronajímaly, ale dokonce prodávaly firmám, a to za 
velmi vysoké částky. Tak se získaly finanční prostředky na 
nákup domů ve městě, kam začali odcházet pacienti, kolo se 
roztočilo… 

Nehrozí, že po rozpuštění léčeben se o pacienty 
nebude nikdo starat?

Podívejme se, jak tomu bylo v Anglii, tam většina 
léčeben také zanikla, ale z duševně nemocných se nestali 
bezdomovci. Rozpustit léčebny bez adekvátní náhrady 

samozřejmě není možné. Právě taková situace vznikla v Itálii 
a pak i v Americe. Proto někteří říkají, „vy chcete, aby škarpy 
českých silnic byly zaplněné duševně nemocnými tak jako 
kdysi v Itálii?“ Ale my už dávno víme, že nejdřív se musí 
něco vybudovat mimo léčebnu a zvolna pracovat s pacienty, 
s týmem a pak je tam velmi pomalu začít přesunovat. Také 
se to musí ohlídat finančně, protože pacienti by se tím 
pádem dostali z ranku zdravotnictví do ranku sociálního. 
Díky novým zákonům a Evropské unii, která lépe financuje 
sociální služby, to snad bude možné. Jenom se za to někdo 
musí postavit. 

Jakou roli by v tom mohla hrát Liga? 
Mám v plánu, že by Liga oslovila agenturu STEM, aby 

během půl roku vypracovala studii mapující život duševně 
nemocných v České republice, a to na všech možných 
úrovních. Viděl jsem podobnou studii z USA, byla tam jasná, 
„tvrdá“ data, ze kterých vyplynuly potřeby konkrétních 
pacientů nebo komunit. Ale nejdůležitější je první krok, to 
znamená mít ta data. Když půjdu na jakékoli ministerstvo, 
nemám se o co opřít, pro ně to budou jen názory nějakého 
Jarolímka. Ale pokud budu mít v ruce studii od STEM, 
můžu s ní praštit na stůl. Tak si představuju úkol Ligy. Pak 
lobování, ve vládě, parlamentu i v senátu. 

Josef Gabriel

y Martin Jarolímek

  rozhovor eSpritu
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Jmenuji se Ludmila Jašková a je mi 28 let. Před rokem jsem 
se dozvěděla, že trpím bipolární afektivní poruchou. První 
příznaky nemoci se u mě objevily již v 16 letech. Bohužel 
došlo k podcenění mého psychického stavu. Ve 22 letech 
jsem se vdala, mám dvě děti, pětiletého Kubíka a tříletou 
Verunku. Bohužel moje manická fáze nekontrolovaně vyvr-
cholila a způsobila rozpad manželství. V současné době jsem 
rozvedená, děti jsou v péči otce a já je pravidelně vídám. Můj 
zdravotní stav se natolik zlepšil, že již měsíc chodím do práce 
na dvě hodiny denně. Svůj volný čas trávím četbou, hraním 
na flétnu, sledováním televize, ale také navštěvuji středisko 
„Otevřené dveře“, které pomáhá osobám s duševním onemoc-
něním.

Mým snem je stoprocentní návrat do běžného života. 
Chtěla bych pracovat a vychovávat své děti. Hlavně si ale 
přeji, aby se můj zdravotní stav už nikdy nevrátil zpět na 
začátek, do manických fází.

  Přála jsem si lásku

Tvé oči roztančila něha
a v duši mé 
se rozprostřela
zvláštní zář.

Viděla jsem padat hvězdu
a věděla jsem,
že si mohu něco přát.
Něco křišťálově čistého
a nejkrásnějšího
na celém světě.
Nelze to uchopit, 
slyšet, vidět,
ani nahmatat.
Je to jak paprsek
prosvítající tmou.
Přála jsem si lásku.

Jsi slunce mých uplakaných dnů.
Jsi měsíc prosvětlující tmou.
Jsi kapka okvětního lístku
červené růže.
Jsi slza smíchu
hledající si cestičku na mé tváři.
Jsi úsměv rodící se 
v tváři uplakaného dítěte.
Jsi perlička na dně
slibující krásu.
Jsi dotek ruky konejšivé
na mých vlasech.
Jsi slovo slibující lásku.
Jsi polibek vytoužený 
v nocích bezesných.
Jsi všechno a jsi jen můj.

Podzimní vánek čechral mi vlasy 
a pohladil tváře, 
vysušil jezírka slz.
Neutíkej vzpomínko krásná,
zůstaň ještě chvíli.
Poslouchám zpěv nočních ptáků 
a krásně mě mrazí.
Naděje obestřela mysl mou, 
vždyť ptáci zde zůstanou, 
aby mohli potěšit
srdce rozervaná.

Já vím co mám, 
co nemůžeš mi vzít,
i kdybys stokrát chtěl, 
mou duši nesmíš mít.
Pak žádné tajemství
by nezůstalo tam,
odkud ho jenom já
znovu a znovu poznávám.
Pak říkal bys, že o mně všechno víš.
Potom bys se mnou hrál
podivnej karneval.
Já nechci být loutkou,
která hoří touhou
sama sebe nechat vést, 
i když ví, že je to lest.

y Autorem fotografie je Jindřich Štreit
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Posláním projektu DObRODUŠ je aktivně přispívat 
k integraci lidí s duševním onemocněním do společnosti. 
DObRODUŠ podporuje pacienty v překonávání překážek 
a nástrah vnějšího světa. Snaží se jim pomáhat 
v navazování kontaktů s ostatními lidmi, rozvíjí jejich 
komunikační dovednosti a nabízí atraktivní způsob, jak 
aktivně trávit svůj volný čas. 

Podstatou působení Dobroduše jsou setkání dobrovolníka 
(většinou student, ale i pracující nebo důchodce) s jedincem 
trpícím duševní nemocí. Schází se pravidelně jednou týdně 
na dvě až tři hodiny a společný čas tráví nejrůznějšími aktivi-
tami. Dvojice může trénovat cestování hromadnou dopravou, 
docházet do nějakého kroužku, chodit na procházky, tréno-
vat paměť, učit se cizí jazyky, sportovat… Možností je nepře-
berné množství. Náplň setkání je dohodnutá předem, důraz 
je kladen na to, aby schůzky byly pro duševně nemocného 
prospěšné. Klienti nesmí být udržováni v umělém světě, musí 
nacházet své vlastní schopnosti, rozvíjet je a nakonec uplat-
ňovat v reálném světě. S oběma členy dvojice se pravidelně 
setkává koordinátor projektu. Jeho úkolem je vyhodnotit 
zvolený směr spolupráce a případně řešit komplikace a pro-
blémy. Dobroduš nechce vytvářet „uměle dokonalá“ přátelství 
mezi klientem a dobrovolníkem, proto se každá dvojice zava-
zuje ke spolupráci pouze na půl roku, spolupráci lze prodlou-
žit jen dvakrát. 

Projekt byl připravován od března roku 2005, první dvo-
jice začala spolupracovat v lednu 2006. Od té doby se zapo-
jilo, tedy podepsalo smlouvu a začalo spolupracovat s dob-
rovolníkem, celkem 18 lidí s duševním onemocněním, z toho 
9 mužů a 9 žen ve věku od 24 do 66 let. Nyní čeká na zahájení 
spolupráce s dobrovolníkem sedm klientů, z toho čtyři muži 
a tři ženy ve věku mezi 18 a 75 lety. Dobroduš spolupracuje 
s ostatními organizacemi pro lidi s duševním onemocněním – 
BONA, PL Bohnice, FOKUS, VIDA, Máme otevřeno a SOS cen-
trum Diakonie. 

