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Editorial

Letní sezóna vrcholí a jistě si ji s po-
těšením, ve zdraví a bezpečí ještě 

prodlužujete. Buďte připraveni na návrat 
do všedních dnů. Proč? Ještě si to příliš 
neuvědomujeme, ale i zdravotní péče 
se radikálně mění a vstupuje do nové 
éry. Poznamená nás všechny zkušenost 
z pandemie, izolace, omezení. Stejně 
tak, ne-li víc, nižší důvěra v neomylnost 
lékařů a vědy. Nikoli paradoxně doufání 
v nové objevy, sdílení informací a poznatků světové medicíny 
a tolerance k dosud ignorovaným metodám. 

Vracíme se k blízkým hodnotám, kterým rozumíme, a hlavně, jsou 
přirozené, na dosah a umíme je rozvíjet. Jsou to data z dávných 
úložišť, zaplňovaných předky, a naše intuice, že je musíme užít 
a obohatit. Uchovaly se v umění, knihách nebo výchově a spole-
čenském chování.

Tak si přečtěte velký rozhovor s Lucií Kukulovou, o umění, divadle 
a předcích, umělcích i lékařích. Vladimír Bezděk připomene, že 
o stárnoucí společnost je nutné se starat od mládí a musíme se na 
to připravit zdokonalením systému. To potvrzuje i Jan Matoušek, 
předseda České asociace pojišťoven. Jak pomoci v těžkém údobí 
života psychedeliky? Dozvíte se od odborníka nejpovolanějšího, 
profesora MUDr. Jiřího Horáčka.

Každá nemoc přináší bolest – jak jí čelit? To se dozvíte z rozhovo-
ru s MUDr. Markem Haklem, místopředsedou Společnosti pro stu-
dium a léčbu bolesti ČLS JEP. Nezapomínat na ty, kdo mají život 
těžší od narození – to nám připomene Petra Mertlová ze spolku 
Raná péče. Jako vždy budete listovat aktuálním číslem pozorně, 
se zájmem a jistě se k němu vracet. Další rozhovory a články 
najdete samozřejmě na www.hospitalin.cz! 

Zajímavé čtení a denní závislost na našem webu vám upřímně 
přeji, milí čtenáři.

Jan HOVORKA
šéfredaktor



4

Nejen zdravotní péči, ale celý náš život čekají velké 
změny. Vrátí se jevy pohříchu již zapomenuté, první 
signály už vnímáme. Válka za kopcem, nouzová ome-
zení, drahota. To jen namátkou. A jako vždycky v každé 
době, nesoucí tyto znaky, musí lidé reagovat a hledat 
způsob skromnějšího žití, případně přežití.
Mnoho samozřejmostí už mladší generace zapomněly. 
Manuální zdatnost a fyzický úkol člověka byl jen sym-
bolicky připomínám rčením: Postav dům, zasaď strom, 
přiveď na svět syna. Bohužel jsme se více soustředili 
na genderové detaily než hlavní sdělení. Zajisti střechu 
nad hlavou a jídlo pro rodinu, kterou vytváříš, tak si 
vyložme pokyn.
Ať cestujete kamkoli, rozhlížejte se, jak lidé žijí jako ro-
diny. A učte se, připomínejte si, vzpomínejte. Pokud se 
rodina rozpadne, jedinci nemají dost sil a času, zvlád-
nout další vývoj. 
Člověk je nastavený tak, aby sdílel. Dům staví i pro ně-
koho, nejen pro sebe. Potravu nese domů pro ostatní. 
Mezi nimi bývá matka jeho dětí, rodiče, prarodiče. 
Nadcházející čas nám tohle patrně důrazně připome-
ne.
Na cestách získáváme informace, zážitky, kontakty. 
A upravujeme podle nových zkušeností naše jednání. 
Léto i časný podzim k cestám zvou, neodkládejme to, 
možná delší čas tyhle možnosti nebudou. Anebo už 
nikdy. Pokud máte a chcete vložit prostředky do krásné 
dovolené, nezapomeňte si zajistit bezpečný pobyt 
a návrat.
Často si připomínáme, že poslední desetiletí rostla 

životní úroveň a dokonalejší péče o zdraví prodlužuje 
věk. Lépe se staráme o sebe sami, máme i přes výhra-
dy kvalitnější stravu. Covid nás naučil méně hýřit a víc 
se starat o kondici i podmínky k životu. Vezměme si 
z toho to lepší. A ještě jedno ponaučení, prosím, je 
totiž nesmírně důležité.
Bez ohledu na vědecké spory o původu a boji proti 
virům se ukázala hranice, kdy se člověk sám už o sebe 
nepostará. Už ne jenom vyšší věk a rozvité neduhy, 
ale prostě nečekaný atak nemoci i v mladém věku. 
Lékařská péče na přístrojích a s asistencí, kdy bezmoc 
ochromí člověka zcela, je nezbytná. Následky jsou 
dlouhodobé, a i mladý a původně zdravý jedinec zjistí, 
že bez péče rodiny či okolí se neobejde.
Zajistěte si včas podmínky pro takovou situaci. I když 
nemoc nepostihne přímo vás, pravděpodobnost po-
dobných problémů u někoho blízkého je vysoká. Po-
kud jste pojištěni pro dlouhodobou péči, je to víc než 
povinné ručení, věřte mi. Od smutných případů dětí 
narozených s vrozeným omezením po následky nemo-
ci nebo choroby věku je spektrum nebezpečí široké. 
Být členem rodiny, která si pomáhá, má trvalý pocit, 
i podvědomý, že ti kolem ho neopustí, je objetí. Být 
členem rodiny, jakkoli sestavené, není oběť. Toto je ale 
lépe vědět předem, přijmout jako moudrost. Pochopit 
teprve až to prožijete, bolí. Připravte se včas.

Blíží se doba, kdy se lidstvo nevrací ke kořenům, ale 
bude muset obnovit kódy, které ho dovedly k dnešku. 

Autor: JAN HOVORKA

Myslete včas na zadní kolečka
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LUCIE
KUKULOVÁ:
Pomáhá mi 
prožívání 
rolí 
druhých

Spektrum vašich činností a uměleckých 
žánrů, kterým se věnujete, je poměrně 
široké, ještě se k jednotlivým vrátíme. 
Co byste ale dala na první místo?
Divadlo. Nebo ne, spíš hudbu. I když… 
malování je taky důležité, protože… A ne, je 
to divadlo. A v dětském divadle, které vedu 
jedenáctým rokem, se vlastně všechno tohle 
spojuje. 

Kromě vlastní tvorby taky učíte, nebo 
výuku inspirujete, organizujete. Dá se 
nějakému oboru v umění naučit? Nebo 
lze jen zdokonalit talent?
Milionkrát řečená pravda: talent bez píle je 
k ničemu. Člověk může být sebetalentova-
nější, ale když pro to nic nedělá, brzy vyčer-
pá sám sebe a nemá šanci se dál posouvat, 

Pokud je svět divadlo a každý v něm 
hrajeme vlastní roli, naplnila se tato 
rčení vrchovatě v případě dnešního 
rozhovoru. A ještě můžeme přidávat 
další moudrosti a bonmoty s prav-
divým obsahem. Umění léčit – léka-
ři, v jejichž životě hrálo významné 
roli umění. Léčba uměním – a to se 
pomyslnou zkratkou dostáváme už 
přímo k hlavní osobnosti dnešního 
vydání mimořádného čísla. Seznam-
te se: dědička úžasné rodinné tradice 
rodu lékařů, umělců a mecenášů, he-
rečka, manažerka, režisérka a princi-
pálka MgA. Lucie Kukulová:

➞
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rozvíjet. Ale vy se asi ptáte na něco jiného - myslíte tře-
ba situaci, kdy přijde do kroužku dítě, co není na první 
pohled příliš talentované? Já na to takhle nekoukám. 
Nikdy nedělám ani žádné talentovky - do Kukadýlka 
může přijít úplně každý, kdo chce! Důležitý je zájem, 
zápal. Z toho pak lze talent krásně vykřesat, všechno se 
dá naučit, když se chce. Zájem a zápal jsou důležitější 
než talent a ambice (ambice tedy obyčejně mívají rodi-

če). Snažím se je u dětí udržovat, přiživovat, a formou 
hry se tak neustále a nevědomě učit.  Protože i když 
dítě třeba u divadla nevydrží, získané dovednosti - po-
vědomí o svém hlase, těle, projevu, schopnosti vnímání 
sebe i druhých - se jistě zúročí v běžném životě, člověk 
je sebevědomější (v tom nejzdravějším vědomí sebe) 
a prostřednictvím vstupování do rolí na jevišti rozví-
jí empatii, flexibilitu, prohlubuje osobnostně sociální 
zkušenosti i jejich zpracování, schopnost spolupráce, 
naladění na skupinu. A samozřejmě fantazii. 

Může umění léčit?
Samozřejmě. V umění existují terapeutické směry 
a specializace, ať už výtvarné, dramatické či hudeb-
ní. Nemohu nepřipomenout mojí babičku, tanečnici 
Anku Čekanovou, která chodila do Jedličkova ústavu 
pro děti a mládež „rehabilitovat“ a rozpohybovat 
i děti s velkým tělesným omezením prostřednictvím 
tanečně pohybové terapie - a stala se tak jednou 
z úplně prvních průkopnic tohoto oboru u nás. 
Během tvůrčího, či chcete-li uměleckého procesu, je 
člověk naladěn a vyladěn, mozkové vlny (vytvářené 
synchronizovanými elektrickými pulsy z mas vzá-
jemně komunikujících neuronů, které mají vlnovou 
a cyklickou povahu) pulsují v takzvané hladině Alfa, 
kdy prokazatelně dochází ke snížení stresu a deprese, 
psychickému i fyzickému uvolnění a tím i k tělesné 
regeneraci. Umění však může léčit i pasivně - pouhým 
smyslovým prožíváním estetičnosti, tedy zíráním do 
krásných obrazů či posloucháním harmonické hud-
by. Léčba hudbou či hrou na hudební nástroj patří 
přece k nejstarším šamanským praktikám. Léčivými 
zvukovými vibracemi se zabývá dnes i seriózní věda. 
Zvuk je schopen prostoupit jakoukoliv hmotu, tedy 
i naše buňky, a přetvářet jejich strukturu podle dané 
frekvence, kterou přijímají. Naše tělo je vlastně ta-
ková ladička, která je schopná vyladit se na jakékoliv 
frekvence přijímané z okolí. Jak nám dělá dobře zvuk 
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zvonů, který nás prostoupí se všemi alikvótními tóny, 
nebo zvuk velikého gongu!    
Říká se, že schopnost harmonizovat či přímo léčit, měl 
i gregoriánský chorál. Takže věřím v pozitivní vibra-
ce! Vy jste ale, vzhledem k další otázce, mířil spíš na 
psychodrama, že? S tím velkou zkušenost nemám, 
cíleně se jím nezabývám. Dá se ale říci, že „dramatické 
situace“ mají i terapeutický potenciál, když je potřeba, 
a správně a vědomě se uchopí. S citlivostí a laskavostí. 

Pomohlo někdy vám osobně, že jste si „prožila“ 
nějakou roli?
Mně obyčejně pomáhá prožívání rolí druhých. Tím, 
jak režíruji, si vlastně do všech rolí promítám vlast-
ní představy i zkušenosti, což mi mnohdy  pomáhá 
utříbit a uvědomit si, co se ve mně (nebo v někom 
mně blízkém) děje. Klišé, co? Tak to zkusím ještě 
s humorem: letos jsem dostala roli chůvy v řevnic-
kém amatérském divadle v muzikálu Šíleně smutná 
princezna. Chůvy! Tedy báby, rozumějte. Takže tuhle 
roli si prožívám fakt s vědomím, že času neuteču. Ale 
na druhou stranu - koho by netěšilo zahrát si Stellu 
Zázvorkovou?  

Divadlo je také sociální fenomén. Máte za sebou 
studium i účinkování na jevišti. Zaměřujete se 
na děti. Může divadlo obohatit svět seniorům? 
Nemyslím vzpomínky nebo retro představení. 
Fantazijní, emoční interakci.
Jsem o tom přesvědčená. Jakákoliv zájmová činnost ve 
vyšším věku je blahodárná, má příznivý vliv na psychic-

ký i zdravotní stav. Divadlo navíc rozvíjí kreativitu a vše 
výše řečené o divadle dětském platí i zde. Mnohým 
seniorům může poskytnou důležitý kontakt, interakci, 
smysl, oproštění se od vlastních problémů bytí. V ne-
poslední řadě i fyzickou aktivitu. Takové seniorské 

Moje teta Blažena, dědova sestra 
z maminčiny strany, byla bylinkářka. 
Přivedly ji k tomu, jak jinak, vlastní 

neduhy. Na půdě sušila všemožné bylinky (i ne 
úplně standardně jedlé houby) a uchovávala je 
pak v pytlíčkách z jemného plátýnka. Jé, úplně si 
vybavuji tu vůni tetiny půdy v rozpáleném létě, 
kdy se bylinky sušily a měly ten největší potenciál. 
Třezalka a mateřídouška, kopřivy a diviznový květ, 
měsíček, kontryhel, přeslička, meduňka a máta. 
Pěstovala také speciální růži, říkala jí maškaráda, 
její květy macerovala ve vodě i v lihu, říkala jsem 
tomu „voňáda“. Okvětní lístky sotva rozvitých 
poupátek mi dávala jíst.  Když jsem byla malá, 
chodila se mnou teta každý den do lesa a učila mě 
poznávat všechno, co v lese rostlo, a chovat i tu 
nejmenší rostlinku v úctě, neboť jak se říká, není 
na světě bylina, aby na něco nebyla. Sama si bez 
bylinek neumím život představit. Pěstuji a sbírám 
je na čaje, vyrábím si tinktury z šalvěje 
a lichořeřišnice, dříve jsem tátovi při-
pravovala mazání na klouby z konopí. 

➞
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divadlo nemá asi velké umělecké ambice, ale může 
podpořit pozitivnější vnímání seniorů ve společnosti. 
Už před časem jsem měla chuť propojit dětské diva-
dlo se seniory - a děkuji tedy za tuto otázku a oživení 
nápadu.    

Dobřichovice jsou známé jako prestižní adresa. 
Čím jsou pro vás?
Dobřichovice jsou mým domovem - narodila jsem se 
v Řevnicích, značnou část života prožila v Praze na 
Starém Městě, ale Dobřichovice, kam jsem se při-
stěhovala v roce 2009, mě okamžitě vtáhly a přijaly 
s vřelostí a staly se centrem mých aktivit. Prestižnost 
adresy není dána jen geografickou polohou a přírod-
ním bohatstvím, ale hlavně lidskými zdroji a vztahy 
- a také kontinuitou spolupráce a vizí vedení. Řekla 
bych, že Dobřichovice jsou oním ostrovem pozitivní 
deviace - což je výraz jednoho nepříkladného seni-
ora, který už od r. 2013 otravuje svými jedovatými ply-
ny ty nejposvátnější a nejprestižnější prostory české 
státnosti. (Miloš Zeman použil tento termín poprvé 
v publikovaném textu Prognostika a přestavba v létě 
1989, pozn. red.).

Vaše rodová linka je opravdu zajímavá, a prolína-
jí se tu dokonce nejvýznamnější pražské rodiny 
své doby. Vnímáte nějak to, že nesete odkaz, 
něco jako že vás předci pozorují a hodnotí, co 
děláte?
Vnímám to a cítím zodpovědnost. A také vděk!  

Kdo z vašich předků je pro vás nejzajímavější 
postavou, osobností? Je něco pro vaše generace 
typické?
V naší rodině byli významní lékaři (generace lékařů 
Kukulů z Jičína, jejímž vyvrcholením byl prof. Otakar 
Kukula, přednosta chiriugické kliniky a rektor UK, dále 
vojenští hodnostáři a vojenští lékaři (a je legrace, že 
vojenská hantýrka v našem rodinném jazyce přetrvá-
vá!), ale také progresivní podnikatelé - prapradědeček 
Josef Konstantin Staus byl od roku 1842 obchodním 
zástupcem Měšťanského pivovaru v Plzni (později 
Prazdroje) s filiálkami po celém území Koruny čes-
ké.  Jeho dceru, krásnou Hellu, si vzal onen prof. Ota-
kar Kukula. Za jejich syna se vdala moje babička Anka 
Čekanová, tanečnice a členka Devětsilu (což její otec 
- pravičák a buržoa - nesl s nelibostí!). Anka měla 
dvojče Václava, který měl obrovský výtvarný talent 
a po znárodnění podniku se malováním živil. V 50. 
letech byl odsouzen v politickém procesu na doživotí, 
v žaláři onemocněl a zemřel v důsledku nedostatku 
lékařské péče. Čekanovi byli kloboučníci, jejich to-
várna na klobouky vznikla v r. 1846 a vybudovala si 
punc prestižní značky nejen u nás, ale i v zámoří. Kdo 
neměl klobouk od Čekana, ve společnosti nic nezna-
menal! Všechny mé předky, a to i z maminčiny strany, 
spojuje velké vlastenectví, mecenášství, angažovanost 
v Sokole a láska k umění, všichni mí předci byli nějak 

Můj zájem je dlouhodobý, prošla 
jsem samostudiem homeopatie, běž-
ně využívám základní aromaterapii 

a přičichla jsem i k východní medicíně.  V na-
šem domě mnoho let sídlil ajúrvédský lékař 
Dr. George Essay, můj indický manžel se také 
ajurvédou zabýval. Dceru prokazatelně vylé-
čily Bachovy esence. Takže jak se říká, „beru 
všechno“, ale tříbím a třídím a dám 
na intuici stejně jako na výsledky 
vědeckých výzkumů. 
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umělecky založení! Pradědeček Kukula i jeho bratr 
generál hráli výborně na housle, prababička Hella 
tančila, její snacha, moje babička Anka (a je to asi 
ona, kdo je mi z rodiny „nejblíž“, i když jsem ji, bo-
hužel nikdy nepoznala) byla významnou tanečnicí ve 
20. letech minulého století. Na housle hrál a k tomu 
zpíval i můj děda z maminčiny strany, lásku k hudbě 
ve mně asi jako první probudila bábinka Ema, která 
překrásně zpívala. U nás se vůbec hodně zpívalo. 
Táta hrál na klarinet a vlastně na všechny nástroje, co 
vzal do ruky.  Divadlu se pak ze všech koutů rodiny 
věnoval snad každý. Pradědeček Čekan dokonce 
nechal v Řevnicích postavit věhlasné a nádherné Lesní 
divadlo. Z maminčiny strany mám vedle podnikatelů 
v rodokmenu také duchovní a učitele, praděda byl 
řídící, všechny jeho dcery učitelky, mamka taky. Odtud 
můj vztah k pedagogice a práci s dětmi. Další spo-
jovací nití je fakt, že osudy a prosperitu celé rodiny 
absolutně zmařil bolševický převrat v roce 1948.  

V domě v centru Prahy provozujete docela dost 
aktivit, umělecky zaměřených. Co je vaším cílem? 
Využít prostory, obohatit publikum, diváky, ná-
vštěvníky, připomenout, co umíte a umíte nabíd-
nout…?
Tak předně jsem si vzala za cíl, že dům, který jediný 
zbyl z rodinného jmění po Stausových a Kukulových, 
opravím a vybuduji z něj krásné místo k bydlení 
i společenskému životu. Je to velký a dlouhodo-
bý proces, kterému jsem také zcela oddaná. Léta 
zde provozuji Galerii Podkroví, kde pořádám nejen 
výstavy, ale i koncerty, přednášky a semináře. Začát-
kem letošního roku jsem se pustila do nádherného 
projektu, ve kterém vidím obrovský smysl a poten-
ciál. Na DAMU mě oslovila ke spolupráci báječná 
lektorka MgR. MgA. Eva Čechová, Ph.D. Společně 
jsme založily ATELIÉR ŽIVÉ PEDAGOGIKY A TVORBY. 
Orientujeme se na kurzy pro dospělé, zejména pro 
učitele. Ateliér živé pedagogiky a tvorby se odkazuje 
a hlásí k pojetí pedagogiky Katedry autorské tvorby 
a pedagogiky na DAMU, jejímž zakladatelem byl 
prof. Ivan Vyskočil. Všechny naše programy spoju-
je téma „osobnost učitele“, a proto se zaměřují na 
rozvíjení individuálních možností osobního projevu, 
schopnosti živé komunikace, osobnostní výchovu 
skrze sebepřijetí a „zvědavost sama na sebe“. Živá 
pedagogika v tomto pojetí stojí na pilířích výcho-
vy k hlasu, řeči, pohybu a dialogického jednání 

s vnitřním partnerem. Naše kurzy a cykly kurzů mají 
pomoci učitelům (a nejen jim!) upevnit sebevědo-
mí, rozvíjet expresivitu, srozumitelnost, autenticitu, 
spontaneitu, plasticitu sdělování, zacházení s vlast-
ním hlasem, kultivovanost psychosomatického proje-
vu a veřejného vystupování, vstřícnost a pochopení. 
Mají být oživením vlastní osobitosti a zahořením 
(nebo chcete-li prevencí vyhoření) v pedagogické 
praxi i v běžném životě. Prosím o uveřejnění odka-
zu na naše stránky www.zivapedagogika.cz, zde se 
můžete dočíst o všech našich kurzech. K akreditaci 
na MŠMT jsme jich přihlásily přes čtyřicet.
Původně jsem plánovala v domě založit dětskou 
školní skupinu s projektovou výukou a moderními 
pedagogickými přístupy, ale dopřát takovou výcho-
vu a kultivaci učitelům mi přijde mnohem důležitější 
a významnější. Planu pro tento projekt i proto, že 
jsem sama kurzem Kreativní pedagogiky na DAMU 
prošla, a na vlastní tělo a duši vím, jaký pozitivní 
dopad takové studium přináší. V blízké budoucnos-
ti se chceme z podkrovní galerie, kde dosud kurzy 
probíhají, rozšířit do prostor v přízemí domu, kde 
plánuji vybudovat kavárnu a bistro s malou scénou 
pro autorské divadlo, dětské divadlo a divadlo pro 
děti, tematické večery, autorské čtení a samozřejmě 
koncerty. Chci se také vrátit ke konceptu, který jsem 
zde už kdysi zavedla, ale bohužel se bez mého vlivu 
neudržel, a sice, že u nás budou hrát žáci konzerva-
toří, aby se „vyhráli“ a získali praxi. 

Prapředci byli také významní lékaři, inklinuje-
te nějak k medicíně, nebo zdravému životnímu 
stylu, alternativám?
Ještě ve třet‘áku na gymplu jsem si myslela, že půjdu 
na medicínu, abych „splatila dluh“ za to, že můj táta 
nemohl vystudovat a naplnila odkaz rodu. Pak mi 
ale nějak došlo, že nikomu nic nedlužím, a přihlá-
sila jsem se na konzervatoř. Lékařů si vážím velice 
a mám mezi nimi spoustu přátel, moje hlavní kama-
rádka z dětství je pediatrička, kamarád a spolužák 
MUDr. Michal Vimmer má u nás v domě sídlo své 
firmy Akupunktum. Říká: „Za léta praxe jsem poznal 
mnoho lidí, kterým lékaři přede mnou nedokázali 
pomoci. Nakonec přišli ke mně jako psychiatrovi. 
Abych nebyl jen ten poslední v řadě, nýbrž ten, kdo 
konečně pomohl, snažím se léčit jinak. Proto prakti-
kuji čínskou medicínu.“ 
Alternativní medicínu uznávám, věřím, že psychoso-
matika hraje obrovskou roli v lidském zdraví. Myslím, 
že správným směrem jde celostní medicína. Zároveň 
uznávám a ctím vědecký a technologický pokrok 
a doufám, že brzy dojde k propojení zkušeností ze 
všech oborů a tím konání zatím nepředstavitelných 
lékařských zázraků.  

Autor: Jan HOVORKA 
Foto: Archiv Lucie Kukulová

www.zivapedagogika.cz 

Co se takového toho klasického zdra-
vého životního stylu týče - všichni 
z rodiny byli velcí Sokolové a spor-

tovci! Ale já jsem hrozný lenoch, sport je pro 
mě téměř sprosté slovo a maximálně 
chodím na procházky. Vím, že je to 
ostuda a chci se polepšit.
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Prožili jsme období stoupající kvality života. Věk 
dožití se zvyšoval. Jsme připraveni na počet lidí 
již mimo aktivní, produktivní věk, o kterou se 
budeme muset postarat?
Pevně věřím, že trendy, o kterých hovoříte – tedy růst 
věku dožití a stoupající kvalita života, budou pokračovat 
i do budoucna. Demografická proměna věkové struktu-
ry obyvatelstva představuje patrně největší ekonomicko 
– sociální výzvu, před kterou stojí moderní vyspělé spo-
lečnosti, včetně té české. Přizpůsobení se těmto poža-
davkům, resp. ona schopnost „postarat se“, se tak bude 
neustále vyvíjet v čase. Myslím, že doposud to celkem 
zvládáme, ale ty největší tlaky a výzvy nás teprve čekají.

Co v našem sociálním systému chybí nejvíc?
Pokud bych měl vypíchnout jednu jedinou věc, tak 
z mého pohledu to je diverzifikace. Náš sociální systém 
– a teď mám na mysli nejen systém dlouhodobé péče, 
ale i důchodový systém a v širším smyslu slova napří-
klad i systém zdravotní péče a jejího financování  
– je postaven naprosto dominantně na státu, resp.  
veřejném sektoru. A to jak v roli poskytovatele  
péče / služeb, tak i v roli jejich financování. Systém tak 
stojí de facto na jediné opěrné noze. Problém je, že 
státu již nyní dochází dech držet své finanční schop-

nosti v rovnováze s potřebami uživatelů sociálního 
systému. A tento nepoměr se bude dále zhoršovat. 
Jednak v souvislosti s demografickými tlaky, o kte-
rých jsme již hovořili. Ale také v souvislosti s dalšími 
významnými potřebami, kam bude veřejný sektor 
muset masivně investovat – ať jde například o Green 
Deal nebo o nyní aktuální zvýšení bezpečnosti (suro-
vinové, potravinářské, vojenské) České republiky, resp. 
EU v širším geopolitickém kontextu.

Často se zdůrazňují teorie, že se člověk musí 
o sebe postarat sám, zabezpečit se včas na stáří, 
nebýt na státu závislý. Jaký je váš názor?
Společnost a lidské společenství je dle mého názoru 
zcela zásadní v životě člověka. Ať máme na mysli ten 
nejužší pomyslný poloměr – tedy rodinu. Nebo širší spo-
lečenské vztahy – komunitu, pracovní kolektiv, přátele. 
Anebo – v nejširším smyslu slova – společnost z pohle-
du státu a národa. Drtivá většina lidí se snaží být svou 
každodenní činností prospěšná nejen sobě, ale i v kon-
textu těchto společenství. Identifikujeme se v nich a hle-
dáme zde i své uznání. Když se touto optikou vrátím 
k vaší otázce, tak bychom se měli snažit být prospěšní 
a přínosní našemu okolí a společnosti co nejdéle je to 
možné. A následně, když budeme potřebovat, nám to 

VLADIMÍR BEZDĚK:
Co chybí nejvíc našemu 
systému? Diverzifikace

Sociální péče má dané, možné i výhledové zdroje. Bude především 
nutné ji i nadále poskytovat napříč generacemi, demografickými a soci-
álními skupinami, vždy z hlediska potřebnosti dané entity. Znamená to 
především dát prostor odborníkům, kteří dokáží nejen analyzovat mi-
nulé zkušenosti, ale hlavně předjímat, předvídat a strukturovat modely, 
na kterých bude v budoucnosti podpora stát. K předním expertům patří 
český ekonom Ing. Vladimír Bezděk, M. A.:
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společnost vrátí tím, že pomůže ona nám. V tomto smy-
slu je společenská solidarita nenahraditelná. Součástí té 
osobní prospěšnosti pro společnost je dle mého názoru 
samozřejmě i to, že nespoléhám na společnost jako 
na jediné řešení mých budoucích potřeb, ale v rámci 
možností posiluji svou vlastní odpovědnost za svůj osud. 
A tím umožňuji společnosti soustředit svou podporu na 
ty skutečně nejvíce potřebné.

Aktivity seniorů jsou dnes spíš volnočasové. 
Řada lidí je ale ještě schopna i odborných výko-
nů. Bylo by možné posunout hranici, kdy mo-
hou lidé stále ještě aktivně ekonomicky půso-
bit, přenášet zkušenosti na mladší či začínající 
kolegy a vytvářet pro ně podmínky částečných 
úvazků, dostupně činnosti a podobně?
Myslím, že se tak postupně již děje. Začínají to potvr-
zovat i různé statistiky, jako například rostoucí počet 
lidí starších 60 let (či 65 let), kteří jsou stále ekono-
micky aktivní a zůstávají se svými zkušenostmi na trhu 
práce. Myslím, že i zaměstnavatelé postupně mění 
zkostnatělý názor a začínají seniory více zaměstnávat 
a vytvářet podmínky pro jejich aktivní zapojení se. Je 
zajímavé, že se tak děje nějak „přirozeně“ odspodu, 
aniž by zde byl nějaký masivní finanční vládní program 
mířící na zvýšení počtu zaměstnaných seniorů. Možná 
tomu napomáhá také dlouhodobě mimořádně nízká 
míra nezaměstnanosti v české ekonomice. Společnost, 
která dokáže smysluplně udržet seniory na trhu práce, 
z toho bude velmi benefitovat. Nejen v ekonomických, 
ale i sociálních kategoriích.

Osud může zasáhnout tak, že i lidé mladší jsou 
odkázáni na péči okolí. Vidíte tady někde model, 
jak posílit roli společnosti, státu?
Statisticky platí, že sociální potřebnost je pozitivně a sil-
ně korelována s věkem. Tedy že nejvíce potřebných 
je ve vysokém věku a vice versa. Nicméně, výjimky 
potvrzují pravidlo, a existují i mladí lidé, kteří jsou velmi 
sociálně potřební. Zejména pro tyto případy musí 
sehrát stát roli záchytné sítě a umožnit těmto lidem 
najít novou dlouhodobou cestu jejich životem. Tyto 
situace bývají často velmi dramatické, mnohdy jde 
o následky úrazu či vážné nemoci, které během dne 
či několika týdnů otočí jejich stav z „plného zdraví“ do 
„plné závislosti na péči“. Život naprosto změní per-
spektivu. Situace je často spojená s potřebou znač-
ných finančních investic – například na bezbariérovou 
úpravu bytu či pořízení speciálně upraveného auto-
mobilu. S pokrytím těchto finančních nároků by mohlo 
pomoci vhodné komerční pojištění dlouhodobé péče, 
na kterém se v České asociaci pojišťoven již tři roky in-
tenzivně pracuje, a které by se mohlo dočkat i daňové 
podpory ze strany státu. Tímto by stát výrazně napo-
mohl dobré a pro všechny prospěšné věci.

Před časem se nepodařilo zavést pověstný třetí 
pilíř českého důchodového systému, soukro-

mé doplňkové penzijní spoření. Existuje model, 
který by zajistil podporu financování nákladů na 
dlouhodobou péči, například v kombinaci státní-
ho a soukromého pojištění?
Krátká odpověď zní – ano. Jak jsem již zmínil v před-
chozí odpovědi, na půdě České asociace pojišťoven 
se tomuto tématu věnujeme intenzivně již tři roky. 
Prozkoumali jsme příklady toho, jak spolupráce sou-
kromého a veřejného sektoru funguje v řadě evrop-
ských zemí. Základní poznatek je, že tam, kde se stát 
a soukromý sektor nevnímají jako konkurenti, nýbrž 
se naučili spolupracovat, tak v takových zemích je 
systém dlouhodobé péče nejstabilnější a poskytuje 
svým klientům dobrou službu. Proto jsme přišli s návr-
hem komerčního dobrovolného pojištění dlouhodobé 
péče s možností daňové podpory jak u pojistníka, tak 
zaměstnavatele (v případě jeho příspěvku na pojištění 
svých zaměstnanců). Pojišťovny navíc mohou do sekto-
ru poskytovatelů služeb dlouhodobé péče přinést i in-
vestiční zdroje s dlouhým horizontem návratnosti. Jsem 
přesvědčen, že toto jsou win-win oblasti spolupráce 
mezi veřejným sektorem a komerčním pojištěním.

Máte zkušenosti ze zahraničí, lze použít model 
podpory financování dlouhodobé péče z někte-
rého státu, kde funguje?
V každé zemi je systém dlouhodobé péče a jeho 
financování dosti odlišný, panuje zde obecně ještě větší 
diverzita, než je tomu například v systému důchodo-
vého zabezpečení. Nicméně pro nás v České republice 
může být určitým vodítkem systém u našich sousedů, 
jako je například Německo.

Není vlastně prodlužující se věk, kdy je člověk 
relativně zdravý a aktivní, jev, na který nejsme 
zcela připraveni jako společnost?
Nemyslím si to. Pamatuji si diskuze o potřebě zvyšování 
statutárního věku pro odchod do standardního starobní-
ho důchodu před dvaceti lety. Tehdy oblíbený argument 
odpůrců tohoto opatření byl mj. ten, že trh práce ne-
může bez dramatických otřesů absorbovat statisíce lidí, 
kteří na něm najednou budou jakoby „navíc“. Dnes jsme 
o dvacet let dále, prošli jsme si dvě zásadní globální kri-
ze (2008-2011; covid 2020-2021), nyní si procházíme krizi 
třetí (válka na Ukrajině), a přesto se v Česku kvalitních 
zaměstnanců zoufale nedostává a to zde již pracuje cca 
50 tis. uprchlíků z Ukrajiny. Tedy 1% celé české pracovní 
síly (cca 5 mil. osob) navíc. Co tím chci říci: rostoucí věk 
dožití v dobrém zdravotním stavu je veskrze pozitivní 
jev a buďme za něj rádi. Vyplývá z něj množství příleži-
tostí, jak pro seniory samotné, tak pro celou společnost. 
Není to rozhodně žádný strašák. A máme-li prakticky 
neexistující nezaměstnanost, tak nechme přirozeně 
působit síly na trhu práce, moc se jim do toho z pozice 
státu a společnosti nemíchejme, a řešení si „odspodu“ 
najde cestu do značné míry samo.

Autor: JAN HOVORKA
Foto: www.cap.cz, archiv
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Předpokládá se, že kvůli demogra-
fickým změnám se v následujících 
čtyřiceti letech ztrojnásobí počet 
osob, které se dostanou do situace 
nesoběstačnosti a vznikne jim tak 
nárok na příspěvek na péči. Státu však 
z hlediska financování dlouhodobé 
péče dochází dech. Už nyní nejsou 
dostatečné kapacity na péči, ať už te-
rénní či pobytovou. Nedostatek kapa-
cit i financí se bude dále prohlubovat 
a bude potřeba do systému dostat 
nové zdroje. Za dané situace přišla 
Česká asociace pojišťoven s iniciati-
vou, jejímž cílem je vyvolat na téma 
dlouhodobé péče veřejnou debatu, 
která vyústí v konkrétní návrhy opat-
ření. Například zda by součástí řešení 
mohlo být pojištění dlouhodobé péče 
a jak by pojišťovny se státem mohly 
v tomto ohledu spolupracovat. 

Na to odpovídá Jan Matoušek, výkonný  
ředitel České asociace pojišťoven těmito slo-
vy: „Primární úkol pojišťoven je rozumět rizikům, 
včetně těch dlouhodobých v horizontu dekád. 
A vzhledem k demografickým změnám a zvyšu-
jícímu se počtu osob, které budou nesoběstačné 
ve stáří, se pojišťovny chtějí stát součástí řešení 
tohoto problému, ideálně tak, aby státní politiku 
v této oblasti vhodně doplňovaly.  Stát má hlavní 
slovo v organizaci tohoto systému, v tomto 
ohledu pojišťovny nechtějí a nebudou státu nijak 
konkurovat. Naopak, chceme napomoci přinést 
do systému další zdroje a rozšířit stávající nedo-
statečné možnosti. Péče o nesoběstačné členy 
rodiny nebo blízké osoby je téma velmi známé 
pro každého z nás. Průzkumy veřejného mínění 
nám ukázaly, že soukromé pojištění dlouhodobé 
péče by považovalo za dobrý nápad až 60 % re-
spondentů. To je suverénně nejvíc ze všech typů 
možných zdravotních či sociálních připojištění, 
například několikanásobně více, než je poptávka 
např. po nadstandardních službách při pobytu 
v nemocnici.“

Financování péče ve stáří  
nemůže zůstat jen na státu 
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Už jste slyšeli podcast 
ČAP Insurance Talk?

Česká asociace pojišťoven již rok připravuje 
podcastovou platformou ČAP Insurance 
Talk, kde v rámci dvacetiminutových komor-
ních rozhovorů s mimořádnými osobnostmi 
nejen z pojišťovnictví, představuje vizionář-
ské nápady, zkušenosti velikánů českého 
i zahraničního trhu a staví tak most mezi 
pojišťovnictvím a dalšími obory. O rizicích 
a jak jim předcházet, o vizích do budoucna 
nebo o inovacích hosté hovoří s moderá-
torkou Michalou Hergetovou. Rozhovory 
jsou k dispozici jak ve video formátu, tak na 
všech podcastových platformách.
Mezi prvními osobnostmi, které přijali 
pozvání do podcastu, byla Luciano Cirinà, 
regionální CEO Generali pro Rakousko, 

střední a východní Evropu. Dalšími hosty byli 
Ivan Špirakus, předseda Asociace českých 
pojišťovacích makléřů nebo ředitelka sekce 
dohledu nad finančním trhem České národní 
banky Zuzana Silberová.
Natáčet jsme začali vloni v červnu, natočili 
jsme přes 20 dílů, položili jsme přes 300 otá-
zek, ale hlavně jsme slyšeli spoustu zajíma-
vých odpovědí. „Na českém pojišťovnickém 
trhu chybí odlehčené zajímavé rozhovory, 
mozaiky osobností, které jsou z různých 
částí sektoru, ale které sahají i daleko za jeho 
hranice. Prostor pro taková setkávání na trhu 
chyběl a my jsme se ho rozhodli zaplnit,“ říká 
k projektu Jan Matoušek, výkonný ředitel 
České asociace pojišťoven.
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Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace (MSSS)

Ing. LUBOŠ TROJNA, ředitel: 
Dlouhodobá péče je nezbytná, 
její moderní systém nutnost

Mostecká MSSS se stará o klienty napříč generacemi. Přetížené zdravotnictví, 
rizika civilizačních chorob, ale i vyšší věk dožití kladou na sociální péči stále větší 
nároky. Stále rychleji se ale otevírají nové oblasti a možnosti podpory dlouhodobé 
péče, její kvality a komfortu. Přichází i čas IT technologií, virtuální reality, což  
zvyšuje potenciál propojování dlouhodobé lékařské péče a sociálních služeb.  
Možná čtenáře v mnoha ohledech překvapí odpovědi ředitele MSSS v Mostě,  
Ing. Luboše Trojny:



Sociální péče bývá žhavým volebním té-
matem. Věnuje zřizovatel pozornost vaší 
příspěvkové organizaci pozornost také po 
volbách?
Jsem ředitelem MSSS v Mostě – p. o., od srpna roku 
2021. Jsem rodilý Mostečan, i proto zřizovatele – 
statutární město Most – vnímám silně a dlouhodobě 
i jako občan. A vnímám ho velmi pozitivně. To hrálo 
i podstatnou roli při mém zvažování, zda se do vý-
běrového řízení přihlásím. A ve funkci ředitele mohu 
svou občanskou zkušenost jen a pouze potvrdit. 
Zřizovatel k naší organizaci celých 30 let jejího trvá-
ní zaujímá velmi pozitivní postoj. Ne „pouze“ stran 
financování, ale i mentální podporou zaměstnanců 
i uživatelů. Mám v životě rád situace výhra/výhra. 
O to se snaží i město – trvale, konzistentně, systema-
ticky, lidsky, profesionálně.

Na jaké skupiny se zaměřu-
jete, co můžete obyvatelům 
Mostecka zajistit?
Jedním z našich 7 zařízení je 
Středisko denní péče o děti do 
tří let věku. Posláním střediska 
denní péče je poskytování vý-
chovné a zdravotně preventivní 
péče dětem ve věku od 16 měsíců do 3 let věku. Dále 
máme tři domovy pro seniory, domov se zvláštním 
režimem, domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním, tři penziony pro seniory, poradnu pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy, denní stacionáře, 
léčebnou rehabilitaci pro děti a pečovatelskou služ-
bu. Odpovědí na otázku je tedy od 16 měsíců dále 
…. A vzhledem k prostoru si dovolím čtenáře odkázat 
na www.msss-most.cz, kde jsou základní informace 
ke každé ze služeb (do závorky musím uvést, že do 
konce roku web musíme zásadně změnit, není dlou-
hodobě kompatibilní pro zobrazení na mobilu, což 
není v dnešní době přijatelné – pracujeme na tom).

Z hlediska rozvoje komunikace a technologií 
není vždy sociální péče ideálně řešena. Co by 
vám pomohlo, jaké jsou vaše zkušenosti?
Naše organizace disponuje značným potenciálem 
pro rozvoj, a to nejen v oblasti poskytovaných služeb, 
ale také jako hybná síla pro podporu nových trendů 
ve vzdělávání, politice zaměstnanosti a jako nositel 
technologických i systémových změn v sociální oblasti 
a oblasti veřejné správy.
V tuto chvíli je však provoz a řízení organizace do 
značné míry omezen absencí vhodných technologií. 
Současná úroveň používaného počítačového hardwa-
ru i softwaru je někdy i více jak dekádu pozadu nebo 
adekvátní nástroje zcela schází. Součástí komplexního 
projektu digitalizace MSSS je vybudování komunikač-
ního centra pro videokonference napříč zařízeními. 
V souladu s digitalizací MSSS je třeba zajistit bezpeč-
nost objektů, zařízení ale i jejich uživatelů. Digitální 

technologie by se měly postupně stát nedílnou sou-
částí péče o uživatele, zvyšovat jejich komfort i životní 
standard a být přítomny jako vzdělávací, komunikač-
ní, asistenční a terapeutické prostředky při využívání 
poskytovaných služeb.
Směřujeme k vypracování odborné analýzy a strate-
gického programu pro komplexní rozvoj digitalizace 
v rámci MSSS. 
Malé krůčky jsme již učinili, zapojujeme chytré tech-
nologie do péče o seniory a snižujeme tak zátěž 
pečovatelek.
V dubnu jsme nainstalovali k testovacímu provozu 
tři podložky Anume Care k monitoringu životních 
funkcí uživatelů, které umožňují vzdálené sledování 
zdravotního stavu pacientů. Chytré podložky Anu-
me Care mají senzory zabudované v podložce pod 
matrací, tedy mimo přímý kontakt s uživatelem. Díky 
nim může ošetřující personál sledovat zdravotní stav 

uživatele i na dálku. Monitoru-
jí různé vitální funkce, hlavně 
dechovou a tepovou frekvenci 
a variabilitu srdečního tepu. 
Z dechu dokáží odhalit třeba 
spánkovou apnoi či respirační 
potíže. Z analýzy srdečního tepu 
například výskyt arytmií. Přístroj 

může u některých uživatelů odhalit příznaky onemoc-
nění ještě dříve, než je začnou skutečně pociťovat.
Zdravotnický personál má díky podložkám 
kompletní operativní monitoring základních 
fyziologických funkcí uživatelů, v jejichž lůžku je 
podložka zabudována. Získávají tím možnost rych-
leji z jednoho displeje kontrolovat, co se děje s uži-
vatelem na opačné straně budovy. Podložka také 
avizuje potřebu změny polohy, usnadňuje tak orga-
nizaci a kontrolu polohování. Jde tedy jednoznačně 
o zvýšení kvality zdravotní péče a usnadnění práce 
pro zdravotnický personál.
Podložky vyvinul Výzkumný tým z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Hradec Králové. Inovace je součástí 
grantového projektu Chytrá řešení, jehož posláním 
je zapojení chytrých technologií do péče o seniory 
a snížení zátěže pečovatelů.
V březnu jsme se pustili do využívání virtuální reality 
v péči o uživatele. Podařilo se nám získat finanční 
prostředky z NADACE ČEZ na projekt Virtuální realita 
pro seniory. Záměrem organizace je pro uživatele 
(seniory a handicapované občany), kterým poskytu-
jeme sociální služby, nabídnout moderní technologie, 
které by dokázaly zlepšit jejich volný čas a splnit jim 
jejich přání. Mezi častá přání uživatelů domovů pro 
seniory patří to, že by se rádi ještě stihli podívat např. 
do různých hlavních nebo historických měst. Díky  
novým technologiím, konkrétně virtuální realitě, 
bychom našim uživatelům mohli jejich přání splnit. Za 
tímto účelem jsme pořídili potřebné technické vyba-
vení. Pro naše uživatele chystáme prohlídku starého 

➞
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Mostu, kdy máme s nositelem projektu předdomlu-
veno nainstalování této VR prohlídky. Ale chystáme 
se společností Kaleido i prohlídku nových dominant 
Mostu, například nového mosteckého jezera.

Péče o seniory nebo děti, prostě lidi, o které je 
třeba se postarat, neleží jen na úřadech. Dáváte 
prostor pro účast rodiny, neziskových organiza-
cí, nebo třeba charity?
Od mého nástupu jsme významně zapracovali na 
řešení určitých personálních, organizačních, platových 
i lidských disharmoniích. 
Cílem bylo zvýšit i prostor pro práci s rodinami. Vidím 
zde velký potenciál. Naši sociální pracovníci již mají 
vytvořen prostor i pro tuto činnost. Naším záměrem 

je zřídit od ledna 2023 pozici pracovníka pro vztahy 
s veřejností, který bude mít v gesci také určitou formu 
spolupráci s rodinami, ale i CSR (společenskou zod-
povědnost) jak naší organizace, tak i spolupráci vně 
organizace. Máme před sebou velký úkol vysvětlovat 
veřejnosti jako takové, ale konkrétně i rodinám, o čem 
naše práce je, jaké má limity, možnosti, kde potřebu-
jeme pomoci, kde přicházím my s něčím novým, kdy 
je impulsem nikoliv povinnost či legislativa, ale jen 
a pouze potřeba a naproti tomu naše iniciativa. Kdo 
se chce dozvědět více, nasměruji ho opět na náš web, 
kde se o tématu šířeji zmiňujeme v našem časopise 
Harmonie. Číslo 85 je nově ve vyšším nákladu 200 ks, 
v profesionální grafice a s novou vizuální identitou.
Jsem aktivní i v komunitním plánování města Mos-
tu, spolupráce s neziskovým sektorem je tak pro mě 
logická a důležitá. Oceňuji to nadšení, které ale také 
neziskový sektor dokáže přetavit v konkrétní výsledky. 
Jen bych jim přál lepší a systematičtější financování. 

Co je pro vaše klienty řekněme komfort – uby-
tování s plnou péčí, zajištění lékařské a násled-
né péče, nebo dostupnost pravidelné stravy, 
možnost ošetření, komunikace s vrstevníky…?
To byste se musel zeptat uživatelů J. Vše ve Vaší otáz-
ce mám za standard. Komfortem bych  nazval třeba 
virtuální realitu. Nebo canisterapii. 
MSSS v Mostě – p.o., realizuje projekt ZVÍŘECÍ NÁVŠTĚVY 
V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY, který je realizován za po-
moci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíš-
kova vnoučata. To jsou aktivity, které naši zaměstnanci činí 
z nadšení. S cílem „našim“ rodičům, prarodičům trochu 
splatit skutečnost, že se dnes máme dobře. V minulosti to 
někdo musel přece odpracovat. A jsem opět u CSR, kdy 
nám firmy i jednotlivci z Mostecka umožňují dělat věci 
navíc, protože zdrojů nikdo nemá neomezený počet. Ve 
stávající situaci naopak – ale stěžovat si nemá cenu. 

Jak by měla vypadat podpora státu pro rozvoj 
péče ve vašich zařízeních?
Měla by být systémová, se znalostí věci. 
Já osobně si cením organizací typu Asociace posky-
tovatelů sociální péče ČR, kde jsme jejich členy také. 
Mám rád iniciativu tzv. odspodu, ale také mám rád, 
když se někam mohou zasílat podněty a někdo je tam 
„přechroupe“ a předá dál. Můžete řídit třeba celý svět, 
vše je otázkou rozložení sil. 
V jednotě je síla – když je pozitivní, zvládneme všech-
no. Máme dvě uši a jednu pusu – to asi proto, aby-
chom dvakrát tolik poslouchali, než mluvíme. Umíme 
létat do vesmíru, ale často se nedokáží domluvit dva 
lidé. Technologie raketově předběhla schopnosti lidí. 
Proto každému přeji, ať má sílu naslouchat a chápat. 
Je to často těžké, ale dle mého nezbytné.
Nejlepší doba k žití je ta, ve které se nacházíme. 

Autor: Jan Hovorka
Foto: MSSS v Mostě – p. o.

www.msss-most.cz
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MSSS v Mostě – p.o., realizuje projekt

ZVÍŘECÍ NÁVŠTĚVY 
V ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY

Projekt je realizován za pomoci 
Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky Ježíškova vnoučata

CANISTERAPIE 
 ANEB VELKÝ LÉK UKRYTÝ 
V CHLUPATÉM KOŽICHU

MSSS v Mostě – p.o., usiluje

O ZNAČKU KVALITY 
PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU 

MSSS
Uzavřeli jsme smlouvu s Asociací poskytovatelů soci-
álních služeb ČR, kdy máme ambici v roce 2022 získat 
tzv. Značku kvality pro naší pečovatelskou službu.
V této souvislosti pracujeme již nyní na kvalitativních změ-
nách, kdy jsme reorganizací převedli půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek právě pod pečovatelskou službu a dovybavili 
jsme službu novým vozidlem pro rozvoz obědů.

MSSS v Mostě – p.o.,  
zvyšuje bezpečnost pro klienty i zaměstnance

VŠECHNA LŮŽKA V MSSS JSOU 
NYNÍ VYBAVENA SPECIÁLNÍ 
PODLOŽKOU PRO EVAKUACI 

IMOBILNÍCH OSOB
MSSS vybavila všechna lůžka v domovech pro seniory, 
domově se zvláštním režimem a domově pro osoby se 
zdravotním postižením, podložkou pro evakuaci imobil-
ních osob ve stísněných prostorách.
I v pobytových sociálních službách mohou nastat situace, 
kdy je potřeba řešit krizovou situaci evakuací mnohdy 
imobilních, nebo s obtížemi se pohybujících osob. Po ná-
kupu 293 ks evakuačních podložek za 303 tis. Kč na konci 
roku 2021 má naše organizace již všechna lůžka v do-
movech pro seniory – DpS Jiřího Wolkera, DpS Barvířská, 
DpS Antonína Dvořáka, domově se zvláštním reži-
mem a domově pro osoby se zdravotním postižením – 
DZR a DOZP Barvířská – vybavena.

MSSS v Mostě – p.o., zlepšuje péči o nemohoucí

POŘIZUJEME 
TERAPEUTICKÉ HRAČKY

Věnujeme se intenzivně pořízení terapeutických hraček 
pro uživatele s vysokým stupněm závislosti. Naposledy 
jsme uspěli se žádostí o grant na terapeutickou kočku 
u Nadačního fondu FK Teplice, o stejný grant jsme požá-
dali KONTO NAŠEHO SRDCE – HC VERVA Litvínov.

MSSS v Mostě – p.o., hledá vhodný grant na zřízení

PROSTOR PRO REALIZACI 
DUCHOVNÍCH AKTIVIT 

A PIETNÍ MÍSTO V ZAHRADĚ 
DOMOVA PRO SENIORY 

V UL. BARVÍŘSKÁ 495 – MOST

Kromě poskytování nezbytné sociální péče o uživatele 
chceme poskytnout uživatelům prostor pro realizaci du-
chovních aktivit a vytvořit i pietní místo, kde by uživatele 
mohli vzpomínat na své blízké. Očekáváme zlepšení psy-
chické pohody uživatelů v rámci možnosti vyrovnávání se 
se svou individuální situací symbolickou duchovní formou.
V zahradě chceme zřídit pietní místo, kde by bylo možné 
zapálit svíčku, přinést květinu či jiný drobný vzpomínkový 
předmět – nejen o dušičky. Pro většinu uživatelů je za-
hradní prostor prakticky jediným 
venkovním prostorem, který mo-
hou navštívit. 
Bude také nezbytné s ohledem 
na výše uvedené zrealizovat zdra-
votní a bezpečnostní prořez u té-
měř padesátky vzrostlých stromů.

MSSS v Mostě – p.o., uspěla

SE ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
VE VÝŠI 4 MIL. KČ NA NÁKUP 

4 KS ELEKTROVOZIDEL
Dne 28. března jsme obdrželi zprávu: „Vážený žadateli, 
žádost o podporu projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0
017293 s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivnosti soci-
álních služeb, rozšíření terénní pečovatelské služby MSSS 
v Mostě – p.o. prošla úspěšně procesem hodnocení a na 
základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla 
schválena Řídicím orgánem IROP k financování“.

WWW.MSSS-MOST.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/MSSSVMOSTE 

Podáme ruku všem,  
kteří nás potřebují
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Profesor JIŘÍ HORÁČEK:

To, co nás těší, má vždycky 
potenciál závislosti
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Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) je institucí, 
garantující nejvyšší odbornou úroveň léčby psychic-
kých onemocnění. Od bagatelizace a podceňování se 
dnes dostáváme k tomu, že je nutné diagnózy u dětí, 
dospívajících, dospělých i seniorů brát vážně. Na jedné 
straně přibývají příčiny i jevy, které problémy vyvolávají. 
Na druhé straně se vyvíjí výzkum a praktická aplikace, 
včetně klinické léčby, metodami, které donedávna byly 
docela ve stínu zájmu. O nejmodernějších metodách 
léčby psychických problémů, mimo jiné i v oblas-
ti paliativní a hospicové péče, s námi hovořil prof. 
MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, bývalý a budoucí 
zvolený předseda České neuropsychofarmakologické 
společnosti, zakladatel PSYRES (Nadačního fondu pro 
výzkum psychedelik), vedoucí Centra pokročilých studií 
mozku a vědomí NÚDZ a přednosta Kliniky psychiatrie 
a lékařské psychologie 3. LF UK.

Názory i metody na výzkum a léčbu psychických 
problému se dost výrazně mění. Znamená to 
větší prostor pro rozvoj a podporu výzkumu díky 
práci NÚDZ, odborných pracovišť a fondu?
Psychedelika od roku 2000 zažívají obrovskou renesan-
ci. Stávají se, podobně jako v šedesátých letech, jedním 
z hlavních témat, které v psychiatrii, nebo v psycho-
farmakologii, máme. Mají celou řadu zcela unikátních 
vlastností, které dosud nebyly známy, a hlavně nebyly 
sdíleny stávajícími léky. Znovu se stávají hlavním prou-
dem. 

Psychiatři i psychologové, pracující s psychedeli-
ky, byli bráni tak trochu mimo standardní lékař-
skou péči, někdy dokonce jako podivíni a šarla-
táni. Je jejich postavení už významnější?
Toto bych ještě trochu doplnil. Když jsem působil jako 
prezident České neuropsychofarmakologické společ-
nosti, tak jsem se zabýval historií tohoto oboru a pro-
cházel programy všech kongresů od konce padesátých 
let. Tam byl jasně vidět například výzkum LSD, až do 
počátku sedmdesátek. Bylo to nejčastěji diskutova-
né akademické téma v rámci akademické psychiatrie 
a psychofarmakologie. Po roce 1970 se objevily pro-
blémy, hlavně legislativní. Výzkum psychedelik se na 
nějakou dobu zastavil prakticky až do roku 2000, kdy 
se znovu rozjel. Dnes se mu věnují ty nejserióznější 
výzkumné organizace na světě. Studují psychedeli-
ka, především psilocybin, což je nejčastěji zkoumaný 
reprezentant této skupiny, a potvrzují unikátní léčeb-
ný potenciál. Nejlépe zdokumentovaný je potenciál 
antidepresívní. 
Mezi šedesátými lety a současností je období, kdy 
s psychedeliky pracovali lidé, kteří často ani nebyli léka-
ři, měli prostě jen nadšení a nějaké zkušenosti. Dělo se 

to však mimo medicínu, a tam zřejmě vznikl ten mýtus 
o šarlatánství. To si lze představit, protože tehdy to 
opravdu byla ilegální činnost.

Psychedelika byla dost dlouho tabuizována. Co 
znamená nový trend? Budou tyto látky široce 
využívány při léčbě? Dostupné třeba pro preven-
ci, bez předpisu?
Tak daleko ještě nejsme. Dnes víme, že tyto léky 
mají zcela unikátní léčebný potenciál, spočívající 
hlavně v rychlé antidepresívní odpovědi. Aktuálně 
jsou dokončována takzvaná multicentrická klinická 
hodnocení a vznikají velké studie, které mají umožnit 
jejich zavedení do běžné klinické praxe. Zdůrazňuji, že 
u vybraných diagnóz. Vypadá to, že výsledky nových 
studií jsou nesmírně nadějné a můžeme očekávat, že 
v horizontu čtyř let se tyto léky dostanou k použití pro 
léčbu specifických diagnóz. 
V této chvíli je v naprosté většině států možnost použití 
těchto léků omezena pouze na vědecké studie, spe-
cielně schválené. Existuje však jedna výjimka, Kanada. 
Tam hlavní klinická autorita umožnila normální pou-
žití psilocybinu u pacientů, kteří strádají tak zvaným 
existenciálním distresem. Jsou to pacienti paliativní, na 
sklonku svého života, kde psychedelika mohou přinést 
zásadní zlom a pomoc. V těch případech je evidence 
tak přesvědčivá, že v Kanadě je možné používat psilo-
cybin jako dostupný lék.

Nehrozí nám něco podobného, jako například 
v Německu před válkou rozšíření Pervitinu? 
Účinně stimuluje, je společensky i legislativně 
akceptován. Když pak dojde, nastane problém, 
objeví se abstinenční následky.
To je výborný dotaz. Samozřejmě, medicína je plná 
omylů, a omyly jsou součástí vývoje a pokroku medicí-
ny. Pervitin, který zmiňujete, je dobrý příklad, jsou ale 
i jiné. Například heroin byl zaveden pro léčbu závislostí, 
což nám může připadat úplně bizarní. Nebo amfeta-
min, ten byl používán běžně jako anorektikum, nebo 
bezpečné stimulans, a řada dalších léků, u kterých se 
ukázalo, že rizika mohou převládat nad benefitem. 
A závislost je pochopitelně zásadní problém. V případě 
psychedelik to zatím nevypadá, že by se to takto rozje-
lo, a sice ze dvou důvodů. 
První je ten, že psychedelika, jako specifická skupina 
látek, zahrnující LSD, psilocybin a řadu dalších, neve-
de k závislosti. To je velmi dobře zdokumentováno už 
i na úrovni epidemiologické. Je to způsoběno tím, že 
psychedelika mají malý nebo žádný vliv na dopamine-
lidní systém, který vede k závislosti. A to psychedelika 
nedělají. To je první důvod, proč je riziko malé. 

Napříč generacemi se objevují signály, že společnost čeká mnohem náročnější péče 
o psychiku. Týká se to každého z nás. Jsou ale skupiny, věkové, sociální a další, které 
potřebují odbornou péči i ochranu systému v oblasti zdravotnické i sociální. 

➞
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Druhý důvod je ten, že dnes nepracujeme s předsta-
vou, že psychedelika jsou prostá léčiva, sama o sobě 
používaná. Všechny studie jsou postavené na tom, že 
jde o tzv. koncept psychedeliky asistované psychotera-
pie. Člověk dostane jednu zkušenost s psychedelickou 
látkou. Na tu zkušenost je psychoterapií připravován 
nějakou dobu. Tato zkušenost je pak v rámci terapie in-
tegrována, jde o interval v týdnech. Rozhodně to není 
tak, že si dojdete do lékárny pro tabletku. A pravděpo-
dobně to tak ani nikdy nebude. Sledované látky působí 
pozitivně pouze v určitém kontextu léčby, a ten kontext 
se jmenuje „psychedeliky asistovaná psychotera-
pie“. Je k tomu potřeba také speciálně vycvičený psy-
choterapeut. Je málo pravděpodobné, že by to vedlo 
k nějakému masovému zneužívání. 

Dlouhá desetiletí byla psychedelika odborně 
odmítána. Kde vidíte okamžik přijetí názoru, že 

mohou účinně pomáhat? Timothy Leary k cíli 
spíš nedošel. Ani další vědci se uznání nedočkali.
Tady bych poznamenal, že od začátku sedmde-
sátých let to není tak, že by odbornou komunitou 
byla psychedelika nějak zpochybňována nebo 
odmítána. Naopak, důvody byly spíš politické. 
I dnes bojují odborné vědecké společnosti za to, 
aby se legislativa změnila. Odborníci samozřejmě 
vědí, jaký benefit to může přinést, a chtějí, aby 
výzkum pokračoval, ale v roce 1971 to bylo rozhod-
nutí skutečně jen politické. Tehdy se psychedelika 
dostala na seznam nejpřísněji kontrolovaných a ne-
využitelných substancí.

Závislost z nadužívání drog, jejich amatérská 
výroba nebo zpracování přírodních forem, černý 
trh, to jsou společensky silně negativní jevy. Je 
možné najít hranici mezi světy organizovaného 
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zločinu s oběťmi a lékařské péče s uzdravenými 
pacienty, fungující prevencí a stimulací? Bylo by 
řešení prostě legalizovat vše?
Zneužívání drog je komplexní fenomén a není jedno-
duché si s ním poradit. Abychom vůbec mohli začít, 
musíme si především ujasnit termíny.
Dnes se ilegální substance dělí podle jedné osy – osy 
dopaminergního působení, což znamená, že způso-
bují závislost. Dopamin je jedním ze neuromediátorů 
mozku, který je zodpovědný za blaho, pocit odmě-
ny. Né všechny ilegální látky však závislost způsobují. 
To je nutné zdůraznit. Z farmakologického hlediska 
je nesmysl, dávat je do jedné skupiny. Prostě proto, 
že Pervitin a psilocybin stojí úplně na diametrálních 
koncích rizika rozvoje závislosti. Psychedelika nedě-
lají závislost. Přesto jsou ve stejné skupině. To je první 
problém – udělat si pořádek v těchto látkách a různě je 
klasifikovat.
Jestli je možné vést hranici mezi zneužíváním látek 
a lékařským využitím, tak to víme přesně. Ta už existuje, 
a dobrým příkladem jsou třeba opioidy, dřive opiáty. 
Jde o léky, které jsou v medicíně zcela nezastupitelné, 
přinášejí obrovské blaho, bez kterých by se neobe-
šlo prostě nic. Žádná operace, žádná léčba vážnější 
bolesti, prostě je potřebujeme. Ovšem v okamžiku, kdy 
s nimi pracujeme neodborně, je možné, že závislost 
udělají, a to vcelku rychle. Tak nastává problém a černý 
trh kvete. Analogicky to máme s psychedeliky – s tím 
rozdílem, a to podtrhuji, že jejich společenská nebez-
pečnost nespočívá v závislosti.
Proč se LSD dostalo tenkrát v roce 1971 na blacklist? 
Americká administrativa se tehdy domnívala, a nutno 
říct, že částečně oprávněně, že mladí lidé užívajíc LSD, 
častěji demonstrují proti válce ve Vietnamu. Že LSD 
prostě vede k liberálním postojům. Nutno dodat, že 
na tom něco mohlo být. To znamená, že hnutí hippies 
bylo spojeno se dvěma věcmi: zaprvé s politickou 
angažovaností proti válce ve Vietnamu, a za druhé 
s glorifikací a užíváním LSD. Je však nesmysl, aby psy-
chedelika, v tomto případě LSD, byla z „historických“ 
důvodů ještě dnes limitována v možné léčbě a nesmě-
la být využita, ve prospěch nemocných. 
 
Dá se říci, že lékaři opouští model antidepresiv, 
jejichž nástup trval týdny a často jen utlumoval 
projevy nemocí, problémy ale neřešil?
Myslím, že to není tak úplně jednoduché. Čím se liší 
léčba deprese pomocí psychedelika a standardní-
ho antidepresiva? V mozku dělají v podstatě stej-
né změny, nicméně psychedelika je dělají výrazně 
rychleji. To, co dělá psilocybin během hodiny, na-
vodí klasická antidepresiva v řádu týdnů. To je první 
rozdíl, rychlost antidepresívního nástupu. Druhá 
odlišnost je vlastní intoxikace po psychedelicích , 
kterou antidepresiva nedělají. Ta člověku dává nějaké 
psychologické vhledy, možnost nově pracovat se 
svou životní situací. To, s čím si nevíme rady, mů-
žeme řešit nějakou zcela novou cestou. Schopnost 

navodit zmíněné nové „vhledy“ je právě tou vlast-
nosti psychedelik, kterou využíváme v asistované 
psychoterapii. U klasické, pravé deprese ale dosud 
nevíme, nakolik je ten antidepresívní efekt je dán 
čistě biologicky, podobným mechanizmem, jako mají 
klasická antidepresiva, a nakolik se na tom podílejí 
také ony psychologické vhledy. 
Kdybychom však hovořili třeba o úzkostné proble-
matice, úzkostné neuróze, psychologickou reakcí na 
rakovinu či jiné vážné onemocnění, nebo o paliativní 
medicíně, tak tam jednoznačně uvedené nové psy-
chologické vhledy navození psychedeliky znamenají 
zásadní přínos pro pacienta. A na tom se tom se již dá 
stavět.
Abych byl zcela konkrétní a odpověděl na vaši otáz-
ku: Je málo pravděpodobné, že kvůli psychedelikům 
se nebudou používat klasická antidepresiva. Budou, 
určitě i nadále. Fungují spolehlivě, jsou s nimi dobré 
zkušenosti. Dovedu si ale představit, že vznikne feno-
typ, ohraničená skupina psychiatrických nemocných, se 
kterou si psychedelika poradí výrazně lépe, a budou se 
dávat jako lék první volby. 

Je tedy možná kombinace obou metod, napří-
klad podat psilocybin a následně antidepresivum 
s delším nástupem?
Je to jedna z teoretických cest. Určitě není možné dá-
vat je současně, dohromady. Vznikaly by interakce, kte-
ré jsou nebezpečné.  Nicméně Vámi zmíněné již nyní 
běžně děláme. Pomocí psychedelika rychle odstraníme 
depresi a standardními antidepresivy pak pokračujeme 
v tzv. udržovací léčbě tak, aby se deprese nevrátila. 
Konkrétně tak pracujeme s látkou, která se jmenuje ke-
tamin. To je sice původně anestetikum, ale má psyche-
delické vlastnosti a je tedy možné ho řadit do skupiny 
psychedelik. Má rychlý, velmi dobrý antidepresívní 
efekt, který funguje u asi tak 50 – 70 % pacientů. To je 
v medicíně dost.
Takže přijde člověk, který by běžně strádal depresí 
měsíc nebo dva. My ketaminem depresi odstraníme 
celkem bleskově a následně pokračujeme běžnými 
antidepresívy. Jde o strategii, která je velmi nadějná. 

Je tento péče s využitím psychedelik součástí 
zdravotního pojištění?
Výzkum je většinou placen z nějaké grantové agentury.  
V našem případě je hlavní část hrazena z prostředků 
MZ ČR, z grantové agentury. Nicméně v okamžiku, 
když se přesvědčivě potvrdí účinnost těch látek, tak 
přejdou z výzkumu do běžného klinického použití 
například včetně úhrad ze zdravotního pojištění apod. 
Je to stejné jako s jinými novými léčivy. 

Autor: JAN HOVORKA 
Foto: PSYRES

Celý rozsáhlý rozhovor najdete  
na webu www.hospitalin.cz



22

Co je to bolest – následek nevhodného zacházení 
se zdravím, upozornění na nemoc, projev nemo-
ci nebo nerovnováhy, varování?
Především musíme rozlišovat mezi akutní a chronic-
kou bolestí. Akutní bolest je pro nás pozitivní, říkáme, 
že je smysluplná, protože nás upozorňuje na probí-
hající onemocnění nebo poškození organizmu. Plní 
tedy svoji signální funkci. Jinak je tomu v případě bo-
lesti chronické, která tuto smysluplnost ztrácí, naopak 
sama se stává nemocí. Její setrvalá přítomnost paci-
enta omezuje v běžných aktivitách, brání mu chodit 
do práce, věnovat se koníčkům nebo rodině. Říkáme 
tedy, že akutní bolest je projevem (symptomem) 
probíhajícího onemocnění, kdežto bolest chronická 
je sama nemocí (syndromem). Jako Chronická nezti-
šitelná bolest má i své místo v Mezinárodní klasifikaci 
bolestí.

Co je pro vás výchozí informace pro diagnózu, 
nebo hledání příčiny bolesti? Věk, povolání, styl 
života, psychika?
Základem je hledání příčiny. a hlavně charakteru 
bolesti. Máme několik typů bolestí (nociceptivní, 
neuropatická, psychogenní a d.) a u každé máme 
jinou strategii léčby. Samozřejmě zohledňujeme věk 
a přidružené onemocnění případně i povolání paci-
enta (např. profesionálnímu řidiči se snažíme vyhnout 
podávat silné opioidy). Platí však, že léčba je velmi 
individuální a co vyhovuje jednomu pacientovi, ne-
musí vyhovovat druhému. Zde má i velký vliv psychika 
pacienta.

Máte na klinice široké spektrum metod a zaří-
zení, kterými čelíte potížím pacientů. Jaké jsou 
výsledky úspěšnosti, porovnáme-li třeba aku-
punkturu, standardní medikaci, lokální tlumení 
bolesti a podobně?
Léčba je vždy velmi individuální a různé jsou i reakce 
pacientů. Jednotlivé metody velmi často kombinujeme 
tak, abychom dosáhli co nejlepšího efektu. Nelze říci, 
která metoda je nejlepší pro všechny. Volba je vždy 
individuální. Máme řadu pacientů, kteří jsou spoko-
jeni s akupunkturou, jiní raději volí analgetika nebo 
invazivní léčebné postupy. Někdy přichází pacienti již 
s konkrétní představou, co by rádi vyzkoušeli a my se 
jim snažíme vyhovět (pokud je to ovšem smysluplná 
představa).

MUDr. MAREK HAKL, Ph.D: 
Léčba bolesti je  
u nás na světové úrovni

Bolest je znamením, že v našem těle není 
všechno zcela v pořádku. První signál může 
být krátký, neurčitý, pak přibývají. Samozřejmě 
máme zkušenosti i s jinými podobami – bolesti 
chronické, z vrozených příčin a podobně. U se-
niorů jde o velmi časté problémy. Určit původ 
a způsob, jak bolest eliminovat, musí lékař. 
Dáme přednost odborníkům, a špičkové léka-
ře navštívíme tentokrát v Centru léčby bolesti 
Medicinecare, s. r. o., které vede primář  
MUDr. Marek HAKL, Ph.D.
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Co vás osobně vedlo k této specializaci?
Jedním ze zakladatelů této specializace byl můj 
otec, takže jsem vlastně šlapal v jeho šlépějích. 
Ale k bolesti mne to táhlo již od dokončení 
lékařské fakulty a začátku práce na Anestezio-
logicko resuscitační klinice ve FN u sv. Anny 
v Brně. Měl jsem štěstí na přednostu kliniky, kte-
rý léčbu bolesti podporoval a založil Centrum 
léčby bolesti, které jsem následně 20 roků vedl.  
Své volby jsem nikdy nelitoval.

Jste místopředsedou Společnosti pro stu-
dium a léčbu bolesti, která patří pod SLČ 
JEP. Na co se hlavně zaměřujete? Jde spíš 
o výměnu a sdílení odborných informací, 
nebo komunikaci s pacienty, třeba s paci-
entskými organizacemi?
Naše odbornost v současné době žádnou paci-
entskou organizaci nemá, ale velmi aktivně na tom 
s panem Trojákem pracujeme a snad již do prázd-
nin tato organizace vznikne. Její existence je pro 
naší odbornou společnost velmi důležitá. Již existují 
webové stránky pacientské organizace www.ne-
chcibolest.cz . Na těchto stránkách pacienti nejdou 
většinu odpovědí na otázky z oblasti léčba bolesti, 
případně se mohou přímo prostřednictvím stránek 
dotázat některého z našich odborníků na léčbu 
bolesti. Co se týče naší odborné společnosti při ČLS 
JEP zabývá se postgraduálním vzděláváním lékařů, 
organizací kongresů, akreditací pracovišť, komu-
nikací s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními 
pojišťovnami. Prostě hájí navenek zájmy naší specia-
lizace – algeziologie.

Postupy a prostředky léčby bolesti jsou různé, 
shodujete se vždy s kolegy, nebo aspoň v zásad-
ních bodech teorií léčby? Konzervativnější lékaři 
například akupunkturu moc mezi účinné metody 
nezařazují, vy ji na klinice nabízíte.
Postupy a prostředky jsou sice různé, ale všich-
ni vycházíme se stejných doporučených postupů 
a metodických pokynů. Tedy základ léčby používá-
me všichni obdobný. Dle dalšího vybavení potom 
pracoviště používá i další léčebné metody, včetně 
akupunktury. Ta se v oblasti léčby bolesti používá re-
lativně často. Na kongresech si vzájemně vyměňuje-
me naše zkušenosti. Velmi dobře funguje i spoluprá-
ce mezi jednotlivými pracovišti. Pokus si myslíme, že 
pacientovi by mohla pomoci nějaká metoda, kterou 
my nemáme, vzájemně si pacienty posíláme. To platí 
i o akupunktuře. 

Spolupracujete s kolegy v zahraničí, řeší se tam 
podobná problematika třeba objevněji, za větší 
podpory státu, s využitím metod, které u nás do 
medicíny zatím těžko pronikají? Najdeme u vás 
třeba infúze, TENS, plynové injekce a d.
Možná budete překvapeni, ale léčba bolesti je u nás 

na světové úrovni. Jako jeden z mála států máme 
poměrně velkou základnu pracovišť léčby bolesti, 
jejich seznam naleznete na www.nechcibolest.cz. 
V oblasti terapeutických možností můžeme u nás 
nabídnout minimálně vše, co v jiných rozvinutých 
zemí, často i více. Není například mnoho zemí, kde 
mohou používat léčebné konopí a na druhou stra-
nu máme k dispozici i vysoce sofistikované léčebné 
metody, jako jsou například neuromodulace. S kolegy 
ze zahraničí se pravidelně stýkáme na mezinárodních 
kongresech a vedení naší společnosti je zastoupeno 
ve evropských a světových odborných radách. Myslím 
si, že i podpora státu je na vcelku dobré úrovni, když 
zde si dovedu představit trochu flexibilnější jednání, 
zejména ze stran zdravotních pojišťoven.

Bolest nemusí vzniknout vždy jako následek 
nemoci nebo úrazu, někdy je těžké určit příčinu. 
Může člověk posílit prevenci proti vzniku bolesti, 
obranyschopnost, samoléčbu ve smyslu využití 
kapacity vlastního organizmu, úpravy životního 
stylu a podobně?
Zcela samozřejmě, nejčastějšími bolestmi jsou bo-
lesti pohybového aparátu a zde je pravidelné cvičení 
a přiměřené sportování tou nejlepší prevenci. Člověk 
by měl dbát na správný životní styl, udržovat si váhu 
a kondici. 

Objevují se pacienti s bolestmi, souvisejícími 
s covidem, nebo jako projev postcovid syndro-
mu?
Ano, poslední dobou vidím relativně dost pacientů 
s potížemi jak po prodělaném Covidu, tak i v sou-
vislosti s očkováním proti Covidu. Většinou se jedná 
o nadměrnou únavu, stěhovavé bolesti celého těla, 
poruchy spánku. Bohužel léčba tohoto stavu není nijak 
jednoduchá a často se táhne i měsíce. Obvykle samot-
né podávání analgetik nestačí.

Autor: Jan Hovorka

www.bolestbrno.cz
www.nechcibolest.cz
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„Procházíte-li kouzelnými uličkami staré Prahy, přivedou 
vás možná i na Maltézské náměstí. Z pootevřených 
oken barokního paláce Straků z Nedabylic se zničehonic 
ozvou krásné tóny, linoucí se z kláves či strun, přerušo-
vané chvílemi stříbřitými hlasy pěvců. Pokud se na chvíli 
zastavíte, tak vězte, že stojíte před ojedinělým vzděláva-
cím zařízením.
Na místě tohoto paláce stál renesanční dům postave-
ný na přelomu 16. a 17. století, kde měl ve dvoře svoji 
liteckou dílnu sochař a mystik Adrian de Vries. Postup-
né barokní přestavby dokončil až výše zmíněný rod, 
konkrétně hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic. Později byl 
dům zpřístupněn měšťanům. Z té doby pochází název 
dům „U sedmi čertů“, díky jedné podivínské obyvatelce 
Luise Niemetzové, jíž se pomstili její nájemníci a nama-
lovali na jednotlivé sloupy podloubí postavy čertů.
V roce 1910 MUDr. Jan Deyl, významný oční lékař 
a profesor Univerzity Karlovy, zde založil první ryze čes-
ký ústav pro slepé, který nesl jeho jméno. Ústav dostal 

název „Deylova výchovna slepých“, který se v roce 1915 
změnil na „Deylův ústav pro slepé“. Vznikl s myšlenkou 
a cílem vzdělávat ty, kterým příroda upřela jeden z dů-
ležitých lidských smyslů, zrak.
Původní Deylův ústav umožňoval nevidomým žá-
kům vyučit se řemeslům, které byly pro jejich postižení 
vhodné, nicméně již v začátcích zde důležitou roli hrála 
hudba. Postupem let začaly umělecké obory převažo-
vat, protože hudba dávala postiženým šanci vyrovnat 
se s ostatními a vést plnohodnotný život i po stránce 
pracovního uplatnění. Plně to vyjadřoval název jedné 
z nadací, podporujících zrakově postižené, „Per musi-
cam aequoˮ, tedy Hudbou se vyrovnávám.
Škola se vyvíjela, měnila v průběhu těch více než 110 
let existence své názvy, ale svému poslání vždy zůstala 
věrná.
Dokud patřila mezi speciální školy, zaměřovala se 
přednostně na výchovu budoucích učitelů hudby, kteří 
působili, a dodnes úspěšně působí, jako pedagogové 

Neviditelné tajemství hudby 
s vůní historie
Hudba je nejkrásnější řečí, řečeno s klasikem, a setkáváme se s ní v nejrůznějších situacích. Libé po-
city, adrenalin, nebo hojivý, utišující, až léčebný účinek. A někdy dá dokonce životu smysl, když se 
zdá, že osud člověku něco upřel. Třeba plně funkční zrak. Kromě péče nejbližšího okolí je třeba prostor 
vlastních představ, myšlenkového a tvůrčího světa. To dává právě hudba a profesionálně ji zvládnout 
a využít, vést nadané dítě k dospělosti a cestami, které málokdo zná, umí hudební pedagogové, jimž 
pomáhají lékaři. O světě, který někdy nevděčně míjíme, možnostech žáků s omezením zraku, vesmíru 
tónů vnitřně viděných a kouzelném domě, kde se toho vše a mnoho jiných příběhů odehrává, vypráví 
profesorka zpěvu MgA. Daniela Štěpánová:

Carmina lucis vystupuje v rámci edukačních programů České filharmonie v Sukově síni Rudolfina
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na základních uměleckých školách po celé republice, 
ale i konzervatořích a dalších školských zařízeních. 
Inkluzívní vzdělávání zde má dlouholetou historii. Vedle 
zrakově postižených studentů zde vždy v menším 
počtu studovali i mladí hudebníci, kterým bylo dáno 
to nejvzácnější, tedy zdraví. Obě skupiny zde studo-
valy, společně bydlely, společně trávily volné chvíle, 
třeba procházkami po blízkém Karlově mostě či parku 
Kampa, kde se na dohled přes řeku majestátně tyčí 
budova Národního divadla. Několikaleté, dříve sedmi-
leté, studium a spolužití lidsky obohacovalo ty zdravé 
a motivovalo a pomáhalo postiženým. O studenty bylo 
vzorně postaráno, ubytovací prostory byly vždy součástí 
areálu školy, stejně tak školní jídelna, která poskytovala 
celodenní stravování.
Nezanedbatelná byla také péče zdravotní. K dispozici 
studentům bývala zdravotní sestra, která byla součástí 
sboru vychovatelů, další zdravotní péče byla zajištěna 
u školního lékaře. Navíc úzká spolupráce s motolským 
Centrem očních vad garantovala postiženým pravidelné 
kontroly a péči o jejich zrak na vysoké odborné úrovni.
Dnes se situace s počty studentů se zdravotní indikací 
a bez ní mírně obrátila. KJD již nemá status speciální 
školy, ale speciální vzdělávací programy pro nevidomé 
či jinak tělesně postižené jsou k dispozici nadále. A sa-
mozřejmě i pedagogové, kteří mají v tomto ohledu letité 
zkušenosti.
Vítejte tedy na současné Konzervatoři a střední škole 
Jana Deyla. Zřizovatelem této státní školy je MŠMT ČR. 
Na konzervatoři studují mladí hudebníci a pěvci z celé 
naší země, ale také studenti zahraniční. Na střední škole 
pak adepti oborů ladič klavírů a příbuzných nástrojů, 
nově také oboru klavírník, připravovaný je obor varha-
nář. Kvalitní pedagogický sbor pracuje s přibližně 120 
studenty a dá se říci, že jde o školu „rodinného typu“, 
navíc v prostředí, které může závidět mnohá instituce. 
Studium oborů hudba a zpěv je, stejně jako na ostat-
ních konzervatořích, šestileté, ukončené absolutoriem 
a udělením titulu DiS. Studium oboru ladění je čtyřleté, 
zakončené maturitní zkouškou.
Výsledky a úspěchy školy lákají stále větší počet zájem-
ců o studium. V posledních letech stále častěji získávají 
posluchači školy ocenění na národních i mezinárodních 
soutěžích a již v průběhu studia se uplatňují na profe-
sionálních pódiích. Vedle vlastní výuky škola organizuje 
četné mistrovské kurzy a spolupráci s významnými 
českými i zahraničními umělci a pedagogy. 
Pro školní koncerty je k dispozici krásný barokní sál, 
který nese jméno Dr. Jana Drtiny. Hojně je využíván 
i jinými institucemi pro slavnostní akce, umocněné krá-
sou prostředí, historickou výzdobou a dostupností místa 
v centru hlavního města.
Myslím, že při procházce malostranskými uličkami stačí 
přivřít oči, až budete míjet toto krásné místo, a vnímat, 
kde sídlí hudba.“
 www.kjd.cz

Foto: Petra Hajská (Carmina lucis),  
Petr Dyrc (Vojtěch Pelka) a Jan Malý (Rachel Skleničková)

Atmosféru 
tehdejší školy 
a jejich chovanců 
krásně vykreslila 
scénáristka Mar-
kéta Zinnerová 
ve filmu „Chvíle 
pro píseň trub-
ky“ (1980, režie L. Ráža). Hudbu ke zmíněné-
mu filmu napsal prof. Vadim Petrov, který byl 
v minulosti také zdejším pedagogem. Založil 
zde dívčí pěvecký soubor Carmina lucis, na 
který navazuje nedávno obnovený komorní 
dívčí ansámbl se stejným názvem. Slyšet ho 
můžete třeba v edukačních koncertech České 
filharmonie.  Foto: archiv D. Štěpánové

Vynikající absolventka klavíristka Ráchel Skleničková, 
na festivalu PROMS 2013, dnes pedagožka KJD

Mimořádně úspěšný student KJD, kontratenorista Vojtěch Pelka



NEZÁVISLOST
Senioři by měli

  mít přístup k odpovídající stravě, vodě, obydlí, oděvu a zdra-
votní péči na základě zajištění příjmu, podpory rodiny a společ-
nosti a svépomoci;

  mít příležitost pracovat nebo mít přístup k jiným příležitostem 
zajišťujícím příjem;

  mít možnost účastnit se rozhodování, kdy a jak rychle bude 
probíhat jejich odchod z pracovního života;

  mít přístup k odpovídajícím vzdělávacím a výcvikovým pro-
gramům; žít v prostředí, které je bezpečné a přizpůsobitelné 
osobním preferencím a měnícím se schopnostem;

  žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné.

ZAŘAZENÍ DO SPOLEČNOSTI
Senioři by měli

  zůstat zařazeni do společnosti, zúčastňovat se aktivně for-
mulování a realizace politik, které přímo ovlivňují jejich blaho, 
a podílet se o své znalosti a schopnosti s mladšími generacemi;

  mít možnost hledat a rozvíjet příležitosti pro služby občanské 
společnosti a pracovat jako dobrovolníci na místech odpovída-
jících jejich zájmům a schopnostem; 

  mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí.

PÉČE
Senioři by měli

  mít užitek z rodinné péče a  péče a ochrany společnosti v sou-
ladu se systémem kulturních hodnot každé společnosti;

Připomenutí pro zákonodárce, poskytovatele péče, příbuzné i rodinu:

  mít přístup ke zdravotní péči, která by jim pomohla udržet 
nebo nabýt optimální úroveň tělesného, duševního a emočního 
zdraví a zabránit nebo zpozdit propuknutí nemoci; 

  měli mít přístup k sociálním a právnickým službám, které by 
rozšířily jejich autonomii, ochranu a péči o ně;

  mít možnost využívat odpovídající úroveň institucionální péče 
zajišťující ochranu, rehabilitaci, sociální a duševní stimulaci v hu-
mánním a bezpečném prostředí;

  požívat lidských práv a základních svobod, až žijí v jakém-
koli obydlí, zařízení sociální péče nebo léčebném zařízení, 
což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, potřeb 
a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o ně a o kvalitě 
jejich života.

SEBEREALIZACE
Senioři by měli
  mít možnost využívat příležitosti k plnému rozvoji svých schop-

ností;
  mít přístup ke vzdělávacím, kulturním, duchovním a rekreačním 

zdrojům společnosti.

DŮSTOJNOST
Senioři by měli
  žít v důstojnosti a bezpečí a nemělo by být využíváno jejich 

tělesné nebo duševní závislosti;
  Se seniory by mělo být dobře zacházeno bez ohledu na jejich 

věk, pohlaví, rasovou nebo etnickou příslušnost, postižení a dal-
ší stav, a měli by být hodnoceni nezávisle na jejich ekonomic-
kém přínosu.

Zásady OSN pro seniory
Zásady OSN pro seniory byly přijaty Valným shromážděním OSN (rezoluce 46/91)  
dne 16. prosince 1991. Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto zásady včlenily do svých  

národních programů, kdykoli je to možné. Některé hlavní myšlenky zásad jsou následující:



Nestačí platit škody, 
chceme lidem pomoci 
řešit problémy

MAJÁK+ je nová služba, 
kterou klientům nabízíte. 
V čem jim pomůže?
Jedná se o unikátní kombinaci 
služeb, které někdy potřebuje 
každý. Klient může využít kon-
zultace s odborníky při zdra-
votních nebo sociálních potí-
žích, pokud řeší nějaký právní 
spor nebo si jen neví rady 
s nastavením nové tiskárny a potřebuje IT pomoc. 
A v případě potřeby vyšleme na pomoc i řemeslníky. 

To vše na jediném telefonním čísle, na které se klienti 
dovolají non-stop.

A pro koho je primárně určena?
MAJÁK+ jsme připravovali pro klienty nad 50 let. 
Samozřejmě jej mohou využívat i mladší, ale přednost-
ně cílí na starší klienty. Nabízí totiž i fyzickou pomoc 
v domácnosti v případě havarijní situace. A to nejen 
v domácnosti pojištěného, ale i jeho blízkých. A pojiš-
těný ve své domácnosti pak může využít i pomoc při 
akutní opravě, pokud sám není zručný nebo ji prostě 
nestíhá – tedy Hodinového manžela.

Prevence, konzultace a asistence jsou moderní tváří pojištění, protože chceme  
pomoci klientům řešit problémy a ne „pouze“ platit škody, zdůrazňuje lídr projektů 
PRO ŽIVOT 50+ Ondřej Poul z pojišťovny Kooperativa.
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Zdaleka ne všechny rodiny se ale o této bezplatné 
službě dozvědí včas, velkým problémem v některých 
regionech je také dostupnost rané péče. Některé z ro-
din čekají na první konzultaci s pracovnicí rané péče 
i několik měsíců.
„Včasné zahájení podpory vývoje dítěte i podpory 
celé rodiny je přitom zcela zásadní. Právě v období 
do tří let věku dítěte je neuroplasticita tak výraz-
ná, že umožňuje nejlépe rozvinout kompenzační 
mechanismy i u dětí, které mají v některé oblasti 
vývoje vážné obtíže. Neméně důležitá je podpo-
ra rodičů v době, kdy se vyrovnávají s postižením 
dítěte. Profesionální a individuálně cílená podpo-
ra posiluje rodinu a stabilizuje její situaci,“ shrnuje 
Petra Mertlová, vedoucí pražské pobočky Společnosti 
pro ranou péči, kde se zaměřují na podporu rodin 
s dětmi se zrakovým či kombinovaným hendikepem. 
Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů 
a v bezpečném domácím prostředí ukazují rodičům, 
jak mohou stimulovat vývoj dítěte, jaké hračky 
a pomůcky využívat, jak upravit domácí prostředí. 
Poskytnou také sociální poradenství, bezplatně za-
půjčí vhodné pomůcky nebo navážou rodinu na další 
odborníky v regionu.
 
Nejen poskytovat, ale i nabídnout podporu je 
velmi intimní a citlivá záležitost. Spolupracujete 
s lékaři, psychology?
Multidisciplinární přístup k péči o děti s postižením je 
nesmírně důležitý. Pracovnice rané péče proto spo-
lupracují nejen s lékaři a psychology, ale také s dal-
šími odborníky, jako jsou fyzioterapeuti, logopedi, 
nutriční poradci…  Ne vždy, ale v mnoha případech 
jsou to právě lékaři, většinou pediatři, neurologové, 
oftalmologové, kteří rodině doporučí, aby ranou péči 
kontaktovala. Aktuálně se zaměřujeme také na rozvoj 

spolupráce s neonatologickými centry, tak aby u dětí 
s ohroženým vývojem byla podpora vývoje zahájena 
co nejdříve.

Pokud rodiče ví ještě před narozením dítěte, 
že je čeká nelehká situace, pomáháte jim také? 
Předpokládat můžeme kromě zrakového defici-
tu i třeba složitější vývoj řeči a podobně. Lze se 
na to vůbec připravit?
Rodiče nás obvykle kontaktují ve chvíli, kdy se uka-
zuje, že vývoj dítěte je ohrožen nebo že dítě bude 
mít v některé oblasti vážný hendikep. Pro zahájení 
podpory rané péče ale není nutná jasně stanovená 
diagnóza. Dojíždíme i za rodinami nejmenších dětí, 
kdy ještě probíhají četná lékařská vyšetření, ale už je 
zřejmé, že je potřeba vývoj dítěte stimulovat. Někdy 
rodiče už s ohledem na průběh těhotenství tuší, že 
jejich dítě bude mít závažné zdravotní komplikace, ale 
připravit se na tuto situaci není téměř možné. My jim 
však můžeme být oporou hned od prvních dnů života 

Mgr. PETRA MERTLOVÁ:
Každý den se počítá. Podpora  
dětí s hendikepem by měla být 
zahájena co nejdříve po narození
Ročně se v Česku narodí okolo 4 000 
dětí s vážným postižením. Hned od 
narození se rodiče těchto dětí mohou 
obracet na sociální službu rané péče, 
tak aby získali v náročné životní situaci 
potřebnou pomoc a podporu.
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dítěte, pracovnice rané péče mohou docházet přímo 
do porodnice a následně pak zůstat s rodinou v kon-
taktu i nadále.

Máte odborný lékařský tým, a třeba společné 
semináře, sdílení zkušeností?
S lékaři spolupracujeme externě. Na pozici porad-
kyň rané péče přijímáme pracovníky s vysokoškol-
ským vzděláním v oblasti sociální práce či speciální 
pedagogiky. Ti dále procházejí povinným i nadstan-
dardním vzděláváním tak, aby byla garantována 
maximální kvalita poskytované služby. Poradkyně 
rané péče se také účastní pravidelných metodic-
kých setkání, supervizí, intervizí, mohou konzulto-
vat konkrétní situace jak s metodičkami, tak s in-
struktorkami stimulace zraku, které ve Společnosti 
pro ranou péči máme, nebo s dalšími externími 
odborníky.

Můžete se obracet třeba na kraje, spolupraco-
vat s krajskými nemocnicemi? Velmi často je 
důležitá dostupnost péče.
Společnost pro ranou péči působí v 10 krajích  
České republiky a zde spolupracujeme jak s krajský-
mi samosprávami, tak s nemocnicemi. Právě krajské 
dotace pokrývají spolu s dotacemi měst a obcí  
významnou část nákladů na zajištění rané péče,  
která je financována vícezdrojově. Co se týče  

dostupnosti rané péče, není situace příliš uspokojivá, 
je limitována kapacitami pracovišť. Souhrnná kapa-
cita rané péče v České republice aktuálně postačuje 
na podporu cca 14 % dětí se zdravotním postiže-
ním do 7 let, přičemž mezi jednotlivými kraji panují 
poměrně značné rozdíly. V některých oblastech jsou 
rodiny dětí s postižením nuceny na službu rané péče 
čekat až 250 dnů, což je u těch nejmenších dětí 
opravdu dlouhá doba.
 
Kdo je pro vás nejdůležitějším partnerem?
Po odborné stránce jsou to především lékaři  
a další zdravotníci. Pediatři nebo odborní lékaři,  
kteří sledují dítě v rámci pravidelných prohlídek či 
vyšetření, mohou rodičům předat informaci o mož-
nosti podpory již v době, kdy ještě není z různých 
důvodů potvrzena diagnóza dítěte, ale je zřejmé, že 
jeho vývoj je v některé z oblastí ohrožen. S lékaři  

Pokud vám raná péče  
dává smysl, můžete rodiny 
pečující o děti s hendikepem 
podpořit zde:

www.ranapece.cz/chci-podporit

➞
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spolupracujeme i v multidisciplinárních týmech tak, 
aby měla podpora dítěte komplexní charakter, aby 
byla koordinovaná a aby se služby podporující rodi-
nu neduplikovaly. V oblasti zajištění financování rané 
péče jsou našimi významnými partnery již zmíněné 
kraje, města a obce, které se podílejí na hrazení 
cca 60–70 procent nákladů. Zbylou část pokrýváme 
s podporou nadací, ale také firemních a individuál-
ních dárců. Bez jejich podpory bychom ranou péči 
pro rodiny nedokázali zajistit, proto i je považujeme 
za nepostradatelné partnery.

Organizujete společné akce nebo kontakty 
rodičů, kteří mají podobné problémy? Můžete 
využít třeba formy pacientské organizace, pod-
porované Ministerstvem zdravotnictví ČR?
Vedle terénních konzultací rané péče, které probíhají 
přímo v domovech rodin, pořádáme také nejrůznější 
akce pro rodiny. Setkání klientských rodin zaměřu-
jeme jak oddechově, kdy se sejdeme třeba u tábo-
ráku, uspořádáme zahradní slavnost a podobně, tak 

edukačně – pozveme lektora, odborníka k tématu, 
které rodiče zajímá, zajistíme hlídání dětí. Pořádáme 
pro rodiny také víkendové či vícedenní pobyty s bo-
hatým programem, kdy mají rodiče možnost navázat 
nové kontakty a poznat někoho, kdo řeší podobné 
problémy a rozumí jejich situaci. Všechna tato setká-
ní rodiny posilují. O pacientských organizacích, které 
zmiňujete, klientské rodiny informujeme a v konkrét-
ních případech je s nimi propojujeme.

O Společnosti pro ranou péči
Společnost pro ranou péči je nestátní orga-
nizace, která poskytuje odborné služby rané 
péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých 
se narodilo dítě se zrakovým, mentálním, těles-
ným nebo kombinovaným postižením, tak aby 
svůj život zvládaly lépe.

Více info na www.ranapece.cz
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Nová vlna chuti k cestování zasahuje 
všechny generace. Po dvouletém  
omezení není divu. Neznamená to  
vyjet si bezstarostně, vždycky je dobré 
myslet na možné nečekané události.  
Jak na to, poradí Ing. Halina Trsková, 
místopředsedkyně představenstva 
Pojišťovny VZP, a. s.:

Po dvouleté pauze se znovu obnovuje zájem 
o cestování, dovolené v zahraničí i třeba indivi-
duální programy. Máte něco nového z hlediska 
cestovního pojištění v nabídce? 
Po dvouleté pauze v cestování je vlastně stále novin-
kou náš nový produkt cestovního pojištění, jenž teprve 
letos čeká opravdová zatěžkávací zkouška. Klienti si 
mohou vybrat balíčky se základními typy pojistných ri-
zik a k tomu si mohou sjednat další připojištění přesně 
podle typu jejich cesty. Nezaměřujeme se tak na turisty, 
kteří využívají služeb cestovních kanceláří, ale na indivi-
duální turistiku, která je stále populárnější. 
Mezi novinky patří i pojištění Český turista pro klienty, 
kteří cestují po tuzemsku, neboť i na tuzemské dovo-
lené mohou nastat nepříjemnosti. Výhodou je, že toto 
pojištění kryje i léčebné výlohy v příhraničních oblastech 
okolních států. Součástí je i cykloasistence, kdy v přípa-
dě zranění či nepojízdnosti kola zajistíme jeho opravu 
i případný odvoz do místa ubytování. Součástí tohoto 
pojištění je lékařská konzultace zdravotního stavu zdar-
ma a případný odvoz k lékaři, žádá-li si to situace.

Kam nejvíc podle vašich dat míří letos Češi na 
dovolenou, na co by se měli připravit především? 
Využívají on-line prostoru při sjednávání cestov-
ního pojištění?
Češi jsou víceméně konzervativní cestovatelé, proto 
se žebříček populárních destinací nijak dramaticky 
nemění. Milovníci moře jezdí nejčastěji do Chorvatska, 
Itálie, Řecka a Bulharska. U milovníků hor a turistky 
vede jednoznačně Slovensko a Rakousko. Turisté by 

si měli dát především pozor na rozsah sjednávaného 
pojištění a limity. Například pokud jedou k moři, je 
dobré mít pojištění zavazadel a elektroniky, kterou 
klienti k moři s sebou obvykle vozí. Turisté v horách by 
měli mít sjednané i pojištění zásahu horské záchranné 
služby, které pomáhá v případě, že klient v horách 
sejde z cesty, zabloudí a bude potřebovat pomoc. 
Ačkoli se v současné době nevyskytuje již moc zpráv 
ohledně onemocnění COVID, jedná se stále o velmi 
poptávané pojištění. Pojišťovna VZP, a.s. nabízí pojiště-
ní na tuto nemoc v rámci balíčku Nadstandard, který 
kryje nejen samotné léčebné výlohy spojené s tímto 
onemocněním, ale i případy, kdy klient sice neonemoc-
ní, ale je z preventivních důvodů umístěn do karan-
tény, což z pohledu pojištění vlastně ani není pojistná 
událost. Navíc taková karanténa obvykle způsobí to, 
že klient nemůže odcestovat původním spojem zpět 
domů, i na toto balíček Nadstandard myslí. 
Online sjednání pojištění je čím dál preferovanější. I naše 
pojišťovna jej samozřejmě nabízí, navíc s 10% obchodní 
slevou. Výhodou je i to, že pojištění sjednané online a za-
placené platební kartou, je platné již 4 hodiny po jeho 
sjednání.

Pojišťujete v ČR také cizince. Pokud jsou tu na 
dlouhodobý pracovní pobyt, vašich služeb určitě 
využijí. Nabízíte i produkty pro krátkodobé 
pobyty, na turistická víza, nebo u nich obvyklé 
metody, které u nás nejsou úplně standardní?
Pro krátkodobé pobyty cizinců v České republice nabízí 
PVZP produkt Základní zdravotní pojištění cizinců, které 
kryje poskytnutí akutní a neodkladné zdravotní péče 
nejen v České republice, ale i v celém schengenském 
prostoru. Kromě zdravotní péče je z pojištění hrazena 
i případná repatriace (resp. převoz tělesných ostatků) 
pojištěného do země, jehož cestovní doklad vlastní, 
nebo státu, ve kterém má povolen pobyt. Pojištění je 
vhodné pro turistické pobyty (dovolenou) s délkou po-
bytu do 90 dní, ale i pro cizince k získání krátkodobého 
víza za účelem krátkodobého sezónního zaměstnání. 
Klient si může připojistit i úrazové pojištění a pojištění 
občanské odpovědnosti. (red)

Na cesty se dobře připravte! Můžete online
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Partnerem pro vás jsou rodiny. Komplexní služby 
poskytujete tisícům klientů. Jsou mezi nimi také 
lidé osamělí, bez příbuzných a blízkých, kteří by 
se bez vaší pomoci neobešli?
Problematice pečování v domácím prostředí se věnuji 
od roku 1999. Když hovoříme o osamělosti, není to 
jenom člověk, který nikoho nemá. Může se tak cítit 
i člověk s rodinou, kde pečující je pracovně vytížen viz. 
sendvičová generace. Osamělým se také může cítit 
člověk, který 24 hodin denně pečuje o svého blízkého. 
Tíha toho všeho, vědomí, že je na vše sám, u něj může 
také vyvolat pocit zmaru a osamění. Z naší zkušenosti 

vidíme, že pečující osobou nejsou jen ženy, ale zvyšuje 
se také podíl pečujících mužů v produktivním věku. 
Mezi našimi klienty jsou samozřejmě i lidé, kteří by se 
bez naší pomoci neobešli. Jim je poskytována péče 
formou osobní asistence. Ta se dá kombinovat i s do-
mácí zdravotní péčí. Musíme si uvědomit, že člověk 
bez rodiny to má ve stáří velmi těžké. Nejenže je na tu 
každodennost sám, to znamená nákupy, úklid, vaření, 
domácí práce, přidávají se také finanční otázky, tak 
trochu ztrácí krok s dobou a v neposlední, ale velmi 
důležité, rozvinou se zdravotní problémy. 
Uvědomujeme si, jak je péče náročná, a proto dru-

A DOMA: Středisko  
pro pečující – pomocná ruka 
při řešení péče o blízké

Nezisková organizace A DOMA z. s. letos slaví 15 let od svého vzniku. Poskytuje 
službu osobní asistence seniorům, lidem se zdravotním a duševním znevýhodně-
ním od 18 let věku. Kromě toho se už od roku 2015 zaměřuje na podporu těch, 
kteří pečují o své blízké a to jsou rodinní pečující. Podporu jim nabízí v rámci služby 
Střediska pro pečující a několika projektů zaměřených právě na ně v Praze, ale i ce-
lorepublikově. Zakladatelkou a ředitelkou je Jitka Zachariášová, které jsme položili 
několik otázek.
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hým pilířem naší činnosti je právě pomoc rodinným 
pečujícím. Z výzkumu Fondu dalšího vzdělávání z roku 
2018 vyplývá, že 45 % lidí nezná sociální službu, 63 % 
začínajících pečujících neví, na jakou instituci se obrátit 
v případě potřeby a až 58 % neumí vyjmenovat ani 
jednu finanční podporu, na kterou mají pečující nárok.

Spektrum péče, kterou poskytujete, zahrnuje 
všechny oblasti, potřebné k zajištění komfortu 
a životních podmínek. Je některá z oblastí frek-
ventovanější než jiné, například sociální služba, 
právní, fyzioterapeutická…?
Já bych to demonstrovala na této grafice. Samotná 
péče je jenom jeden díl z celkové skládačky, kterou 
bychom mohli nazvat „Když péče začíná“. Jak je vidět, 
spolupracujeme s celou řadou odborníků z různých 
sfér, patří sem rodinný průvodce, sociální pracov-
ník, psycholog, trenér paměti, ergoterapeut, nutriční 
specialista, mediátor, právník, fyzioterapeut a klinický 
farmaceut. Ti všichni, v případě potřeby, reagují a radí, 
jak v té dané situaci postupovat. 
Pomůžeme s celou realizací pomoci, kterou pečující 
osobě navrhneme. Nejde ani říci, která součást sklá-
dačky bývá nejdůležitější. Vždy záleží na konkrétní situ-
aci v rodině a dokážeme navrhnout smysluplná řešení.

Kdo nasměruje klienty nebo jejich pečovatele/
rodinné pečující/, aby se na vás obraceli – soci-
ální odbor, média, máte vlastní systém a přehled 
o sociálních skupinách, poradenská centra?
Díky tomu, že se setkáváme s pečujícími rodinami, 
uvědomili jsme si absenci místa, kde by mohli zejména 
začínající pečující získat nějaké informace. Péče totiž 
nastává zcela nečekaně, nikdo je na péči nepřipravo-
val. Takže je logické, že neznají sociální ani zdravotní 
systém, absolutně nemají potu-
chu, na jaké finanční příspěvky 
mají nárok. Proto jsme založili 
Středisko pro pečující. 
Tím samozřejmě netvrdím, že 
sociální odbory, nebo úřady práce 
neposkytují informace a nepomá-
hají. Ano, někdy i velmi ochotně. 
Problém je v tom, že pomocnou ruku nabízejí pouze 
v tom svém oboru, sociální odbor nezhodnotí kog-
nitivní funkce opečovávaného a nedoporučí třeba 
trenéra paměti. Za ta léta jsem si vypracovala metodu, 
kterou jsem měla možnost vyzkoušet opravdu při 
tisících návštěvách v rodinách. A ona funguje. Po-
jmenovali jsme jí Rodinný průvodce a snažíme se jí 
i pomocí akreditovaného kurzu na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí dále šířit. Rodinný průvodce se stá-
vá partnerem pro pečující, zhodnotí a zanalyzuje, jak 
péče probíhá, co je potřeba dopracovat, jaké služby 
a odborníky přizvat, aby došlo k co nejsmysluplnějšímu 
řešení všech problémů. Dokážeme predikovat vývoj 
situace a tím jsou navržená řešení efektivní a s dlou-
hodobým dosahem. Také určí, jaké pomůcky při péči 

budou potřeba a spolu s ergoterapeutem doporučují 
i potřebné úpravy bytu. 

Naše Středisko pro pečující vět-
šinou spolupracuje s městskými 
úřady, kde mají pečující možnost 
získat prvotní informace a kontakt 
na nás. Samozřejmě, žijeme v 21. 
století, takže jsme aktivní v on-line 
světě a na sociálních sítích.

Máte v rodinách autoritu, nebo někdy diskutuje-
te, upravujete model podle připomínek rodiny?
Většina pečujících se stará o své rodiče. Z toho vyplý-
vá, že jejich mnohdy správné a dobře míněné rady se 
u opečovávaných nesetkávají s pochopením, chybí jim 
právě autorita. Opak nastává, kdy do rodiny vstoupí 
cizí osoba. Měli jsme klientku, které maminka opako-
vaně vzdorovala a odmítala chodit na procházky, její 
život se scvrkl na prostor gauče a televize. Když jsem 
do té rodiny přišla, a byla představena jako odbornice, 
postoj maminky se najednou začal na nabízená dopo-
ručení měnit. Začala naslouchat argumentům, proč na 
vycházky chodit a po několika týdnech už byla venku 
každý den. Takže ano, autoritu máme. Musíme ji však 

➞
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neustále budovat a dokazovat. Nastávají také situace, 
kdy pečující jsou přesvědčeni o své pravdě a nechtějí 
přijmout naše doporučení. Potom nezbývá než přijít 
s dalším odborníkem, v tomto uvedeném případě by 
to byl fyzioterapeut. 

Stane se někdy, že klient přejde třeba do domu 
sociální péče/je tím myšlen domov pro seniory 
nebo domov se zvláštním režimem?/, že mu pro-
středí rodiny ani přes vaši pomoc nevyhovuje, 
a jste s ním případně pak dál v kontaktu?
Hned v úvodním sezení s pečujícími se ptáme, zda chtějí 
umístit blízkého do pobytového zařízení, nebo budou 
pečovat doma, či přemýšleli o kombinaci dalších sociálně 
zdravotních služeb. Každé řešení má svoje 
klady i zápory, které pomůžeme vyhodnotit 
z pohledu finančních, dušeních, fyzických, 
ale i z hlediska pracovního života pečujících. 
Pomáháme, aby pečující osoba myslela i na 
sebe a lze si to představit jako „preventivní 
prohlídku“ u lékaře. Na základě specifické diagnostiky jsou 
předestřeny efektivní a smysluplné možnosti řešení.  Stává 
se často, že rodina s péčí začne doma, ale může se zhor-
šit zdravotní stav opečovávané osoby, situace v rodině, 
může nastat u pečujícího syndrom vyhoření a daná řešení 
i přes naši velkou péči nejsou možná a pobytové zařízení 
je pro všechny to nejlepší. 

Pracujete i s rodinami, kde je potřeba především 
péče lékařská, koordinace se zdravotníky?
Jak už jsem zmínila, v našem multidisciplinárním týmu 
máme samozřejmě odborníky se zdravotnickým 

vzděláním jako ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční 
specialista a zdravotní sestra. Vyzdvihla bych ještě 
klinického farmaceuta, který pomáhá s edukací pečující 
osoby o způsobu, jak správně aplikovat předepsané 
léky. Nejčastější dotazy jsou na půlení či drcení léků 
i s možnými závažnými důsledky nedodržení správ-
ného podání. Praktičtí lékaři a odborníci velice oceňují 
zhodnocení celkové medikace klinickým farmaceutem 
i se zřetelem na použité doplňky stravy a ohledem na 
poskytnuté lékařské zprávy a výsledky. Velká nápomoc 
je i při komunikaci s ošetřujícím lékařem, kde sepíšeme 
pečující osobě hlavní body nezbytné k řešení zdravotní 
problematiky a vše s ní projdeme. 

Co se vám v projektech nejvíc osvěd-
čilo?
Jednoznačně mohu říci, že upřímnost 
a otevřenost v popisu situace dalšího 
vývoje v rodině. Prakticky jim pomáháme 
k naplnění jejich přání, aby se svými blízký-

mi mohli zůstat co nejdéle v kruhu rodiny, v domácím 
prostředí. Důležité je upozorňovat pečující na fakt, že 
i oni mají věnovat pozornost sami sobě a nebagateli-
zovat nároky, které péče sebou přináší. Jen ten pečující, 
který je „v pořádku“ může dlouhodobě pomáhat.
Ze sdělení pečujících slyšíme, že nejčastěji oceňují: 
„Na jednom místě dostanu vše potřebné“, „Ani mě 
nenapadlo, že mohu takovou pomoc vůbec hledat“, 
Jde tedy o komplexnost a způsob pomoci. Je velice 
důležité i prostřednictvím Vaše časopisu šířit povědomí 
o našem Středisku pro pečující. Autor: Redakce

Foto: a-doma.cz
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II. ročník odborné konference pro pracovníky ve zdravotním a sociálním sektoru
pod záštitou ministra práce a sociálních věcí pana Ing. Mariana Jurečky 

a paní Mgr. Mileny Johnové, radní Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

Jak se z toho nesesypat 
aneb 

Jak můžeme podpořit pečující v péči o blízké s demencí

Jak se z toho nesesypat 
aneb 

Jak můžeme podpořit pečující v péči o blízké s demencí

6. 9. 2022 
9:00–15:00

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
Václavské náměstí 833/31, Praha 1

Konference pro odbornou veřejnost, která představí moderní přístupy a metody práce využitelné v péči o seniory  
s neurodegenerativním onemocněním (demence, Alzheimerova choroba apod.). Zaměří se také na komplexní podporu– 
přes včasné zachycení prvních příznaků, až ke spolupráci s rodinou a lékaři. Ukáže propojení zdravotních a sociálních 
služeb za účelem zvládání činností podporující udržení klienta v domácím prostředí s využitím služeb či nových 
technologií.

Na konferenci vystoupí řada odborníků s dlouholetou praxí v dané problematice – přední český internista a gerontolog 
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc, Ing. Richard Cimler, PhD. vedoucí centra pokročilých technologií univerzity Hradec 
Králové, náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký, Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS, bývalý ředitel MPSV,   
sociální pracovník a metodik A DOMA Mgr. Petr Mach, Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA – ředitelka Clementas,  
ředitelka organizace A DOMA – Jitka Zachariášová.

Vstupné na konferenci: ZDARMA

Přihlášení je možné elektronicky na: pr@a-doma.cz

a-
do

m
a.

cz

Partneři konference



Nadační fond pro výzkum psychedelik 
V Honech 687
250 67 Klecany 
IČO: 05540143

PSYRES
Nadační fond pro výzkum psychedelik

Nezisková organizace slouží k podpoře výzkumu a studia psychedelických látek  
a jejich využití ve farmakologii, psychologii, adiktologii a psychiatrii. Podporuje  

nové metody léčby v oblasti duševního zdraví, a realizuje kroky vedoucí  
ke zpřístupnění psychedeliky-asistované psychoterapie a jejího ukotvení  

do českého systému léčby. Realizace výzkumů je extrémně nákladná. 

Podpořit jej můžete jednoduše i Vy:

www.psyres.eu


