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 Rodina je základ státu.  
 Tuto větu jistě všichni známe a já myslím, 
že ani v Poslovi, který tentokrát má ambici 
postihnout téma rodiny, nesmí chybět. 
 Jak je pojímána rodina nyní? Zeptala jsem 
se na skupině a dostalo se mi těchto odpovědí: 
 Rodina je pro mě manželka! Bez ní by to 

nebylo. Těším se na společné chvíle. SPOLU. Je to 

práce to udržet, stojí to za to.. 

 Rodina je klid, pohoda, zázemí, teplo. 

Dává mi smysl, sebekázeň, radost. Dává mi 

očekávání něčeho dobrého. Je to základ, bezpečí. 

 Rodina je střecha nad hlavou, jistota, 

bezpečí. Je to něco, co se musí budovat. 

 

 Silné odpovědi, že?  
 Asi všichni se za ně někde můžeme 
podepsat. Ale, co když se někde něco porouchá? 
Jak na to?   
 Zeptali jsme se po okolí a dali dohromady 
výpovědí zainteresovaných lidí. Ptali jsme se 
zástupců města, univerzity, následných organizací, 
ptali jsme se lékařů, psychologů, klientů, oslovili  
jsme dětské oddělení a dali dohromady mozaiku 
úvah a třeba i míst, kde je možno se obrátit ve 
spojení duševní nemoci a práci s rodinou. Snad 
naleznete inspiraci. Dětské oddělení PNO a ZUŠ 
Václava Kalíka poskytla doprovodné obrázky, 
které téma doplňují.  
 V letošním roce se psychiatrická 
nemocnice rozhodla zapojit i do projektu na 
podporu PEER rodinných příslušníků. V Poslovi 
se budeme i touto myšlenkou zaobírat.     
 Jistě nechybí i tradiční sloupky a rubriky a  
my přejeme hezké počtení a také radost 
z přicházejícího jara. 
 Posla jsme začali připravovat dávno 
před nákazou koronaviru a náročném obdobím 
s touto pandemií spojeným. V průběhu změn 
životního stylu a  přehodnocování jsme se prali 
s myšlenkou jestli téma neaktualizovat či 
nezměnit. Nakonec jsme si ale uvědomili, že nic 
aktuálnějšího neexistuje! Protože je rodina 
opravdu základ všeho. Je našim největším 
motorem, směrem, takže téma zůstalo a  ještě 
více nabralo na významu.  
RODINA JE ZÁKLAD NEJEN STÁTU...   
  
 Za redakční radu  

 Ivona Országová         

 

e-mail redakce: orszagova@pnopava.cz 
 

Obrazy použité v tomto čísle jsou všechny od 

dětí, laděné na téma rodiny. 
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 Leitmotivem letošního jarního Posla je 
RODINA. Skoro se zdá, že rodina je čím dál 
ohroženějším druhem, je relativizována, 
pošlapávána, je téměř Popelkou v pestré paletě 
jiných forem soužití. 
 Všichni jsme z nějakých rodin, nebo jejich 
torz, vzešli. Chtě-nechtě nejsme pouze 
autonomními jedinci. Jsme součástí širších celků. 
Od svých rodin přijímáme nejenom svou 
fyziognomii, gesta, slovník. V meandrech paměti 
jsou do nás otisknuty vůně, kterými byly naše 
domovy prosyceny, zvuky, které nás ráno, co ráno 
probouzely a barvy, které nás obklopovaly. 
Rodina nás predisponuje do jakéhosi jazykového 
módu, neseme si rodinné příběhy a tajemství, jsme 
formováni hodnotovým systémem našich rodin. 

 Byť v psychiatrickém prostředí přicházíme 
do kontaktu především s jednotlivci, i oni jsou 
součástí svých rodin, leckdy zpřetrhaných a 
nefunkčních, kdy je diskutabilní, zda rodinné věno 
není spíše Danajským darem  
Je zajímavé rozplétat rodinnou mozaiku a 
nahlédnout do jakéhosi pomyslného podloží a 
zákulisí pacientských příběhů. Už tímto 
poodtažením rodinných závěsů se některé 
symptomy stávají srozumitelnějšími.  
 Zajímavý pohled zaměřený především na 
psychosomatickou problematiku přináší model 
sociální dělohy rodinných terapeutů Chvály a 
Trapkové. Jakousi základní premisou jejich 
koncepce je předpoklad, že matka a otec do života 
dítěte neodmyslitelně patří a osamostatňování 
dítěte, neboli proces separace adolescenta 
z původní rodiny, přirovnávají k biologickému 
porodu. Předchozí Chválova profese gynekologa a 
porodníka se zde transformovala do pozoruhodné 

metaúrovně. Nelze, jako vše ostatní, ani tento 
model nijak absolutizovat a má i své kritiky, kteří  
jej vnímají jako příliš dogmatický. Pohled je to al e 
inspirativní.  
 Ve velmi zjednodušené zkratce: existují 
období, kdy dítě víc potřebuje mateřskou náruč a 
v jiných obdobích naopak potřebuje pevnou 
přítomnost otce. Důležité je, aby dítě mělo na 
vybranou podle rytmu svých vnitřních hodin. 
Období kolem šesti let je tím, kdy ztráta otce 
působí proti vývojovým úkolům dítěte. Naopak, 
věk kolem dvanácti let vyžaduje angažovanou 
přítomnost matky podstatněji než otce, jehož čas 
přijde později – ve věku kolem šestnácti let. 
Prostřednictvím otce se dítě z rodiny separuje 
směrem k zevnímu světu. Vývojové trajektorie 
syna a dcery jsou mírně odlišné. A nakonec – již 

bez dětí – probíhá zavinování dělohy 
v podobě syndromu opuštěného hnízda. 
Obdobně jako fyziologický porod, může mít i 
porod sociální jisté komplikace. Nese-li si 
rodina z minulosti větší nedostatky a dluhy, 
komplikace jsou pravděpodobnější.  
 Analogií k předčasnému porodu je 
situace dítěte, které je příliš brzy stavěno na 
vlastní nohy, např. protože rodiče se 
nesnesou, nebo si našli nového partnera. 
Paralelou porodu koncem pánevním je 
situace v rodině, kde rodiče mají převrácené 
role. Otec se chová mateřsky a matka zastává 
mužské role.  
 Další poruchou sociálního porodu je 

metafora s příčnou polohou dítěte, ve které se dítě  
bez pomocí zvenčí nemůže dostat ven. Tuto 
situaci připomíná stav, kdy dospívající nutkavě 
spojuje oba rodiče, aby je udržel pohromadě a 
obává se nevratné ztráty jednoho z nich.  

O komplikaci tzv. vcestného lůžka mluvíme, když 
se dítěti do cesty staví sama placenta. Paralelou 
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této vážné patologie je situace v rodinách s těžce 
duševně nemocným členem. Předčasné odloučení 
lůžka v biologické děloze vede zpravidla k smrti 
dítěte dříve, než se stihlo porodit. V sociální 
oblasti by to mohly být projevy situace, kdy se 
rodiče rozcházejí, sotva separace dítěte nastala. 
Oba rodiče opustí dospívajícího a nechávají jej 
v prázdném bytě, aniž by si věděl rady se svým 
životem. Nedostatek porodních sil je stavem, kdy 
konflikt potřebný k osamostatnění adolescenta 
nenastává. Dobře známé jsou obrazy přenášeného 
těhotenství, kdy úzkostní a hyperprotektivní 
rodiče dítěti v osamostatňování brání.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaci sourozenců v rodině lze přirovnat 
k vícečetnému těhotenství.  
 To je jen letmé nastínění teorie sociální 
dělohy, jako ukázka par excellence práce 
s rodinným systémem. V tomto čísle Posla jsme se 
snažili nepatrně zmapovat, jakým způsobem je 
rodinný kontext zohledňován v PNO. Snad Posel 
bude poslem dobrých zpráv.  
 Chvála Vladimír a Ludmila Trapková. 
Rodinná terapie psychosomatických poruch 
Praha: Portál, 2017 

Kristína Klásková, lékařka PNO 

 

Návazné organizace pro rodiny s dětmi - 1.část 

 
MENS Sana Ostrava z.ú 

Ukrajinská 1533/15, Ostrava-Poruba 
Martina Hudečková, DiS 
tel: 608 944 503, 608 944 501, email: m.hudeckova@m ensana.cz 
Svépomocné setkávání rodičů u nás v současné době n eprobíhá, ale práce s rodinným systémem ano, 
dle potřeb klientů a to v rámci individuální sociál ní práce a psychologické pomoci.  
Dále je nyní v plánu rozběhnout podpůrnou terapeuti ckou skupinu pro rodiče a blízké příbuzné osob 
se zkušeností s duševním onemocněním pod vedením p.  Mgr. Lenky Valíčkové a p. Hanky Černé. 
 
Jordán Třinec 

Hraniční 280, 739 61 třinec 
Bc. Romana Dobšová, Dis-734/363348 
jordan@slezskadiakonie.cz  
Svépomocná skupina pro rodinné příslušníky osob s d uševním onemocněním. 
 
ZAHRADA 2000 z. s.  

Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník 
email: info@zahrada2000.cz  
tel: +420 775 492 334 
Doručovací adresa: Lipovská 1177, 790 01 Jeseník 
Práce s rodinným systémem u nás probíhá v několika podobách, především skrze práci Otevřeného 
dialogu s celou sítí klienta.  Dále také probíhají různé akce pro rodinné příslušníky a komunitu v 
sociálně rehabilitačním centru.  Někdy míváme také skupiny pro rodinné příslušníky se zaměřením 
na edukaci, ale ty v tuto chvíli neběží, pouze skup inová terapie pro naše klienty.  

Simona Slaná 
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Rodinná terapie - CDZ Karviná 

 Rodinná terapie má dlouhou tradici i 
mnoho podob. Koncepty rodinné terapie vznikaly 
vedle myšlenkových modelů psychoanalytických 
a behaviorálních. Jejími představiteli jsou 
Minuchin (strukturální terapie), Haley (strategická  
terapie), Jackson, Weakland, Watzlawick 
(komunikační terapie), Palazzoli, Boscolo, Prata, 
Cecchin (systémová terapie). Vznik rodinné 
terapie byl výrazně ovlivněn kybernetikou, 
systémovou teorií a epistemologií.  

 Jedná se o terapii zaměřenou na rodinu 
jako celek. V procesu léčení se nejedená pouze o 
klienta, ale v podstatě o konglomerát všech jeho 
vztahů, ve kterých klient hraje různé role. Podle 
některých autorů koncept rodinné terapie vychází 
z úvahy, že pokud se má změnit jedinec, tak je 
třeba změnit kontext, ve kterém žije. Role 
terapeuta bývá neutrální. Terapeut může vytvářet 
hypotézy o procesech probíhajících v rodině a tyto 
hypotézy ověřuje.  

  Terapii by měl poskytovat psychoterapeut 
s akreditovaným výcvikem. Terapie nemusí být 
vázána přímo na zdravotnické zařízení, ale třeba 
na soukromé praxe nebo poskytovatele sociálních 
služeb. Je třeba se ovšem vyvarovat různých 
podvodných samozvaných terapeutů, 
používajících slova „rodina a terapie“ v rámci 
esoterních nauk i léčitelských praktik. 
 Ověřit dobrou praxi a najít užitečné 
informace lze jistě v České psychoterapeutické 
společnosti, České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně, v sekci rodinné terapie.  
http://www.psychoterapeuti.cz 
 

 
 Krátké ohlédnutí za pravidelným 

setkáváním rodin v Denním stacionáři Centra 

duševního zdraví v Karviné 
 30. ledna 2020 se opět setkaly rodiny 
pacientů, tentokrát i za účasti sociálních služeb 
města Karviné a Havířova. Nechyběli lékaři, 
psychologové, aktivizační pracovnice nebo 
koordinátorka denního centra. Především byla 
představena sociální služba Rút, která již sídli 
přímo v budově Centra duševního zdraví, resp. 

denního stacionáře v komplexu ambulancí, na ul. 
Komenského 611/11. Jednotlivé organizace 
představily své služby postupně, mj. podpora 
samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, 
sociální rehabilitace apod. R odiny tak měli 
možnost ihned reagovat zpětnou vazbou. 

 Rodinám byl znova připomenut a 
představen program denního stacionáře MUDr. 
Sedlářové, veškeré jeho aktivity s přesahem do 
sociální podpory. Rodiny měly možnost seznámit 
se s typy edukací, kognitivních cvičení a 
veškerých doprovodných programů, byl prostor 
klást otázky ze širokého spektra sociálního i 
lékařského. Vybrané rodiny rády sdělily příběhy 
svých často už dospělých dětí a přiblížily 
praktické navazování a konkrétní proces úzdravy.  
 CDZ Karviná je nadále nízkoprahovým zařízením 
pro pacienty s psychotickou zkušenosti, a pro 
pacienty z rozsáhle oblasti Karvinska. 
 

Za CDZ Karviná 

lékař denního stacionáře Ondřej Franek  
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Práce s rodinou a rodinná terapie 

v rámci komplexní péče dětského 

oddělení PNO 
 

Dětské psychiatrické oddělení je součástí 
Psychiatrické nemocnice v Opavě. Oddělení je 
rozděleno na 2 části – část pro chlapce od 10 let 
do zletilosti (14A) a část pro dívky a mladší 
chlapce (14B). V současnosti jsou prostory 
kompletně zrekonstruované, což výrazně 
ovlivňuje efekt léčby, zejména 
psychoterapeutické.  

Problematika hospitalizovaných dětí je 
„širokospektrální“, na oddělení jsou přijímáni 
nezletilí s různými problémy. Ke každému dítěti 
proto přistupujeme individuálně, zároveň je ale 
pro nás důležité uvědomění, že dítě je součástí 
širšího systému, které jej ovlivňuje někdy i 
zásadním způsobem (rodina, škola, vrstevníci). 
Abychom pomohli dítěti, musíme často být ve 
funkčním kontaktu s rodinou, školou apod. Často 
se ukazuje, že i malý zásah do rodinného systému 
způsobí velké změny na straně jednotlivců a 
naopak. Našim úkolem je vytvářet možnosti 
pozitivních změn a upevňovat je tak, aby se stala 
trvalejšími. 

Hospitalizace dětí na psychiatrickém lůžku 
má svá zásadní specifika. Nezletilí jsou přijímáni 
na oddělení zpravidla v doprovodu dospělé osoby 
(rodič, jiný zákonný zástupce, vychovatel 
z ústavního zařízení apod.). V rámci přijetí jsou 
důkladně sejmuta data související s rodinnou a 
osobní anamnézou dítěte, je realizován rozhovor 
s rodiči (event. jinými zákonnými zástupci) 
s cílem navázání kontaktu, poodkrytí důvodů 
hospitalizace dítěte z pohledu rodiče apod. 
Rozhovor ale slouží i k vysvětlení režimových 
opatření na oddělení (toto je důležité zejména 
v případě dětí v detox režimech nebo u dětí 

s poruchami příjmu potravy), často je i nutné 
rodiče ujistit a uklidnit jejich obavy související 
s hospitalizací. Od počátku je důležité navázání 
kontaktu založeném na důvěře tak, aby rodiče byli 
nakloněni i terapeutickým opatřením a byli 
ochotni se podílet na změnách. 

V průběhu hospitalizace je péče o dítě 
komplexní, založená na režimových východiscích. 
V rámci terapeutické péče se snažíme nastavovat 
cíle tak, aby byly reálné a realizovatelné. Snažíme  
se posilovat pozitivní kompetence, vytvářet 
příležitosti ke změnám, umožnit dětem korektivní 
emoční zkušenost jak v rámci individuálních 
kontaktů, tak v rámci skupinových nebo 
volnočasových aktivit. Vždy předpokládáme, že 
změna na straně dítěte povede k nutnosti změny 
v rodinném systému a naopak. V maximální míře 
posilujeme kontakty dítěte s rodinou, tyto jsou 
buď telefonické, nebo osobní. V průběhu 
hospitalizace jsou realizovány polodenní, 
celodenní vycházky nebo víkendové dovolenky. 
Těmto kontaktům zpravidla předchází rozhovory 
s rodiči, se kterými probíráme jejich obavy, 
nejistoty, očekávání. Vždy posilujeme pozitivní, 
ale realistická očekávání rodičů, důsledně 
vyžadujeme zpětnou vazbu od dětí i rodičů, 
abychom věděli, jak jejich kontakty probíhaly, co 
se daří, ale i co se třeba nepovedlo. V průběhu 
hospitalizace je terapeutická péče individuální, 
skupinová, často je ale zahajována i rodinná, 
eventuálně partnerská terapie.  

V případě hospitalizovaných dětí nebývá 
zřídkavé, že rodinné prostředí je výrazně 
disharmonické -  rodiče nežijí spolu, jsou 
v prudkých sporech, někdy až na hraně 
psychického nebo fyzického násilí, na výchovu 
mají diametrálně rozdílné názory… v takovém 
prostředí není možné, aby dítě dobře prospívalo a 
harmonicky se vyvíjelo. Proto je někdy 
terapeutický kontakt směřován k alespoň 
částečnému uklidnění napjatých vztahů, snažíme 
se pomoci rodičům vytvořit základní komunikační 
rámec, který bude pro všechny „bezpečný“. 
V rámci rodinné terapie se snažíme dosáhnout 
takového fungování rodiny nebo širšího rodinného 
systému, aby jednotliví členové byli spokojení, 
aby bylo dítěti umožněno vyvíjet se harmonicky.  

Náročné jsou pro nás situace, kdy rodiče 
z různých důvodů rezignují na svou rodičovskou 
roli a dítě směřuje k ústavní výchově.  

I v těchto případech se ale snažíme, aby 
zůstaly zachovány alespoň bazální vztahy mezi 
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dítětem a rodičem, aby nedošlo k absolutnímu 
oddělení dítěte od rodinného systému.  

V případě dětí, které trpí závažným 
duševním onemocněním nebo je jejich vývoj 
ovlivněn nějakou formou neurovývojové poruchy, 
v těchto případech je terapeutická péče směřována 
k podpoře rodiny, edukaci, hledání možností 
(psychosociálních, vzdělávacích, podpůrných). 

Zkrátka… práce na našem primariátu E, 
tzn. práce s dětmi a jejich rodinami, je velmi 
různorodá, pestrá, nikdy nekončící… ale jakmile 
naši pacienti začnou fungovat, začne se jim dařit, 
začnou být spokojení sami se sebou a hlavně… 
jejich rodiče to zaznamenají!… pak je to pro nás, 
celý kolektiv dětského oddělení, největší 
odměnou. Bonusem někdy i bývá pozitivní zpětná 
vazba, která se k nám dostane později, třeba 
z ambulancí, někdy i přímo od dětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto je pro nás všechny palivem, který 
pohání naše nasazení v této náročné práci 
pokračovat… protože změna je téměř vždy 
možná.  
 

Za kolektiv dětského oddělení PN Opava  

 Barbora Hendrychová, dětský klinický psycholog 

 
 
 

Návazné organizace pro rodiny s dětmi - 2.část 
 
Slezská Diakonie Český Těšín 
Široká Niva 211, 793 22 
archa.sn@slezskadiakonie.cz, mobil: 737 270 538, 73 7 518 168 
Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, s e mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti 
domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje. Pro děti nabízíme programy a aktivity nízkoprahovýc h 
zařízení. K jejich zdravému vývoji přispívají také služby pro rodiny s dětmi či sociální asistence a ř ada 
dalších sociálních služeb a projektů . 

 
ANIMA VIVA z.s., Opava 
Liptovská 21, Opava 6 - Kylešovice 
tel.: 553 821 300, mobil: 739 404 488 
S rodiči probíhá spolupráce na individuální úrovni a je úzce navázaná na nepříznivou sociální situaci a 
potřeby z této situace vyplývající. Každoročně, v r ámci dotazníkového šetření, zjišťujeme potřebu 
vzájemného setkávání rodičů a pečovatelů tak, abych om na ni mohli zareagovat podporou vzniku a 
fungování svépomocné skupiny (a navázali tak na tra dici, neboť organizace ANIMA VIVA vznikla ze 
svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů). 
 
Charita Opava 
Mgr. Kateřina Víchová 
Vedoucí střediska 
WEB: www.charitaopava.cz  
Email: vichova@charitaopava.cz  
tel: 553 770 124, mobil: 739 002 710 
Kontakt s rodinnými příslušníky máme spíš ve formě,  kdy je rodinný příslušník opatrovník a řeší tedy 
záležitosti s tím spojené. Pokud má rodinný přísluš ník zájem, tak s ním organizujeme setkání nebo 
poskytujeme informace.  

Simona Slaná 
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Prostředí zdravé rodiny: 

prostředí, kde jsou adekvátně 
uspokojovány potřeby všech členů 

 
 V současné neklidné době, v níž mnoho z 
nás trápí určitá úzkost způsobená pandemickou 
situací, hledáme více než dříve nějakou jistotu, 
která by nám poskytla bezpečí, klidný přístav, 
zázemí, uklidnění naši obav. Tímto přístavem 
může být v našich představách často naše rodina.  
Ne vždy se však, z různých příčin, setkávají naše 
ideální představy o rodině s realitou. Existují 
bohužel i jedinci, kteří rodinu nemají, nebo "v 
podstatě nemají", protože je rodina naprosto 
vyčlenila.  
 Současná situace může vést ve svém 
důsledku k většímu semknutí rodiny, spíše však u 
rodin, které už předtím byly funkční, nebo naopak 
k oslabení vazeb, vyvrcholení krize až rozpadu 
rodiny (myšleno především nukleární).  
 V tomto článku bychom se rádi zamysleli 
nad tím, co je pro zdravou rodinu z hlediska 
naplňování potřeb zásadní, jaké potřeby jsou tedy 
zdravou rodinou saturovány. 

 Když jsme si řekli rodina, jak vlastně ji 
chápeme? Z právního pohledu tvoří základ rodiny 
většinou rodiče (biologičtí nebo náhradní) a dítě. 
Existují však i přístupy, které se zmiňují i o rodi ně 
jednotlivce (např. Noack, 2001), někdy se v této 
souvislosti hovoří o záměně pojmu rodina 
s pojmem domácnost. Můžeme se tedy setkat 
s opravdu rozličnými definicemi. Sociologie 
rodiny rozeznává např. dělení podle velikosti 
(nukleární a rozšířená), podle rozdělení moci 
(patriarchální, matriarchální, egalitářská), podle 
pozice osoby (orientační, prokreační) aj. 
(Mišíková, 2003). Pedagogický slovník (Průcha, 
Mareš, Walterová, 1998, s. 211) říká, že rodina je:  
„Nejstarší společenská instituce. Plní socializační , 

ekonomické, sexuálně-regulační, reprodukční a 
další funkce. Vytváří určité emocionální klima, 
formuje interpersonální vztahy, hodnoty, postoje, 
základy etiky a životního stylu. Z hlediska 
sociologického je formou začlenění jedince do 
sociální struktury.“ 
Rodina může být, bez ohledu na šíři vymezení, 
v rámci společnosti pojímána jako:  
�  „dynamický systém, který reprodukuje svoje 

základní podmínky především  
a hlavně tím, že původní předpoklad svého 
vzniku (narození dítěte) mění na svůj výsledek, 
který se stává potenciálním východiskem 
vzniku dalšího, nového systému (nové rodiny)“ 
(Stašová, 2001, s. 78),  
� jako sociální systém a systém sociálních rolí, 

který vykazuje následujících pět elementů:  
o cirkulaci (vzájemné vztahy a působení, 

interakce, komunikace, výměnné procesy 
atd.), 

o strukturní flexibilitu (musí existovat 
rovnováha mezi stabilitou a flexibilitou 
uvnitř rodiny; flexibilita je nutná pro 
reagování na stále se měnící podmínky ve 
společnosti), 

o metakomunikaci (má funkci dorozumění 
se mezi jednotlivými členy rodiny; 
sdělování potřeb, přání, výměna názorů – 
snaha o jejich pochopení  
a integrování perspektivy druhého do vlastní 
perspektivy), 

o transparentnost systému (navazuje na 
metakomunikaci, a znamená, že členové 
rodiny vědí o přáních, potřebách, frustracích 
a konfliktech ostatních - berou je na vědomí 
a zohledňují je; dále znamená, že jsou 
transparentní  
i vztahy moci, které v rodině vznikají) 

o otevřenost vůči okolnímu světu (Noack, 
2001); 

� společenský subsystém (Provazník), který 
zabezpečuje primárně individuální  
a celospolečenské zájmy a potřeby;  
překonávání a neustálá reprodukce rozporů 
mezi individuálním a společenským určuje 
postavení rodiny v systému společenských 
vztahů; 
� strukturovaný celek (systém) (Plaňava), jehož 

smyslem, účelem a náplní je utvářet relativně 
bezpečný, stabilní prostor a prostředí pro 
sdílení, reprodukci a produkci života lidí (In 
Stašová, 2001); 
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� jako instituci a vztahovou síť (systém jako 
soubor jednotlivin ve vzájemné interakci, 
kromě vnitřních vazeb existují i vazby 
navenek; systém musí být vůči  svému 
prostředí ohraničen, aby se v něm nerozpustil) 
(Matoušek, 1998). 

 
Silná, zdravá a fungující rodina je tedy jistým 

ideálním"cílem", který by měla společnost (stát) 
reflektovat a podporovat. Že se to podaří ve všech 
případech je samozřejmě utopie. Existuje celá 
řada problémů, se kterými se rodiny potýkají (a 
jsou více, či méně řešitelné), mimo jiné i např. s 
tím, že si partneři, kteří rodinu zakládají přináše jí 
do nové (prokreační) rodiny svou vlastní 
představu o "funkční" rodině, která může být 
diametrálně odlišná a bohužel i včas 
nerozpoznaná. (Bohužel i existence 
nerespektování potřeb jedince v rodině může být 
některými jedinci chápáno jako standard, který si 
s sebou přinášejí z orientační rodiny, protože 
nezažili nic jiného.) 
 Při jistém zjednodušení bychom mohli říci, 
že funkční rodina je ta, která plní své funkce 
(biologicko-reprodukční, sociálně-ekonomickou, 
socializačně-výchovnou,sociálně-psychologickou) 
v souladu se sociální normou v dané společnosti. 
Respektování individuálních potřeb jedince jde s 
naplňováním funkcí ruku v ruce. Pokud máme 
naplněné potřeby, jsme spokojenější, naše 
prožívání je většinou laděno pozitivnějším 
směrem, pociťujeme subjektivní pocit vyšší 
životní energie. To zpětnovazebně ovlivňuje i 
naše chování v rámci rodiny, vyhodnocování 
komunikačních kódů a naše reakce atp. (řečeno 
velmi zjednodušeně). Už v prvních dnech a letech 
života dítěte je uspokojování potřeb velmi 
důležité, což potvrzují mnohé výzkumy. Krenz 
(2010) zmiňuje, že výsledky pozorování ukazují 
na úzký vztah mezi specifickými bazálními 
schopnostmi (zejm. schopnost vnímat sebe a 
ostatní, sebepřijetí, prožívání osobní síly, 
otevřenost pro sebereflexi, motivace pro vlastní 
rozvoj, aktivní motivace k odbourávání stresu, 
reflexe pocitů, konstruktivní management 
konfliktů aj.) a kvalitativně intenzivním 
uspokojováním základních potřeb díky prožívané 
vazbě. 
 Existuje několik modelů kategorizace 
potřeb. Mezi nejčastěji uváděnými se objevuje 
hierarchie lidských potřeb A. Maslowa: 

• potřeba seberealizace (morality, kreativity, 
spontánnosti, řešení problémů, 
nepředpojatost, akceptace faktů, 
sebevyjádření, spiritualita); 

• potřeba uznání (sebeúcty, sebedůvěry, 
potřeba úspěchu, respektování ostatních, 
potřeba být respektován a uznáván);  

• potřeba lásky (přátelství, rodiny, sexuální 
intimity, potřeba náležet do sociální skupiny, 
potřeba milovat a být milován);  

• potřeba bezpečí (tělesné bezpečí, bezpečí 
rodiny, zdraví, ochrana vlastnictví, potřeba 
cítit bezpečí a absenci nebezpečí); 

• fyziologické potřeby (potřeba vzduchu, jídla, 
vody, sexu, spánku, homeostaze, 
vyměšování). (Maslow, A. H., 1943; King, P. 
W., 2009)  

 
Některé z modelů kategorizace (psychických) 
potřeb jsme se pokusili zakomponovat do 
následujícího modelu "prostředí respektujícího 
potřeby jedince" (schéma 1). Vycházeli jsme 
zejm. ze struktury potřeb Maslowa (1943), 
Matějčka (1992), Pessa (2009), Epsteina (1998), 
Antonovského (1993). 

 
 Schéma 1: Prostředí respektující potřeby 
jedince (schéma vlastní na základě propojení 
modelů: Maslow (1943), Matějček (1992), Pesso 
(2009), Epstein (1998), Antonovsky (1993). 
 Nejprve je nutno zdůraznit, že uspokojení 
potřeb neznamená to, že si každý bude dělat to co 
se mu líbí. Všechny potřeby se prolínají a 
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vzájemně doplňují. Klíčovou je v tomto ohledu 
zejména potřeba bezpečně limitující (potřeba 
hranic).  
 Podrobné charakterizování jednotlivých 
oblastí a všech jejich dimenzí je poměrně 
obsahově náročné, uvedeme zde alespoň základní 
informace, které vám jednotlivé kategorie potřeb 
přiblíží.  
 Prostředí adekvátně stimulující si 
můžeme představit jako prostředí, které poskytuje 
dostatečné množství (tj. kvantitu) a kvalitu 
podnětů (emočních, kognitivních, sociálních, 
psychomotorických apod.) Podněty by měly být 
pestré, přiměřené (přiměřeně náročné, tj. pro 
každého jinak), motivující. Je potřeba si uvědomit,  
že každý jsme jiný a každý máme jinou potřebu 
množství podnětů. Např. jednoho jedince může 
dané množství podnětů přesycovat a bude na 
základě toho přetížený, nebo může i vykazovat 
problémové chování, a pro jiného jedince může 
být naopak dané množství podnětů optimální, 
nebo nízké. Problém se vztahuje vždy k polaritám, 
tj. k přesycení, nebo nedosycení, zejména v 
extrémních polohách. (Např. u citových podnětů 
může být důsledkem jejich dlouhodobého 
neuspokojování citová subdeprivace nebo i 
deprivace). Konkrétní podobu vlivu můžeme 
vnímat na modelu Vaňka (1972) 
 

 
 
Schéma 6: Typologie prostředí podle Jana Vaňka 
(1972) - negativní polarity. 
 V běžném životě to znamená, že bychom 
měli individuálně posuzovat množství nabízených 
podnětů u jednotlivých členů rodiny a tím i 
předcházet případným problémům. Uvědomovat 
si, že se schopnost přijímat podněty může 
průběžně měnit (věk, zdravotní stav, působení 

více podnětů aj.). A hlavně si uvědomovat co vše 
je vlastně podnětem. Nejsou to jen podněty pro 
rozumový rozvoj (kognitivní), ale jak bylo výše 
uvedeno i podněty např. sociální, citové, 
psychomotorické. Tzn. že např. některý jedinec 
zvládá neustálý kontakt s ostatními (sociální 
podněty) a vyhovuje mu, pokud je často s nimi v 
kontaktu. Naopak jiný jedinec nemusí dané 
množství podnětů (i když se nám může zdát 
běžné) zvládat a může vykazovat problémové 
chování. Tj. tomuto jedinci ideálně vyhovuje 
možnost mít svůj koutek (prostor), kde může být 
chvíli sám, aby se pak opět mohl k ostatním bez 
problémů připojit. Vždy je dobré situaci 
posuzovat ne ze svého pohledu (mám to tak já, tak 
to tak musí mít i ten druhý), ale z pohledu toho, 
jak to má nastavené právě ten druhý.  
 Prostředí koherentní se projevuje ve 
třech rovinách: 

• Prostředí srozumitelné - prostředí, které 
poskytuje podněty, kterým jedinec 
rozumí.(např. Dítě ví, co po něm rodič 
požaduje, rozumí nastaveným pravidlům. Pro 
malé dítě je dále srozumitelné prostředí to, 
které má pro něj jasnou strukturu, je zde určitá 
pravidelnost a režim, což podporuje jeho pocit 
bezpečí. Do této oblasti patří i srozumitelnost, 
čitelnost komunikačního kódu, který 
používáme. Zde může docházet k různým 
problémům (komunikačnímu šumu). Je to 
velká oblast, které bychom se mohli věnovat 
samostatně. Zjednodušeně může docházet ke 
špatné interpretaci toho, co nám druhý jedinec 
říká a to z různých příčin.) 

• Prostředí smysluplné - prostředí, které 
poskytuje podněty, které mají pro jedince 
význam a dávají možnost učení a získávání 
zkušeností. (Jedinec např. nejen rozumí 
požadavku, ale chápe i jeho význam. Např. 
požadavek "chovej se slušně"- dítě rozumí 
obsahu "být slušný" a dokáže přiměřeně věku 
vysvětlit, proč.)  

• Prostředí respektující individuální zvláštnosti 

jedince (přiměřeně náročné, podporující 
zvládnutí úkolu, situací apod.). Tato rovina se 
promítá do všech ostatních oblastí potřeb. 

Toto pojetí je inspirováno salutogenetickým 
modelem koherence Antonovského (1993).  
 Prostředí citově stabilní a respektující  je 
prostředí, které navazuje na potřebu citové vazby 
(pozn. rozvíjena zejm. v rámci teorie attachmentu 
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J. Bowlbyho). Prolíná se s ostatními dílčími 
potřebami, např. se srozumitelností - např. matka 
musí dítěti poskytovat pro ně srozumitelné 
podněty, musí být pro ně tzv. „čitelná“, dítě 
dokáže předvídat reakci matky (opakem jsou 
chaotické, nestálé reakce matky, rozpor mezi 
verbální a neverbální komunikací apod.) V širší 
rovině se jedná o prostředí, které se v ideálním 
případě vyznačuje klidnou atmosférou a 
klimatem, poskytuje sociální oporu, prostor pro 
sociální interakci (např. vrstevnické vztahy, 
přátelství). V tomto prostředí se cítím dobře, 
vnímám své místo v srdcích svých blízkých.  
 

 Prostředí podporující zahrnuje komplex 
podnětů uspokojujících potřeby jedince. Jedná se 
o prostředí, které poskytuje jedinci uznání, úctu, 
pozitivní hodnocení, poskytuje možnost jeho 
seberealizace, je tolerující, respektující 
individualitu jedince (např. jeho individuální 
tempo). 
 Prostředí bezpečně limitující - jedná se o 
prostředí, které poskytuje jedinci informaci o tom,  
že vše má svou hranici, že nemáme pouze práva, 
ale také povinnosti. Např. dítě musí vědět, že vše 
má hranici. Tato hranice by neměla být ani příliš 
široká ani příliš úzká. U dětí by v souvislosti 
s touto potřebou by měla jít ruku v ruce zásada 
důslednosti a jednoty výchovných požadavků. 
 Prostředí s možností kontroly (self 
eficcacy) - kontrola zde není vnímána tak, jak nám 
většinou automaticky vyvstane na mysli, tj. 
"dohlížet" na někoho, ale jedná se o prostředí, 
které nabízí možnost volby, možnost - pocit 
kontroly situace z pozice jedince (jak se říká „mít  
situaci pod kontrolou“) a pocit vlastního podílu na  
dění. Dítě si má např. možnost vybrat 
z nabízených činností. Musí být v souladu 

s potřebou limitů (hranic) - volba musí být 
omezená v souvislosti s individualitou jedince 
(věk, schopnosti). Toto je potřeba, která je právě v 
dnešních dnech hodně narušena situací, kterou 
zažíváme.  
 Co nám z uvedeného vlastně plyne? To, že 
bychom se měli zastavit, zamyslet se, jak máme 
potřeby v rámci své rodiny uspokojovány my 
sami. Jak jsou uspokojovány potřeby ostatních 
členů naší domácnosti a zda bychom s tímto 
vnímaným stavem mohli (měli a chtěli) něco 
udělat. To jsou velmi důležité otázky, které nám 
mnohé o naší rodině prozradí. Možností je 
spousta. Podle psychoterapeutického směru Pesso 
Boyden Psychomotor System, jsme dokonce své 
některé neuspokojené potřeby schopni za určitých 
podmínek dosycovat sami. Nicméně rodinu 
netvoříme jen my sami, ale jak jsme uvedli v 
úvodu, kdy se možná informace o rodině zdály 
hodně teoretické, rodina je tvořena jejími členy, 
kteří mezi sebou mají vazby a tvoří určitý systém. 
Pokud nejsou potřeby členů respektovány 
(dlouhodobě, a zejména v závažné míře) a 
komunikace o tomto tématu je problematická, 
nejspíše je tento systém někde porušený. Pokud 
váháme co s tím dělat a jak, můžeme pomoc 
hledat i v rámci různých institucí (poraden, 
soukromých praxí atp.), v nichž působí 
psychologové/ psychoterapeuti. Pokud si nevíme 
rady, kde kompetentní instituci najít, pomůže 
obrátit se např. na centrum psychologické pomoci 
nebo rodinnou a manželskou poradnu v daném 
regionu, která nás může buď sama přijmout, nebo 
odkázat na jiné pracoviště nebo doporučit 
konkrétní osobu.   
 

PhDr. Vladimíra Kocourková, PhD. 

působí na Fakultě veřejných politik Slezské 

univerzity jako odborný asistent 
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Psychiatrická nemocnice v Opavě 
nabídne podporu rodinným 

příslušníkům přímo od lidí s vlastní 
zkušeností 

 
 Duševní onemocnění blízkého člověka 
zpravidla významně zasahuje do života celé 
rodiny a přináší s sebou řadu otázek, obav, nejisto t 
a zároveň nároků. Podle prestižního 
mezinárodního výzkumu evropské organizace 
EUFAMI, která se již téměř 20 let zasazuje o 
podporu rodinných příslušníků, má péče o 
blízkého člověka s duševním onemocněním dopad 
na fyzické i duševní zdraví samotných pečovatelů. 
 O své blízké pečují rodinní příslušníci 
často řadu let, zároveň téměř polovina účastníků 
výzkumu uvedla, že nikdy neměla možnost vzít si 
volno a odpočinout si. Péče o blízkého člověka 
s duševním onemocněním může pro rodinu 
znamenat také finanční zátěž. Pečovatelé mají 
omezené možnosti věnovat se vlastní kariéře a 
častokrát vydělané peníze investují do péče 
samotné či do zlepšení podmínek života svých 
blízkých. 
 Rodina hraje zároveň v péči o rodinného 
příslušníka se závažnou duševní nemocí zásadní 
úlohu – tři čtvrtiny veškeré péče , kterou lidé 
s chronickým onemocněním potřebují, dostávají 
od lidí z vlastní rodiny nebo kruhu přátel. I když 
zotavení z duševní nemoci může mít různý průběh 
a může být i poměrně rychlé, podpora ze strany 
rodiny na něj má zásadní vliv, stejně jako 

v případě zvládání příznaků nemoci a zachování 
běžného fungování ve společnosti.  
 
 I když je postupně této oblasti věnována 
stále větší pozornost, mohou být v praxi možnosti 
poskytnout pomoc rodině omezené. Podle 
výzkumu by minimálně třetina rodinných 
příslušníků ocenila více informací v souvislosti 
s léčbou, podporou a péčí o blízkého s duševním 
onemocněním a také by se na ní ráda podílela. 
Téměř všichni účastníci výzkumu by uvítali a 
využili možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti  
jak s odborníky, tak s dalšími rodinnými 
příslušníky. 
 Zkušenost s podporou má manželka peer 
pracovníka Psychiatrické nemocnice v Opavě 
Martina Okáče Katka: „V době hospitalizace 

mého manžela mi nejvíce pomáhal lidský přístup, 

který jsem ocenila obzvláště v době, kdy se mi 

vlivem onemocnění hroutil celý svět. Začala jsem 

dojíždět na rodinné komunity a zjistila, že nejsem 

sama v takovéto situaci. Důležitý byl také čas a 

odstup. Postupně jsme vybudovali svépomocnou 

skupinu, takovou záchytnou síť: Klub otevřeného 

srdce. Zde se navzájem podpíráme a hledáme 

cesty, které fungují. Zjistili jsme, že když se o t éto 

problematice otevřeně hovoří, pomáhá to nejen 

druhým, ale hlavně nám samotným.“  
 Jednou z možností, jak rodinné příslušníky 
a blízké podpořit, je právě využití zkušeností 
člověka, který už prošel podobnou cestou a může 
své zkušenosti nabídnout dále. 
 V České republice poskytují již od roku 
2013 v rámci sociálních i zdravotních služeb 
duševně nemocným podporu založenou na 
zkušenosti peer konzultanti – odborní pracovníci 
s osobní zkušeností se zotavením z duševní 
nemoci. V zahraničí je stejný princip využíván 
také k podpoře rodiny – blízkým lidí s duševním 
onemocněním nabízejí svou pomoc v nemocnicích 
či dalších službách tzv. peer rodinní příslušníci. 
V rámci projektu realizovaného Centrem pro 
rozvoj péče o duševní zdraví se rozhodla dále 
rozvíjet podporu rodin pacientů a zavést nově 
pozici peer rodinného příslušníka také 
Psychiatrická nemocnice v Opavě. Po úvodním 
proškolení zde začnou od května 2020 působit 
hned čtyři peer rodinní příslušníci. Nabídnou 
rodinám pacientů jak možnost individuálního 
rozhovoru a podpory, tak například skupinová 
setkání s odborným programem. 
 

Projekt Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví 
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Naše zkušenosti z práce s rodinami  

v PN Opava, na oddělení 17BC 
 

 Díky naší dobré zkušenosti z rodinné 

komunity na oddělení 17BC Psychiatrické 

nemocnice (PN) v Opavě, jsme se rozhodli utvořit 

si setkávací platformu jí podobnou, a sice v 

blízkosti našeho bydliště, v rodišti Sigmunda 

Freuda v Příboře. Pod záštitou prorodinného 

spolku Academia Via Familia, z.s. jsme spolu 

s partou přátel na začátku roku 2019 založili 

svépomocnou skupinu, kterou jsme nazvali Klub 

otevřeného srdce.  

 Podstatou Klubu je pravidelné setkávání 

otevřené skupiny lidí, které spojuje buď jejich 

duševní nemoc, nemoc jejich blízkých nebo těch, 

kteří se chtějí o tomto tématu více dozvědět. 

V průběhu roku se ukázalo, že pro účastníky 

klubu jsou setkání velkým povzbuzením a posilou 

v boji s nemocí a stojí jim za to se do skupiny 

pravidelně vracet, a to i za cenu vzdálenosti – 

účastníci klubu jsou kromě Příbora také 

z Veřovic, Frenštátu, Studénky, Ostravy, Bašky u 

Frýdku-Místku, Suchdolu a Bernartic nad Odrou 

či Oder. 

 Pro velký úspěch a zájem jsme se na 

podzim 2019 rozhodli zkusit Klub otevřeného 

srdce v PN v Opavě, a to především pro právě 

léčené pacienty a jejich rodinné příslušníky.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do této chvíle se uskutečnily čtyři setkání a ohlas  

na ně byl veskrze pozitivní.  

 V březnu 2020 plánujeme začít Klub 

otevřeného srdce ve  Frýdku-Místku a pozvat 

zájemce z širšího okolí. 

 V návaznosti na naše společné manželské 

působení v rámci rodinných komunit v PN Opava 

se na nás začali obracet lidi s prosbou o radu a 

pomoc. Kromě nejčastějšího poradenství formou 

„přítele na telefonu“ jsme společně navštívili v 

domácnosti 3 rodiny. Několik zájemců o radu 

přijelo také k nám domů. Předávali jsme jim naše 

zkušenosti s manželovou nemocí a s tím, jak se 

nám daří s nemocí žít normální rodinný život. 

 Všechny tyto výše popsané zkušenosti 

povzbudily Katku, aby se zapojila do projektu 

peer rodinného příslušníka, který realizuje v roce 

2020 PN Opava. Hlavním důvodem je, že na 

základě naší osobní a rodinné zkušenosti vnímáme 

potřebnost této praktické pomoci rodinám nejen 

přímo v psychiatrické nemocnici, ale také v jejich 

domácím prostředí nebo aby se v případě zájmu 

měli možnost telefonicky obrátit s dotazem na 

někoho, kdo něco podobného prožil. 

 Bez aktivní spolupráce s nejbližší rodinou 

duševně nemocného je velmi těžké, či téměř 

nemožné jeho zotavení z duševní nemoci. Nemoc 

boří a ničí, blízké vztahy na prvním místě. 

Investice do této oblasti se jistě vyplatí... 

 

Martin a Katka Okáčovi 
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RODINNÁ KOMUNITA 
Myšlenky, názory, postřehy 

 
 Při léčbě pacientů farmaky a psychoterapií 
je důležité, aby byla do léčby zapojena i rodina. 
Rodinná komunita na st. 17BC v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě se koná 1x za měsíc v pátek a 
je rozdělená na 2 části. Na komunitě je přítomen 
primář oddělení, lékař, terapeutický tým, sestra a 
peer pracovník, což je bývalý zaléčený pacient 
s psychotickou zkušeností, který se snaží svým 
příběhem napomáhat nemocným a poskytovat jim 
psychickou podporu. 
 Bohužel někteří rodinní příslušníci mají 
obavy zúčastnit se rodinné komunity z důvodů, že 
nemoc zavinili svou výchovou, že se za nemoc 
stydí. Na terapii se ale nehledá žádný viník, 
protože jde o onemocnění, za které nikdo vinu 
nenese. 

 Rodinnou komunitu mohou navštívit nejen 
rodinní příslušníci a blízcí, ale i přátelé, kamará di 
pacientů, kterým není jejich osud lhostejný. Je 
zvykem, že na začátku si všichni společně 
zazpíváme nějakou vybranou píseň, pak nastane 
vzájemné představení jak personálu, tak pacientů 
a jejich blízkých. Na komunitě bývá připraveno 
malé pohoštění, které pro své blízké připravili 
sami pacienti. 
 Někdy bývá součástí programu krátké 
video k dané tématice, čímž je psychotické 

onemocnění. Důležité bývá téma porozumět tomu, 
co se stalo, mapování varovných příznaků apod. 
Je zde možnost prostudovat si řadu edukačních 
materiálů. 
 Rodinní příslušníci mají možnost sdílet své 
zkušenosti, poznatky a postřehy z období nemoci 
svých blízkých, a získat zde i potřebné informace 
jak od odborníků, tak od ostatních rodinných 
příslušníků i samotných pacientů, protože v tom 
nejsou sami, mohou se v tom tak lépe orientovat a 
pochopit projevy nemoci. Rodina má velký 
potenciál ovlivnit průběh nemoci jak v dobrém, 
tak bohužel i ve špatném směru, a to jen díky 
nevědomosti, neznalosti problému, nerozpoznání 
varovných příznaků, obviňování z lenosti apod. 
Proto se konají tyto rodinné komunity, aby se 
dověděli, že za nemoc nenese nikdo žádnou vinu, 
mohou zde vyslechnout rady i příběhy zaléčených 
pacientů, co pomáhá, jak předcházet relapsům, jak 
je důležité, aby pacient dodržoval denní režim a 
užívání léků, abstinoval od alkoholu a drog, které 
mohou být spouštěčem nemoci. 
 V rodině je zapotřebí hodně komunikovat, 
sdělovat své názory a potřeby. Pro nemocné je 
důležité příznivé domácí prostředí bez prudkých 
emocí, výčitek, hádek, stresu apod. 
 Já osobně mám za sebou 26 hospitalizací, 
manžel by na rodinné komunitě bohužel jen 2x. 
Mrzelo mě to, protože bylo mezi námi napětí, 
vzájemné hádky, nerozuměl tomu, co se se mnou 
děje, a proč, chybělo pochopení. Průlom nastal, 
když byl pozván na individuální pohovor 
s lékařkou, terapeutkou a se mnou, kde se mu 
dostalo vysvětlení. Spoustu věcí jsme si vyjasnili 
a pochopili, že to co nám nejvíce chybělo, byla 
vzájemná komunikace. Po pohovoru se náš vztah, 
dá se říct, zlepšil, a to po mnoha letech. Myslím 
si, že kdyby chodil na rodinnou komunitu, mohlo 
nám to prospět ve vztahu daleko dřív. 
 Moji rodiče se zpočátku taky nemohli 
smířit s tím, že jsem duševně nemocná, bylo to 
tabu, o kterém se nemluvilo. Ze začátku mi to i 
vyčítali, že jim jenom přidělávám starosti, ale 
později pochopili, že bez hospitalizace a odborné 
pomoci bych to sama  nezvládla.  
 Moje sestra neměla vůbec tušení, jaké 
mám problémy, já o tom nedokázala a ani 
nechtěla mluvit, ale pak díky terapiím a 
pohovorům s terapeutickým týmem se to podařilo 
a já našla cestu zpět ke své rodině. Dnes už 
dokážu mluvit se sestrou i se svou dcerou o všem, 
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co mě trápí, samy už poznají na mě, když se něco 
děje. 
 Sestra, která byla se mnou na stanici 
17BC, kde jsme uspořádaly menší koncert se 
zpěvem a hudbou, byla mile překvapena 
z prostředí a s příjemným přístupem personálu i 
pacientů, o kterých měla mylné představy, jež 
ovlivnil zejména film „Přelet nad kukaččím 
hnízdem“. 
 Mě samotné to trvalo 30 let, než jsem se 
dokázala se svou nemocí smířit a mluvit o ní, a to 
jen díky lékařům a terapeutickému týmu 17BC, 
kteří to se mnou nevzdali, měli se mnou trpělivost 
a nasměrovali mě tím správným směrem ☺. 

      
   Jiřina Koudelová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šťastná rodinka díky rodince. 
 Jsem vdaná žena a matka a ráda bych na 
těchto řádcích poděkovala všem, kdo se starají o 
chod rodinné komunity. Rodinka totiž pomohla 
v nouzi způsobené nemocí i mojí rodince. Mám 
velice hodného muže.  
 Má jednu malinkou vadu, je perfekcionista 
a jako sportovec je hodně orientovaný na výkon. 
Proto asi tedy zpočátku byly mé deprese pro něho 
těžko pochopitelné a tak se dnes už ani tak 
nedivím, že se mě jednou s krutou upřímností 
zeptal: „Chceš se flákat nebo makat?“. Tenkrát mě 
to hodně bolelo. Právě v té době jsem se 
dozvěděla o rodinné komunitě.  
 Manžela jsem na ni pozvala a poté nastala 
změna. Jeho účast na setkání rodinných 
příslušníků, kteří sdíleli starosti a potíže podobn é 
těm našim přinesla změnu do jeho pohledu na mě. 
Dneska mi obětavě ráno chystá léky a toleruje 
průvodní jevy nemoci. Jsem za rodinku moc 
vděčná. Děkuji 

Daniela 

 

Vtípky doktora Tatarka - něco ke koronaviru 
 
Kvůli zavřeným hospodám trávím už třetí večer s man želkou. Řeknu vám, je to docela fajn ženská s 
bezva názory. 
 
Nevíte někdo, jak dlouho nemám nikoho pouštět do bytu, když jsem v karanténě? Manželka už dva 
dny buší na dveře a mě už to celkem otravuje. 
 
Dnes jsem poprvé dostal strach. Je sobota večer, ne můžu do hospody a manželka si bere sexy prádlo. 
 
Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci. 
 
Domácí výuka, den dvanáctý: V Brně kdosi nacpal do babyboxu dvě osmiletá dvojčata. Bohužel si 
pamatují, kde bydlí. 
 
Pozor, pozor. Nevěřte všemu, co vám vláda hovoří: Říkali, že při nákupu stačí mít roušku a rukavice. 
Dnes jsem takhle šla, ale ostatní měli i kalhoty a tričko. 
 
Všem lidem, co vykoupili rýži z Číny a těstoviny z Itálie: Přejeme vám dobrou chuť! 
 
Poslední dva měsíce si umývám ruce tak důkladně, že  se mi objevily razítka z diskoték z roku 1990. 
 
Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten neumřete, ale na infekčním oddělení není 
wifi. A to nepřežijete. 
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Rodinná komunita 

Myšlenky, názory, podněty 
 

 Rodinná komunita funguje od dob, co jsem 
onemocněl. To je asi 15 let. Od vzniku toho moc 
nevím, ale vím, že se dělí na dvě poloviny. To je 
s námi nemocnými a s rodinnými příslušníky.  
 Začátek a konec má své… 

 První na řadu přijde představení 
pracovníků stanice 17 BC. Následně se  zpívá 
píseň, kterou si pacienti vybrali a vyzkoušeli 
předem. Pak se všichni představí a řeknou 
(jmenuji se např. Jana a jsem schizofrenička, 
nemocná tři roky. Momentálně je tu se mnou na 
návštěvě např. otec, matka atp.). 
 Potom přijde na dotazy, to je takové 
zvláštní. Všichni své blízké známe, ale atmosféra 
je napjatá z toho důvodu, že lidé se o svých 
problémech nechtějí moc bavit. Téma je dané: My 

nemocní a naše rodina. 
 Kdo by chtěl mluvit, jako první… 

 Každý má strach. Po určité chvíli však za 
pomoci terapeutů a nás ostych opadne. Máme 
téma. Hodinka uteče jako voda a máme pauzu. 
Klienti a rodinní příslušníci se mohou jít 
občerstvit či si případně zajít na cigaretu atp.  
 Po pauze terapeuti osloví rodiče, aby se 
vrátili. 
 Jako peer konzultant jsem měl možnost jít 
na druhou hodinu a dozvěděl jsem se, že mi 
v uvozovkách nemocní máme oslabenou vůli něco 
zvládnout (např.: vstát z postele a jít někam je pr o 
nás někdy velkým problémem). A deprese je tady! 
Rodiče si pokládají otázku: Můžeme za to my?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po letech však zjistí, že ne. Nemoc si nevybírá, 
prostě přijde. Rodiče to poznají nejlépe, dítě má 
však svou hlavu. Neslyší na to, běž se léčit. Pak 
dopadnou jako vězeň na příjmovém oddělení. 
Nedej bože spáchají v nemoci nějaký trestný čin.  
Čím jsem starší, tím si uvědomuji kde je chyba a 
vím, kdy si mám říct o pomoc. Jdu se dobrovolně 
léčit. Vždyť život nekončí a na 17BC my 
pomohou….  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postřehy rodičů…. 
 Má mamka byla na rodince několikrát. 
Zhruba asi tři roky v kuse a řekla mi, že první 
komunitu probrečela. Asi mě má moc ráda a já jí 
touto nemocí ublížil. Řekla mi, že brečela, protože  
slyšela příběhy ostatních. To jsem se já však 
dozvěděl až později. Pro začátečníka (mamce) se 
nedivím. Zrovna můj syn a toto onemocnění.  Jsou 
různá témata, se kterými se nedokážete poprat a 
potřebujete odborníka. Tak si o něj řekněte. Lépe 
se žije rodičům i blízkým, když ví, s čím mají tu 
čest bojovat. Hodně se používá slovíčko, drž se. 
Tím bych skončil a zůstaňte co nejdéle doma. 
Mějte na vědomí, že nemoc či dar se občas vrátí. 
U mě v periodách jaro/podzim. Tak si to užijte. 

 Martin Háva 

 

 

SUDOKU 

Návod na řešení Sudoku: Cílem hry 
je doplnit chybějící čísla 1 až 9 tak, 
aby platilo, že v každém řádku, v 
každém sloupci a v každém z devíti 
čtverců byla použita vždy všechna 
čísla 1 až 9, ovšem každé číslo jen 
jednou. 
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Rodinná komunita na oddělení 17BC 

z pohledu rodinného příslušníka 
 

 Již více jak 6 let od poslední ataky duševní 

nemoci doprovázím v procesu zotavení manžela 

Martina Okáče. Letos budeme spolu manželé již 

14 let a vychováváme naše 3 děti. Martin je 

čtvrtým rokem peer konzultant v PN Opava, 

především na oddělení 17BC.  

 Na rodinných komunitách v PN Opava na 

doléčovacím a rehabilitačním oddělení 17BC 

doprovázím Martina již 3 roky. Tyto rodinné 

komunity momentálně probíhají na tomto 

oddělení jednou měsíčně a jsou mezi zdejšími 

pacienty velmi populární.  

 Mým hlavním důvodem, proč jsem 

z tohoto nástroje nadšená, je to, že vím, jak moc 

velkou roli, sehrály rodinné komunity v našem 

příběhu uzdravování a napravování pokažených 

rodinných vztahů díky manželově duševní 

nemoci. 

 Je vždy pro mě velmi důležité také 

vzpomínat, kde jsme byli na začátku, jaké to pro 

naši rodinu bylo, když jsem sbírala sílu začít řeši t 

naši situaci, když se nemoc u manžela začala 

rozjíždět. 

 

 Největším přínosem rodinné komunity je 

sdílení, možnost se otevřít a vědět, že jste s lidm i, 

kteří vám rozumí. Naše příběhy nejsou stejné, ale 

něco nás pojí - potýkáme se se smiřováním s tím, 

že někdo z našich blízkých a jedno jestli je to 

manžel, partner, manželka, matka nebo 

sourozenec...trpí duševní nemocí. 

 

 V rámci rodinných komunit je prostor pro 

nahlédnutí nás zdravých do světa našich 

nemocných blízkých. Poodkryje nám to jejich 

svět, jak s nimi pracují psychoterapeuti. Důležité 

je také uklidnění, že je o naše blízké v nemocnici 

dobře postaráno.  

 Pro mě osobně byla a vždy je nejdůležitější 

část rodinné komunity, kdy je prostor pouze pro 

rodinné příslušníky. Ne všechno z toho, co jsme 

se svými blízkými zažili v atace před 

hospitalizací, můžeme řešit před našimi blízkými. 

Pro mě bylo důležité, že jsem dostala možnost 

podívat se na svoji situaci z nadhledu a k tomu mi 

také pomohli příběhy ostatních rodinných 

příslušníků.  

 Přesto, že jsme s manželem již ušli velký 

kus cesty, vnímám, že nemáme vyhráno. Učíme se 

žít s jeho nemocí, každý den je pro nás výzva. 

Naučila jsem se žít bez velkých očekávání a s 

vědomím, že se nemoc může kdykoli zase ozvat. 

Moje heslo ale je, že nám nemoc nesmí rozbít 

manželství ani rodinu. Až po delší době jsme si 

začala uvědomovat, jak mě ovlivnil život s mým 

otcem, který nikdy nebyl hospitalizovaný, ale 

trpěl úzkostnou poruchou. Moje maminka byla 

úžasná a život s ním zvládla.  

 

 Jsem vděčná Bohu, že mám tu výsadu a na 

spoustu věcí nejsem sama a dostává se mi velké 

podpory, jak ze strany psychoterapeutického týmu 

odd. 17BC v PN Opava, ale i dalšími možnostmi, 

které jsou v dnešní době dostupné. Přeji nám všem 

v podobné situaci obdobné doléčovací prostředí 

pro naše nemocné blízké, ale také příznivé 

prostředí pro ošetření nás rodinných příslušníků. 

 

Kateřina Okáčová 
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MŮJ ŽIVOT SE SCHIZOFRENIÍ 
Jiřina Koudelová 

  

 Jedná se o autobiografii s autentickým 

příběhem. Kniha popisuje 30-ti leté období mého 

boje s duševní nemocí, jsou v ní vyjádřeny mé 

emoce a prožitky dramatických událostí, které mi 

osud přinesl, ať už ve zdraví či nemoci, v běžném 

životě nebo v psychiatrické léčebně, jaké to pro 

mě mělo následky a jak se s tím snažím vyrovnat. 

 Onemocněla jsem v 15 letech, kdy se u 

mne objevily imperativní sluchové halucinace  

(imperativní = rozkazující, nařizující) a já se 

dostala do konfliktu nejen se svou rodinou, ale i s e 

zákonem. Byla jsem odeslána k psychiatrovi, ale 

poprvé hospitalizovaná jsem byla až o 3 roky 

později po pokusu o sebevraždu. To, že slyším 

„hlasy“, jsem ale přiznala doktorovi, až když mi 

bylo 23 let po té, co jsem se psychicky zhroutila. 

 Mám za sebou 26 hospitalizací a pár 

pokusů o sebevraždu. Nemohla jsem se se svou 

nemocí smířit, vysazovala jsem léky z mnoha 

důvodů - že jsem se cítila zdravá a léky už 

nepotřebuji, taky kvůli vedlejším nežádoucím 

účinkům, ale hlavně kvůli nárůstu hmotnosti, kdy 

jsem za těch 30 let, co se léčím, přibrala 40 kg, a  

taky kvůli tomu, že mi „hlasy“ zakazovaly léky 

brát. 

 Chtěla bych touto knihou přiblížit 

čtenářům, jak se žije s psychotickým 

onemocněním - schizofrenií a ukázat mnohým 

nemocným, že i s takovou diagnózou se dá žít, jen 

to chce prostě čas, dodržovat určité zásady, jako 

pravidelné užívání léků, mít pravidelný režim, 

nějaký cíl, za kterým chci jít, mít kolem sebe 

dobré přátelé, na které se mohu spolehnout, nějaké 

koníčky a zájmy, dobré a klidné zázemí v rodině, 

nějakou aktivitu během dne. 

 K napsání knihy mi dopomohly zápisky 

z deníků, které si vedu již od 14 let, a věřím, že 

tomu tak bude, dokud budu schopná psát, protože 

mi to hodně pomáhá. S odstupem času si 

uvědomuji, jak člověk může vnímat věci a situace 

jinak v nemoci a jinak ve zdraví. Trvalo to mnoho  

let, než jsem nemoc přijala a našla odvahu, abych 

o ní dokázala mluvit, protože jsem se za svou 

nemoc hodně styděla.  

 

 

 

 

 

 

Úryvek z knihy :  
 Zatím co pak všichni spokojeně spali, já 

nemohla po tom incidentu usnout. Furt jsem byla 

naštvaná a nadávala ségře v duchu všemožnými 

sprostými nadávkami. Nenávist a hněv ve mně 

rostly a stupňovaly se každou vteřinou. Nejdřív 

jsem brečela a pak se ve mně začal hromadit 

vztek. A v tom se ozval zase ten „hlas“ a naváděl 

mě : „Zabij tu mrchu a budeš mít klid, zabij ji !“  

křičel na mě. „Nemáš jinou možnost, stejně ji 

nenávidíš, v životě tě jenom trápila. Všichni mají 

radši ji než tebe ! Když ji nezabiješ, zabije ona 

tebe !!“ 

 Měl pravdu. Ano, měl pravdu. Nenáviděla 

jsem ji. Bylo něco po druhé hodině v noci, kdy 

jsem vstala, vzala ze šuplíku vojenský bajonet, co 

jsem našla kdysi v tátově stolku. Pevně jsem ho 

sevřela v pěsti a potichu se blížila k posteli, kde  

spala ségra, nic netušící spokojeně spící mrcha. 

Oči mi plály nenávistí, srdce mi divoce bušilo. 

 Stála jsem nad ní s rukou napřaženou a už 

už jsem jí ho chtěla zabodnout do srdce a ten 

„hlas“ mě furt hecoval, ať to udělám. V ten 

moment jsem ztuhla strachy. Nebyla jsem schopná 

dál pokračovat. Udělalo se mi zle. Hlas na mě 

začal křičet : 

 „Tak ji zabij ! Udělej to !!“ 

 Ale já nemohla. Nevím, jak dlouho jsem 

tam stála, ale nakonec jsem musela odejít, protože 

jsem toho nebyla schopna. Rozhodla jsem se, že 

uteču z domu. 

 

 

Odkaz na koupi knihy : 

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/0/5/1419-Koudelova-Jirina-Muj-zivot-se-schizofrenii 
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 Zpověď 

Jiřina Koudelová 
 

Když jsem přišla do léčebny 

tížila mě samota 

bez chuti a elánu 

bez radosti z života. 

Začala jsem míti dojem 

že jsem tady zbytečná 

život pro mě ztratil smysl 

smrt je moje "konečná". 
 

Podlehla jsem "hlasům" v hlavě 

a neměla síly 

čelit dalším překážkám 

tak odnesly to žíly. 

Koukám jak krev na zem kape 

bolest z duše odvádí 

že se vzdávám práva žití 

to mi vůbec nevadí. 
 

Proč mi nikdo nerozumí 

proč jsou všichni proti mně 

proč mě ovládají "hlasy" 

proč má duše bloudí v tmě? 

Kdopak nese vinu na tom 

co se v mozku rodí 

proč jsem vězněm ve svém těle 

kdo mě vysvobodí? 
 

Po tom svém zoufalém činu  

na "pětce" jsem skončila  

ptám se : co by změnilo se  

kdybych tady nebyla.  

Uzavřené oddělení  

chápala jsem jako trest  

za to, co jsem udělala  

odpovědnost musím nést.  

 

Během pobytu mi došlo  

proč jsem všechno vzdala 

viděla jsem jenom to 

co mi nemoc vzala.  

Podléhala jsem svým hlasům  

každý den i hodinu  

přehlížela jsem své štěstí  

domov - lásku - rodinu.  

 

Trvalo to mnoho dní  

než zmodralo se nebe 

černé mraky už jsou pryč  

já našla sama sebe.  

Až se mě pan primář zeptá  

co mi tento pobyt dal 

bez váhání řeknu : život  

život, který běží dál.  
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 Sociální poradna ANIMA VIVA se 
nachází v blízkosti Psychiatrické nemocnice 
Opava, v budově klášterního střediska 
Franciscaneum, v suterénu levého křídla objektu.  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Odborné sociální poradenství poskytují 
osobám s duševním onemocněním, osobám 
s jiným zdravotním postižením a osobám v krizi, 
s věkovým vymezením od 16 let. Na poradnu se 
mohou kromě cílové skupiny klientů obrátit také 
rodinní příslušníci, pečovatelé a osoby blízké, 
kteří často hledají informace, jak svému 
příbuznému, či partnerovi pomoct v jeho 
nepříznivé sociální situaci. Poskytnutá odborná 
pomoc se pak odvíjí od konkrétní zakázky klienta. 
 V oblasti potřeb a v jejich specifikaci má 
poradna skutečně široký záběr. Jedná se o 
poradenství v oblasti bydlení, financí a dluhové 
problematiky, mezilidských vztahů, či 
v občansko-právní problematice. Klienti se na 
poradnu mohou obrátit s potřebou orientace 
v oblasti sociálního zabezpečení, trestního práva, 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Pomůžou 
v rovině vzdělávání a školství a v neposlední řadě 
i s  orientací pracovně-právních vztahů.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Podpora dovedností klienta pro získání a 
udržení pracovního uplatnění je zajištěna 
pracovníky přes sociální rehabilitaci v Centru 
Anima Opava. Následnou pracovní rehabilitaci 
může vést až k získání zaměstnání osob se 
zdravotním postižením na trhu práce.  
 V oblasti zdraví a předcházení relapsu 
nemoci vedou v Sociální poradně Anima Viva 
klienty k prevenci, k zlepšování a udržení 
psychické stability. Poskytují individuální i 
skupinové psychoterapie a kariérové poradenství.  
 Sociální službu poskytují jak ambulantní, 
tak terénní formou.  V rámci terénu doprovází 
klienty na úřady, soudy, k insolvenčním 
správcům, k lékařům, do zaměstnání, vykonávají 
návštěvy  hospitalizovaných klientů.  
 Veškeré služby odborného sociálního 
poradenství jsou poskytovány ZDARMA, a to 
PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 9:00 do 16:00 hod., 
nebo dle telefonické domluvy na objednání v 
PÁ, či v jiném čase.  
 
 Adresa poradny:  

Sociální poradna ANIMA VIVA 
Sušilova 1751/1  
"klášterní středisko  - Franciscaneum"  
746 01 Opava - Předměstí 
tel. kontakt: 
vedoucí   00420 739 404 544  
sociální pracovník 00420 734 718 002 
email:  poradna@animaviva.cz 
web:  http://www.animaviva.cz,  
 https://www.facebook.com/animaopava 
  

PhDr. Beáta Koňařík Bakošová, 

vedoucí služby a sociální pracovnice 

 

KUCHAŘSKÉ OKÉNKO 
Tvarůžky.... Pro jedny lahůdka, pro druhé nepřijatelná 

potravina. Vyzkoušejte, ke které skupině se přidáte . 

Kochkässe 

Suroviny: 250 g tvarůžky, 100 g tavený sýr (dávám i  
150g), 1 šlehačka, 1/2 másla, 1 tatra mléko neslazené 4%, 
2 lžičky kmínu, 1 malá lžička sody. 
 
Vše na malém ohni postupně roztopit, míchat míchat,  
míchat, nejlépe šlehací metlou. Nakonec přidat sodu . 
Pozor: celé to jednou tak nabude!!! 
Dosolit, dopepřit podle chuti a můžeme podávat. 
Mňam......  

Dobrou chuť přeje 
Eva Klimešová 
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Jeho příběh 
Eva Syslová 

 
Narodil se jako ty, 

Narodil se jako miminko, 
Nemějte pochyby, 

Zkus uvěřit malinko. 
 

Od mala věděl svoje poslání, 
Pomáhat ztraceným duším, 
Smutné myšlenky zahání, 
Jak to lahodí tvým uším? 

 
Byl stejně deptán jako ty, 

Prožil samotu a strach, 
Prožíval to co ty, 

Satana udupal na prach. 
 

Jednoho dne ho zradili, 
Následoval Boha až na dřeň, 

Ukřižovali a zabili, 
Prolil pro tebe svou krev. 

 
On ti přišel dát svobodu, 

Od všech model, 
Odvádí tě od svodů, 

Už přestaň dělat bordel. 
 

Zamysli se na chvilku, 
Popros Ho o pomoc, 
Miluj svoji maminku, 
I když cítíš bezmoc. 

 
Jakékoli pouto on zlomí, 

Alkohol, drogy, duchovno, 
On tvůj život zachrání, 

Můžeš žít nanovo. 

Dopis 
Eva Syslová 

 

Sbírám kousky papírků, 
Slepuji je dohromady, 
Vidím kousky dopisu, 
Mám smíšené nálady. 

 
Jak je dopis hotový, 

Začínám číst jeho řádky, 
Komu je asi adresovaný, 

Není vůbec krátký. 
Píše se v něm, 

Mám tě moc ráda, 
Čtu, co je v něm, 

Jsem tvůj kamarád. 
 

Znám tě už od zárodku, 
Než si se narodil, 

Než si stačil pohrabat zahrádku, 
Než tvůj děda strom zasadil. 

 
Miluji tě nadevše, 

Zemřel jsem pro tebe, 
A to není vše, 

Nezní to vůbec tvrdě, 
 

Jsi moje dítě, 
Jsi můj syn i dcera, 

Miluji tě, 
Tak moc tě nemiluje ani děda. 

 

Romance o lásce 
Eva Syslová 

 
Uvíjí se věnce lásky, 

Posílají se modrou oblohou, 
Protkávají se jak provázky, 

Odletět však nemohou. 
 

Dívají se na svět z výšky, 
Občas navštíví lidská obydlí, 
Je to jak z pohádkové knížky, 

Někomu se zalíbí. 
 

Refrén: 

Láska zavítá ke každému 

z nás, 

Někdy však mrazí jako mráz, 

Ale je to pocit, který hřeje, 

Každý si lásku přeje. 

 
Jeden k druhému se vine, 

Úsměv k úsměvu se přiblíží, 
Jak nádherný cit se line, 

Obě srdce si Bůh prohlíží. 
 

Ruka k ruce se tiskne, 
Polibek na tvář vzkvétá, 
Paprsky lásky vtiskne, 

A nad novým dnem svítá. 
 

Refrén: 

Láska zavítá ke každému 

z nás, 

Někdy však mrazí jako mráz, 

Ale je to pocit, který hřeje, 

Každý si lásku přeje. 
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 Milí přátelé, jmenuji se Dana Mičolová a 
jsem uživatelkou neziskové organizace Iskérka 
o.p.s., která sídlí v Rožnově pod Radhoštěm.  
 V současnosti dělám vedoucí 
uživatelského hnutí Rožnovsko, Vsetínsko.  
Jelikož jsem v minulosti pracovala jako 
redaktorka zdravotně sociálního webového portálu 
 Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) a velmi 
mně tato práce bavila, tak jsem se rozhodla udělat 
rozhovor s paní Blankou Ammann (dříve 
Mikolajkovou). 
 Tato žena mně v životě velmi pomohla a 
proto jsem ji požádala o rozhovor. Dělat 
rozhovory se zajímavými lidmi je pro mně radost, 
zábava a také dobrá terapie, jak se dostat z 
nemoci. Psát mně prostě baví. 
 Dělám to sice momentálně dobrovolně, ale 
proto mně to baví ještě více. 

  
Dana Mičolová 
 

 

 

 

 

Příjemná duše v každém 

věku 
 Blanka Ammann (dříve 

Mikolajková) se narodila v Kyjově. Vystudovala 
gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm.Poté 
studovala na VUT Brno. Původním vzděláním je 
tedy technik, mikroelektronik.  
 Začátkem 90 let dálkově vystudovala 
konzervátorství na Uměleckoprůmyslové škole 
grafické v Praze. Již od svého dětství se naučila 
řadě ručních prací díky své mamince. Pracovala 
ve Valašském Muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm a ve vsetínském muzeu v 
konzervačních dílnách. Textilní techniku - pletení 
na rámu (tzv. Krosienku) se naučila díky odborné 
pracovnici paní Marii Salichové z Valašského 
Muzea v přírodě. Krosienka se stala jejím 
koníčkem, ale i dalším zaměstnáním.  V roce 2007 
se stala držitelkou titulu Nositel tradice lidového 
řemesla. V roce 2004 začala pracovat jako 
koordinátor a pracovní terapeut vprojektu o.s. 
Zdravý Rožnov  Iskérka v Rožnově pod 
Radhoštěm, který společně s paní Vlastou 
Křeménkovou a paní Terezou Tichou v roce 2006  
 

 
osamostatnily a založily samostatné o.s. Iskérka, 
kde působila paní Blanka jako managerka.  
 V letech 2006 - 2013 byly v Iskérkce 
postupně realizovány 3 mezinárodní projekty s 
nizozemskou organizací Stichting De Boei 
(Eindhowen) .  
 
Posledním byl projekt "S uživateli sociálních 
služeb a nizozemskou expertízou k systémovým 
změnám", který řídila Ing. Alena Vašků. V tomto 
projektu pracovala paní Blanka na pozici 
intervizora. 
 V posledních letech jsou jejím velkým 
koníčkem vnoučata. Prozradím, že miluje TICHO. 
A nyní už slíbený rozhovor s touto zajímavou 
osobností. 
 
1) Proč jste založila neziskovou organizaci 
Iskérka o. s. nyní je to už o. p. s.? 
 Přesněji jsem byla u založení Iskérky. Byla 
jsem vlastně k této myšlence přizvána občanským 
sdružením Zdravý Rožnov. Iskérka byla dva roky 
pouze projektem Zdravého Rožnova a potom jsme 
založili samostatné občanské sdružení Iskérka. To 
už moje myšlenka byla. A následně vlastně pod 
tlakem vznikajícího nového občanského zákoníku 
jsem založila o.p.s. 
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2) Jak byste popsala spolupráci s Nizozemím a 
Vaší organizací? 
 Spolupráce začala s panem De la Hayem – 
jakýmsi poradcem, na kterého nás nakontaktovala 
paní Alena Vašků. Poté Iskérka realizovala tři 
mezinárodní projekty s organizací De Boei. Práce 
byla organizačně náročná, ale krásná. 
 
3) V čem jste viděli přínos v této spolupráci? 
 Jednoznačně v předávání zkušeností a 
uvažování. Zabývat se tím,jak věci udělat jdou, ne 
proč udělat nejdou. 
 
4) Jaké bylo Vaše zaměstnání po dobu Vašeho 
života? 
 Byla jsem mechanikem vakuových 
zařízení, konzervátorkou restaurátorkou, 
pracovnicí v sociálních službách, manažerkou a 
osobou samostatně výdělečně činnou. 
 
6) Jak jste se dostala k tzv. Krosience? Co to 
všechno obnáší? 
 Krosienka  (pletení na rámu) je velmi stará 
textilní technika, kterou byly dříve zhotovovány 
některé součásti krojů. Při své práci konzervátorky  
jsem jednou dostala úkol tyto věci opravit. No a 
když je třeba něco opravit, musí to člověk umět. 
Tak jsem se tuto techniku naučila. Krosienka je 
vlastně prohazování  nití osnovy prsty. Osnova – 
tedy niti -  jsou nataženy na rámu. Někdy pracuji 
jen se 100 nitmi, někdy s 800 a více. Podle 
výrobku. 

 

 
 

7) Kde všude jste ji prezentovala a učila? 
 Krosienku jsem prezentovala po celé 
České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, ve 
Francii, v Německu a Švýcarsku, ve Velké 
Británii. Učila jsem ji zatím pouze v ČR. 
  
8) Čím se nyní zabýváte? 
 Od léta 2019 jsem přijala pozici 
konzultanta (garanta za sociální oblast ve 
Zlínském kraji v projektu Deinstitucionalizace 
probíhající reformy péče o duševní zdraví 
organizované Ministerstvem zdravotnictví). Mé 
úkoly se řídí požadavky projektu. Konkrétně bych 
ráda přispěla podpoře rozvoje sociálních služeb 
směrem k lidem se zkušeností s duševní nemocí. 
Také podpoře hnutí  lidí s touto zkušeností. 
 
9) Co byste změnila v systému péče o duševní 
zdraví? 
 To je těžká otázka. Péče je jak zdravotní 
tak sociální. Asi to, aby byla co nejvíce zdravotně-
sociální a zabývala se možnostmi lidí s duševním 
onemocněním, nikoli jejich omezeními. 
 
 10) Jak vnímáte reformu psychiatrické 
péče v ČR? 
 Jako velkou změnu v přístupu k lidem s 
duševní nemocí. Jako proces dlouhodobý. Jako 
proces  který má šanci přispět k spokojenějšímu 
životu lidí, které nemoc postihla. 
 
11) Jaké je Vaše přání do budoucna 
 Nerada vyslovuji svá přání, takže na tuto 
otázku neodpovím. 

Autorka rozhovoru: Dana Mičolová 
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 V naší rubrice nyní pokračujeme 

nahlédnutím do psychiatrické nemocnice 

Petrohrad. Děkujeme za příspěvek do POSAL. Z 

této nemocnice před časem (v rovce 2007) přijelo 

několik sester na stáž do Opavy. seznamovaly se 

se zdejším programem komplexní rehabilitace 

pacientů s psychotickou zkušeností a tímto je 

srdečně zdravíme. 

   

Psychiatrická léčebna 

Petrohrad, 

příspěvková 

organizace 
 Z historie: 

 Na jižní hranici dávného kraje Lučanů, 
nyní na průsečíku silnice Praha - Karlovy Vary 
a železniční tratě Plzeň - Žatec se rozkládá obec 
Petrohrad. 
 Zakladatelem hradu z let 1358-1371 byl 
Petr z Janovic, proto Petršpurk, později Petrohrad. 
Roku 1483 odkoupili hrad Guttenštejnové. 
Sňatkem Zikuny Guttenštejnové s Jaroslavem 
Libštejnským z Kolovrat přešlo panství 
petrohradské do držení tohoto rodu. Držitel hradu 
ovšem již v roce 1559 začal stavět v dolině 
pod hradem renesanční zámek. V roce 1572 byla 
dokončena obdélníková stavba s arkýřem 
na kamenných krakorcích, na nádvořní straně je 
arkýř na hranolové noze. Věžička s věžními 

hodinami byla přistavěna až v roce 1895, kdy bylo 
opraveno celé renesanční křídlo. 
 V roce 1622 zámek koupil za 98 000 kop 
míšenských Heřman Černín z Chudenic. 
 Ve východním nárožním pavilonu byla 
v roce 1796 zbudována kaple sv. Vavřince. 
V roce 1860 za Karla Evžena Černína byla 

zahájena stavba západního křídla. Toto křídlo je 
zakončeno pavilonem s příjemným schodištěm 
vedoucím přímo do anglického parku. V noci 
z 8. na 9. ledna 1915 vypukl na zámku požár, 
který zachvátil západní a střední křídlo. Ihned 
bylo započato s obnovou, která byla dokončena 
v roce 1918. V držení tohoto rodu byl zámek 
až do roku 1945. 
 Po skončení II. světové války přešel zámek 
do vlastnictví státu a byl prohlášen památkovým 
objektem. Až do roku 1952 byl ve  správě 
ministerstva zemědělství a ministerstva školství 
a tělovýchovy, kdy sloužil jako výcvikové 
středisko vrcholových sportovců – parašutistů. 
 Z podnětu tehdejšího karlovarského 
psychiatra a později hlavního psychiatra ČSR 
doc. MUDr. J. Prokůpka zde bylo založeno 
léčebné psychiatrické zařízení s 200 lůžky. První 
název léčebny byl „Státní pracovní psychiatrické 
středisko“, které tehdy správně spadalo pod okres 
Podbořany, kraj Karlovy Vary.  
 V březnu 1952 byli přijati první pacienti, 
kteří přicházeli z psychiatrických léčeben z Čech 
a Moravy. Tehdy zařízení sídlilo jen v barokních 
křídlech. 
 Novým územním uspořádáním 
v roce 1960 se dostalo pod správu okresu Louny 
a Severočeského kraje. Po začlenění do OÚNZ 
Louny se původní spíše azylové zařízení začalo 
přeměňovat na rajónní psychiatrickou léčebnu 
pro okres Louny a Chomutov. Spádová oblast 
činila asi 250 000 obyvatel, počet lůžek zůstal 
nezměněn. 
 V roce 1965 byl areál léčebny rozšířen 
o renesanční křídlo a až do roku 1975 probíhaly 
postupně opravy. V následujících letech byly 
provedeny rozsáhlé stavební úpravy, 
nejviditelnější byla oprava střechy, vydláždění 
nádvoří, v roce 1995 byla zbudována fontána 
podle návrhu architektky I. Kiszové, plastiky ryb 
vytesal T. Polcar. 
 K 1. 1. 2001 došlo k novému uspořádání, 
počet lůžek se nížil a celková kapacita se ustálila 
na 150 ti lůžkách následné péče. Od té doby 
do objektu bylo zřizovatelem investováno několik 
desítek miliónů korun, za pomoci strukturálních 
fondů z Evropské unie.  
 Celý areál je od počátku zasazen 
do krásného parku, jehož součástí se postupně stal 
skleník, zahradní domek, rybníček a bazén. 
Základy parkové úpravy položil v 19. století 
archeolog Fodisch a pokračoval v nich poslední 
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černínský zahradník Ferdinand Synek. Zahrada 
dodnes slouží jak k okrasným, tak k užitkovým 
účelům. 
 Současnost:   

 Aktuálně je PLP zařízení o 150 lůžkách. 
Sestává z 1 primariátu, který je dále členěn do 5 
stanic. Poskytuje komplexní psychiatrickou 
lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a 

chomutovského okresu, tedy pro spádovou oblast 
s 210 tisíci obyvateli. Dle možností je 
poskytována psychiatrická lůžková péče i mimo 
toto spádové území. Zdravotní služby jsou 
poskytovány pacientům od dovršeného 18 roku 
věku, v nepřetržitém provozu. Výjimku 
s poskytované péče tvoří následující stavy: 
o Závažná somatické komorbidita, obtížně 

řešitelná v podmínkách následné péče.  
o Akutní intoxikace či odvykací stav.  
o Závislost na alkoholu a jiných návykových 

látkách.  
o Návykové a impulsivní poruchy.  
o Sexuální dysfunkce, poruchy sexuální identity 

a preference.  
 

Provázanost a návaznost péče: 

 Psychoterapie: 
 Psychoterapie je prováděna pod vedením 
klinického psychologa. Je členěna na skupinovou 
a individuální. Skupinová psychoterapie je 
členěna na skupinu psychotiků a na skupinu 
pacientů s poruchou poznávacích funkcí. 
 Ergoterapie:  
 Resocializace (nácvik všedních denních 
dovedností a rozvoj sociálních dovedností a 
kompetencí např. péče o sebe sama, vaření, praní, 
žehlení, nakupování), dřevomodelářskou dílnu, 
keramickou dílnu, výtvarné dílny, zahradnickou 

činnost, nácvik kognitivních funkcí a nácvik 
finanční gramotnosti. 
 Sociální služby: 
 Sociální pracovníci poskytují poradenskou 
činnost v oblasti sociální a právní problematiky. 
Provádějí sociální prevenci, podle potřeby 
objektivizují sociální situaci u pacientů. Provádějí 
intervence se zaměřením na sociální síť kolem 
daného pacienta. Zajišťují sociální šetření 
v přirozeném prostředí pacienta. Nedílnou 
součástí kontinuity péče je poskytování sociální 
rehabilitace a Chráněného bydlení. V současné 
době v rámci transformace psychiatrické péče 
byly postaveny byty pro chráněné bydlení pro 4 
klienty. 
 V roce 2020 bylo nově otevřeno v PLP 
víceúčelové komunitní centrum, ve kterém bude 
poskytovat sociální rehabilitaci, což je sociální 
služba, jejíž činnost bude zaměřena na sdružování 
osob s duševním onemocněním, osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.  
 Od ledna 2019 funguje při PLP 
Terénní mobilní tým (pro region Lounska, 
Žatecka a Podbořanska), který poskytuje 
individualizovanou péči vážně duševně 
nemocným lidem a koordinuje dostupné služby 
s ohledem na různorodé potřeby lidí v jejich 
přirozeném prostředí. Usilujeme o postupné 
rozšiřování terénních mobilních týmů - budoucího 
zárodku Centra duševního zdraví. 
 TMT je mezičlánkem mezi primární péčí 
ambulantní a lůžkovou péčí. Jeho snahou je 
předcházet, popř. zkracovat délku hospitalizace, 
podpora dlouhodobě hospitalizovaných lidí 
s duševním onemocněním při návratu zpět 
do běžného života. Cílem péče je obnovení 
běžných sociálních rolí, znovunalezení naděje, 
zvyšování kompetencí a převzetí rozhodování 
a odpovědnosti za svůj život. Poskytuje 
dlouhodobou péči zahrnující psychiatrickou 
i sociální rehabilitaci a pomůže klientům žít 
a fungovat v přirozeném prostředí. Všechna 
spolupráce bude směřovat k zotavení 
se z duševního onemocnění. 
 Současně spolupracujeme s komunitními 
službami – Masopust Chomutov, Vida Rakovník, 
Fokus Labe atd., čím se snažíme více provázat 
péči o psychiatrické pacienty. 

https://www.facebook.com/plpetrohrad 
www.plpetrohrad.cz 

 
Ladislav Henlin, ředitel PN Petrohrad 
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Pavlína Hubálková 
 

V jednu chvíli pocit, že vylezeš horu 
v druhou strmě padáš dolů. 

V jednu chvíli si za své štěstí rváč 
pár vteřin na to tělem tvým otřásá pláč. 

V jednu chvíli si v oblacích lítáš 
pár vteřin na to se v depresi zmítáš. 

Nahoru a dolů, dolů a níž. 
V jednu chvíli se cítíš být tak šťastný 
v druhou chvíli už svět není tak moc 

krásný. 
Nahoru a dolů, dolů a níž. 

 
Kolik bolesti dokážu snést 

kde je můj anděl, co měl mě k nebi nést. 
Jeho perutě mají otrhané peří 

že to však zvládnu i nadále věří. 
Jeho svatozář pálí mě do očí 

věří, že vše se v dobré a lepší otočí. 
Můj anděl má se mnou tolik moc práce 
že už nemůže a nezvládá to dále, zdá se. 

 
Když má pocit, že stoupáš 

přitom se jen na houpačce houpáš. 
Nahoru, dolů, tam a zpět 
kruté místo je tenhle svět. 

Úsměvy, smích, bolest a pláč 
chceš z toho venku ? Co za to dáš ? 

Pilulky co to všechno potlačí 
jen další kolotoč smutku roztáčí. 
Tabletky totiž neléčí, jen skrývají 
bolesti, co na kolena tě dostávají. 
Když jsi na dně, tak potopí tě níž 

to ty už ale přece dávno víš. 
Za malou bílou bolest schováme 

žlutou trochu elánu dodáme. 
Za velkou bílou, ta nastolit má řád 

jak já je všechny nemám rád. 
 

Rivotril, olapin, ketilept 
teď roztáhni křídla a leť. 
Na místo větru do perutí 

na hrozné věci myslet tě nutí. 
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