Příběh typického klienta Dobroduše
Pan A se již několik let potýká s duševním onemocněním. 
Jeho nemoc byla příčinou toho, že nedostudoval a po nějaké 
době mu byl přiznán invalidní důchod. Žije s rodiči a dvěma 
sourozenci v Praze. Jeho matka je také psychiatricky léčena. 
Vztahy v rodině jsou uspokojující. Pan A je svobodný, nemá 
v současné době žádný partnerský vztah. Touží po jeho 
navázání, ale nedaří se mu nalézt vhodnou partnerku. S vrs-
tevníky se prakticky nestýká, je v kontaktu s jedním starším 
mužem, se kterým může hovořit o svých problémech a otáz-
kách, které ho tíží. Pan A má poměrně vyhraněné zájmy: 
rozšiřuje svou sbírku mincí a gramofonových desek. Nechodí 
do společnosti, většinu času tráví doma se svou rodinou 
a svými zálibami. Byl několikrát hospitalizován, bere pravi-
delně a dlouhodobě léky.

Pan A přišel do našeho zařízení s tím, že by se chtěl zapojit 
do projektu Dobroduš, protože by rád navázal vztah s vrstev-
níky, s někým, kdo by rozuměl jeho prožívání a potřebám. 
Cítil se velmi osamělý. Jedním ze zásadních problémů pro něj 
byly jeho úzkosti spojené s vycházením z domu, s cestová-
ním, s novými věcmi a situacemi. 

Hlavním cílem společného setkávání bylo posílit sebehod-
nocení pana A, zmírnit úzkosti spojené s cestováním a se 
situacemi, které jsou pro něj cizí, pomáhat mu naplňovat 
jeho plány. Konkrétní kroky pak spočívaly v navštěvování 
míst, kde mohl pan A navazovat nové kontakty – zájmový 
klub sběratelů mincí, aktivity denního stacionáře atd. Pan A 
díky tomu potkal lidi, kteří se potýkají se stejnou nebo 
podobnou duševní nemocí, našel vzájemné porozumění 
a podporu a zároveň se mu podařilo částečně integrovat do 
společnosti „normálních“ lidí.

Nezbytnou součástí spolupráce byla soustavná podpora 
dobrovolníka, který pomáhal panu A snižovat úzkost při 
vycházení z domu, při cestování městskou hromadnou dopra-
vou a při pobytu na cizích místech. Panu A se postupně dařilo 
tyto úzkosti a nejistoty překonávat (do našeho zařízení začal 
například docházet sám, oproti předchozí praxi, kdy jej vždy 
doprovázel někdo z rodiny). Významné pro něj bylo správné 
vedení, motivování, oceňování a podpora. Pan A na základě 
tohoto přístupu získal vyšší sebevědomí a odvahu. Postupně 
prodlužoval vzdálenosti od svého domova, začal docházet 
do jiných pomáhajících zařízení a navázal kontakty s jinými 
lidmi, než jsou členové jeho rodiny. 

Spolupráce trvala s prázdninovou přestávkou jeden rok. 
Pan A prošel řadou změn. Cíle dohodnuté v projektu Dobro-
duš byly úspěšně naplněny. V průběhu roku se koordinátor 
projektu pravidelně s dvojicí setkával, zkoumal jejich společ-
nou práci, hodnotil naplňování cílů. Dobrovolník se v rámci 
projektu Dobroduš zúčastňoval pravidelných, odborných 
supervizí, mluvil s koordinátorem projektu o svých obavách 
či nejistotách, které ze společného setkávání s klientem vze-
šly. Například bylo velmi důležité otevřeně hovořit o tématu 
držení hranic, o transparentnosti vztahu klient – dobrovol-
ník. Dobrovolník po roční spolupráci svou aktivitu v projektu 
ukončil. Pan A je i nadále v kontaktu s koordinátorem pro-
jektu Dobroduš.

Lucie Eliášová, koordinátor projektu Dobroduš 

  DOBRODUŠ
   je DOBROvolník pro lidi s DUŠevním onemocněním

Pro koho je Dobroduš určen?
Dobroduš pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením 
z důvodu omezené schopnosti znovu se zapojit do sociál-
ních kontaktů v okolním světě. Pokud jsou tito lidé starší 
osmnácti let a jsou v kontaktu se svým psychiatrem, může 
je doktor do projektu doporučit. 

Pro koho Dobroduš není vhodný?
Pro jedince, kteří jsou v akutním stadiu nemoci, nemají 
písemný souhlas a doporučení svého ošetřujícího 
psychiatra. Není pro ty, kteří vykazují známky agresivního 
jednání nebo se toto jednání u nich v minulosti objevilo, 
kteří zneužívají alkohol, jiné návykové látky nebo odmítají 
léky.
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  Program pro dobré zdraví v Brně 

Pracuji jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici 
v brně na Psychiatrické klinice. V roce 2005 jsem dostala 
nabídku, abych se stala instruktorkou Programu pro dobré 
zdraví (PPDZ), který založila firma eli lilly, aby pomohla 
pacientům se schizofrenií k vytvoření zdravého životního 
stylu. Rozhodla jsem se nabídky využít a jsem tomu ráda. 
není to jednoduchá práce, ale dává mi příjemný pocit, že 
pacientům přináším to, co nejvíce potřebují – přátelský 
kontakt s druhými lidmi, dobrou radu a pochopení. 

V brněnském centru PPDZ již proběhlo 12 kurzů, kterými 
prošlo celkem 90 pacientů. Ročně uspořádám 2–3 kurzy 
podle počtu přihlášených pacientů. Kurz probíhá v deseti 
setkáních, z toho osm je jednou za týden a další dvě setkání 
po měsíci. Skupina sestává z 5–10 pacientů. Na každé hodině 
se snažím vytvořit příjemné prostředí, kde mohou pacienti 
otevřeně diskutovat o svých problémech, a tím zlepšit své 
sebevědomí a sociální fungování. Náplň programu je roz-
členěna do dvou částí: první je výživa, dobré zdraví a zdravý 
životní styl a druhou složku programu tvoří udržení kondice 
a cvičení. Struktura každé hodiny je pevně daná. Měření 
tělesné hmotnosti, krevního tlaku a pulzu, podání informací 
o zdravém životním stylu. V druhé polovině hodiny přijdou 
na řadu jídelníčky. Pacienti si pravidelně zapisují, co za celý 
předchozí týden jedli a jakou měli fyzickou aktivitu. 

Mluvíme o svém jídelníčku …
Své jídelníčky pak společně hodnotíme a hledáme možnosti, 
jak daná jídla zaměnit za zdravější. Musím přiznat, že za 
dobu, kterou se PPDZ věnuji, mě pacienti stále překvapují. 

Mají dobré znalosti o zdravé výživě, jen potřebují dodat 
trochu povzbuzení a podpory, které se jim v nejbližším 
okolí bohužel někdy nedostává. A tak společně řešíme, jak 
přesvědčit maminku, aby pacientovi zdravě vařila nebo jak 
přesvědčit manžela, aby podpořil svou ženu při hubnutí 
a cvičení. Co zajímá snad všechny pacienty, jsou recepty na 
zdravá jídla, které si často vyměňujeme. A když se někomu 
povede doma něco zdravého uvařit, rádi to ve skupině ochut-
náme a pochválíme.

… a děláme přitom kotrmelce 
Druhá část Programu pro dobré zdraví je zaměřena na fyzic-
kou aktivitu. Podle mých zkušeností je tato část pro pacienty 
náročnější. Jsou často ochotni a schopni si změnit stravovací 
návyky, ale začít se víc hýbat je pro ně mnohem těžší. Je to 
z velké části dáno typem onemocnění, sedativními účinky 
některých léků, ale i sociální izolací, do které se často psy-
chotičtí pacienti dostávají. Proto mluvíme o prospěšnosti 
pravidelné fyzické aktivity, do které patří třeba chůze. Někdy 
je totiž úspěch i to, když se podaří zaktivovat pacienta k pra-
videlným delším procházkám. Za každý, byť malý úspěch, je 
samozřejmě důležitá pochvala, protože pacienty stojí i malá 
změna životního stylu hodně sil. Náplní jedné z hodin je 
i samotné cvičení, pacienti tak mají příležitost vyzkoušet si 
některé cviky přímo v praxi. 

Více informací o tomto programu získáte na interne-
tové adrese www.ppdz.cz.

Ivana Jaborníková, Instruktorka PPDZ na Psychiatrické klinice 
Fakultní nemocnice v Brně
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PORADNA
Dotaz:
Jmenuji se Michal a je mi 35 let. Pocházím z Moravy, 
kde jsem vystudoval střední a vysokou školu. Pak jsem 
pracoval ve státním podniku jako strojní inženýr. Bydlel 
jsem s rodiči a moje práce byla hodně časově náročná, 
neměl jsem vůbec čas na soukromý život. Postupně ve 
mně začalo narůstat vnitřní napětí, dostavily se pocity 
vztahovačnosti. Jednoho dne jsem se probudil s jasným 
přesvědčením, že šéf mého oddělení je členem tajného 
spiknutí proti mé osobě a má za úkol mě zlikvidovat 
jakýmikoliv prostředky. Začal jsem pozorně sledovat 
každý jeho krok a jeho jednání mě utvrzovalo v mém 
přesvědčení. Nemohl jsem spát, celé noci jsem prostál 
u okna a kontroloval všechny auta, co jezdily okolo, abych 
zjistil, které z nich je součástí spiknutí. Jednoho dne 
jsem přišel do práce a všiml si zlomené tužky na svém 
stole. Okamžitě jsem vběhl do pracovny svého šéfa a bez 
jakéhokoliv varování jsem ho několikrát bodl nůžkama 
do břicha. Co pak následovalo, si dokážete představit: 
policie, záchranka, hospitalizace v psychiatrické léčebně, 
diagnóza – paranoidní schizofrenie, zahájení řízení 
o přiznání invalidního důchodu.

Teď jsem v plném invalidním důchodu, bydlím v Praze. 
Dva roky pracuji jako pomocný barman v „polochráněné 
dílně“. Cítím se už tak dobře, že bych chtěl pracovat na 
plný úvazek jako ostatní „normální“ lidé. Bojím se ale, 
že když začnu pracovat, přijdu o plný invalidní důchod 
(PID). Čas od času totiž stále mívám krátké období 
vztahovačnosti, během kterého nejsem schopný nic dělat. 
PID je pro mě stabilní finanční jistotou. Má moje situace 
nějaké řešení? 

Odpověď:
Michale, optimální řešení existuje. Dle zákona č. 155/1995 
Sb. O důchodovém pojištění může občan k přiznanému 
invalidnímu důchodu provádět výdělečnou činnost 
v libovolném rozsahu. Takže můžete i nadále pobírat 
svoji důchodovou jistotu a zároveň plat v libovolné výši. 
Jak uvádí výše uvedený zákon, každý občan s invalid-
ním důchodem se musí zúčastňovat kontrolní prohlídky 
u lékařské posudkové komise zpravidla jednou za dva 
roky. Až budete vyzván k dostavení se k této komisi, 
můžete bez obav sdělit pravdu o své pracovní aktivitě. 
Váš ošetřující lékař, který zná nejlépe Váš zdravotní stav, 
popíše v lékařské zprávě kolísání vaší duševní rovnováhy 
a vztahovačnosti, což bude dostatečným podkladem 
k ponechání PID pro další období.

MUDr. Martin Jarolímek

PSYCHOSEZNAMKA
Své odpovědi nebo žádosti o seznámení zasílejte na poštovní 
adresu: ČAPZ, Jelení 9, 118 00 Praha 1 nebo na e -mailovou 
adresu: inzerce@capz.cz. Všechny došlé vzkazy budou 
předány.

Ahoj, jmenuji se Petr a chtěl bych touto cestou najít dívku 
pro přátelství a možná i lásku a vše, co k tomu patří. Jsem 
171 cm vysoký a vážím 80 kg. Mám hnědé vlasy, modré oči 
a je mi 30 let. Bydlím s mamkou v bytě v Hradci Králové, 
v Podzámčí. Mám schizofrenii. Léčím se 2 roky a 2 roky jsem 
v plném invalidním důchodu. Hlavní projevy nemoci  se u mě 
objevují 3,5 roku, ale onemocnění se vyvíjí už 9 let.

Chtěl bych si s tebou povídat, zajít do kina, na procházku. 
Chtěl bych tě hladit ve vlasech, držet za ruku. Když jdu po 
ulici a vidím, jak jsou lidi šťastný, víc a víc si uvědomuji, že 
mi chybíš. Jsem normální kluk, co hledá v životě přátelství 
a lásku. Chodím do posilovny, plavat, jezdím na kole. Dvě 
hodiny denně pracuji v centru pro tělesně postižené jako 
údržbář a zahradník. Pokud máš zájem, mohla by ses podívat 
na můj profil s fotkama na Seznamce. Moje jméno při vyhle-
dávání je „schovanek“.

Těším se na tvoji odpověď. 

Jmenuji se Oliver, hledám slečnu, která by šla se mnou do 
kina nebo posedět a popovídat si. Hledám holku, se kterou 
si budu rozumět a ona se mnou, hledám kamarádství i přá-
telství. Bydlím v Hradci Králové, je mi 21 let, měřím 185 cm, 
nekouřím, ale kuřačka mi nevadí. Moje koníčky: rekreačně 
tenis, fotbal, film, divadlo, cestování.

Těším se na shledání s Tebou. Můj telefon: 777 556 800

Další možnosti seznámení lze najít na internetové 
 Psychoseznamce na adrese www.psychoseznamka.cz.

 linKA PSychOPOMOci – 224 214 214 
   www.psychopomoc.cz 
Projekt můžete podpořit zasláním dárcovské sms  
ve tvaru DMS PSYCHICKEZDRAVI na číslo 87777 
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RECENZE
Básník Ticho: Růže pro Miladu

Budete-li mít to štěstí a dostane se vám do 
ruky knihu Růže pro Miladu, nenechte se 
odradit tím, že nemá přímočarý, jasně dešif-
rovatelný děj. Bude se vám číst líp, pokud 
už znáte například Stopařova průvodce 
po galaxii od Douglase Adamse, máte rádi 
Franze Kafku nebo třeba Jamese Joyce, obdi-
vujete televizní seriál BBC Červený trpaslík, 
máte encyklopedické znalosti úplně všeho 

a k tomu neomylný jazykový cit, milujete českou literaturu 
a jste sto obsáhnout bohatství celého vesmíru našich zázrač-
ných, rozporuplných, směšných a bolestných životů tak jako 
Básník Ticho. Při četbě Růže pro Miladu by se vám mohl 
hodit také smysl pro humor a sociální spravedlnost, touha po 
kráse a po svobodě, schopnost chápat spojitosti věcí zdánlivě 
nespojitelných a nejvíc odvaha pohlédnout na realitu i s rizi-
kem, že při tom pohledu člověk zešílí. 

Aby sis, milý čtenáři, udržel duševní rovnováhu, můžeš 
před nepopsatelným blázincem dnešního světa zavírat oči, 
anebo (třeba) do něj skočit po hlavě a taky zkusit psaní 
románu ☺– básně.

-ga-

Kdo je Básník Ticho? 
Pod tímto pseudonymem se skrývá František Vaněček, 
posléze přejmenovaný na Fr. Francese. Posledních deset let 
tento poměrně mladý básník a prozaik osciluje mezi rolí 
bývalého a současného psychiatrického pacienta. Do historie 
psychiatrie se nesmazatelně zapsal svým kuriózním příbě-
hem, starým několik let. Kdysi se František spolu s jinými 
odpůrci jaderné elektrárny Temelín neúspěšně pokusil 
zdolat toto monstrum. V tom samém období prodělával 
silné emoční eskapády, především díky vztahům k druhému 
pohlaví. Během jednoho takového silného emočního výkyvu 
kamenem rozbil několik oken, aniž by kohokoliv zranil. Soud 
mu nařídil ochrannou psychiatrickou ústavní léčbu. V násle-
dujících dvou letech František prožil relativně klidné období 
bez podobných excesů a potřeby léčby. Avšak z čista jasna se 
u dveří domku, kde bydlí se svými rodiči, objevili příslušníci 
policie ČR a eskortou ho odvezli do PL k zahájení nařízené 
ústavní léčby. Ač to vypadá jakkoliv absurdně, František tam 
byl po dobu několika měsíců nedobrovolně hospitalizován 
a vystaven intenzivní farmaceutické léčbě, kterou v žádném 
případě nepotřeboval. Jeho kamarádi byli vzniknuvší situací 
natolik rozlíceni, že založili o. s. „Za záchranu F. Francese“. 
Kontaktovali Petra Uhla a ten se obrátil na MUDr. M. Jaro-
límka se žádostí o radu či pomoc. Společným úsilím se poda-
řilo Františka z léčebny „vysvobodit“ a ústavní léčba byla 
převedena do ambulantní. Od té doby se František pohybuje 
volně po světě bez potřeby psychiatrické léčby a občas 
„utrousí“ nějakou tu knihu.

-ja-

POSLEDNÍ SLOVO
Vážení přátelé,

v příštím roce bychom rádi posunuli Esprit zas o kousek 
dál a přitom blíž k vám. Možná jste si všimli, že v podtitulu 
Espritu je napsáno „časopis pro všechny, kterým duševní 
strasti nejsou lhostejné“. O jiné čtenáře ani nestojíme. Naší 
„cílovkou“ jsou lidé, kteří se potýkají nebo potýkali s dušev-
ním onemocněním, jejich rodinní příslušníci a přátelé. Pokud 
se k nim počítají i odborníci z takzvaných pomáhajících pro-
fesí, tím lépe. Budeme se snažit psát srozumitelně a zajímavě 
i o méně záživných, ale důležitých věcech, jako je například 
reforma systému psychiatrické péče. Rádi bychom se věno-
vali co nejširšímu spektru témat, která souvisí s duševním 
zdravím. Doufáme, že nám neunikne nic, o čem byste měli 
být informováni a co by vám mohlo být prakticky užitečné. 
Snad přitom nezapomeneme, že slovo esprit znamená také 
jasnou mysl a vtip. 

Esprit bude od ledna vycházet jako měsíčník se stej-
ným počtem stran jako dosud a bude pro všechny zájemce 
zdarma. Připravujeme distribuční síť, která začíná u členů 
České asociace pro psychické zdraví a postupně se bude 
rozšiřovat do dalších uzlových bodů, jako například psychi-
atrické ambulance, léčebny a kliniky, spřátelené kavárny 
a čajovny, možná i vybrané lékárny a další místa, kde pro 
Esprit najdeme důstojný stánek. Pokud byste o takovém 
místě věděli, napište nám na adresu: ČAPZ, Jelení 9, Praha 1, 
nebo pošlete e-mail: info@capz.cz. Přiměřený počet výtisků 
pošleme na dobírku. 

Během příštího roku chceme Esprit postupně rozšiřovat 
a zlepšovat. Co všechno se nám podaří realizovat, záleží také 
na penězích. Individuálním zájemcům (odběratelům) nabíd-
neme „sponzorské předplatné“ od 240 korun ročně. Pro ty, 
kteří si to mohou dovolit, chystáme takzvanou PAY SEC, což 
je jednoduchý způsob posílání sponzorských darů prostřed-
nictvím e-mailu na zvláštní konto Espritu. Tohle všechno je 
zatím hudba budoucnosti, byť velmi blízké. Vykročit nazna-
čeným směrem jsme se však pokusili už v tomto prosincovém 
dvojčísle. Je už zdarma, a tak ho od nás přijměte jako vánoční 
dárek. Snad se nám dovnitř podařilo „zabalit“ něco, co vás 
zaujme.

Josef Gabriel
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PREVENTIVNĚ EDUKAČNÍ 
PROGRAM PROTI RELAPSU 
PSYCHÓZY 

PREDUKA

Lé íte se s psychózou? 
Pot ebujete Vy a Vaši blízcí informace o této nemoci?
Zajímají Vás žádoucí i nežádoucí ú inky lék ? 
P ejete si v d t, pro  a jak psychózy vznikají?
Ptáte se, jak m žete sami ovlivnit pr b h onemocn ní? 

Pak je PREDUKA ur ena práv  Vám.

Co je to PREDUKA?
Preduka je jednodenní šestihodinový preventivn -eduka ní program 
proti relapsu psychózy. 

Komu je PREDUKA ur ena?
Ú astnit se mohou pacienti s psychotickým onemocn ním a jejich 
p íbuzní i blízcí. 

Jak se PREDUKA provádí?
Program vede dvojice psychiatr  a zdravotní sestra. Pro zajišt ní 
názornosti je výklad doprovázený promítáním. Ú astníci dostanou 
zdarma brožuru s informacemi, do níž si mohou psát poznámky. 

Témata jsou zpracována ve t ech okruzích: 
     1) obecné informace pro pacienty i p íbuzné
     2) informace a rady pro p íbuzné
     3)  informace o programu prevence relapsu psychotického

onemocn ní ITAREPS.

Programu se ú astní pacienti i jejich blízcí spole n : 5 hodin se 
probírají obecné informace o psychózách a jejich lé b , na jednu 
hodinu se pak pacienti a p íbuzní rozd lí; zájemci o ITAREPS se 
zdrží ješt  na 20 minut po ukon ení programu.

Podrobné informace na adrese: 
ELI LILLY, s.r.o.,
Pob ežní 1A, 186 00 Praha 8
tel.: 234 664 111, fax: 234 664 891
e-mail: macak_libor@lilly.com

Jak se na  PREDUKU p ihlásit?
Napište lektor m a oni se Vám ozvou s nejbližšími termíny:
 
     Pardubice: hubsch1@post.cz
     Praha: cermak@pcp.lf3.cuni.cz nebo motlova@pcp.lf3.cuni.cz
     Sokolov: martina.tomes@centrum.cz
     Krom íž: s.petrikova@centrum.cz 

Ú ast na programu je bezplatná.
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Program pro dobré zdraví přináší informace 
o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity pro 
život každého z nás. 

Informace o zdravém životním stylu získáte na setkáních 
v malé skupince lidí, kteří by stejně jako Vy rádi udělali 
něco pro své celkové zdraví. 

Program je vhodný pro všechny lidi trpící schizofrenií 
nebo jinou psychózou.

Setkání malé skupinky lidí (do 12 osob) 
vede školená instruktorka. 

Program se koná jednou týdně po dobu 8 týdnů.  

V programu se dozvíte jak se zdravě stravovat a nepřibývat 
na váze, jak získat dobrou tělesnou kondici a další 
užitečné informace. 

Budete mít možnost zeptat se na cokoli, co Vás o zdraví 
zajímá, a sdílet starosti i radosti s ostatními účastníky.

Účast v programu je bezplatná.

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky na 
opačné straně tohoto textu, u Vašeho psychiatra nebo na 
adrese www.ppdz.cz.

Pro více informací prosím navštivte: www.ppdz.cz
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V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého ošetřují-
cího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je nejblíže 
Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje a sdělí 
Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 
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Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:


