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Česká asociace pro psychické zdraví připravuje nový 
zajímavý projekt „Škola seznamování“.  Program je 
určen mladým lidem ve věku 18 – 35 let se zkušeností 
s duševní nemocí, kteří mají chuť se s někým seznámit, 
najít si přítelkyni či přítele, ale zatím se jim to nedaří 
a zůstávají sami. Podmínkou účasti v kurzu je klidový 
stav nemoci bez akutních projevů, který trvá alespoň tři 
měsíce. „Naším hlavním cílem je zvýšit šance účastníků 
Školy seznamování při navazování nových partner-
ských vztahů v reálném životě. Předpokládaný začátek 
programu je druhá polovina května tohoto roku, účast 
v kurzu není zcela bezplatná, zájemci si ji částečně 
budou hradit sami,“ říká Anna Říhová, koordinátorka 
projektu. Celá seznamovací „výuka“ bude probíhat 
přibližně jeden rok. Program bude realizován ve dvou 
variantách, a to jako „Intenzivní seznamovací kurz“ 
a „Kurz seznamovacích aktivit“, který na rozdíl od 
intenzivní formy pojme větší množství zájemců. 

Intenzivní seznamovací kurz je určen pro 20 účastníků, 10 mužů 
a 10 žen, kteří absolvují deset setkání jednou týdně. „Během nich 
budeme sdílet své dosavadní zážitky spojené se seznamováním. 
Pod vedením zkušených terapeutů se bude diskutovat o klíčových 

problémech spojených s partnerským životem duševně nemocných, 
jako například: kdy odhalit partnerovi svou nemoc, jaké je riziko 

Škola seznamování

postižení u dětí psychicky nemocných rodičů, potíže s nežádoucími 
účinky léků a podobně,“ vysvětluje Anna Říhová. Účastníci intenzivní-
ho kurzu také povinně absolvují třídenní pobyt mimo Prahu, tak zvaný 
„seznamovací výcvik“, který bude naplněn různými aktivitami na zvý-
šení sebedůvěry, podporu 
zdravého životního stylu 
a rozvoj komunikace.  

„Vězte, že ve Škole 
seznamování se budeme 
nejen cvičit v nejrůznějších 
seznamovacích doved-
nostech, ale za pomoci 
terapeutů rovněž posílíme 
svá sebevědomí, navštívíme společně vizážistku, absolvujeme kurzy 
tance i kulinářských dovedností,“ slibuje Anna Říhová a vypočítává 
další akce, kterých se v rámci kurzu můžete zúčastnit: „Vyslechneme 
zajímavé přednášky odborníků, kteří se zaměří například na složitou 
problematiku partnerství či lidské sexuality. Kromě toho navíc něžně 
potrápíme svá těla při zábavných sportovních aktivitách, podíváme 
se na zajímavé kulturní akce a v neposlední řadě také zdokonalíme své 
umění konverzace. A pozor! Možná podnikneme i dobrodružnou plav-
bu parníkem!“ Pro frekventanty méně intenzivní varianty programu 
jsou všechny tyto aktivity dobrovolné, pro účastníky intenzivní formy 
kurzu jsou povinné. 

Pokud byste rádi navštěvovali Školu seznamování nebo máte-li 
zájem o další rozšiřující informace týkající se tohoto projektu, může-
te organizátory projektu kontaktovat na e-mailové adrese:  
skolaseznamovani@capz.cz. 

-kah-

Pod vedením 
terapeutů budeme 
diskutovat 
o problémech 
partnerského života.

Vážení čtenáři, 
právě držíte v rukou již druhé číslo našeho časopisu v tomto roce. Doufám, že většina z vás měla možnost se začíst 
i do lednového Espritu. Únorové číslo je věnováno problematice psychiatrické péče. Bohužel toto téma zamrzlo 
před deseti možná i třiceti lety, a to díky zdánlivě nesmiřitelným postojům mezi dvěma základními tábory 
psychiatrů. První z nich se jednoznačně opírá o tzv. biologický model (léčba psychofarmaky apod.) Druhá skupina je 
psychoterapeutická a preferuje lidskou a komunitní pomoc psychicky nemocným. Ačkoli oba hájí pevně svoji ideologii, 
při bližším prozkoumání zjistíme, že zastánci těchto dvou nesmiřitelných táborů mají navzájem velmi podobné 
názory, které zaštiťuje termín „komplexní terapeutická péče“. 

Možná jsem přílišný optimista, ale mám čím dál tím intenzivnější pocit, že přijetím tohoto pojmu se obě dříve 
znepřátelené názorové skupiny k sobě postupně přibližují a navzájem se obohacují o nové poznatky. A to je dobře, 
protože jedině propojením jejich sil můžeme průběh duševní nemoci výrazně pozitivně ovlivnit. 

MUDr. Martin Jarolímek, prezident ČAPZ 

Mluvit se středoškoláky o riziku 
duševního onemocnění není marné

T ři studenti pražského gymnázia Postupická se obrátili na 
prezidenta ČAPZ MUDr. Martina Jarolímka s žádostí o pomoc 
při řešení svých psychických problémů. Koncem roku 2008 se 

Martin Jarolímek společně s ředitelem občanského sdružení Kolumbus 
Janem Jarošem setkali se studenty gymnázia a informovali je o různých 
typech duševních nemocí. Zvláštní pozornost věnovali psychozám 
schizofrenního okruhu. „Nejméně jeden ze studentů, kteří mě později 
kontaktovali, byl ve zjevném prepsychotickém stavu,“ říká Martin Ja-
rolímek. Při včasném odhalení počínající psychózy a zahájení potřebné 
terapie lze podle něj ve většině případů zabránit plnému propuknutí 
onemocnění a dalším nepříznivým dopadům na život mladého člověka 
(nedobrovolná hospitalizace, zanechání studia, atd.).  Dvouhodinové-

ho setkání se zúčastnilo asi 120 gymnazistů.  „Největší zájem vzbudilo 
téma vlivu  kouření marihuany na vznik schizofrenie,“ uvádí Martin Ja-
rolímek. S osudem mladého člověka, u kterého jednou z příčin vzniku 
schizofrenní psychózy bylo právě kouření marihuany, se mohli studenti 
seznámit prostřednictvím komiksu Příběh opravdového schizofrenika. 
Výtvarník  MgA. Štěpán Tesař v něm ve spolupráci MUDr. Martinem 
Jarolímkem ztvárnil svůj vlastní příběh. Další díl komiksu pod názvem 
Příběh deprese vyjde 1. dubna letošního roku.                                            -red-

   Osvědčená tvůrčí dvojice Štěpán Tesař a Martin Jarolímek připravili další komiks věnující se psychiatrickému onemocnění. Tentokrát s názvem 
„Příběh deprese“. Vernisáž proběhne prvního dubna v Kafe na půl cesty. 
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Budete-li mít chuť zažít něco neobyčejného, zastavte 
se v Domě u Kamenného zvonu na Staroměstském 
náměstí v Praze. Právě tam totiž probíhá výstava 
legendární Prinzhornovy sbírky tak zvaného art brut, 
která nabízí výběr zajímavých uměleckých děl psychi-
atrických pacientů. Výstava byla zahájena 6. 2. a po-
trvá až do 3. 5. 2009, otevřeno je denně (kromě pon-
dělí) od 10 do 20 hodin. Pro zájemce jsou připraveny 
také lektorské prohlídky. Pořadatelem celé akce je 
občanské sdružení ABCD společně s Galerií hlavního 
města Prahy, autorkami koncepce jsou Ivana Brád-
ková a Terezie Zemánková, vnučka významné české 
tvůrkyně art brut Anny Zemánkové.

P rinzhornova sbírka, která obsahuje téměř 5000 umělecký 
děl od obyčejných kreseb tužkou přes olejomalby a plastiky 
až k textům, vznikala především mezi lety 1918 – 1920, 
obsahuje díla přibližně 450 psychicky nemocných osob pře-

vážně z německy mluvících zemí. Jejím autorem je Hans Prinzhorn, 
německý psychiatr a historik umění, který nehodnotil výtvarný projev 
pacientů jako doklad jejich diagnózy, ale zdůrazňoval především jeho 
estetické hodnoty. Sbírka se proslavila především díky Prinzhornově 
knize „Tvorba duševně nemocných“ a stala se výrazným inspiračním 
zdrojem moderního umění. Podněty v ní nalezli například němečtí 
expresionisté (L. Kirchner, O. Schlemmer, O. Kokoschka), surrealis-
té  (M. Ernst) a mnoho dalších (J. Dubuffet, P. Picasso...).

Prinzhornova myšlenka, že výtvarné projevy psychicky nemocných 
jsou stejně hodnotné jako díla „zdravých“ umělců, však měla ve své 
době i odpůrce, a byla dokonce zneužita nacistickým režimem. „Okolo 
nás vidíte monstrózní výplody šílenství, nestoudnosti, nejapnosti 
a naprosté zvrácenosti. To, co tato výstava nabízí, vzbuzuje zděšení 
a znechucuje nás všechny!“ Těmito slovy zahájil předseda Říšského 
kabinetu pro výtvarné umění Adolf Ziegler 19. června 1937 v Mnichově 
putovní výstavu Entartete „Kunst“ neboli Degenerované „umění“, která 
obsahovala 650 děl od 112 moderních tvůrců, například Kandinského, 
Noldeho, Chagalla a mnoha dalších. Aby nacisté dokázali zvrhlost 
avantgardních směrů, zneužili Prinzhornovy sbírky. Část děl z její ko-
lekce zařadili mezi ostatní díla Degenerovaného „umění“ a upozorňovali 
na schody mezi oběma skupinami výtvarných projevů. Tímto způsobem 
chtěli poukázat na psychickou abnormalitu moderních malířů. 

 Deset let po skončení druhé světové války byla Prinzhornova 
sbírka objevena na půdě heidelberské univerzitní kliniky, avšak až 
roku 1963 došlo k jejímu znovuzrození: významný švýcarský histo-
rik umění Harald Szeemann vystavil její část v Kunsthalle v Bernu, 
soustředil se především na práce Oskara Herzberga, Augusta Kletta, 
Else Blankenhorn, Heinricha Hacka, Heinricha Antona Müllera 
a Johanna Knopfa. Díky Szeemanovi je umělecká tvorba duševně 
nemocných v dnešní době chápana jako plnohodnotná součást 
výtvarného umění. 

Česká premiéra  
legendární Prinzhornovy sbírky 

Současná expozice Prinzhornovy sbírky v Praze vychází právě ze 
Szeemanovy koncepce výstavy z roku 1963. Mimoto klade důraz na 
historii a osud Prinzhornovy sbírky a snaží se s ní svého návštěvníka 
seznámit za pomoci stručných a přehledných informačních panelů. 
V Domě u Kamenného zvonu naleznete nejen výtvarná díla umělců 
art brut, ale také portréty pacientů a fotografie z psychiatrických 
klinik. Lákavou součástí výstavy jsou krátké multimediální projekce 
nebo zajímavý doprovodný program, například každou sobotu jsou 
připraveny tzv. Tvořivé dialogy s uměním. Jedná se o zajímavé aktivi-
ty pro rodiny s dětmi, které probíhají od 13 do 18 hodin. Takže hurá 
i s dětmi do galerie!!!

Více na www.artbrut.cz, -kah-

   Gustav Sievers

   Else Blankenhorn

   E. Paul Kunze

Připoj se a pomáhej ve svém okolí! Reformy v opatrovnictví
Dne 16. února 2009 vyslovila vláda souhlas 
s ratifikací Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a mimo jiné uložila 
členům vlády, aby po vstupu Úmluvy v plat-
nost pro ČR zajistili její provádění v rámci své 
působnosti. S ratifikací Úmluvy musí ještě 
souhlasit Parlament a prezident republiky.

Z hlediska reformy opatrovnictví je důleži-
tý článek 12 Úmluvy, na základě kterého mají 
smluvní strany Úmluvy povinnost přijmout 
odpovídající opatření, aby umožnily osobám 
se zdravotním postižením přístup k asisten-
ci, kterou mohou potřebovat pro uplatnění 
způsobilosti k právním úkonům ve všech 
oblastech života na rovnoprávném základě 
s ostatními. Tato opatření musí poskytovat 
odpovídající a účinné záruky, které zamezí 
zneužití a budou respektovat práva, vůli 
a preference osoby, které se týkají. Opatření 
k uplatňování způsobilosti k právním úkonům 
musí zabraňovat konfliktu zájmů a nesmí 
vytvářet prostor pro nežádoucí ovlivňování. 
Musí přiměřeně odpovídat situaci dané osoby 
a má být uplatňována po nejkratší možnou 
dobu a podléhat pravidelnému přezkoumání.

Zdroj: reformaopatrovnictvi.cz

Česká psychiatrie v EU 
27. 2. 2009 se konala v Poslanecké sněmovně 
ČR tisková konference na téma Česká psychi-
atrie v rámci EU. Organizátorem a průvod-
cem akcí byla Koalice pro zdraví ve spolu-
práci s českou Psychiatrickou společností. 
Konferenci zahájil svým příspěvkem  Kam 
směřuje česká psychiatrie? Prof. Mudr. Jiří 
Raboch, předseda Psychiatrické společnosti. 
Na konferenci vystoupili četní odborníci, 
kteří v oboru psychiatrické péče již dlouhou 
dobu působí, jako například Mudr. Ondřej 
Pěč, ambulantní specialista, Mudr. Vladislav 
Žižka, ředitel Psychiatrické léčebny Dobřa-
ny, nebo Mgr. Jitka Styblíková, ředitelka o. s. 
Vida, se zajímavým referátem Mezníky v ži-
votě osoby s duševním onemocněním. Bouřlivé 
reakce vyvolalo vystoupení Mudr. Rostislava 
Čevely, ředitele odboru posudkové služby, 
stejně jako vystoupení Mudr. Mgr. Pavla 
Chytila, zástupce Vojenské zdravotní po-
jišťovny. Kritice ze strany rodičů psychicky 
nemocných byl podroben rovněž Mgr. Mar-
tin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb 
a sociálního začleňování z MPSV. 

Plánovaná závěrečná diskuse vinou 
vypršení časového limitu konání konference 
již neproběhla. Někteří účastníci tuto situaci 
ironicky komentovali s tím, že o problémech 
psychiatrie nikdo (jako vždy) diskutovat 
nechce.                                                                           -red-

O becně prospěšná společnost Nezis-
kovky.cz přichází s novinkou určenou 
zájemcům o práci v neziskovém 

sektoru. Ve své  nabídce vzdělávacích služeb 
organizace nově nabídne rekvalifikační a kva-
lifikační kurzy na pozici profesionálního lek-
tora-konzultanta a fundraisera, jehož cílem je 
zajišťování financí pro neziskovou organizaci. 
Kurzy akreditované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy proběhnou v období od 
dubna do prosince roku 2009 a jeho absol-
venti získají osvědčení o rekvalifikaci. Kurz 
na pozici fundraisera proběhne za podpory 
poradenské společnosti PricewaterhouseCoo-
pers Česká republika.

O smý ročník úspěšného programu 
„Make a Connection – Připoj se“ 
nabízí mladým lidem šanci získat 

finanční podporu na jejich vlastní komu-
nitní projekty. Program v České republice 
realizuje Nadace rozvoje občanské společ-
nosti (NROS) ve spolupráci a za podpory 
společností Nokia a nadace International 
Youth Foundation (IYF). Cílem programu 
je podporovat vlastní projekty mladých lidí 
a pomoci jim v dalším vzdělávání a zís-
kávání důležitých životních dovedností 
a zkušeností. Program má také přispět 
k navázání užšího kontaktu mezi mladými 

lidmi a jejich blízkým okolí – rodinami, vrstevníky, obyvateli dané čtvrti. 
Podané projekty musí splňovat dvě základní podmínky. Musí být zaměřeny směrem „ven“ 

–  na pomoc nebo vylepšení svého okolí. Dále je třeba projekty provádět „dobrovolnicky“. 
To znamená, že realizační tým pracuje bez nároku na honorář. Mladí lidé ve věku 16–26 let 
mohou přihlásit svůj projekt do 31. března 2009. Hodnotící komise pak vyberou ty nejlep-
ší. Nezáleží na tom, zda jsou projekty zaměřeny na ochranu životního prostředí, pořádání 
sportovních klání, pomoc handicapovanému spolužákovi nebo třeba rozvoji kultury. Reali-
zace projektů, kterým bude udělena finanční podpora, bude probíhat od července 2009 do 
prosince 2009. Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů získají dobrovolníci 
také poukaz na několikadenní školení, na němž se naučí, jak řídit své projekty, a zdokonalí si 
schopnosti a dovednosti potřebné pro jejich úspěšnou realizaci, včetně komunikace s médii 
nebo fundraisingu. 

K dnešnímu dni bylo z programu „Make a Connection - Připoj se“ podpořeno téměř 500 
dobrovolnických projektů mladých lidí, na kterých se přímo podílelo na 3800 dobrovolníků. Tyto 
projekty pozitivním způsobem ovlivnily život bezmála 200 tisíc lidí. Průměrný přidělený grant 
v minulých ročnících dosahoval výše 23 000,- korun. Veškeré informace o účasti v programu 
včetně formuláře přihlášky projektu (žádosti o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

-red-

Chcete se stát fundraiserem nebo  
profesionálním lektorem?

Kurz na pozici lektora-konzultanta 
proběhne za účasti maximálně dvanácti osob 
formou jedenácti jednodenních až třídenních 
modulů. Účastníci se během nich připraví na 
činnost konzultanta, seznámí se s metodikou 
a didaktikou lektorské práce a projdou tématy, 
jako jsou prezentační schopnosti, rétorika, 
kreativní techniky, koučování či pravidla 
přípravy workshopů. 

Kurz určený pro fundraisery je otevřen 
pro patnáct účastníků. Bude probíhat formou 
deseti jednodenních a dvoudenních modulů 
a je zaměřený na výuku témat, jako je získá-
vání finančních prostředků, vyjednávání se 
sponzory a přípravu projektů a grantových žá-
dostí. Bližší informace o podávání přihlášek, 
podmínkách účasti a konkrétním programu 
rekvalifikačních kurzů naleznete na www.
neziskovky.cz v sekci věnované vzdělávání.

-red-

   tým projektu Klub instruktorů při DDM Mikulov
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V e dnech 21. 1.–23. 1. 2009 zorganizovala Menthal Health 
Europe (MHE) ve Vídni setkání zástupců sedmi evropských 
zemí, kteří se zabývají problematikou duševní nemoci. MHE 

neboli Duševní zdraví Evropy je evropskou pobočkou World Federa-
tion for Menthal Health (Světové federace pro duševní zdraví). Ře-
ditelkou MHE je sympatická Rakušanka –„železná lady“ Mary Van 
Dievel sídlící v Bruselu. Setkání se zúčastnili zástupci ČR (MUDr. 
Martin Jarolímek), Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Ně-
mecka a Rakouska. Polský reprezentant nedorazil. Tito lidé reprezen-
tují organizace, které byly v každé zemi jmenovány jako tzv. National 
Focal Point („focal“ jako označení skupiny organizací se stejným 
zaměřením). V roce 2008 byla za ČR tímto „focal“ jmenována ČAPZ, 
tudíž jsem se setkání zúčastnil já, coby prezident ČAPZ.

Na úvod nás Mary seznámila s novou koncepcí National Focal 
Point (NFP): přijímat veškeré informace týkající se Menthal Health 
z Bruselu a šířit je v jednotlivých členských státech. Označení 
organizace jako NFP je časově omezené, bude trvat po dobu dvou 
let s možností prodloužení. Počátkem každého nového roku musí 
daná organizace sepsat zprávu o stavu Menthal Health Policy ve své 
zemi, za což možná obdrží menší finanční odměnu. Důležitý je fakt, 
že NFP může prostřednictvím MHE a World Federation for Menthal 
Health vyvíjet tlak na uskutečnění pozitivních změn v přístupu k du-
ševně nemocným v dané zemi. Setkání všech zástupců organizací 
NFP se uskuteční v červnu tohoto roku, v této době proběhnou také 
volby do výboru MHE.

Na konferenci jsme byli podrobně instruování, jak efektivně 
lobbovat na národní úrovni, a to především v tomto období, jelikož 
se blíží volby do Evropského parlamentu (červen 09). Mimo jiné 
jsme se také dozvěděli, že se šíří trend nazývat duševní zdraví (dříve 
duševní nemoc) termínem „well beeing“. Velmi překvapivé bylo pro 
mne zjištění, že v Maďarsku jsou obecně používané anglické výrazy 
jako „key worker“ (klíčový pracovník) či „community care“ (komu-
nitní péče) nesrozumitelné i pro profesionály samotné.Bouřlivou 

MHE pomáhá Evropě zlepšit postoj k duševně nemocným

diskusi vyvolalo téma Jak (spolu)pracovat s médii. Bylo zajímavé 
slyšet, jak se situace v jednotlivých členských státech liší. Napří-
klad v Chorvatsku jsou média široce otevřena informacím o péči 
o duševně nemocné a zpracovávají toto téma v pozitivním duchu, 
zatímco v Německu je situace naprosto opačná. Pro mě samotného 
bylo největším přínosem konference získávání informací o tom, jak 
se prostřednictvím NFP prosazuje v Evropě deinstitucionalizace 
psychiatrické péče ve srovnání s ČR.

-jar-

V belgickém městě Beernem stojí 
uprostřed přírody velká psychiatrická 

léčebna. Právě proto, že je v zahradách 
léčebny a v jejím okolí mnoho přírodních 
krás, pořádají se zde speciální hodiny 
přírodopisu pro malé školáky (9–12 let). 
Děti jezdí do léčebny v doprovodu svých 
rodičů, potkávají pacienty a vůbec netuší, 
co se děje v té obrovské budově a kdo jsou ti 
zvláštní lidi. Zaměstnanci léčebny si všimli, 
že se děti svých rodičů vyptávají, co to má 
všechno znamenat. Rodiče ale buď nechtějí, 
nebo neumí dětem odpovědět. Někteří z nich 

dokonce raději ani nejezdí na parkoviště 
uvnitř areálu a své potomky vysazují z auta 
rovnou u brány. 

Pracovníci léčebny se s tím rozhodli něco 
udělat. Za spolupráce dětí, jejich učitelů 
a personálu léčebny vznikl příběh o dvou 
dětských detektivech odhalujících záhadu, 
která se v léčebně stala. Profesionální vý-
tvarník pak převedl příběh do komiksu. Ten 
od nynějška dostane každé dítě ještě před-
tím, než poprvé vstoupí do areálu léčebny. 

Komiks děti nenásilně seznamuje s exis-
tencí psychických nemocí a dává jim srozumi-

Příklady dobré praxe
projekt „Good practices for combating social exclusion of people with mental health problems“ se snaží 
o mezinárodní výměnu úspěšných projektů úspěšně bojujících se společenským vylučováním psychicky 
nemocných lidí. více na: www.mentalhealth-socialinclusion.org

Bláznivý komiks z Belgie
telné odpovědi na mnoho jejich otázek. Obráz-
kový příběh pozitivně ovlivnil i postoj moha 
rodičů a učitelů. Projekt má velký potenciál 
pro přenos do dalších zařízení. Jeho přínosem 
je také to, že se zaměřuje na děti, které bývají 
často opomíjené ve snahách o osvětu; snad je 
tomu tak i proto, že není jednoduché najít sro-
zumitelnou cestu, jak jim problematiku psy-
chiatrického onemocnění vysvětlit. Komiks 
tak poskytuje dospělým dobrý nástroj, jak děti 
s touto oblastí seznámit (nemluvě o tom, že 
informuje i samotné dospělé). 

-jml-

Už řadu let upozorňují odborníci na rostoucí počet 
duševních onemocnění a na nedostatečné zajištění 
psychiatrické péče v České republice. Množství problé-
mů lze rozdělit do tří okruhů. První souvisí s tím, jak 
se k potřebám duševně nemocných lidí staví veřejnost 
a její reprezentanti (politici, média). Druhý okruh 
problémů se týká nevyváženosti systému psychiatrické 
péče (většina pacientů se léčí v psychiatrických léčeb-
nách, minimální podíl komunitní péče, chybí návazná 
sociální péče). Třetí okruh problémů je spjat s různými 
přístupy odborníků k řešení vzniklé situace.

O dpověď českých psychiatrů na otázku, o jaký model 
psychiatrické péče bychom měli v České republice usilovat 
a jaké podniknout kroky k jeho prosazení, do značné míry 
závisí na jejich zakotvení v současné podobě systému. 

Lékaři pracující v psychiatrických léčebnách mají trochu jiné zájmy 
než ambulantní psychiatři či vědecko-výzkumní pracovníci na 
psychiatrických klinikách nebo ti, kdo se angažují v komunitní péči 

Česká psychiatrická péče trpí nezájmem  
veřejnosti, politiků i novinářů 

a v neziskových organizacích. Donedávna převažoval pocit ohrožení 
„konkurenční skupinou“ a snaha bránit vlastní postavení. V posled-
ních letech se situace změnila jednak vlivem vývoje v zahraničí (pře-
devším v dalších státech Evropské unie), jednak tím, že zanedbanost 
psychiatrické péče v České republice je stále zřejmější a komplikuje 
život psychiatrům i jejich pacientům napříč celým systémem. 

Rozdělení komunity psychiatrů na obhájce a odpůrce léčeben, 
už není aktuální. „Tady je potřeba pochopení a porozumění. Z mé 
strany i ze strany doktora Jarolímka k tomu byly učiněny určité 
kroky. To porozumění není zdaleka plné, je jen částečné, nicméně 
dochází ke zlepšení. Lékaři pracující ve stacionářích pochopili, že 
neusiluji o likvidaci služeb, které převážně pokládám za sociální, to 
jest komunitní péče o duševně nemocné. Sami jsou rádi, že mohou 
svého klienta poslat do psychiatrické nemocnice, když si s ním nevě-
dí rady,“ říká bývalý ministr zdravotnictví a donedávna ještě ředitel 
bohnické léčebny MUDr. Ivan David, CSc. 

Nevyváženost psychiatrického systému je velká 
Psychiatrické léčebny u nás poskytují osmdesát procent lůžkové 
péče, pouze dvacet procent pacientů je hospitalizováno na psy-
chiatrických odděleních. Česká republika má 114 lůžek na 100 
tisíc obyvatel, například v Anglii vystačí s polovinou tohoto počtu, 

   Washington, Steilacoom. Opuštěná státní psychiatrická léčebna. Chceme, aby podobně vypadal za pár let nějaký ústav v Česku?
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v sousedním Německu mají na 100 tisíc obyvatel 75 lůžek. Psy-
chiatrické léčebny jsou nedostatečně financovány, a aby dostaly 
od zdravotních pojišťoven potřebné peníze, musí mít obsazeno co 
nejvíce lůžek. To vede k tomu, že do léčeben 
jsou přijímáni i ti pacienti, kteří by mohli být 
léčeni v denním stacionáři (kdyby v blízkosti 
jejich bydliště nějaký existoval). Kritiku poměrů 
v léčebnách (její oprávněnost potvrdila i ne-
dávná zpráva ombudsmana) nelze zaměňovat 
za snahu likvidovat léčebny. „Myslím, že rušit 
léčebny vůbec nikdo nechce, že to je nedo-
rozumění. Problém je v tom, že máme velmi 
mnoho lidí v léčebnách a nemáme vůbec nikoho 
v oblasti, které se na západě říká komunitní 
péče. Je to takový typ péče, kde se pacienti léčí 
pokud možno co nejblíže svým domácím podmínkám. Docházejí do 
komunitních zařízení, kde jsou přes den, a na noc se vracejí domů, 
aby se nezpřetrhaly jejich sociální vazby,“ říká doc. MUDr. Jan 
Vevera z psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. 

Další velký problém je podle něj v tom, že u nás léčebny do znač-
né míry suplují zařízení sociální péče. „V mnoha případech jsou staří 
pacienti s počínající demencí hospitalizováni hlavně proto, že nemají 
rodinu, která by se o ně mohla starat. Problém rozštěpení zdravot-
ních a sociálních služeb je tady hodně výrazný. Nabídka komunitní 
péče, kdy pacienti zůstávají co nejblíže svému domácímu prostředí, 
je u nás nedostatečná a je nahrazována lůžkovou péčí,“ konstatuje 
Jan Vevera a dodává, že podle zahraničních zkušeností se přecho-
dem na komunitní péči moc peněz neušetří. „Ve Spojených státech 
a v západní Evropě se často argumentovalo tím, že pacienti tam 
nebudou přes noc a že se ušetří za hotelové služby. Není to pravda, 
komunitní péče není levnější, ale je pro mnoho pacientů lepší. 

Výsledky mezinárodní studie Eden ukázaly, že i pro pacienty 
s akutní psychotickou poruchou jsou stacionáře stejně vhodné 
jako hospitalizace,“ tvrdí Jan Vevera. Rozvinutý komunitní systém 

podle něj umožňuje, aby se i pacienti se závažnějšími diagnózami 
více léčili doma. Ale to neznamená, že bychom se měli zříkat výhod, 
které přináší soustředění psychiatrické péče do velkých areálů, jako 

například v pražských Bohnicích. „Vůbec si 
nemyslím, že musíme léčebny zrušit, ale pa-
cienti by tam neměli být zavřeni dva nebo tři 
měsíce. Možná, že bychom mohli velkou část 
jejich lůžek proměnit na formu stacionárních 
lůžek, ale museli bychom mít pro pacienty 
ještě nějakou podporu v komunitě. 

Dříve, než začneme omezovat počet akut-
ních lůžek, je potřeba vybudovat komunitní 
centra. Konkrétně v Praze může být takové 
centrum umístěno ve stávajících prostorách 
bohnické léčebny,“ říká Jan Vevera a připo-

míná, že Bohnice už dávno nejsou periferií Prahy a pro Pražany jsou 
snadno dostupné. V jiných regionech mají pacienti každý den do 
nejbližší léčebny mnohem dál. Dojíždět do stacionáře umístěného 
v léčebně třicet nebo čtyřicet kilometrů, není samozřejmě možné. 

Zatím chybí finance a chuť něco změnit 
Změna systému psychiatrické péče v České republice předpokládá 
vůli a peníze. „Aby se tím někdo zabýval, musí nejdřív připustit, že 
ten problém vůbec existuje. První podmínka je, aby se o tom někdo 
dozvěděl,“ říká Ivan David. Vedle politiků mají vůči duševně ne-
mocným lidem velký dluh i novináři, kteří přehlížejí problémy v ob-
lasti psychiatrické péče. Je potřeba vytvářet tlak zdola a v tom jsou 
naši psychiatričtí pacienti handicapováni. Chronický schizofrenik 
většinou není člověk, který dělá komentátora v novinách. Existují 
výjimky, ale obecně jsou psychiatričtí pacienti hodně němí,“ říká 
Jan Vevera. K tomu, aby se zlepšily podmínky pro léčbu pacientů se 
závažnými diagnózami, společnost politiky příliš netlačí. „Poli-
tici nemají zvláštní chuť se tím zabývat, protože nevědí, jak by to 
vyřešili a jaký by z toho měli prospěch. Ale ten prospěch nemusí být 

finanční, může být takový, že se zviditel-
ní,“ říká Ivan David. Přiznává ovšem, že 
zatím se politici snaží zviditelnit jinými 
věcmi, než jsou kroky ve prospěch duševně 
nemocných lidí. 

Diskriminační přístup státu k těmto 
pacientům se zřetelně odráží ve financo-
vání. „Uvážíte-li, že zanedbanost ústavů 
v České republice je kolem deseti miliard 
korun a že na investice ve všech ústavech, 
včetně plicních a rehabilitačních, se ročně 
vydává 120 miliónů ročně, tak je jasné, že 
to jen trochu zbrzďuje narůstající deficit. 
A jestliže v psychiatrické léčebně v Boh-
nicích z třiceti dvou pavilonů, kde máme 
pacienty, jenom ve třech je výtah, kdy za 
posledních dvacet lety byly nějak rekon-
struovány tři pavilony, tak jistě pochopíte, 
že rekonstrukce těch ostatních by trvala 
tímhle tempem dvě stě let. Čili se dostá-
váme do nesmyslných čísel. Znamená to, 
že je potřeba investovat několikanásobně 
více peněz. Vedle toho je třeba říci, že 
v léčebnách jsou pacienti, kteří by tam 
být nemuseli, kdyby existovaly podmínky 
pro jejich léčení mimo ústavy,“ říká Ivan 
David

Josef Gabriel

v léčebnách jsou 
pacienti, ktěří by tam 
být nemuseli, kdyby 
existovaly podmínky 
pro jejich léčení mimo 
ústavy. 

   František chodí přes den do komunitního centra, ale noci tráví doma u svých blízkých.

V březnu začíná první wokrshop vzdělávacího projektu 
Coopera. Je určen psychiatrům, kteří se věnují léčení 
schizofrenie a poskytuje praktický návod pro komuni-
kaci s psychotickými pacienty.

N ejdůležitější dovedností, kterou by si psychiatři měli 
odnést z interaktivních workschopů Coopera, je nový 
způsob komunikace s pacienty a jejich blízkými. 
Odborným garantem a hlavním autorem české verze 

původního belgického projektu je primář Denního psychoterape-
utického sanatoria Ondřejov MUDr. Martin Jarolímek. Takzvaná 
„kariéra psychiatrického pacienta“ začíná při prvním vážném útoku 
psychózy. Jen se znalostmi, které si lékaři přinesli z lékařské fakulty, 
ale nedokážou komunikaci s psychiatrickým pacientem adekvátně 
zvládnout. Cílem workshopů je názorné předvedení motivačních 
rozhovorů mezi lékařem a pacientem i mezi lékařem a jeho příbuzný-
mi. Prakticky využitelné komunikační návody umožní lékaři navázání 
pevného terapeutického vztahu a zabrání negativnímu nasměrování 
vývoje psychotického onemocnění.

Kariéra psychiatrického pacienta
Začátek léčení vážných psychotických onemocnění je v současnosti 
podle Martina Jarolímka v devadesáti procentech poznamenán nee-
fektivní komunikací mezi lékařem a pacientem i mezi lékařem a rodiči 

nebo jinými pacientovými blízkými osobami. „Každodenně se setká-
vám s podobnými případy, jako je tento: studentka se dostane na příjem 
psychiatrické léčebny, protože se snažila se přeplavat Vltavu, když 
byly mrazy. Přijela sanitka, nic ji neřekli, zabalili ji do deky, ´někam vás 
odvezem do tepla´ a vysadili ji v Bohnicích. V přijímací kanceláři se s 
ní nikdo o ničem nebavil, vzali jí osobní věci a dali do igelitového pytle, 
nikdo ji nevysvětlil kde je, proč tam je, že bude nutné užívat léky a na co 
ty léky jsou,“ říká Martin Jarolímek. Počáteční imprinting se podle něj 

v osmdesáti procentech 
případů děje v psychi-
atrických léčebnách, 
na místě, kde personál 
má strašně málo času, 
na oknech jsou mříže, 
měkteré pokoje jsou po 
dvanácti lůžcích. „Rodi-
če, kteří tam druhý den 
přijdou, vidí pacienty 
utlumené pod vlivem 
léků, jak se šourají v žu-
panech po chodbách, 

vidí svou dceru na posteli. Holka je ztuhlá. Protože nevěděla, kde je, co 
je a proč stojí nahá na vyšetřovně, začala kolem sebe mlátit a rozmlátila 
třeba lékovou skříňku, dostala injekci a vytuhla. Kdyby se bránila ještě 
víc, tak ji přikurtují k posteli,“ uvádí Martin Jarolímek. 

Coopera:  
nestačí říct „ Je to schizofrenie“

jestli jste si mysleli, 
že vaše dcera bude 
právničkou, tak na 
to zapoměňte. skončí 
v invalidním důchodu 
a čekají ji opakované 
hospitalizace.

téma
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informace o projektu
Workshopy Coopera by měly poskytnout zvláště mladším 
psychiatrům praktický návod komunikace s psychotickými 
pacienty a jejich příbuznými. Na přípravě tohoto programu, 
který podporuje společnost Jansen-Cilag, se společně s Mar-
tinem Jarolímkem podílí MUDr. Lucie Bankovská Motlová 
z 3. LF UK Praha. První cyklus šesti regionálních workshopů 
se uskuteční v průběhu března až května 2009. Zájemci z řad 
psychiatrů se mohou přihlásit k účasti na e-mailové adrese 
lserakov@its.jnj.com nebo na telefonním čísle 227 012 254 
u slečny Lenky Šerákové.

Hlavně nepodcenit diagnózu...
Tenhle nešťastný začátek léčby vážné psychické nemoci mívá 
bohužel neméně nešťastné pokračování. „Při první návštěvě lékař 
na rodiče zpravidla nemá dostatek času, tak je odkáže, ‚přijďte za 
dva, tři dny, uvidíme, vypadá to, že se jedná o akutní psychiatric-
ké onemocnění‘. Klidně za tři dny takový frajer psychiatr řekne, 
‚je to schizofrenie‘. Říkám tomu maligní informace,“ vysvětluje 
Martin Jarolímek. Rodiče se dozvědí, že schizofrenie, je nevyléči-
telné onemocnění, což mnohdy znamená celoživotní užívání léků 
s případnými vedlejšími účinky. Jestli jste si mysleli, že vaše dcera 
bude vynikající právničkou, tak na to zapomeňte. Nejspíš skončí 
v nějakém částečném nebo plném invalidním důchodu, čekají ji 
pravidelné kontroly, opakované hospitalizace. „Tuhle informaci 
dostanou rodiče jen tak od mladého, nezkušeného psychiatra, který 
je sám bezradný a ví jen to, že nejhorší chybou by bylo podcenit dia-
gnózu. Proto vytasí tu nejhorší možnost, je klidný a vůbec nedomýš-
lí důsledky svého verdiktu,“ konstatuje Martin Jarolímek. 

Dvě cesty pro nemocného
Emočně rozdrásaní rodiče se při neuváženém sdělení diagnózy 
musí vypořádat s tím, že mají syna či dceru schizofrenika, vyčítají si 
mnohdy, že nemoc zavinili, nevědí, co na to řeknou příbuzní, sousedi. 
Při delším průběhu nemoci se obávají, že až se nebudou moci starat, 
jejich dítě skončí v domově důchodců nebo na ulici. „Toto je uzlový 
bod, kde se předurčuje osud toho člověka. Když někomu dám hned 
při první hospitalizaci diagnózu schizofrenie a dávám ji i rodině, tak 
už kráčí ‚schizofrenickou cestou‘. Když něco pojmenuju přechodnou 

psychotickou poruchou, s možností že už se to neobjeví, otevírá se 
mu optimistická cesta. A kdyby to náhodou byla schizofrenie, je pro-
kázáno, že jedna třetina schizofreniků má velmi velkou možnost na 
úplně vyléčení. S takovými informacemi a s nabídkou pomoci mohou 
být výsledky vývoje nemoci diametrálně odlišné. Může z něj být chro-
nický schizofrenní pacient ve vytahané teplákové soupravě, ale také 
to může být člověk, který funguje v různých sférách života, v rodinné, 
osobní, pracovní, sociální. Je si ale vědom svého handicapu, má 
platíčko léků a ví, že když tři noci nebude spát nebo  bude vystaven 
nějakému většímu stresu, vezme si pár dní po jedné tabletě Ziprexy 
a tím toho draka ve svém nitru zastaví,“ říká Martin Jarolímek. 

-ga-

K oncem roku 2008 vyšlo druhé vydání (1. vyd. 2004) 
knihy Postupy v léčbě psychických poruch. Publikace je 
určena zejména odborné veřejnosti a informuje o hlavních 

psychiatrických nemocech. Popisuje projevy duševních poruch, 
pravděpodobnou etiologii (příčiny vzniku nemocí), věnuje se 
možnosti včasného rozpoznání nemoci a doporučuje konkrétní 
léčebné postupy. Mimo čtyř hlavních autorů – D. Seifertová, 
J. Praško, J. Horáček, C. Höschl – se na vzniku knihy podílelo 
dalších 42 odborníků zvučných jmen. Od prvního vydání se druhé 
liší nejenom výrazným navýšením počtu stran, ale i obsahově. Ve 
druhém vydání autoři kladou do popředí změnu přístupu k jednot-
livým pacientům. 

wJelikož se ve své praxi po dvacet let věnuji léčbě schizofrenie, 
zaměřím se ve své recenzi na tuto diagnózu. Obsah kapitoly o schi-
zofrenii nepřináší žádné nové a převratné poznatky. Zaujalo mě však 
konstatování, že pacienti s tímto onemocněním mají vyšší úmrt-
nost v důsledku nehod a somatických komplikací. Jestliže autoři 
nazývají mnohokráte prokázanou vyšší suicidalitu (sebevražedné 
jednání) u schizofreniků „nehodou“, jedná se o odvážné pozitivní 
přerámcování daného fenoménu. V další části kapitoly je na můj 
vkus věnována příliš velká pozornost dvěma aktuálním produktům 
podporovaným farmaceutickou firmou Eli Lilly, a sice PREDUKA 
a ITAREPS. S podivem jsem také zjistil, že tak závažnému psychic-
kému onemocnění, jako je schizofrenie, je věnována menší pozor-
nost (18 stran), než např. panické poruše (23 stran). Na druhou 
stranu pozitivně hodnotím vyčlenění nové diagnostické jednotky 

Standardy psychiatrické léčby jsou k ničemu 
tzv. duální diagnózy. Největším přínosem kapitoly je zdůrazňování 
nezbytnosti komplexního terapeutického přístupu k pacientům se 
schizofrenií. 

V uvedené publikaci je řada algoritmů, tj. návodů pro lékaře, jak 
postupovat při léčbě. Nebudu zde rozebírat silné či slabé stránky 
jednotlivých algoritmů, ale dovolím si zmínit výrok profesora Vo-
lavky, který pronesl na poslední psychofarmakologické konferenci 
v Jeseníku roku 2009, že veškeré algoritmy či standardy psychiat-
rické léčby jsou v podstatě k ničemu, a že za nejdůležitější považuje 
lidský a individuální přístup k člověku, který onemocněl psychickou 
chorobou. 

MUDr. Martin Jarolímek 
 

Postupy v léčbě psychických 
poruch, Algoritmy České 
psychofarmakologické společnosti  
publikaci vydala academia medica 
pragensis v nakladatelství  
medical tribune cz 
praha, 2008 
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Co tvoří systém komunitní péče?
Základními opěrnými body komunitní 
péče jsou denní sanatoria, krizová centra 
a mobilní týmy schopné poskytnout včasnou 
pomoc lidem ohroženým duševní nemocí. 
Dále jsou to různé formy chráněné práce 
a bydlení, kluby pro volný čas, psychiatrické 
ambulance a psychologické poradny. Hlavní 
výhodou komunitní péče je to, že se odehrá-
vá v přirozeném, tedy normálním prostředí, 
a nikoliv uvnitř uzavřeného prostoru velkých 
psychiatrických institucí. Tento systém lépe 
umožňuje individuální přístup k pacientům, 
„ušití ochranného a pomáhajícího kabátku“ 
podle konkrétních potřeb klientů. 

Které typy služeb je výhodnější poskytovat 
v menších komunitních zařízeních a co je 
naopak lépe soustředit do léčeben?
Největší důraz kladu na propojenost jed-
notlivých segmentů komunitní péče, včetně 
služeb lůžkových zařízení poskytovaných 
v daném regionu. Jednotlivé prvky komu-
nitní péče, o kterých jsem hovořil, vytvářejí 
hustou síť, kterou by neměl propadnout 
žádný pacient, který potřebuje pomoc. 
Komunitní péče však může pouze částečně 
pomoci pacientům v akutním stadiu nemoci. 
V těchto případech je mnohdy nezbytná 
hospitalizace pacienta, případně i proti jeho 
vůli (samozřejmě pod patřičným legislativ-
ním dohledem). Někdy pacient není schopen 
fungovat v komunitě i za všemožné komunit-

Záchranná síť komunitní péče  
nemusí vždycky stačit 

ní podpory. V těchto případech je potřebná 
dlouhodobá hospitalizace v psychiatrické 
léčebně. Neustále je však nezbytné počítat 
s perspektivou dosažení vyššího stupně sa-
mostatnosti dotyčného jedince a po propuš-
tění s předáním do komunitní péče. Důležitá 
je vyvážená existence lůžkové a komunitní 
péče a především součinnost těchto dvou 
nezbytných složek péče o duševně nemocné. 

Jak by se měl tedy změnit současný systém 
psychiatrické péče? 
Většina péče o duševně nemocné by se 
měla odehrávat v systému komunitní péče. 
Zdůrazňuji pojem „péče“, protože to, co 
potřebují pacienti s psychickou chorobou, 
je daleko rozsáhlejší systém služeb, než 
pouhopouhá psychiatrická léčba. Duševní 
onemocnění – zvláště z okruhu psychóz – 
může natolik destruovat život dotyčného 
člověka v rovině osobní, pracovní a sociální, 
že ve všech těchto oblastech je potřeba 
poskytnout adekvátní pomoc. Pouze deset až 
patnáct procent duševně nemocných by se 
mělo léčit v psychiatrických zařízeních.  A to 
především na psychiatrických odděleních 
všeobecných nemocnic, a nikoli v psychiat-
rických léčebnách. Situace v České republice 
je však naprosto opačná a jakékoliv tendence 
ke změně jsou v nedohlednu. V zemích 
západní Evropy obecně převládá názor, že 
psychiatrické léčebny s počtem lůžek kolem 
200 by se měli starat pouze o nepropustitelné 

pacienty a o pacienty se soudem nařízenou 
ochrannou ústavní léčbou.

Jak lze pomoct blízkým psychicky  
nemocného? 
V případě sourozenců psychiatrických paci-
entů je to poměrně jednoduché. Aktivně je 
oslovovat, vysvětlovat možnost vzniku psy-
chických problémů a nabídnout pomoc celé 
rodině, kdyby se takové problémy vyskytly. 
Stejně tak je důležité informování veřejnosti 
pomocí plošných kampaní o duševních 
nemocech, jejich projevech a možnostech 
pomoci. Dále pak cílené osvětové přednášky 
především na středních školách, kde jsou 
studenti ve věku, ve kterém psychiatrické 
onemocnění nejčastěji vzniká.

Josef Gabriel

Podle primáře Denního psychiatrického sanatoria Ondřejov a prezidenta 
České asociace pro psychické zdraví MUDr. Martina Jarolímka je nutné vy-
tvořit propojený systém komunitní a lůžkové psychiatrické péče. Jedině tak 
lze lidem s prožitkem duševní krize poskytnout odpovídající formu pomoci. 

inzerce
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V zákoně o sociálních službách není stanoveno, kdo 
má povinnost zajistit sociální péči. Kraje a obce mají 
uloženu pouze povinnost sociální služby plánovat. Lidé 
si tedy budou muset o potřebné péči nechat jenom zdát.  

V psychiatrických léčebnách je spousta nepropustitelných 
pacientů, kteří nemají vyřešeny základní sociální otázky 
– bydlení, stravování, pomoc při zařizování nejnutnějších 
věcí. Jejich počet se odhaduje na dvacet až třicet procent 

z celkové kapacity léčeben. Kolik lidí propuštěných z lůžkových 
zařízení psychiatrické péče potřebuje návaznou zdravotně sociální 
pomoc, také nikdo přesně neví. „Terén je zmapovaný jen částečně, ale 
například bezdomovci jsou nespočitatelní,“ říká MUDr. Ivan David, 
náměstek pro vědu, výzkum a vzdělávání v Psychiatrické léčebně 
Bohnice. 

Kraje se o sociálně potřebné starat nemusí
Povinnost postarat se o duševně nemocné, kteří si nejsou schop-
ni zajistit své sociální potřeby, není v naší legislativě dostatečně 
zakotvena. „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. Podle něj se 
kraje při tvorbě zákona o sociálních službách uložení této povinnosti 
„ubránily“. Na to, že není zajištěna návazná sociálně zdravotní péče, 
poukazuje i zpráva ombudsmana o situaci v některých psychiatric-
kých léčebnách publikovaná v září roku 2008. „Neexistence subjektu 
odpovědného za osud vážně nemocných, kteří jsou osamoceni a už 
nejsou schopni se o sebe postarat, způsobuje značnou zátěž pro 
léčebny a z nemocných činí jen objekt (ne)zájmu institucí,“ konsta-
tuje ochránce práv. Ministerstvu práce a sociálních věcí ombudsman 
doporučuje aktivně spolupracovat s kraji na doplnění sítě sociálních 
služeb. 

Menší komunitní zařízení, která by mohla zajišťovat po-
třebnou zdravotně sociální péči o pacienty poblíž místa jejich 
bydliště, v naprosté většině regionů chybí.  „Ochránce jako 
velmi palčivou vnímá špatnou situaci pacientů, jejichž potřeby 
zasahují jak do zdravotní péče, tak do sociálních služeb. Ať už 
se jedná o seniory nebo mladší pacienty, pro které chybí sociální 
služby pobytové i terénní schopné reagovat na jejich psychická a 
sociální specifika. Když se v roce 2007 povinně rozběhlo pláno-
vání sociálních služeb na úrovni krajů (povinnost zpracovávat 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb dle § 95 zákona o 
sociálních službách), vznikly různé strategické dokumenty, které 
tento problém také pojmenovávají. Vesměs ale od analýz nebylo 
dále postoupeno,“ píše ochránce práv.  „Plánovat můžete cokoli. 
Můžete si naplánovat cestu kolem světa, a když na ni nemáte, tak 
ji nikdy nebudete realizovat. “ komentuje Ivan David povinnost 
krajů sociální služby plánovat, ale nikoliv je zjišťovat. Dokud 
nebude povinnost krajů zajistit sociální péči o ty, kteří se o sebe 
nemohou postarat sami, zakotvena v zákoně, je nevymahatelná. 
„Jsme unikátním státem v Evropské unii, kde péči o sociálně 
potřebné nemusí zajišťovat nikdo,“ říká Ivan David.

Kdo se postará o nepropustitelné  
pacienty? Nikdo!

Všichni mají alibi
Součástí systému psychiatrické péče by měla být také návazná soci-
álně zdravotní péče včetně pracovní rehabilitace a terapeutické péče. 
„Někomu by musela být uložena povinnost, že se o to má starat, aby 
takový požadavek byl vymahatelný. Zatím není vymahatelný, protože 
nikdo nemá tuto povinnost. Ale to je jen částečka celého deficitní-
ho systému. My jsme schopni poskytovat zdravotní péči. Jakmile 
pacienta propouštíme, už se nemůžeme obrátit na nikoho, kdo by měl 
nějakou povinnost. Musí to být kraj, a v případě Prahy magistrát, kdo 
má povinnost postarat se o sociální potřeby toho člověka,“ říká Ivan 
David. 

Současný systém je podle něj alibistický. „Kraje říkají, vždyť jsme 
vloni vydali dvanáct miliónů na grantech pro občanská sdružení, 
tak se staráme. Víc od nás nemůžete chtít, ať se stará někdo jiný. 
My už jsme svoji úlohu splnili. My jsme si vylobovali, že nebudeme 
odpovědní. Vždyť je tady řada občanských sdružení, které se o ty lidi 
starají, a jak hezky. Vždyť jsme si to napsali do výroční zprávy. Jsou 
tam barevné obrázky na krásném papíře. Občanská sdružení říkají, 
my jsme dostali tolik a tolik peněz, můžeme se postarat o tolik a tolik 
pacientů a tenhle, ten už je přebytečný,“ uvádí Ivan David. 

Zákonodárci, kteří přijali zákon o sociálních službách bez zakot-
vení povinnosti krajů postarat se o sociálně slabé občany, se podle 
něj omlouvají tím, že jinak by zákon, který přinesl seniorům a lidem 
se zdravotním postižením určitá zlepšení, vůbec neprošel. „Před 
přijetím tohoto zákona mělo jako nejvyšší orgán státní správy po-
vinnost starat se o potřebné Ministerstvo práce a sociálních věcí. Po 
přijetí tohoto zákona už ministerstvo tuto povinnost nemá. Řeknou 
vám, že ministerstvu zbylo pouze pět z původních stovek ústavů. 
My ten problém řešit nemůžeme, nemáme na to nástroje, nemáme 
na to fondy. Ptám se, kdo to tedy má řešit, když nikdo nemá uloženu 
povinnost? Kdo jiný, než nikdo,“ odpovídá ironicky Ivan David. Ani 
ambulantní psychiatři nemají „spádovou oblast,“ v níž by se starali 
o své duševně nemocné. „Dnes máte ambulantní psychiatry, kteří 
nemají žádnou takovou oblast, nemusejí se o nikoho starat. Já jim to 
nevyčítám, prostě jim to nikdo neukládá. Co by se starali. Já se jim 
nedivím. Já se taky nestarám a nechodím po bytech a neptám se, 
není tady někdo náhodou duševně nemocen?“ říká Ivan David.

-ga-

Duševně nemocní lidé se často věnují umě-
lecké tvorbě. Dá se říct, že umění je svým 
způsobem terapie?
Umění jistě může takhle fungovat, ale musí 
být velice intenzivní, musí mít skoro až ma-
gickou sílu. Ale nemyslím si, že by dokázalo 
přemoci psychózu, nebo ji dokonce vyléčit. 
To nejde. To je jako chtít, aby nám srostla 
třikrát zlomená noha jenom silou vůle. Teď 
mluvím o psychoticích, o lidech, kteří mají 
halucinace, bludy, což je kategorie, která je 
na tom svým způsobem nejhůř. Na druhou 
stranu může umění dát životu vnitřní řád.  
Odreagování ve výtvarném nebo verbálním 
projevu, jako je třeba psaní básní a snaha 
o vytvoření určitých pravidel, může pomoci 
k vytvoření nějaké struktury, která psychic-
ky nemocného člověka drží přece jenom 
v realitě. Tito lidé si musí nějaký systém 
vytvořit – buď špatný nebo lepší. Myslím, že 
umělecká tvorba jim pomáhá vytvořit si tu 
lepší variantu světa. 

Jak vypadá takový systém pravidel, podle 
kterého by se měl nemocný člověk řídit?
Ti lidé se musí naučit s psychózou žít, musí 
si vytvořit psychotický svět, ve kterém se hůř 
nebo líp orientují, a podle toho líp nebo hůř 
přežívají v normálním životě. Člověk s psy-
chózou se musí naučit s psychózou nějak 
vyjít. Na jedné straně chodí do práce a jezdí 
tramvají a musí dávat pozor na přechodu, 
aby chodil jenom na zelenou a nepřejelo ho 
auto a na druhou stranu se musí vyrovnat 
s tím, že slyší hlasy, které na něho křičí, často 
velice intenzivně, pletou se mu do života, 

Člověk nemusí být  
šťastný, když je zdravý… 

O tajemstvích lidské duše a těla, psychické nemoci a zdraví s MUDr. Michalem Maršálkem, CSc. primářem 
v Psychiatrické léčebně Bohnice

radí mu, aby se zabil, nebo komentují, hele, 
zahejbá doleva, on si z toho musí udělat sys-
tém, protože nelze žít bez nějakého systému, 
třeba i špatného. 

Co myslíte tím špatným systémem?
Měl jsem pacienta, kterého po léta nesmírně 
obtěžovaly sluchové halucinace. Pořád ho 
řídily. Zahni doleva, teď nepřecházej, teď se 
podívej doprava, jak to jíš, jez druhou rukou, 
nech vystydnout polívku, nejez dnes oběd, 
i když sis ho uvařil. Mohl ty hlasy poslouchat 
a nemusel, on je spíš poslouchal a léta se ne-
dařilo najít antipsychotikum, které by mu po-

mohlo. Pak v devadesátých letech přišla nová 
vlna léků, dostal lepší preparát a halucinace 
začaly mizet. Přišel za mnou oči na vrch hlavy: 
„Pane primáři, mě ty hlasy mizí.“ „Tak to jste 
rád, pane inženýre, že ano?“ On odpověděl: 
„No jo, ale já teď zůstanu na světě sám.“ 
Uvědomil jsem si, že ten psychotický svět, 
i když byl hrozný, znamenal pro toho člověka 
nějakou jistotu, jistý bod v jeho vesmíru. Když 
o něj přišel, bylo mu, jako když ho popadneme 
a posadíme ho najednou na Mars. Nevěděl co 
s tím novým životem. Zabudoval si své hlasy 
do života do té míry, že s nimi už uměl zachá-
zet, věděl, co mu halucinace řeknou, věděl, jak 
je přechytračit. To je ukázka toho, že člověk 
nemusí být vždycky šťastný, když je zdravý. 

Takže by bylo lepší, kdyby ten pacient 
nebral léky? 
To ne, ale tento případ ukazuje, že neexistuje 
metoda, která funguje absolutně na všechno, 

ať už je psychoterapeutická, farmakotera-
peutická nebo biologická. Každá je dobrá 
na něco. Chtěl jsem, aby se pacient uzdravil, 
a povedlo se mi to pomocí prášků. To by žád-
ný psychoterapeut nedokázal.  Zbavil jsem 
ho halucinací, ale on zůstal sám na opuštěné 
nepsychotické planetě, v naprosto jiném 
světě, se kterým neměl zkušenost. Zdravej, 
ale nešťastnej. Na to žádný prášek není. Na 
to musí přijít psychoterapie, ten člověk se 
musí učit žít, musí si hledat nějaké konstanty 
v životě. A nejde jenom o psychoterapii, ale 
i o spirituální věci: nalezení smyslu života, 
nalezení smyslu zdraví, nalezení smyslu 
utrpení, na to prášky nejsou. 

 Stačí psychoterapie na to, aby se člověk 
naučil žít a byl šťastný?
Ne, je třeba naučit pacienta ještě jednu věc… 
Dejme tomu, že by se mi povedlo toho člově-
ka kombinací farmakoterapie a psychotera-
pie uzdravit a současně ho udělat šťastným. 
A on bude spokojený a zdravý sedět v bytě, 
nebude se mýt, bude zapáchat, budou tam 
blechy, hygienici ho odtud vystěhují z hygi-
enických důvodů. Neboli on se musí nejen 
naučit být zdravý a šťastný, ale fungovat tak, 
aby to bylo přijatelné pro něj i pro jeho okolí. 
V ideálním případě by měl tedy začít pra-
covat a být schopen postarat se sám o sebe, 
hospodařit se svými financemi a tak dále. 

Co všechno potřebuje nemocný člověk 
k tomu, aby se mohl vrátit do běžného 
života?
Každá práce s pacientem stojí na třech 
pilířích. První je biologický pilíř, druhý 
psychoterapie a třetí sociální rehabilitace. 
Jako doktor bych se mohl spokojit s tím 
prvním, ale pokud to udělám, bude se mi pa-
cient neustále vracet nemocný. Proč by bral 
prášky, které mají nežádoucí účinky, když 
mu stejně nestojí za to být zdravý. Otázka, 
zda potřebuje psychoterapii, farmakoterapii 
nebo sociální rehabilitaci, by nikdy neměla 
být položena. Jsou to špatné a zavádějící 
otázky. Měli bychom se ptát: co z toho ten 
člověk nepotřebuje? A zjistíme, že potřebuje 
všechno. A teď se můžeme bavit o tom, že    Michal Maršálek  

zbavil jsem ho 
halucinací, ale on 
zůstal sám na opuštěné 
nepsychotické planetě, 
v naprosto jiném 
světě, se kterým neměl 
zkušenost. zdravej, ale 
nešťastnej. 
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info@psychoseznamka.cz

rozhovor rozhovor

inzerce

jsou neurózy, kde ve většině případů vysta-
číme bez biologické terapie, tam má hlavní 
slovo psychoterapie. Ale u schizofrenie, 
u schizoafektivní psychózy, u bipolární afek-
tivní poruchy, nejen že bez biologické léčby 

pacientovi nepomůžeme, ale poškodíme ho. 
Ukazuje se totiž, že když se neléčené biolo-
gické stavy opakují, něco se v mozku jedním 
směrem stále zhoršuje, takže ten člověk má 
menší a menší šanci, že se dá do pořádku. 
 
Je farmakoterapie potřebná i u depresí?
Čím těžší deprese, tím víc je nutná farmako-
terapie. Deprese se musí léčit. To považuji za 
strašně důležité. Když se neléčí, chronifikuje, 
což je ještě ta lepší zpráva. Špatná zpráva je, 
že tito lidé páchají sebevraždy. Je to jedna z 
mála věcí v psychiatrii, která stojí člověka 
život, a zbytečně. Lidé, kteří to nezažili, si 
neuvědomují, že těžká deprese je subjek-
tivně tak trýznivý stav, že je to srovnatelné 
s bolestmi u nádorového onemocnění. Ne-
mocní tomu říkají psychická bolest a říkají 
to naprosto správně, protože slovo deprese 
zdaleka nevystihuje to, co si pod tím máme 
představit. 

Spočívá příčina těžkých depresí v nedo-
statku nějakých látek v mozku?
To je to, co dneska víme, ale to nestačí 
k vyřešení složité problematiky depresivního 
onemocnění. Je to srovnatelné se situací, kdy 
známe chemický vzorec vody, ale přesto nám 
tato znalost nepomůže k pochopení toho, proč 
se při styku s touto látkou namočíme. V sou-
časné době ví lékaři něco o tom, co se děje na 
rovině receptorů v mozku. To jsou místa, kam 
dopadají určité chemické látky, které přenášejí 
vzruchy z jednoho receptoru na druhý. Tyto 
spoje jsou tam proto, aby celý proces zpomalo-
valy a lidé byli díky tomu schopni si danou věc 
promyslet. Jsou tam proto, abychom nejednali 
rychleji, než myslíme. 

Při depresi jsou tři velmi důležité látky: 
dopamin, noradrenalin a serotonin. Každá 
má trochu jinou funkci. Dopamin dodává 
člověku energii, serotonin působí proti úz-
kosti a noradrenalin také dodává energii, ale 

trochu jiným způsobem, jakoby projasňuje 
náladu. Zdá se, že při depresi je z různých 
důvodů jedné z těchto látek (nebo dokonce 
všech tří) v některých částech mozku málo. 
Léky působí tak, že zvedají hladiny těchto 
látek. 

Existují nějaká pravidla pro správné 
nastavení terapie?
Aby se našla vhodná metoda, musí se u psy-
choterapie sejít tři faktory. Zaprvé: metoda 
musí být dobrá, musí mít pravidla, dobře 
fungovat. Za druhé: musí jít k duhu kon-
krétnímu terapeutovi, ta metoda ho musí 
nějak oslovit. Člověk, který je systematik, 
bude dělat spíš kognitivně behaviorální 
terapii, kde je hodně nácviků a kategorizací 
a postupuje se podle žebříčků obtížnosti, 
zatímco takový bohémštější typ půjde spíš 
na psychoanalýzu, kde má volnější prostor. 
Když uděláte toho prvního psychoanaly-
tikem, tak by byl špatný psychoanalytik. 
Za třetí: musí jít zvolená metoda k duhu 
i pacientovi. 

Do jaké míry je důležitá víra pacienta, že 
se uzdraví? Nepůsobí někdy psychoterapie 
pouze jako placebo? 
Ani placebo efekt neznamená, že v člověku 
nic nepůsobí. Například placebo efekt víry 
je často velmi blahodárný. Po placebu byly 
zjištěny změny při funkčních vyšetřovacích 
metodách v mozku. Víra obrovsky mobili-
zuje některé síly, ale nedokáže všechno. Psy-
chogenní podněty způsobí, že slezete celou 
horu a necítíte, že máte nadvakrát zlomenou 
nohu. Ani vás to nebolí. Dokud neslezete 
dolů, tam si lehnete v prvním táboře a už se 

nezvednete, protože to najednou hrozně bolí. 
Psychika dokáže ledacos. 

Je pravda, že žádná z používaných metod 
nebo psychiatrických škol nemá výrazně 

lepší výsledky, že je v podstatě jedno, podle 
které teorie se k léčbě přistoupí?
Už tím, že se člověk věnuje práci na vytvo-
ření nějakého systému, si buduje nějakou 
životní jistotu. Skutečnost, že se svými 
problémy nějakým způsobem zabývá, mu 
může pomoci překonat řadu nebezpečných 
situací, kde mu hrozí například sebevražda. 
Pomáhá například i obyčejný rozhovor. 
Díky tomu, že pacient s někým mluví, jsou 
potíže včas zachyceny, analyzují se. Třeba na 
léčení obsedantně kompulzivní poruchy jsou 
dvě metody a obě fungují. Uvedu příklad. 
Pacientka se bála, že když opustí byt, tak to 
tam vybouchne nebo vyhoří. Doma měla 
dítě. Napřed si sehnala zaměstnání tak, aby 
z okna viděla na svůj byt celý den, pak když 
ji zaměstnání zrušili, přišla o práci. Když šla 
nakoupit, chodila jedině přes ulici, aby viděla 
na  dům, že nehoří. Když tam zrušili obchod, 
byla ztracená, najednou nebyla schopná 
nakoupit. Podobných potíží měla víc. Když 
se nad tím zamyslíte, je to strašlivá choro-
ba, člověk se kvůli obsesi dostane do horší 
situace než někdo, koho zavřou na dvacet let. 
Ten si v kriminále může dělat co chce, dívá se 
na televizi, chodí po dvoře, může sportovat. 
Ona byla svázaná, že nemohla ani přes ulici. 

Jedna metoda léčby je čistě biologická, 
spočívá v podávání třetí generace antidepre-
siv. Funguje perfektním způsobem. Zhruba 
od osmi, devíti týdnů se začne stav pacienta 
lepšit. A zrovna tak funguje kognitivně 
behaviorální terapie, která je založená na 
nácviku. Rozdíl je v tom, že kognitivně 
behaviorální terapie má delší dopad, vydrží 
o několik let déle, ale zase má delší nástup. 
Než to člověk zpracuje a než si vytvoří 

systém v životě, trvá to déle. Kdežto když 
mu zabere jenom chemie, nemusí vytvářet 
žádný systém, ale efekt téhle léčby dříve 
skončí. 

Je výhodné obě metody kombinovat?
Ano, pomáhá to, ale podle psychoterapeutů 
někdy na úkor psychoterapie, protože jak 
ustupují příznaky, pacientovi se už nechce 
na sobě tolik pracovat, když je mu lépe. To 
je zásadní důvod, proč se u neuróz nedávají 
na začátku léky na uklidnění. Pak lidé totiž 
ztrácejí zájem něco se sebou dělat. 

Projevuje se podle Vás u některých lidí 
psychospirituální krize?
Klasický je takzvaný jeruzalémský syndrom. 
Týká se to lidí, kteří přicházejí do Jeruzalé-
ma a najednou propadnou náboženskému 
blouznění, oblékají bílá roucha, začnou 
se modlit, vystupují jako mesiáši.  Jednak 
jsou to psychotici, kteří tam už přijdou 
nemocní. Druhá, zajímavější skupina jsou 
věřící, většinou jsou to evangelíci. Začnou 
se chovat takhle zvláštně, když vidí svatá 
místa. Třeba Via Dolorosa, kudy údajně 
chodil Kristus, je v uličce, kde se prodávají 
datle, jsou tam špinavé chodníky, stala se 
z toho komerce. Proti čistotě myšlenky je 
najednou ošklivá hmota, svět jim připadá 
nečistý a žádají jeho očistu. Když jsou z 
toho prostředí vytrženi, tak je to přejde a už 
se to neopakuje. Jinak si dovedu předsta-
vit krizi smyslu, smyslu života, poslání, 
takovou existenciální krizi. Ta je myslím v 
euro-americké civilizaci takových tři sta let. 
Nabírá obrátky s konzumním způsobem 
života. Jak říkal Edgar Alan Poe, pokrok v 
podstatě neexistuje, pouze žijeme rychleji.  
Někdo to řeší náboženskou cestou, což 
má jistě smysl pro věřícího člověka, můžu 
si o tom myslet, co chci. Jsou i jiné cesty. 
Dovedu si představit řešení nenáboženské, 
filosofické. Existuje třeba Franklova logo-
terapie, to je velmi chytrá metoda, kterou 
Frankl vymyslel, když byl v koncentráku. 
Je to moudrý přístup k tomu, aby se člověk 
dokázal vyrovnat s vyhořelostí, životní 
vyhaslostí, ztrátou smyslu a podobně. Řadu 
bombastických postupů, které se snaží s 
velkými slovy dosáhnout nějakých efektů, 
považuju za šarlatánství. To je věc, na které 
se šarlatáni nejsnáze uchytí a získají největ-
ší davy. Získat mezi trpícími někoho, kdo 
má poslední naději, to je vždycky snadné. 
A mimořádně neslušné.

Které lidské nouze lze podle vás nejsnáze 
zneužít? V čem vidíte nevětší riziko mani-
pulace s lidmi? 
Německo-americký psychoanalytik a soci-
olog Erik Hoffer, který utekl před Hitlerem 

do Ameriky, tam napsal nesmírně zají-
mavou knihu, která se jmenuje O lidech 
víry pravé. Pojednává o lidech, kteří se 
účastní vzniku militantních hnutí. Cituje 
tam na jedné straně z bible a z koránu, na 
druhé straně cituje Adofa Hitlera, Stalina, 
Churchila. Ptá se, kdo se stane fanatickým 
věřícím v určité skupině a dochází k závě-
ru, že je to obvykle ten, kdo je nešťastný 

v přítomnosti. Stačí dát mu nedosažitelný 
cíl, který leží v budoucnosti, a říct mu, že 
on je apoštolem, který k tomu cíli dojde. 
Ten člověk si tím vyřeší svou neschopnost 
smířit se s přítomností. Hochštapler, který 
přišel při automobilové nehodě o nohu, 
člověk poznamenaný, pro kterého život 
nic neznamená, se najednou stane tím, 
kdo pochopil nějakou víru, a stane se jejím 
hlasatelem, stane se člověkem, kterého 
osvětluje víra té skupiny. Hoffer si klade 
otázku, proč tak často všechna militantní 
hnutí táhnou proti rodině? No proto, že ro-
dina člověka zakotvuje v přítomnosti, stará 

se o rodinu, živí děti. Takový člověk chce 
přítomnost odvrhnout a jít do budoucnos-
ti. Neboli žít v nereálném světě, který ho 
učiní šťastným. 

Není v tom obecnější lidská tendence? 
V umění se přece odehrává něco podob-
ného. Když člověk tvoří umělecké dílo, 
přesouvá se do ideálního světa, jdete 
z všednosti za něčím absolutním.
Je to pravda a pak to má ještě jeden 
aspekt – za člověkem něco zůstane. To 
je ta kunderovská nesmrtelnost, zůstane 
stopa, která, i když tu člověk už není, 
osloví někoho dalšího. Kdysi jsem pracoval 
na oddělení závislostí, kde je pro pacienty 
velmi těžké se uzdravit. Vždycky jsem říkal, 
že největší šanci mají dvě skupiny lidí – 
buď ti, co se zamilují do někoho kvalitního, 
kdo je v tom samozřejmě neudržuje. Nebo 
lidi, kteří najdou talent. Oboje je vzácné. 
Znal jsem jednoho, který našel oboje, ten 
měl zvláštní kliku, ale důležité je to oboje, 
protože to jsou jedny z mála věcí, které 
můžou dát bezprostředně smyl. Dělám 
něco krásného, protože to krásné oslovuje 
nejen mně ale i ostatní. Překračuju tím 
uzavření do sebe, což samo o sobě je po-
vznášející a mám pocit, že k něčemu jsem. 
Dokonce, i když to dělám jenom pro sebe. 
Leonardo, Picasso, to byli umělci, kteří 
svobodně tvořili, i když věděli, že je třeba 
nikdo nepochopí. Už dlouho si myslím 
o Leonardově Moně Lise, že to je duševní 
autoportrét Leonarda. To není konkrétní 
žena, to je zvláštní extrakt ducha se smut-
ným úsměvem, kterému nikdo nerozumí, 
protože je moc vysoko. 

Josef Gabriel 

už dlouho si myslím 
o leonardově 
moně lise, že to je 
duševní autoportrét 
leonarda. to není 
konkrétní žena, to 
je zvláštní extrakt 
ducha se smutným 
úsměvem.   Mé oči v čase zjevení, August Natterer, Prinzhornova sbírka, Heilderberg
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Fokus Praha je nestátní nezisková organizace, která 
sdružuje sociální pracovníky, psychiatry, psychote-
rapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty a další 
pracovníky, jejichž snahou je podporovat lidi s duševní 
nemocí.

P osláním Fokusu je podporovat lidi se zkušeností s duševní 
nemocí, pomáhat jim v jejich seberealizaci, ve zvládání 
života, a to tak aby pro ně měl život co největší smysl,“ 
vysvětluje Daniel Kaucký, ředitel metodiky Fokusu Praha 

a dodává: „Cílem je, aby klient byl díky naší podpoře co možná 
nejsamostatnější, aby byl schopný žít ve společnosti a měl zajištěny 
základní existenciální potřeby, to znamená bydlení, stravu, finance, 
případně práci.“ 

Co všechno Fokus dokáže?
Klienty Fokusu jsou dospělí lidé, kteří mají dlouhodobé psychické 
problémy. Často přicházejí po opakované hospitalizaci v psychiat-
rické léčebně a pobírají invalidní důchod. Mohou to ale být také lidé, 
kteří se krátkodobě dostali do krizové situace nebo prožili nějaký 
traumatický zážitek. Fokus se nezaměřuje pouze na podporu lidem 
s duševní nemocí, ale poskytuje podporu rovněž jejich rodinám 
a blízkým. Lidi s duševními problémy mají totiž tendenci se stahovat 
do svého vnitřního světa a kvůli tomu hůře komunikují s okolím. To 
představuje vyšší zátěž pro rodinu nebo přátele psychicky oslabeného 
člověka. 

Základním nástrojem poskytování podpory je ve Fokusu komu-
nitní péče. Sdružení se snaží naplňovat její základní principy, dbá na 

Fokus Praha 

snadnou dostupnost zdravotních i sociálních služeb, návaznost péče 
a samozřejmě také na individuální přístup ke klientovi a diskrét-
nost. Základem pro spolupráci je vytvoření bezpečného a důvěry-
hodného vztahu. Proč nabízí Fokus právě komunitní péči? „Tento 
způsob pomoci totiž ponechává člověka v „životě“, v prostředí, kde 
je zvyklý být,“ vysvětluje Daniel Kaucký, ale zároveň přiznává, že 
ne vždy se daří principy komunitní péče stoprocentně naplňovat. 
„Naproti tomu v léčebně – a to není žádná její kritika – ale z hlediska 
podmínek, které tam panují, ten přístup příliš individuální není. Na 
jednom pavilonu je běžně umístěno čtyřicet pacientů a tam pak není 
příliš prostor pro to, aby se pacienti s někým bavili,“ míní Kaucký. 
„Pracovníci léčeben za tuhle situaci ale nemůžou, je to problém 
celého systému, který je nastaven špatně,“ konstatuje Kaucký.   

Činnost občanského sdružení Fokus je velmi široká a rozmani-
tá: nejenže poskytuje prostřednictvím svých komunitních služeb 
podporu lidem s duševní nemocí, hájí jejich práva a zájmy, ale 
také pořádá nejrůznější vzdělávací kurzy pro zájemce z řad laiků 
i odborníků, informuje společnost o problematice duševního zdraví 
či nemoci a propaguje otevřený přístup a toleranci k lidem s psychic-
kou nemocí. Mimoto Fokus také iniciuje a aktivně se podílí na tvorbě 
regionálního systému péče o lidi se zkušeností s duševní nemocí 
a pracuje na rozvoji a zvyšování kvality těchto služeb. Další důleži-
tou a neméně záslužnou činností Fokusu je ovlivňování a připomín-
kování legislativy v oblasti poskytování zdravotních a sociálních 
služeb v České republice. 

Nabízíme komunitní zdravotní pomoc 
„Naše služby se dají rozdělit na dva typy: zdravotní a sociální. Mezi 
služby v oblasti zdravotní péče spadá Komunitní centrum Břevnov, 

a to jeho část Denního sanatoria, Ateliér Extraart a Krizový tým,“ 
vysvětluje Daniel Kaucký. Denní sanatorium na Břevnově je zdravot-
nické nelůžkové zařízení, které nabízí psychiatrickou a psychotera-
peutickou pomoc pro klienty a jejich blízké. Programy břevnovského 
sanatoria se jednak snaží zmírňovat symptomy duševní nemoci, 
integrovat duševní nemoc do života, ale také se pokouší psychické 
krizi předcházet. Klienti se za pomoci psychiatrů a terapeutů snaží 
pojmenovávat vlastní potřeby a učí se rozumět své nemoci, jejím 
souvislostem. Sanatorium poskytuje tři druhy terapií: individuální, 
skupinovou a rodinnou.  

„Na stejné adrese jako naše denní sanatorium sídlí Ateliér 
Extraart, který nabízí velmi zajímavé druhy expresivních terapií, 
jako jsou arteterapie, dramaterapie, poetická (literární) terapie nebo 
taneční terapie,“ říká Daniel Kaucký. Tento způsob terapie každého 
oslovuje individuálním způsobem a umožňuje vlastní konfrontaci 

s druhými, s okolním 
světem. „Ateliér se snaží 
různými způsoby pod-
porovat rozvoj tvůrčích 
sil a zároveň klientům 
pomáhá nalézt ztracenou 
psychickou rovnováhu,“ 
říká pan Kaucký, ředitel 
metodiky Fokusu. „Ateli-
ér Extraart na Břevnově 
je bezpečným, hezkým 
a inspirativním místem, 
a je proto škoda, že je 
v současnosti tak trochu 

opuštěné. V poslední době se zdravotní služby totiž potýkají s nedo-
statkem klientů, ale snad tahle „krize lidí“ zase brzy přejde,“ usmívá 
se Daniel Kaucký. Zajímavým a oblíbeným projektem, který úzce 
souvisí s expresivní terapií, je Cirkus Bombastico. Cirkus v sobě 
snoubí všechny druhy expresivních terapií a vzájemně je dle svých 
potřeb kombinuje. Ve spolupráci s ním jsou každoročně pořádány 
3 týdenní cirkusové rehabilitační pobyty, během nichž panuje pří-
jemná uvolněná atmosféra, účastníci společně hrají, zpívají, tancují, 
vyrábějí masky a pomáhají stavět šapitó. Na závěr je vždy uspořádá-
no veřejné cirkusové představení. 

A do třetice všeho dobrého je tady Krizový tým, který je připra-
ven pomoci v případech naléhavého zhoršení psychického stavu. 
Svoji pomoc nabízí Krizový tým od pondělí do pátku od 16 do 20 ho-
din. „Funguje to tak, že klient zavolá na linku Krizového týmu, tam 
se mu ozve krizový pracovník, který během telefonického rozhovoru 
zjistí, jaká je situace, a rozhodne, zda je nutné zasáhnout nebo je-li 
možné zvládnout celou situaci po telefonu. Když se zdá, že je situace 
riziková a že by měl někdo klienta vidět, vyjíždí k němu domů krizo-
vý pracovník v doprovodu psychiatra. Na místě se pak rozhodne, zda 
by měl být klient hospitalizován nebo postačí-li zavedení medikace 
a naplánování určitého programu, aby byl schopný svou situaci 
nějak zvládnout,“ vysvětluje Daniel Kaucký.     

Pomáháme najít si práci a neztratit ji  
Poměrně velká část služeb, které Fokus poskytuje, je sociálního 
charakteru. Do této oblasti spadá především pomoc v oblasti bydlení 
a práce. „Existuje celá škála programů od chráněných dílen až po 
programy podpory zaměstnávání, kam patří hlavně podporované 
zaměstnání, které se snaží dostat lidi víc směrem k běžnému zaměst-
nání na trh práce. Dále se jedná o určité alternativy práce, což jsou 
sociální firmy, kterým Fokus poslední dobou věnuje velkou pozor-
nost, mimo jiné připravuje na podzim velkou mezinárodní konferenci 
věnovanou tématu Sociální firma (více na www.cefec2009inprague.

cz). Sociální firmy jsou dobrá příležitost, jak nabídnout rovnou pra-
covní příležitost lidem, kteří jsou na to připravení, jenom na běžném 
trhu prostě nedokážou obstát. Případně tam pro ně příliš prostoru 
není, a tak se jim nabídne v rámci sociální firmy,“ říká Daniel Kaucký.

Fokus Praha je jedním z průkopníků sociálních firem v České 
republice, první takovou firmu založil již v roce 1999. Mezi zajímavé 
sociální firmy Fokusu patří Junův statek a Zahrada. Zaměstnání, 
které Junův statek nabízí, jsou spojeny s fungováním ubytovacího 
a restauračního zařízení. Jedná se například o pokojskou, číšní-
ka, kuchaře, recepční a podobně. Na zaměstnance Junova statku 
jsou kladeny poměrně vysoké nároky: klienti musí být samostatní 
a zodpovědní, odolní vůči stresu. Tato práce rovněž vyžaduje určité 

BláZNíš? No A! 
Tak se jmenuje komponovaný program Fokusu pro střední 
a vysoké školy, který je zaměřen na osvětu problematiky psy-
chiatrické nemoci. Projekt se realizuje přímo ve škole a trvá 
jeden školní den. Během programu jsou přítomni lidé, kteří na 
vlastní kůži zažili, jaké to je, když se člověk s duševní nemocí 
potýká.  Psychiatričtí pacienti během programu otevřeně pro-
mlouvají o svých zážitcích a zkušenostech s duševní nemocí. 
Cílem projektu je odbourání předsudků a obav z psychiatrické 
léčby. Nejde o to předat maximum přesných informací o du-
ševní nemoci, ale zažít „normálnost“ u člověka označeného 
jako duševně nemocný a potvrdit tak naději, že s onemocně-
ním lze spokojeně žít, nebo se dokonce úplně vyléčit. Studenti 
si díky programu mají také uvědomit, že psychická nebo 
životní krize je tématem, které se dotýká každého z nás.  

cílem je, aby klient 
byl díky naší 
podpoře co možná 
nejsamostatnější, 
aby byl schopný žít 
ve společnosti a měl 
zajištěny základní 
potřeby.
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v běžných neústavních podmínkách a naučit je udržovat domácnost, 
organizovat si svůj čas, hospodařit s penězi a také udržovat dobré 
vztahy se spolunájemníky či sousedy. 

Daniel Kaucký ale upozorňuje, že služby v oblasti podpory 
bydlení (a nejen ony) jsou negativně ovlivněny špatnou finanční 
situací klientů i pomáhajících organizací. „Může za to systém udě-
lování příspěvků, který není příliš dobře nastaven pro lidi s duševní 
nemocí. Příspěvky na péči naši klienti dostanou poměrně výjimečně. 
Systém ale počítá s tím, že lidé s duševní nemocí tuto finanční pod-
poru získají a budou si moci za ni koupit potřebné služby, a proto je 
organizacím – jako je třeba ta naše – pak poskytována menší dotace. 
Počítá se totiž s tím, že peníze přijdou do pomáhajících organizací 
prostřednictvím klientů…, ale když duševně nemocní příspěvky na 
péči nepobírají, nemůžou si žádné placené služby dovolit,“ smutně 
konstatuje Kaucký.  

„Teď jsme to zrovna řešili, vyměřovali jsme nájem jednomu klien-
tovi a zjistili jsme, že když příspěvek nemá, a má mu něco zbýt, když 
zaplatí nájem, tak že se do té služby nevejde. S důchodem, který dostá-
vá, si ji nemůže dovolit, což je pro toho klienta hodně tragická situace. 
S problémem chudoby se při své praxi setkávám často. Máme klienty, 
kteří pobírají důchod kolem pěti šesti sedmi tisíc, a z toho se pak 
nedá moc samostatně žít. Ubytovna stojí dneska pět tisíc a oni berou 

zkušenosti

Před třemi lety na podzim jsem dostala svůj první 
záchvat panické úzkosti. Bratr mě nechtěl pustit k po-
čítači, ale já jsem na něm nutně potřebovala pracovat. 
Rozčílila jsem se. Ale uvnitř. Nevynadala jsem mu. 
Pak se mi zatočila hlava. Najednou jsem byla strašně 
slabá. Opřela jsem se o skříň a sesunula se pomalu 
k zemi. 

S eděla jsem na koberci a cítila se čím dál slabší, lehla jsem 
si. Začalo to. Bušení srdce. Zničehonic jsem měla puls 
snad 1000 za minutu. Zavolej mamku, je mi zle, řekla jsem 
slabým hlasem bratrovi. Ležela jsem a myslela na smrt. Ale 

vždyť jsem mladá, to už mám umřít? Mami, je mi zle, ne – mů – žu 
dýchat, vyrážela jsem ze sebe. Bije mi srdce! 
Bije mi srdce! Uklidni se, řekla mi máma. 
Zbláznila ses, zavolej záchranku, hystericky 
jsem na ni křičela, já nemůžu dýchat. Uklidni 
se, řekla zase máma. Já se nebudu uklidňovat, 
křičela jsem, zavolej mi záchranku, vždyť já 
mám snad infarkt a umřu. 

Asi nějaká miokardie…
Záchranná služba dorazila do pěti minut, do té 
doby se však bušení srdce částečně zklidnilo. 
Lékařka mi změřila tlak a vypadala naštvaně, 
řekla, že mě pro jistotu vezmou do nemoc-
nice na EKG. Asi nějaká miokardie, řekla 
řidiči sanitky po cestě do nemocnice. Ke mně 
neprohodila ani slovo. Byla jsem vyděšená 
a chtěla jsem, aby mi někdo řekl, co se to se 
mnou stalo, a taky, ať se nebojím, že to bude 
zase všechno v pořádku. Nic takového mi 
ale nikdo neřekl. Na EKG mě přijala sestra, 
řekla, ať si odložím do vrchní půlky těla všechno oblečení a položím 
se tady na to lehátko. Svlékla jsem se a poslušně si lehla na bílé úzké 
lůžko pokryté pevným igelitem. Sestra odešla. Zůstala jsem sama. 
Brečela jsem, nechtěla jsem ještě umřít. Bušilo mi srdce a píchalo mě 
v něm. Ležela jsem tak asi pět minut, byla mi strašná zima. Konečně 
se objevila lékařka, pozdravila, natřela mi průhledným gelem hruď 
a přilípla baňkovité násavky. Vyšetření neprokázalo žádné abnormali-
ty. Lékařka mi dala injekci na uklidnění a pak ať zavolám domů, aby si 
mě někdo odvezl… jenže my nemáme auto. Znovu jsem se rozbrečela 
a volala domů. Naštěstí pro mě přijela teta. 

Mám nemocné srdce?
Na druhý den jsme museli dvakrát volat záchranku. Pokaždé se mi 
rozbušilo srdce a už jsem zase nemohla dýchat a měla strašný strach, že 
umřu. Když jsme zavolali záchranku ten den už potřetí, odvezli si mě do 
nemocnice. Hospitalizovali mě na internu. Ležela jsem ve velké míst-
nosti s dalšíma šesti babičkami, které tu byly se srdcem nebo s tlakem 
a mluvily o pohřbech a urnách a taky operacích, které prodělaly. Pane 
doktore, já mám pořád strašný strach, odvážila jsem se ozvat při vizitě. 

Nevysvětlitelné bušení srdce a strach
aneb Umí naši lékaři poznat panickou úzkost?

A čeho se bojíte, slečno, zeptal se mě laskavě pan doktor. Já nevím, 
odpověděla jsem. Sestry, které lékaře doprovázely, se na sebe začly 
ušklíbat… Na interně jsem zůstala čtrnáct dnů, vyšetřovali mi srdce. 
Zjistili, že je zdravé a tak mě poslali k psychiatričce. Tam jsem se dozvě-
děla, že vypadám „vyloženě nezdravě“. Paní doktorka ukázala na mou 
tvář a zeptala se, jestli ty vyrážky mám z léků. To je akné, odvětila jsem. 
V tu chvíli jsem se natahovala pro desátý kapesník, abych si mohla 
zastavit proud slz, který mi už zase vytryskl. Vypadáte opravdu špatně, 
řekla mi zase paní doktorka, i když viděla, že jsem na tom v tu chvíli 
docela zle. Viděla, že jsem pohublá a začala mě strašit anorexií. Bylo mi 
jasný, že tahle paní mi nepomůže, ale kdo teda…? Lékařka mi nakonec 
předepsala nějaké léky a poslala mě sanitkou zpátky do nemocnice, 
tam jsem zbytek dne probrečela. Na druhý den mě propustili. Prý 
nemám nemocné srdce, a tak můžu jít klidně domů. Já jsem ale pořád 

měla strach a domů jsem jít nemohla, vždyť 
tam jsem dostala ty srdeční záchvaty… Kam 
mám proboha jít?! To nevěděli. Začla jsem 
brát prášky, co mi měly pomoct, ale nezabí-
raly. Cítila jsem se po nich ještě hůř než před 
tím. Nebyla jsem schopná jíst. Nemohla jsem 
spát. Měla jsem pořád strašný strach a občas 
se mě zmocňovaly záchvaty neskutečného 
děsu. A bušilo mi srdce. Nepravidelně. Chvíli 
rychle. Chvíli vůbec. Dusila jsem se a křičela, 
že už to nemůžu vydržet. Plakala jsem. Nebyl 
tu nikdo, kdo by mi mohl pomoct, nikdo 
nevěděl, co se mnou. Zavolali jsme záchranku 
a dostala jsem injekci na uklidnění, tentokrát 
do žíly. Úleva se dostavila okamžitě. Na dvě 
hodiny se mi ulevilo. Pak to zase začlo. Bála 
jsem se, že se zblázním, že se sama sobě ztra-
tím, že mi někdo ukradne moje tělo a že „já“ 
už nikdy nebudu já.

ocitla jsem se v ráji 
Na druhý den jsem jela do blázince. Smála jsem se tomu a strašně 
jsem se těšila. Až tam mi konečně pomohli. Řekli mi, že ty moje 
zvláštní stavy jsou projevem poruchy, která se jmenuje panická 
úzkost. Naučili mě zklidňující dýchání a vysvětlili, jak funguje 
celý ten stresový mechanismus. V léčebně jsem se cítila jako v ráji. 
Najednou bylo zase všechno docela fajn. Měla jsem léky, které 
zabíraly, věděla jsem, co to se mnou je a že se to dá léčit. Za měsíc 
jsem byla z léčebny zase doma. A … zvládla jsem to. Od té doby 
uplynuly tři roky. Občas to na mě zase přijde. Píchá mě u srdce, bije 
mi nepravidelně a nemůžu se pořádně nadechnout. Vždycky to ale 
na konec přejde. Beru antidepresiva proti panické úzkosti a ještě 
jedny prý slabé léky na zklidnění. Chodím na psychoterapii. Mám 
kočku a přítele, který si mě chce vzít. Nedávno jsem získala titul 
bakalář na filozofické fakultě a hodlám pokračovat ve studiu. Přesto 
ale nejsem úplně šťastná. Mám panickou úzkost a nikdo asi neví, jak 
dlouho ještě ji mít budu. A kdy přestanu brát léky a budu moct mít 
děti. Snad jednou. 

Kamila 
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KoNtAKtujte Nás!
FOKUS – Sdružení pro péči o duševně nemocné  
Dolákova 536/24  
181 00 Praha 8 - Bohnice  
tel: +420 233 551 241  
info@fokus-cr.cz
www.fokus-cr.cz
Města, v kterých Fokus působí a nabízí vám svou pomoc: 
České Budějovice, Liberec Písek, Praha, Vysočina, Tábor, Ústí 
nad Labem, Turnov, Mladá Boleslav a Opava. 

sociální dovednosti. Další sociální firmou je Zahrada, v níž klienti 
vykonávají nejrůznější zahradnické práce. 

Pomáháme bydlet
V oblasti podpory bydlení je nabídka Fokusu rovněž poměrně bohatá. 
„Největší míra podpory je při komunitním bydlení na Lehovci, jedná 
se o tak zvaný Dům na půli cesty. Zde je klientům nablízku osm hodin 
denně socioterapeut, který jim různými způsoby pomáhá zvládat 
jejich bydlení,“ vysvětluje Daniel Kaucký. Tato forma pomoci je ur-
čena lidem, kteří chtějí žít a bydlet samostatně, tedy nezávisle na své 
rodině či přátelích, ale zpočátku ještě potřebují podporu terapeutů. 
Podobnou formu pomoci jako Dům na půli cesty nabízí Byty na půli 
cesty, kde klient bydlí samostatně a má menší míru podpory. Specific-
kou formou s různou mírou podpory je služba Podporovaného bydle-
ní. „Tato služba funguje tak, že klient žije ve svém bytě, náš pracovník 
jej navštíví jednou dvakrát za týden,“ objasňuje Kaucký. 

Novinkou v této oblasti je možnost dlouhodobého chráněného 
bydlení na Junově statku. Všechny formy podporovaného bydlení 
mají společný cíl, a sice: umožnit klientům žít co nejsamostatněji 
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sedm. Spousta z nich kouří, což by nemuseli, ale prostě kouří a to je 
všechno, to už pak nemůžou ani jíst,“ říká Daniel Kaucký a zdůrazňu-
je: „Chudoba je v psychiatrii velké téma. Myslím, že nedostatek financí 
je také velký zdroj nemoci. Znám hodně klientů, kteří bojují především 
existenciálně. A to pak samozřejmě zhorší jejich stav. A komu by to 
zdraví nepochroumalo, takový finanční stres?!“

Pomáháme aktivně a smysluplně trávit volný čas 
Do oblasti volnočasových aktivit spadají hlavně kluby nebo klubová 
zařízení. Jedná se o aktivizační služby, které mají různou programo-
vou nabídku. „Máme tři takovéhle kluby: Libuše, Cedra – která má 
také charakter socioterapeutické dílny, protože její program je čás-
tečně pracovní – a Centrum psychosociální rehabilitace na Břevnově, 
jeho sociální část. Tam mají klienti možnost být v nestrukturovaném 
prostoru, to znamená i hodně volně: dát si cigáro a kafe, být s lidmi 
a mít tam teplo. Můžou si tam zabezpečit praktické věci, jako vyprat 
a umýt se. Využít můžou i různé programové nabídky: počítače, vaře-
ní, kulturní akce nebo sport,“ vypočítává Daniel Kaucký. 

Zajímavý projekt, který se svou podstatou blíží klubům, jsou 
Mosty. Je to program, který vedou uživatelé služeb, a je určen 
zejména lidem hospitalizovaným v Psychiatrické léčebně Bohni-
ce. „Probíhá to tak, že někdo vyzvedne z léčebny předem vybrané 
pacienty a odvede je do Mostů, kde probíhá nějaký program nebo zá-
bava. Důležité je, že si díky této službě hospitalizovaní lidé na chvíli 
odpočinou od prostředí léčebny, trochu si tak uleví. Případně můžou 
navázat první kontakt s Fokusem a po propuštění z léčebny pak pro 
ně bude jednodušší začít využívat našich služeb. Je to takový trošku 
první očuchání. Někdo třeba nemá žádnou zkušenost s podobnými 
organizacemi a vůbec neví, proč tady vlastně jsou a jak mu můžou 
pomoct,“ říká Daniel Kaucký. 

jak se stát klientem Fokusu
Zastřešující oblastí celého sdružení jsou Komunitní týmy. „Je to 
takové srdce celého systému, které řídí a navzájem provazuje všechny 
ostatní služby. Je to místo, kde proběhne první kontakt klienta s Fo-
kusem,“ vysvětluje Daniel Kaucký a pokračuje: „Když člověk poprvé 
přijde, zavolá nebo napíše do Fokusu, ujme se ho některý pracovník 
komunitního týmu, probere s ním jeho situaci a pak rozhodne co s ní, 
jak ji budou společně řešit. Není příliš časté, že by k nám přišel někdo  
s konkrétním požadavkem, že by věděl předem, co chce. Spíš lidi 
neví, nebo jsou dokonce někým posláni. Většinou má někdo z okolí 
pacienta představu – často rodiče nebo psychiatr – že by se konečně 
jako mělo něco stát, že by měl člověk začít pracovat nebo někam cho-
dit nebo si zkusit sám bydlet. Ty lidi na to většinou přistoupí, přihlásí 
se u nás a začne to. V komunitním týmu získává každý klient svého 
klíčového pracovníka, který se o něj celou dobu stará a koordinuje 
ostatní služby, které klient využívá. 

Kamila Heinzová
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Messerschmidt byl člověk nesmírně 
tvůrčí a v době kdy se těšil plné-
mu zdraví také velmi úspěšný: byl 
představitelem významné vídeňské 
barokní akademie a stal se dokon-
ce portrétistou císařovny Marie 
Terezie. Světovou proslulost mu 
však přineslo něco jiného. Ve svých 
33 letech najednou úplně změnil styl 
a začal vytvářet zvláštní podivně se 
šklebící hlavy. 

P odle dnešních měřítek u Franze 
Xavera Messerschmidta propukla 
duševní choroba – patrně schizo-
frenie. MUDr. Michal Maršálek, 

CSc., primář jednoho z akutních oddělení 
Psychiatrické léčebny Bohnice se už řadu let 
zabývá studiem výtvarných projevů duševně 
nemocných lidí, například malbami slavného 
norského malíře Edwarda Muncha. Rakouský 
sochař Franz Xaver Messerschmidt (1736 - 
1783) přilákal jeho pozornost právě souborem 
zvláštně se šklebících hlav (z 56 vytvořených 
autoportrétů se zachovalo 49 exemplářů). 
Doktor Maršálek nabízí čtenářům Espritu do-
sud nepublikovanou teorii, která přináší velmi 
pravděpodobné vysvětlení záhady, nad níž si 
kunsthistorici lámou hlavy už dvěstě let.

jak Messerschmidt žil a bláznil 
Matka Franze Xavera Messerschmidta měla 
dvacet sourozenců, z nichž pět bylo velice 

dobrých sochařů, její otec byl malíř. „Messerschmidt pocházel z ro-
diny, která byla ve výtvarném světě něco jako rodina Bachů v hud-
bě. Celkem asi patnáct lidí v jeho rodině byli sochaři nebo malíři. 
Otec Franze Xavera byl koželuh, oženil se podruhé, když mu bylo 
66 let. Měl sedm dětí, Franz Xaver byl jedno z nich. Jeho matka se 
dožila v době baroka 97 let. Franz po svých předcích zdědil beetho-
venovskou urputnost, plebejství a nesmírnou životaschopnost,“ 
tvrdí Michal Maršálek. Messerschmidt podle něj musel být nesmír-
ně silná osobnost, kterou však zasáhla psychická nemoc. „Propadl 
u dvora, byl odříznut od zakázek pro aristokracii a odešel ke svému 
bratrovi Adamu Messerschmidtovi, který byl uznávaným sochařem 
v tehdejším Prešpurku, dnešní Bratislavě. Tam Franz Xaver vytvořil 
dílo, které ho proslavilo. Žil na Cukrmandlu, což je vrch na okraji 
Bratislavy poblíž židovského ghetta, tam ho navštěvovali různí lidé, 
podobně jako Bezruče v Beskydech,“ říká Michal Maršálek.  

Franz Xaver se podle jeho hypotézy pokoušel za pomoci svého so-
chařského umění bojovat proti psychóze, která se u něj projevovala. 
„Díky tomuto zápasu byl schopen celkem normálně fungovat. Stal 
se místní kuriozitou, avšak zároveň uznávaným sochařem. Působil 
sice jako podivín, ale zakázkami, které měl, se úspěšně uživil,“ 
konstatuje doktor Maršálek. 

šklebící se hlavy nahánějí strach 
Když Messerschmidt zemřel, zůstaly po něm podivné sochy, 
kterým nikdo nerozuměl. Hlavy vyplazují jazyky, šklebí se, dělají 
křečovité obličeje. Historici umění na celém světě se dodnes 
přou, co svým dílem chtěl vyjádřit. „První z teorií mluví o tom, že 
Messerschmidt byl satirik, něco jako Goya, který tepal nešvary 
své doby. Problém byl v tom, že Franz Xaver si nechával sochy 
pro sebe, takže jaký smysl by mělo tepat nešvary v soukromí? 

Franz Xaver Messerschmidt – sochař, 
který zápasil s duchy 

Neshodli se ani na tom, co vlastně kterou 
sochou autor zesměšňoval, protože výrazy 
těch soch jsou velmi neobvyklé. Teprve 
v první třetině 20. století jeden slavný 
německý psychoanalytik došel k tomu, že 
Messerschmidt vlastně trpěl psychózou, že 
měl halucinace, což je typický psychotický 

příznak,“ říká doktor Maršálek. Odhalení 
příznaků schizofrenie však podle něj nevy-
světluje, proč Messerschmidt takové sochy 
vytvářel. „Když se na ty sochy podíváte, 
zjistíte, že nápadně připomínají seškle-
bené obličeje některých psychotických 
pacientů, u nichž tato porucha vznikla jako 
vedlejší příznak léčby antipsychotiky. Je to 
neurologická závada tak zvaného extrapy-
ramidového systému, který dolaďuje jemné 
pohyby v těle. Když ten selže, tak se lidé 

třesou, šklebí, mají záškuby v obličeji a 
podobně. Je to mimovolný pohyb, asi jako 
když se člověku třese ruka,“ vysvětluje 
doktor Maršálek. Podle jeho názoru 
Messerschmidt sám těmito extrapy-
ramidovými pohybovými poruchami 
trpěl. Ty totiž nevznikají jenom jako 
vedlejší účinek léčby antipschotiky, 
která byla objevena až v polovi-
ně dvacátého století, ale také u 
chronických, dlouhodobě nelé-
čených psychóz. „Je tedy možné, 
že Messerschmidt tyto poruchy 
měl, ale to pořád nevysvětluje, 
proč je znázorňoval,“ říká Michal 
Maršálek. 

Když znám jméno 
ďábla, můžu ho 
ovládat 
Klíč k vyřešení této záhady 
našel Michal Maršálek v 
dopise německého spisova-
tele Friedri cha Nikolaje, který 
Messerschmidta navštívil několik 
let před jeho smrtí. Píše v něm, jak 
Franz Xaver bojoval s duchy, kteří ho 
chtěli zničit. „Ze záznamu Nikolaje vy-
plývá, že Messerschmidt halucinoval. Vi-
děl duchy, kteří k němu přicházeli, mluvili 
na něj, štípali ho, působili na něj na dálku, 
snažili se ho ovládnout. Hlavní byl duch 
Proporcis, se kterým se Messerschmidt 
vypořádal zvláštním způsobem. Řekl, že 
jej zpodobnil a tím nad ním zvítězil. A že 
duch zaklel, zasmrděl a zmizel. Tuhle zprávu 
Nikolai zveřejnil ve své knize o cestě po Ně-
mecku, Švýcarsku a Rakousku. Všichni ho 
považovali za hlupáka, který skočil na drsný 
žertík Messerschmidta; Franz Xaver byl 
známý svým černým humorem,“ říká Michal 
Maršálek. Messerschmidt si však z Nikolaje 
legraci nedělal. Kvůli nemoci se jeho obličej 
mimovolně stahoval do křečovitých grimas 
a Messerschmidt věřil, že to způsobují 
duchové. 

„ Podle mého názoru Messerschmidt 
znázorňoval domnělé tváře duchů, kteří 
na něm zkoušeli své škleby, aby vypadal 
jako oni a tím nad ním získali moc. Jak se 
tomu mohl bránit? Tím, že obličej ducha 
znova znázorní a tak ho získá do své moci. 
To je starý manévr známý z čarodějnictví, 
když znám jméno ďábla, můžu ho ovládat. 
Stačí znát jeho jméno nebo odhalit jeho 
podobu.

Domnívám se, že vytvářením těch 
zvláštních bust Messerschmidt vlastně 
sváděl magický boj s duchy. Dnes bychom 
tento proces mohli označit za psychotera-
pii,“ uvádí doktor Maršálek. Podle něj byl 

kvůli nemoci se 
sochařův obličej 
mimovolně stahoval 
do podivných 
křečovitých Grimas.  
F. x. messerschmidt 
věřil, že to způsobují 
duchové. 

Franz Xaver hluboce přesvědčen o svém 
zápase s duchy, a proto také tato „terapie“ 
účinkovala. Díky tomu se sochaři podařilo 
udržet psychózu na uzdě. 

-gah-
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L éčíte se s psychózou? Potřebu-
jete vy a vaši blízcí informace 
o této nemoci? Pak je PREDUKA 
určena právě vám.PREDUKA 

je jednodenní šestihodinový preventivně-
edukační kurz proti relapsu psychózy. 
Účastnit se mohou pacienti s psychotic-
kým onemocněním a jejich příbuzní či 
blízcí. Program vede psychiatr, psycholog 
a zdravotní sestra. Pro zajištění názor-
nosti je výklad doprovázený promítáním. 
Účastníci dostanou brožuru s informa-
cemi, do níž si mohou psát poznámky. 
Témata jsou zpracována ve třech okruzích: 
obecné informace pro pacienty i příbuzné, 
informace a rady pro příbuzné a informace 
o programu prevence relapsu  psychotické-
ho onemocnění ITAREPS. 

PREDUKA se provádí v Psychiatrickém 
centru Praha, v Sokolově, Kroměříži a Par-
dubicích. Pro zájemce o program v Praze 
stačí nalézt nejbližší termín na adrese: www.
pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/preduka a přijít. Není 
třeba se přihlašovat předem. Kontaktní 
e-mail pro Kroměříž: s.matelova@centrum.
cz, Pardubice: hubsch1@post.cz nebo 
rothanzlova@nem.pce.cz, Sokolov: martina.
tomes@centrum.cz. Účast je bezplatná. 

Odbornou garantkou programu je 
MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD, 
e-mail: motlova@pcp.lf3.cuni.cz.

-red-

PREDUKA:  PREeventivně EDUKAční 
program proti relapsu psychózy

preduka: program
Pacienti a příbuzní jsou spolu: 3 hodiny

Pacienti a příbuzní jsou zvlášť: 1 hodina

Pacienti a příbuzní jsou spolu: 1 hodina

teoretická témata
psychózy a schizofrenie: dopamin utržený 
ze řetězu
jak vznikají schizofrenie: o psychotickém 
příběhu
proč vznikají schizofrenie: známe viníky?

Příbuzní
jak zajistit stimulující a nestresující prostředí
jak komunikovat
jak řešit problémy

Pacienti
praktické rady, jak čelit stresu
informace o nežádoucích účinincích léků

Praktická témata
co pomáhá proti psychóze: jak ukočírovat 
dopamin? 
léky a dopamin 
relaps a včasná varovná znamení

závěrečné poznámky 
informace pro zájemce o itareps

A jAKé jsou NáZory ABsolVeNtů? 
25 letá Martina, léčí se s psychózou 3 roky: „Bylo pro mě důležíté být pohromadě 
s lidmi, kteří hovořili o stejných zážitcích. Najednou mi to nepřišlo tak divné. A dopa-
min nakreslený jako úředník se povedl! Naučila jsem se, jak ho ochránit, aby mi správ-
ně pomáhal, a že léky a životospráva jsou asi opravdu k něčemu dobré.“   
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V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího 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: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:
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Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková




