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 I časopis Posel má už svou historii a v 

psychiatrické nemocnici moderuje dění a 

představuje tvorbu pacientů již 16-tý rok. Nyní též  

s Poslíčkem, určeným uživatelům intranetu, kde 

Poslíček informuje o aktuálním dění v PN a 

přináší čerstvé informace. 

 Když jsme přemýšleli, jak pojmout výročí  

130 let fungování  PNO, nechtěli jsme se nechat 

svázat pouze fakty, ale rozhodli  jsme se o pokus 

zachytit lidské příběhy a život zde. Vždyť nemálo 

odborníku  zasvětilo spoustu let hledáním pomoci 

duševně nemocným  a cesty mohou být různé. 

Snad se nám podařilo provázat prožité se 

současností a zastavit se v roce 2019. 

 Oslovili jsme pro tento účel mnoho 

osobností, kteří mají kontakt s PNO buď v 

současnosti nebo v nedávné době a požádali o 

zamyšlení směrem k PNO. Osloveni byli lidé z 

řad lékařů, sester, psychologů,rehabilitace, peerů,  

pacientů, veřejnosti, spolupracujících zařízení, 

mysleli jsme na osloveni všech pamětníků z 

jednotlivých primariátů. Dali mnoho prostoru a 

rozhovorů a čekali. V ruce držíte výsledek.  

 Inspirovala nás také nedávno vydaná kniha 

fyzioterapeuta profesora Koláře. Píše zde se 

zaujetím o fyzioterapii a popisuje, že práce 

rehabilitačních lékařů a pracovníků by nemohla 

fungovat, kdyby se nepropojila s následnou péčí, 

přizpůsobením podmínek doma, přijetím změny 

stavu a rodinou. 

 Paralelou to krásně ilustruje  změny a 

reformu v psychiatrii, rok 2019.Období, kdy se o 

úpravy pokoušíme, vidíme směr, ale ještě nejsou  

 

 

jasné konkrétní kroky k němu. Přece jen měníme 

dlouhodobý zaběhaný systém.  

 My, jako redakční rada, zůstáváme na 

svém místě. Jsme zde - nestranní, otevření a 

popisující dění. Především jsme tady pro pacienty, 

protože pro ně časopis vznikl a chce být nadále 

platformou, která sbližuje, vysvětluje a bourá 

předsudky.  

  

Děkujeme za přízeň. 

 

Ivona Országová, Eva Klimešová,  
Ondřej Žiak, Ivana Džemlová,  

Václav Kutnohorský, Ondřej Franek,  
Simona Slaná 

 
  

 V tomto výročním čísle 

časopisu POSEL budou použity 

převážně dobové fotografie, které 

budou v rámci oslav 130. výročí 

založení Psychiatrické nemocnice 

v Opavě (1889 - 2019) rozmístěny po 

areálu PN v Opavě na venkovních 

panelech. Fotografie by měly být 

kontrastem současné podoby 

nemocnice. Všichni se tak budou 

moci přemístit do minulosti a 

porovnat, jak moc se nemocnice 

během let změnila či nezměnila… 
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Ing. Zdeněk Jiříček 
 Vystudoval Vysokou 
školu dopravy a spojů v Žilině 
a svůj profesní život spojil 
s nemocnicí Třinec. Tam 
nejprve působil jako náměstek 
a pak v letech 2008 až 2013 
jako ředitel. Od roku 2015 se 
stal ředitelem PN Opava . 

 
  Rok 2019 bude  rokem 130 výročí 
otevření Psychiatrické nemocnice  v Opavě. 
Tenkrát na počátku neslo  naše  zařízení 
 v překladu  název  Slezský zemský ústav pro 
choromyslné. Ač  byla  zcela jiná doba, jiné 
společenské zřízení a  na území Opavska se 
mluvilo většinově německy, tak potřeba řešit péči 
o lidi s psychickými problémy byla stejná jako  
dnes a tehdy to nejen v Opavě řešili stavbou velké  
léčebny na okraji města, tedy koncentrací pacientů 
na  jedno  místo. 
 Co je ale v určité době velmi pokrokové, je 
po letech z různých důvodů hodno změny. To  
neplatí  jen  pro společenské uspořádání ve všech 
souvislostech, ale i pro léčbu pacientů 
s psychickými problémy ve  velkých 
nemocničních institucích. 
 Změna, tedy reforma je zde. Mluvilo se o 
ní  v odborných kruzích po roce 1989 několikrát, 
ale  k reálné změně z různých důvodů nikdy  
nedošlo. Jak to vnímám v tuto chvíli já, tak  další  
odklad se konat  nebude a jediné co je 
s otazníkem,  je to, do  jaké hloubky a  šíře 
reforma  půjde a  do  jaké  míry  bude systémová a  
funkční. 
  

 V roce 2016 jsem  měl  příležitost osobně  
navštívit italský Terstu, kde  reforma psychiatrie  
probíhá  již  od  roku 1982. Viděl  jsem  nejenom 
bývalou léčebnu, která  je dnes  z velké části 
užívána pro civilní  potřeby  obyvatel  Terstu a  
léčba  samotná  je tam  pouze  v ambulancích  a 
stacionářích.  Ve  městě  samotném jsou pak 
akutní lůžka, centra duševního zdraví a sociální 
bydlení a služby. Hlavní poselství, které  jsem  si   
z Terstu odnesl  je  to,  že  naše cesta  bude urči tě  
jiná, protože  jiní jsme my sami, jinak funguje 
naše  rodina, naše společnost, jinak  je  nastaveno  
financování  i  fungování primární péče 
praktických  lékařů. Jsem nicméně  rád, že  jsem  
měl možnost vše vidět  a inspirovat  se. 
 Co je  ale společné pro  náš  dosavadní 
model zdravotních a sociálních služeb a  pro  
model  služeb v Itálii či  jinde  jsou motivovaní 
pracovníci  v  těchto službách,  které ať  fungují  
v  nemocnici  jako je  ta  naše nebo více  
ambulantně  a  v terénu, tak  stojí  a padají  
s odborníky, lékaři, sestrami, psychology, 
sociálními pracovníky a dalšími, kteří  tyto  
služby  zajišťují.  Vnímejme proto reformu  jako 
možnost  ke  změně a jako příležitost.  Můžeme 
budovat nové služby  mimo náš  areál nebo i 
mimo Opavu, ale můžeme také spoustu  věcí  
změnit  i uvnitř nemocnice, a to směrem, který 
zajistí,  že  naše  služby  budou nejen vysoce 
odborné, ale i  v souladu  s lidskými právy a s 
klientským přístupem k pacientům a  jejich  
blízkým.  
 Máme  tedy do budoucna na čem  
pracovat. Počítám s vámi a těším se na spolupráci!  
 

Ing. Zdeněk Jiříček, ředitel PN Opava 
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PhDr. Renata Koláčková 
Vedoucí psycholog PN Opava 

  

 

 

 

 

 

Klinická psychologie v PNO 2019 
 

 Příběh klinické psychologie 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě trvá shodou 

okolností přesně polovinu stotřicetiletého trvání 

naší nemocnice (první psycholožka nastoupila do 

PL Opava v roce 1954 – tedy před 65 lety). Tento 

příběh má řadu zajímavých kapitol, jež zrcadlí 

specifika té které doby a „filozofii“ a charakter 

péče o psychiatrické pacienty v jednotlivých 

historických etapách. Psychologové se záhy po 

svém nástupu na scénu stali užitečnými partnery 

psychiatrů – potvrdilo se, že svými testovými 

metodami umějí nabídnout psychiatrii opěrný 

materiál pro diagnostiku a v roli psychoterapeutů 

přispívají k efektivizaci a humanizaci léčby.  

 Dnešní úroveň práce klinických 

psychologů stále nese toto historicky ukotvené 

poslání, ale styl, metody, úroveň práce a odborné 

vybavenosti jsou neuvěřitelně vzdáleny starým 

časům. Pracoviště klinické psychologie v naší 

nemocnici disponuje moderním testovým a 

psychoterapeutickým instrumentáriem a velkým 

kvalifikačním potenciálem.  

 Psychologové úzce spolupracují 

s psychiatry na jednotlivých odděleních. Jejich 

nejčastějšími psychodiagnostickými úkoly je 

analýza osobnosti pacienta, jeho kognitivních 

funkcí a psychologických kontextů v pozadí jeho 

onemocnění. Významným úkolem psychologů 

je odkrývání znaků probíhající psychózy či 

organického poškození mozku, které nejsou 

klinicky zřetelné či jednoznačné. Psychologové 

spolu se svými terapeutickými týmy na 

jednotlivých odděleních poskytují komplexní 

psychoterapeutickou péči specifickou pro danou 

diagnostickou oblast a podporují v rámci léčby 

takové aspekty jako je sebepoznání pacienta, jeho 

sebevývoj, jeho rodinné vztahy a obecně 

schopnost adaptivního chování.  

 Kromě práce na lůžkových odděleních 

působí v PNO psychologická ambulance, která 

poskytuje specifické ambulantní služby - 

psychologická vyšetření, diagnostiku duševních 

poruch a následnou systematickou psychoterapii. 

Pozice psychologa je obsazena rovněž v denním 

stacionáři pro terapii psychóz. 

 Psychologové naší nemocnice se průběžně 

aktivně vzdělávají, jejich odborná činnost je 

podložena řadou absolvovaných školicích a 

výcvikových aktivit, pracoviště klinické 

psychologie je samo školicím zařízením 

připravujícím k atestaci mladé kolegy z vlastních 

řad i z jiných pracovišť. 

 Současné personální obsazení pracoviště 

klinické psychologie vytváří šťastnou kombinaci 

velmi zkušených odborníků a mladých, 

progresivně nastavených kolegů. Jsme flexibilní 

tým připravený na úkoly a výzvy, které přináší 

současná - a právě se formující budoucí - 

koncepce psychiatrické péče. 

 

PhDr. Renata Koláčková,vedoucí psycholog  
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Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. 
Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti 
Fakulta veřejných politik v Opavě  

SPOLUPRÁCE SE SLEZSKOU 
UNIVERZITOU V OPAVĚ POSTUPNĚ 

NABÍRÁ NA ŠÍŘI A INTENZITĚ 
 
 Psychiatrická nemocnice v Opavě je 
dlouholetým partnerem Slezské univerzity 
v Opavě a počátek této spolupráce se váže 
k přípravě studijního oboru Sociální patologie a 
prevence na počátku 90. let a poté následoval 
podíl pracovníků nemocnice na výuce v tomto 
oboru. Později se přidává možnost realizace praxe 
nejen pro studenty Sociální patologie a prevence, 
ale také pro studenty Ošetřovatelství, studijního 
oboru Všeobecná sestra, či studentů bakalářského 
oboru Edukační péče o seniory, který v letošním 
akademickém roce uzavře svůj první tříletý 
bakalářský cyklus. Téměř ve všech studijních 
programech a oborech, které fakulta realizuje, 
působí pracovníci nemocnice jako pedagogové, 
odborníci z praxe, kteří přinášejí studentům kromě 
svých významných odborných dovedností také 
profesní zkušenost. Tento vklad je námi, 
pedagogy, nedocenitelný a studenty velmi 
oceňovaný. 
 To je však jen zlomek toho, co mezi 
univerzitou a fakultou (dříve Filozoficko-
přírodovědeckou, od 2008 Fakultou veřejných 
politik) probíhá.  
Několikrát se fakulta stala spolupořadatelem 
tradiční konference, kterou pořádala Psychiatrická 
nemocnice v Opavě, a jíž se pedagogové fakulty 
účastnili či na ní aktivně vystupovali. Snažíme se 
studenty podporovat také v dobrovolnické 
činnosti, k níž je v Psychiatrické nemocnici 
v Opavě prostor, nebo k účasti na jednorázových 

akcích, jakými byl např. festival Cesty za oponu. 
Velmi zajímavou zkušeností pro studenty byla 
sbírka, která se na podporu festivalu konala půl 
roku před jeho konáním. Vždy jeden student a 
jeden pacient PN chodili společně, informovali 
veřejnost o konání a účelu festivalu a současně 
měli prostor pro osobní poznání. Tuto zkušenost 
mnohdy nenahradí sebelépe organizovaná praxe.  
Pro nás je velmi přínosné, pokud pracovníci 
Psychiatrické nemocnice v Opavě přijmou účast 
na workshopu nebo konferenci, kterou pořádáme. 
Domnívám se, že jsou to vždy setkání vzájemně 
obohacující, že se prostředí fakulty stává 
platformou pro setkávání různých profesí, jejichž 
cíle se protínají v práci s klientem nacházejícím s e 
v náročné životní situaci. Téměř ukázkovým 
příkladem byl nedávno pořádaný workshop 
k problematice sebevražednosti, kde se nad 
jedním tématem setkali policisté, policejní 
vyjednavači, pracovníci zdravotnické záchranné 
služby, věznice, psychologové a psychiatři, ale 
také pracovníci neziskových organizací, např. 
Bílého kruhu bezpečí či mobilního hospice Strom 
života.  
 Vzhledem k tomu, že máme jako 
vysokoškolská instituce možnost akreditovat 
různé kurzy, ve spolupráci právě s Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě jsme připravili a v loňském 
roce poprvé otevřeli specializační studium v oboru 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Toto 
specializační vzdělávání je uskutečňováno na 
základě udělení akreditace Ministerstvem 
zdravotnictví ČR podle vzdělávacího programu 
zveřejněného ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví ČR, jeho absolvováním úspěšný 
absolvent získá specializovanou způsobilost s 
označením odbornosti Sestra pro péči v 
psychiatrii. 
 Fakulta veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě je veřejnou vysokou školou, 
jejímž posláním je kromě poskytování kvalitního 
vysokoškolského vzdělání také vědecko-
výzkumná činnost. Opět můžeme vysledovat dva 
směry, jedním z nich je vědecko-výzkumná 
činnost, kterou nabízíme Psychiatrické nemocnici 
v Opavě pro realizaci výzkumných šetření pro její 
potřeby, druhým je potom ochota PN poskytnout 
pedagogům, výzkumným pracovníkům fakulty, 
prostor pro výzkumná šetření v oblastech jejich 
profesního zájmu a zaměření. Příkladem je 
úspěšná realizace výzkumného projektu v rámci 
zakázky Statutárního města Opavy s názvem  
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 Analýza potřeb vybraných cílových skupin 
sociálních a souvisejících služeb na území 
statutárního města Opavy. Výstupy sloužily jako 
jeden z analytických podkladů tvorby 
Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb statutárního města Opavy na 
období 2017-2019. Výzkumné části zabývající se 
zjišťováním potřeb osob s vážným duševním  
onemocněním realizované prostřednictvím 
kvalitativní metody zakotvené teorie na základě 
ohniskových skupin se aktivně zúčastnilo 15 
zástupců Psychiatrické nemocnice v Opavě.  
 
 Ráda bych se na tomto místě vrátila zpět 
ke studentům. Každoročně je na praxi 
v Psychiatrické nemocnici v Opavě mnoho 
Psychiatrická nemocnice v Opavě je dlouholetým 
partnerem Slezské univerzity v Opavě a počátek 
této spolupráce se váže k přípravě studijního 
oboru Sociální patologie a prevence na počátku 
90. let a poté následoval podíl pracovníků 
nemocnice na výuce v tomto oboru. Později se 
přidává možnost realizace praxe nejen pro 
studenty Sociální patologie a prevence, ale také 
pro studenty Ošetřovatelství, studijního oboru 
Všeobecná sestra, či studentů bakalářského oboru 
Edukační péče o seniory, který v letošním 
akademickém roce uzavře svůj první tříletý 
bakalářský cyklus. Téměř ve všech studijních 
programech a oborech, které fakulta realizuje, 
působí pracovníci nemocnice jako pedagogové, 
odborníci z praxe, kteří přinášejí studentům kromě 
svých významných odborných dovedností také 
profesní zkušenost. Tento vklad je námi, 
pedagogy, nedocenitelný a studenty velmi 
oceňovaný. 
 To je však jen zlomek toho, co mezi 
univerzitou a fakultou (dříve Filozoficko-
přírodovědeckou, od 2008 Fakultou veřejných 
politik) probíhá.  
 Několikrát se fakulta stala 
spolupořadatelem tradiční konference, kterou 
pořádala Psychiatrická nemocnice v Opavě, a jíž 
se pedagogové fakulty účastnili či na ní aktivně 
vystupovali. Snažíme se studenty podporovat také 
v dobrovolnické činnosti, k níž je v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě prostor, nebo k účasti na 
jednorázových akcích, jakými byl např. festival 
Cesty za oponu. Velmi zajímavou zkušeností pro 
studenty byla sbírka, která se na podporu festivalu  
konala půl roku před jeho konáním. Vždy jeden 

student a jeden pacient PN chodili společně, 
informovali veřejnost o konání a účelu festivalu a 
současně měli prostor pro osobní poznání. Tuto 
zkušenost mnohdy nenahradí sebelépe 
organizovaná praxe.  
 Pro nás je velmi přínosné, pokud 
pracovníci Psychiatrické nemocnice v Opavě 
přijmou účast na workshopu nebo konferenci, 
kterou pořádáme. Domnívám se, že jsou to vždy 
setkání vzájemně obohacující, že se prostředí 
fakulty stává platformou pro setkávání různých 
profesí, jejichž cíle se protínají v práci s klient em 
nacházejícím se v náročné životní situaci. Téměř 
ukázkovým příkladem byl nedávno pořádaný 
workshop k problematice sebevražednosti, kde se 
nad jedním tématem setkali policisté, policejní 
vyjednavači, pracovníci zdravotnické záchranné 
služby, věznice, psychologové a psychiatři, ale 
také pracovníci neziskových organizací, např. 
Bílého kruhu bezpečí či mobilního hospice Strom 
života.  
 Vzhledem k tomu, že máme jako 
vysokoškolská instituce možnost akreditovat 
různé kurzy, ve spolupráci právě s Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě jsme připravili a v loňském 
roce poprvé otevřeli specializační studium v oboru 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Toto 
specializační vzdělávání je uskutečňováno na 
základě udělení akreditace Ministerstvem 
zdravotnictví ČR podle vzdělávacího programu 
zveřejněného ve Věstníku Ministerstva 
zdravotnictví ČR, jeho absolvováním úspěšný 
absolvent získá specializovanou způsobilost s 
označením odbornosti Sestra pro péči v 
psychiatrii. 
 Fakulta veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě je veřejnou vysokou školou, 
jejímž posláním je kromě poskytování kvalitního 
vysokoškolského vzdělání také vědecko-
výzkumná činnost. Opět můžeme vysledovat dva 
směry, jedním z nich je vědecko-výzkumná 
činnost, kterou nabízíme Psychiatrické nemocnici 
v Opavě pro realizaci výzkumných šetření pro její  
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 potřeby, druhým je potom ochota PN 
poskytnout pedagogům, výzkumným 
pracovníkům fakulty, prostor pro výzkumná 
šetření v oblastech jejich profesního zájmu a 
zaměření.  
 Příkladem je úspěšná realizace 
výzkumného projektu v rámci zakázky 
Statutárního města Opavy s názvem Analýza 
potřeb vybraných cílových skupin sociálních a 
souvisejících služeb na území statutárního města 
Opavy. Výstupy sloužily jako jeden z analytických 
podkladů tvorby Komunitního plánu rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb statutárního 
města Opavy na období 2017-2019. Výzkumné 
části zabývající se zjišťováním potřeb osob s 
vážným duševním onemocněním realizované 
prostřednictvím kvalitativní metody zakotvené 
teorie na základě ohniskových skupin se aktivně 
zúčastnilo 15 zástupců Psychiatrické nemocnice v 
Opavě.  
 Ráda bych se na tomto místě vrátila zpět 
ke studentům. Každoročně je na praxi 
v Psychiatrické nemocnici v Opavě mnoho 
studentů fakulty. Mnoho z nich přichází 
s obavami, předsudky, s očekáváním něčeho 
nepříjemného. A všichni se vracejí spokojení, 
nadšení, s vyjadřovanou úctou k pracovníkům i 
klientům. Pro ilustraci na závěr (či za závěrem) 
uvádím pár vybraných autoevaluačních výpovědí 
studentů. Ráda bych na tomto místě poděkovala 
všem, kteří jsou do praxí našich studentů zapojeni.  
Vím, že je to náročné, že jsou někdy nešikovní, 
zdržují, ptají se (či se mají ptát a neptají…), ale  
věřte, se si vaší práce velmi váží a vždy v nich 
získáte ochotné spolupracovníky, ať již budou 
v budoucnu působit u vás nebo v jiné organizaci či 
instituci.  
 Ostatně absolventi jsou dalším tématem, 
které ve svém příspěvku nesmím opomenout. Je 
jich mnoho, kteří v PN pracují, mnozí z nich 
současně studovali a pracovali. Je nám velkým 
potěšením, když za organizacemi akcí pro 
veřejnost, které PN pořádá, stojí naše absolventky.  
Jsme na ně moc pyšní. Děkujeme jim za to, že na 
sobě stále pracují, nezapomínají ani na svoji 
„alma mater“ a stále se k nám vracejí osobně, 
pozdravem, vzpomínkou.  
 Ke konci mého příspěvku o vzájemné 
spolupráci bych se ráda vrátila na začátek. Jak 
jsem již uvedla, spolupráce se začala rozvíjet 
kolem roku 2003. V průběhu jsme si 

uvědomovali, že Psychiatrická nemocnice 
v Opavě je významný partner, který si 
„nezaslouží“ pouze nárazovou a nesystematickou 
spolupráci. O její hlubší ukotvení usiloval řadu le t 
primář oddělení H, pan MUDr. Petr Taraba, což se 
nakonec podařilo i díky novému vedení fakulty. 
Děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. 
společně s ředitelem Psychiatrické nemocnice 
v Opavě Ing. Zdeňkem Jiříčkem dojednali obsah 
smlouvy o spolupráci a dne 16. 2. 2017 se 
Psychiatrická nemocnice v Opavě stala fakultním 
pracovištěm. Pan ředitel Ing. Zdeněk Jiříček také 
přijal jmenování děkana do Vědecké rady Fakulty 
veřejných politik v Opavě, kde se jako zástupce 
odborné veřejnosti může vyjadřovat 
k připravovaným či realizovaným studijním 
programům a aktivitám fakulty. Věříme, že 
rámcově zakotvená spolupráce bude pevným 
východiskem pro další rozvoj konkrétní 
spolupráce i v budoucích letech a děkujeme všem, 
kteří s námi dosud spolupracovali, nebo naše 
aktivity jinak podporovali. Velmi si toho vážíme.  

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. 
 

Z DENÍKŮ PRAXE STUDENTŮ 

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE 
 
 „Jsem velmi ráda, že jsem mohla vykonat 
praxi tam, kam jsem docházela i na 
dobrovolnickou praxi. I přesto, že se může práce 
v psychiatrické nemocnici zdát náročná, jsem se 
na ni dívala pozitivně, líbilo se mi tam a moc mne 
to obohatilo.“ (Aneta, studentka prezenční formy) 
 
 „S náplní praxe jsem byla velmi 
spokojena, velmi se mi líbilo, že jsem měla 
možnost nahlédnout na více oddělení. Vážím si 
možnosti účastnit se terapeutického programu 
pacientů.“  (Michaela, studentka prezenční formy) 
 
 „Pracovníci nemocnice ke mně 
přistupovali velmi ochotně…Zkušenosti, které 
jsem nasbírala, si velmi vážím. Nedokážu ani 
popsat to, jak byly pro mě cenné…Došlo mi, že 
lidé, kteří tady pracují, musí být velmi silní a 
zocelení, aby mohli fungovat s lidmi, kteří jsou ta k 
jiní než ostatní. Obdivuji je.“ (Markéta, studentka 
prezenční formy) 
  
 „Měla jsem z práce s touto cílovou 
skupinou velké obavy, které se nakonec 
nevyplnily, ba naopak. Byla jsem velmi spokojena  
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 z přístupu pracovníků, jako studentce 
kombinované formy mi dokázali vyhovět 
v kterémkoli dni a čase a vždy jsme byli schopno 
domluvit se na stanovené práci. Člověk, který 
s touto klientelou pracuje, potřebuje určitě mnoho 
znalostí a dovedností, ale myslím si, že 
nejdůležitější je trpělivost a vstřícnost, bez kter é to 
tady nejde. Klienti měli chuť vytvářet a učit se 
nové věci, byli nadchnuti do čehokoli nového. 
Obdivovala jsem je, jak otevřeně dokázali hovořit 
o svých snech a přáních, jak dokázali o všem 
mluvit tak, jak to cítí, ale naopak mi bylo někdy 
úzko a líto, když se rozpovídali o své rodině. 
Slyšela jsem hodně o tom, jak s nimi rodina 
nekomunikuje, jak je zavrhla, jak moc jim rodina 
chybí a chybí jim jejich návštěvy, jak moc chtějí 
rodinu zpět. Tyto chvilky nebyly zrovna veselé. 
Celkový přínos praxe byl a je obrovský.“  
(Kristýna, studentka kombinované formy studia) 

 „Před nástupem na praxi jsem nevěděla, 
co mě čeká. Představovala jsem si, že oddělení 
bude cítit dezinfekcí, že pacienti budou nepříjemní  
a ve špatném fyzickém a psychickém stavu. 
K mému velkému překvapení vládla na oddělení 
pohodová a přátelská atmosféra, všichni byli na 
sebe i na mě velmi milí. Pacienti, i když jim zjevn ě 
není dobře, se snažili si navzájem pomoci, drželi 
při sobě. Díky absolvované praxi jsem změnila 
postoj k duševně nemocným lidem. Uvědomila 
jsem si, že onemocnět psychicky může prakticky 
každý.  Každá z praxí absolvovaných během 
studia mi něco dala, ale tato se mi líbila nejvíce.  
Těšila jsem se na každý den. Rozhodně bych ji 
v tomto zařízení všem doporučila. 
(Svatava, studentka kombinované formy studia) 
 
 „Praxi jsem si vybrala z důvodu mé 
připravované bakalářské práce. Pracuji v sázkové 
kanceláři už 12 let a psala jsem o závislosti na 
hazardu. Po nástupu na praxi jsem byla 

upozorněna psycholožkou PN, abych se před 
pacienty o svém zaměstnání nezmiňovala, protože 
by u nich mohlo vypuknout bažení. Děkuji za to, 
vůbec by mne to nenapadlo. Přestože pracuji 
v sázkové kanceláři tak dlouho, přestože jsem se o 
tom hodně při studiu naučila, nikdy jsem si to 
v reálu asi nedokázala představit. Až zde jsem si 
plně uvědomila obrovská rizika sázení. Až zde. 
Praxe mi ukázala, kam až může závislost člověka 
zavést, nikdy jsem se s klienty sázkové kanceláře 
nesetkala z „té druhé strany“. … Obdivuji 
všechen personál, který se pacientům věnuje, 
protože podle mne je riziko sociálního a emočního 
vyčerpání vysoké. Absolvováním praxe jsem 
získala mnoho zkušeností, ale nevím, jestli bych 
tuto práci profesně zvládala, myslím, že bych si 
hodně problémů jiných lidí nesla domů.“ 
(Simona, studentka kombinované formy studia) 
 
 „Co mi dala praxe v psychiatrické 
nemocnici? V každém případě přesvědčení o tom, 
že celý tým pracovníků dělá maximum pro to, aby 
své klienty vrátil zpět do normálního života, který  
je pro mnohé tak náročný, že ho sami nezvládnou 
a potřebují podat pomocnou ruku… Při 
komunikaci s pacienty jsem si uvědomila, jak je 
důležité opatrně volit slova a hlídat si neverbální  
komunikaci. Poznala jsem, že jsou tito lidé velmi 
citliví na jakýkoli projev, jsou podezíraví, 
v gestech mohou vidět nebezpečí.“ (Bohumila, 
studentka kombinované formy studia) 
 
 „Nebyla jsem si jistá, jak na mě bude 
prostředí působit, ale byla jsem mile překvapena. 
Celou dobu jsem byla pod vedením 
psychoterapeutky a psycholožky, pokud jsem měla 
nějaké dotazy nebo jsem něčemu nerozuměla, vždy 
se mi snažili pomoci. (Monika, studentka 
prezenční formy) 
 
 „Myslím, že mohu říci, že tato praxe pro 
mne byla největším „zážitkem“ ve studovaném 
oboru. Získala jsem obrovskou zkušenost…Abych 
byla zcela upřímná, nejsem si jista, jestli bych tu to 
práci mohla dělat každý den. Přece jen byly dny, 
kdy pacienti neměli svůj den, pozorovat, jak se 
některým ze dne na den zhoršil zdravotní a 
psychický stav, bylo pro mne obtížné to pozorovat. 
Rozhodně si myslím, že pro zaměstnance je to 
obrovský nápor na psychiku a podle mého názoru 
musí být zaměstnanci vybaveni velkou psychickou 
odolností.“(Veronika, studentka prezenční formy)  
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Mgr. Barbora Adamčíková 
 Do PNO jsem nastoupila v roce 1982. 

V roce 1996 jsem se stala vrchní sestrou a v roce 

2006 Náměstkyní ošetřovatelské péče.  

 Mimo práci v PN Opava vyučuji na 

Slezské univerzitě specializaci a pro Ostravskou 

lékařskou fakultu publikuji odborné články, 

například jsem napsala 

skripta pro výuku. 

 Mám specializaci 

z psychiatrie, interní 

medicíny a speciální práce 

v endoskopických, 

bioptických a funkčních 

metodách vyšetření GIT. 

 

 

 

 

 

Desetileté zpětné ohlédnutí za prací 

na ošetřovatelském poli  

v PN Opava 
 

 Nezastupitelnou úlohu v poskytované 

ošetřovatelské péči v Psychiatrické léčebně 

v Opavě měli a mají nelékařští zdravotničtí 

pracovníci v různých kategoriích, kterým patří 

nesporný dík za jejich práci v úseku 

ošetřovatelské péče. Ošetřovatelská péče je 

významnou činností, která proporcionálně 

zajišťuje uspokojování tělesných, duševních, 

sociálních a dalších potřeb jedinců i skupin. 

 Kvalita ošetřovatelské péče se za 

posledních 10let zaměřovala hlavně na 

institucionální péči a případně na přípravu 

pacienta pro fungování v domácím prostředí. 

 Byly vytvořeny standardy ošetřovatelské 

péče, které měly a mají za úkol nastavit 

poskytování kvalitní hospitalizační péče. Součástí 

dokumentace se stala ošetřovatelská dokumentace, 

která jasně ilustruje individuální ošetřovatelský 

proces. Hlavním úkolem ošetřovatelské 

dokumentace je informování dalších členů 

zdravotnického týmu, který se na uzdravení 

pacienta podílí. Na ošetřovatelském poli pracují 

nejen sestry, ošetřovatelé, sanitáři, ale i nutričn í 

terapeuti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální 

pracovníci, rehabilitační pracovníci a sestry 

s cílenou specializací, jako je psychiatrie,         

epi-sestry či ošetřování ran. Nyní nově naše řady 

byly rozšířeny i o peer pracovníky. Snažíme se při 

poskytování péče na pacienta nahlížet holisticky, 

jako na bytost v celém kontextu s jeho externím 

prostředím, ze kterého k nám přišel a do kterého 

se bude vracet. 

 V současné době dochází v poskytování 

ošetřovatelské péče k výrazným změnám, které 

odrážejí myšlenky transformace 

psychiatrické péče. V péči o pacienta 

se snažíme více zaměřovat na jeho 

lepší a pozitivní stránky, které se 

snažíme rozvíjet a již od přijetí 

pacienta řešíme jeho zpětné začlenění 

se do společnosti. Při péči o pacienta 

se snaží multidisciplinární tým řešit 

ruku v ruce, jak jeho duševní zdraví, 

tak i jeho zpětnou soběstačnost po 

propuštění. Spolupracujeme 

s rodinou, opatrovníky, s potřebnými 

sociálními institucemi apod. 

 Výsledkem změněného náhledu na 

poskytovanou péči jsou i samotné změny 

v organizaci. Byla zřízena Následná péče, jde o 

sociální službu poskytovanou pobytovou formou, 

s přímou návazností na lůžkovou péči. 

Podporujeme osoby s psychickým onemocněním 

v přirozeném, plynulém a bezpečném přechodu ze 

zdravotnického lůžka do běžného života. Služba 

propojuje sociální i zdravotní systém, kdy člověk 

ihned po ukončení lůžkové péče může využít 

službu následné péče za účelem jeho lepšího 

začlenění do komunity. Hlavním cílem je 

začlenění duševně nemocných do běžného života 

a prevence relapsu nemoci v nevhodném prostředí 

a plynulé dokončení procesu uzdravení 

započatého během předchozí ústavní léčby. 

 Další výraznou změnou v poskytování 

zdravotnických služeb je terénní služba. Tato 

činnost, je základním kamenem pro nově 

vznikající CDZ, což je jeden z pilířů transformace.  

Terénní sestry, specialistky pracují v přirozeném 

prostředí pacienta, spolu se sociálními pracovníky.  

Docházejí za svými klienty a spolu s nimi a jejich 

rodinami se snaží předejít relapsu jejich nemoci a 

udržet je tak v domácím prostředí. 

 Tyto změny nejsou zdaleka poslední, které 

v oblasti ošetřovatelské péče probíhají. S ohledem 

na transformaci se snažíme a budeme snažit o  

poskytování péče ve všech pilířích, které reforma 

má. Připravujeme se na poskytování akutní péče a  
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to v takové formě, jak stanoví legislativa 

s ohledem na prostředí i personální zajištění.  

 Již nyní také poskytujeme ambulantní 

služby našim propuštěným klientům a po nově 

otevřeném CDZ se plnohodnotně zapojíme do 

propojení extramurální péče s intramurální. 

 Změna v poskytování ošetřovatelské péče 

vyžaduje nejen nové myšlení, ale i novou 

průpravu ve vzdělávání sester. A proto se rovněž 

podílíme na přípravě nové koncepce 

specializačního vzdělávání komunitním směrem. 

 V současné době se v ošetřovatelské péči 

otevírají nové možnosti, které vzbuzují nová 

očekávání, kdy významným kritériem je navrátit u 

udržet nemocného s duševním onemocněním 

v jeho domácím prostředí. Přičemž nikdy 

nesmíme zapomínat, že důležitým aspektem 

v psychiatrické péči je plné respektování občanské 

důstojnosti nemocného. V ošetřovatelství 

psychiatrické péče nemocný očekává především 

neformální, lidský zájem o svoji osobu, pochopení 

pro své potřeby a problémy.  

 

Mgr. Barbora Adamčíková 

    Náměstek ošetřovatelské péče   
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Mgr. Dalibor Halátek  

 

 

 

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě a já 
  
 Areál psychiatrické nemocnice na konci 
Olomoucké ulice v Opavě byla pro mne i většinu 
mých současníků stále je „Psychinou“.  Místem 
kam se dostaneme jestli budeme ještě chvíli řešit 
svůj život tak jak to doposud činíme. Na psychinu 
(nebo do Opavy) jsme posílali své odpůrce i 
škarohlídy s jejichž názory jsme nesouhlasili a 
čísla oddělení kam bychom je poslali většinou 
nesouhlasí se skutečným číslováním dnes. Ale 
posílat někoho do Opavy je stejné jako v jiných 
částech republiky někoho posílat do Kroměříže, 
Šternberka nebo Jihlavy, kde jsou ony další 
psychiatrické nemocnice umístěny. 
 Psychina - areál na konci města, který byl 
vždy tak trošku zahalen do mlhy obav i neznáma. 
To jak je areál daleko od dění, umístěn až za 
nemocničním areálem kam každý častěji, či méně 
často dochází, způsobuje, že je spíše jen 
imaginárně přítomen v organismu města. 
V posledních letech se díky kulturním                    
i sportovním aktivitám 
v samotném areálu 
dostávají lidé (často 
poprvé) za ploty a zdi a 
vidí, že je to prostředí 
moc příjemné a krásné. 
Není to temná kobka 
s polstrováním kam 
blázna zavřou ve 
filmové adaptaci podoby 
psychiatrie. 
  Na konci 
19.století byl 
psychiatrický areál 
místem kam se zavírali 
ti s nimiž si společnost 
nevěděla rady a léčila je 
nejrůznějšími, 
z dnešního pohledu i 

hrůzostrašnými metodami. Dnes je to 
všechno jinak.  Míří sem lidé povětšinou 
z vlastní vůle, protože je to pro ně poslední 
možnost jak se udržet při zdravém rozumu a 
nepřijít o něj definitivně, nebo se v jejich 
myslích a duších začíná odehrávat něco 
s čím si neví rady. Závislí se sem uchylují 
pro boj s tím s čím už si sami neporadí. 
 Pro město je to místo, jež je mimo 
jeho zrak. Zřizovatelem je stát a tak proč se 
o něco takového starat, navíc když je to 

téma o kterém se raději nemluví. Poslední roky, 
kdy se otevírají brány areálu a v rámci akcí se 
mísí pacienti s běžnými návštěvníky a nikomu to 
nepřichází zvláštní, dávají naději, že ten kdo má 
problém a ví o něm jen sám nebude váhat a přijde 
sem zavčas pro radu a pomoc a ne až bude nuceně 
hospitalizován a jeho problém nabude obřích 
rozměrů.   
 Areál bude slavit úctyhodných 130let, za 
tu dobu pomohl obrovskému zástupu lidí a 
zachránil je před špatným koncem. Nikdo 
nespočítá ani nedocení to obrovské pemzum práce 
a odvrácených neštěstí jež mohly nastat a 
nenastanou.  
 Psychiatrická nemocnice je taková ta šedá 
myška, kterou všichni slyší, ale nikdo nechce 
vidět, přičemž ví, že bez ní by Opava nebyla 
taková jaká je. Psychiatrie v Opavě má tak 
dlouhou tradici jako máloco jiného a je skvělé, že 
ji tady máme.  
 
Mgr. Dalibor Halátek, bývalý náměstek primátora  
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Mgr. Lenka Kuncová 
Vedoucí zdravotně-sociální pracovnice 
 
 Sociální práce má v péči o 
duševně nemocné specifický charakter 
a nezastupitelné místo. Sociální práce 
je součástí komplexní psychiatrické 
péče o hospitalizované pacienty. Jedná 
se o aktivitu zaměřenou na zlepšení a 
obnovení sociálního fungování 
člověka, řeší problémy v mezilidských 
vztazích za účelem naplnění osobního 
blaha lidí. Klíčové je pro sociální práci 
dodržení principů lidských práv a 
společenské spravedlnosti.   
 Cílem sociální práce je v podmínkách 
nemocnice zajištění sociálních potřeb 
(ekonomické zajištění, rodinné kontakty, kontakty 
s ostatními institucemi) po dobu léčby a rovněž 
dopomoc pacientovi k nejlepšímu sociálnímu 
fungování a v případě potřeby zajištění návazné  
péče po propuštění. Sociální problémy pacientů 
jsou rozmanité a ovlivňují celé jeho okolí, 
prioritou je proto co nejkvalitnější návrat do 
přirozeného prostředí každého člověka.  
 Sociální práci zajišťují v PNO sociální a 
zdravotně-sociální pracovnici. Svou pomoc 
nabízení všem pacientům lůžkových oddělení, 
stacionářů i klientům v nově vzniklé sociální 
službě. Při práci s duševně nemocným se zabývají 
individuálními potřebami každého pacienta, 
zjišťují základní údaje. Při kontaktu s pacientem 
respektují jeho přání, každý pacient je seznámen 
s možnostmi spolupráce a pomoci. Již při přijetí je  
pacient v kontaktu se (zdravotně) sociální 
pracovnicí, která zjišťuje základní informace, 
mapuje oblasti možné podpory a nabízí spolupráci 
při řešení sociálních problémů. Prioritou 
v klinické sociální práci je zajištění návazné péče . 
Pacienti jsou informováni o vhodných návazných 
sociálních službách – ambulantních, terénních i 
pobytových. Doporučení vhodné sociální služby 
je vždy přizpůsobeno individuálním potřebám 
každého pacienta s ohledem na aktuální sociální 
situaci. Pacienti jsou také edukováni o dalších 
možnostech doléčování v rámci poskytovatelů 
zdravotních služeb nebo svépomocných skupin. 
Návazná péče je zajišťována pouze a výhradně ve 
spolupráci s registrovanými poskytovateli 
sociálních služeb. (Zdravotně) Sociální pracovnice 
jsou členy multidisciplinárního týmu každé 

stanice, kdy sociální 
poradenství poskytují také 
rodinám či pečujícím 
osobám. (Zdravotně) sociální 
pracovníci nemocnice se 
aktivně účastní komunitního 
plánování obce Opavy, 
spolupracují s pracovní 
skupinou ÚP Opava pro 
pracovní rehabilitaci i s KÚ 
MSK při řešení systémových 
problémů.   
 Velký podíl práce 

(zdravotně)sociálního 
pracovníka tvoří, bohužel, 

administrativa, která je ale nezbytná pro zajištění  
kvalitně poskytované péče. Pracovní postupy při 
výkonu sociální práce jsou standardizovány 
vnitřními předpisy organizace. 
 Od 1.1.2018 posykuje Psychiatrická 
nemocnice v Opavě i sociální službu s přímou 
návazností na lůžkovou péči, která podporuje 
osoby s psychickým onemocněním v přirozeném, 
plynulém a bezpečném přechodu ze 
zdravotnického lůžka do běžného života. Služba 
propojuje sociální i zdravotní systém, za účelem 
lepšího začlenění do komunity a zvýšení kvality 
života duševně nemocným. Program služby 
následné péče je koncipován na 12 měsíců, délka 
trvání je však vždy individuálně přizpůsobena 
individuálním možnostem a osobnímu 
potencionálu každého klienta. Služba napomáhá 
integraci duševně nemocných do běžného 
každodenního života, zabraňuje sociálnímu 
vyloučení. Hlavním cílem je napomáhat duševně 
nemocným (ve věku 18 -64 let) překonávat 
sociálně nepříznivou situaci. Přímá podpora je 
zajišťována v době od 6:00 do 22:00 hod. 
pracovníky v sociálních službách. 
 Rok 2019 přinesl mimo květnové 
zapracování evropské směrnice k GDPR rovněž 
novou sociální dávku „dlouhodobé ošetřovné“. 
Tato sociální dávka je určena k podpoře domácích 
pečovatelů a urychlení návratu nemocného do 
domácího prostředí. Její využití duševně 
nemocnými je ale v současné době minimální, 
protože nárok na dávku vzniká mimo jiné při 
akutním, náhlém zhoršení zdravotního stavu 
s předpokladem minimálního doléčování v délce 
30 dnů.   

  Mgr. Lenka Kuncová 

Vedoucí zdravotně-sociální pracovnice 
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MUDr. Quido Kümpel, CSc. 

 Do léčebny nastoupil v roce 1956, v roce 
1964 byl jmenován primářem. V této funkci 
pracoval až do roku 1992, pak zůstal jako 
sekundární lékař na stejném oddělení do roku 
2004. Měl soukromou ordinaci od roku 2000 do 
roku 2011. V roce 1968 obhájil titul CSc., byl 
členem výboru České psychiatrické společnosti a 
je jejím čestným členem .  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Mám-li se podívat zpět na moje působení v 
opavské léčebně a vzpomenout na co mám milé 
vzpomínky z minulosti, tak musím upřesnit, že to 
nebyla jen jedna příhoda ale soubor příjemných 
měsíců, nebo roků.  
 Přišel jsem do léčebny v roce 1956. V té 
době byla nálada ve společnosti chladná, 
společnost byla uzavřená. Psychiatrie byla 
přehlížena, byla popelkou mezi ostatními 
medicínskými obory. Převážná část pacientů v 
léčebně byla dlouhodobě nemocná, nebyla 
dostupná nově objevená psychofarmaka, paleta 
terapie byla tedy velmi omezená. To se 
pochopitelně projevilo i malým zájmem 
lékařských absolventů o tento obor.  
 Byl jsem proto velmi mile překvapen 
otevřeností a srdečností kolektivu lékařů, když 
jsem do léčebny nastoupil. Bylo nás tehdy 
pouhých 22, někdy 24 mladých lékařů. Valná část 
z nich bydlela v léčebně (společná sanitární 
zařízení i kuchyňky). Tím jejich soužití bylo 
těsnější. Skoro všichni měli aktivní zájem o 
psychiatrii, což bylo v té době vzácné a tento 
zájem se projevoval v každotýdenních lékařských 
seminářích, po kterých všichni společně chodili 
hrát kuželky do sklepů pavilonu 18. Jezdilo se na 
výlety a na exkurse do jiných léčeben. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Ale přece uvedu jednu milou příhodu hned 
z počátku mého pobytu v léčebně. Žádal jsem 
písemně ředitele léčebny o přijetí do pracovního 
poměru (má žádost byla v té době mimořádná, 
existovaly umístěnky) a zároveň jsem ho požádal 
o ubytování s manželkou. Odpověď byla rychlá, 
kladná a měla ještě dovětek: „ Určitě pro Vás 
místo k bydlení najdeme, v nouzi Vám postavíme 
stan na zahradě, je dost velká“. 

• Dříve a nyní? 

 Uvolnění nových psychofarmak s 
možností použít je v širší aplikaci v léčebně, 
umožnilo zklidnit psychiatrická oddělení a 
efektivně léčit deprese. Také byla nahrazena 
dramatická léčba insulinovými komaty. Tím se 
psychiatrie stála moderní léčebnou metodou a 
práce na oddělení se stala zajímavější a 
úspěšnější. To je pak další milá vzpomínka na 
začátky mé práce v léčebně. 
 V současné době příjemně prožívám 
procházky léčebnou, když jdu na oběd, a nejen 
proto, že vzpomínky mně vrací do mládí, ale 
hlavně pak milé jsou úsměvy a pozdravy skoro 
všech, kteří mně potkávají, i když mně ve většině 
již nemohou osobně znát.  

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti? 

 Již nejsem aktivním členem léčebenského 
života a proto si netroufám radit jak dál 
pokračovat v její práci, ale myslím si, že další 
extramurální aktivity jsou budoucnost psychiatrie . 

                            MUDr. Quido Kümpel, CSc. 
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MUDr. Libor Chvíla, CSc. 
  
 Působil jako primář oddělení pro léčbu 
závislostí v Psychiatrické léčebně v Opavě, dnes 
provozuje stacionář pro léčbu závislých v Ostravě. 
Je předsedou sekce pro léčbu závislostí při České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v 
Praze, dále je členem správní rady o.p.s. 
Renarkon, zařízení pro péči o drogově závislé v 
Ostravě.  
 Profesním zaměřením 
je psychiatr s 27letou praxí, 
který je výrazněji orientován 
na oblast závislostí. 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Co mne napadne v souvislosti s PNO? 
Nastoupil jsem do „léčebny“ před 40 lety, 
nikdy jsem vlastně nepracoval jinde a nikdy 
jsem toho nelitoval. Když máme různé srazy 
kolegů, tak si stěžují, že ten obor, co si vybrali 
není  ten správný, že by chtěli dělat něco jiného 
a že budou kdykoliv s důchodem končit. Mne 
se to netýká, jsem spokojen s psychiatrií, 
závislostmi, stále mne oslovují pacienti. 
 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Silných zážitků bylo více, ale jeden 
z nejpozitivnějších je z nedávného víkendu. 
Když jsme čekali s manželkou na lanovku na 
Javorový, otočil se ze skupiny turistů před 
námi jeden muž a nadšeně se ke mně hlásil. 
Bývalý pacient, více jak 12 let abstinence. Pak 
ještě jeden. Bylo to velmi příjemné, oba  žijí 
naprosto spokojeně. A pak přišel ten zážitek.  
 Když šli pánové kupovat lístky na lanovku, 
přišla manželka jednoho z nich a dojatě mi 
děkovala za 15 let spokojeného života. Že si 
pořád přála mne vidět a poznat a říct mi, že mi 
děkuje. No a to jsou ti nespolehliví alkoholici. 
 
 
 

 

• Dříve a nyní? 

 Každopádně se z pacientů stali daleko více 
partneři v léčbě. Ten direktivní a někdy i 
represivní přístup mizí a pacient je více 
zodpovědný za svůj stav a průběh léčby. 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti. 

Přál bych obecné psychiatrii, aby dospěla 
k systému, který má již nyní obor adiktologie. 
Spektrum odborníků, spektrum léčby, 
psychiatrické postupy, sociální rehabilitace, 
prevence, harm reduction.  

Prostě široká nabídka, ze které si dle 
motivace,  pacient/klient vybere. 

 
MUDr. Libor Chvíla, CSc. 
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Ivana Chaloupková 

  
 Narozená 1953. Studovala SZŠ Opava, 
dětská sestra, SZŠ Ostrava-Vítkovice, 
rehabilitační pracovník. Pracovala na dětském 
oddělení, jako rehabilitační 
pracovník, ergoterapeut, 
vedoucí rehabilitační 
pracovník. 
 
 
 
 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Nastupovala jsem v roce 1972 (v té době 
ještě do Psychiatrické léčebny) na dětské oddělení 
jako absolventka SZŠ obor dětská sestra.  
 Začínal se budovat spojovací trakt mezi 
pavilóny 14 a 16. Budovy byly tmavé, neútulné, 
tmavé lino, které muselo být po každé směně jako 
zrcadlo. Nebyly ani odpoledne ani o víkendech 
uklízečky. Sestra připravovala jídlo, uklízela, pro  
děti byla vychovatelkou i mámou.  
 Zde jsem pracovala 6 let a zažila chvíle 
příjemné i horší. Převážně byly směny odpolední 
a o víkendech. Nedovedla jsem si představit, jak 
skloubím směny s možností vdát se a založit 
rodinu, a proto jsem se po 4 letech praxe 
rozhodla pro nástavbové studium v oboru 
rehabilitační pracovník. Odmaturovala jsem, 
vdala se a porodila 3 děti a po 5 letech 
nastoupila už jako rehabilitační pracovník na 
oddělení rehabilitace.  
 Působila jsem v tělocvičně, potom 
jako pracovní terapeut na odděleních a opět v 
tělocvičně jako sportovní terapeut. 
Absolvovala jsem PSS v Brně v oboru 
ergoterapie a po odchodu p. Hamplové do 
starobního důchodu, jsem byla jmenována 
jako vedoucí rehabilitační pracovník. Byla to 
navíc práce s lidmi-zaměstnanci, kdy každý je 
svůj, má své problémy. Myslela jsem, že 
leccos změním, ale mnohdy jsem bojovala s 
„větrnými mlýny“. Nebyly finance, někdy 
chuť něco změnit, jak ze strany vedení, tak ze 
strany podřízených. Mívala jsem i zaječí 

úmysly z léčebny odejít, ale nakonec jsem zůstala 
až do svého odchodu do starobního důchodu. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Zážitků mám spoustu, jak z doby na 
dětském oddělení, tak z doby na rehabilitaci.  
 Vzpomínám na léto, kdy děti měly v 
programu návštěvu koupaliště. Jedno z dětí 
onemocnělo, my jsme sloužily ve dvou a jedna 
sestra musela zůstat na stanici. Pobyt na koupališt i 
byl ohrožen. Děti mě přemluvily a na koupaliště 
jsem se 14 dětmi šla. Přestože to byly většinou 
děti s poruchou chování, tak hodné děti v celém 
koupališti mimo ty “naše” nebyly. 

• Dříve a nyní? 

 Před léty jsem byla na týdenní stáži ve 
Francii. Hospitalizace tam byly krátkodobé a 
většina péče byla zaměřena na denní stacionáře. 
Nevznikala tak závislost na pobyt v nemocnici, 
pacienti nebyly izolováni od domácího prostředí.  

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti? 

 Mám pocit, že se pomalu začíná i u nás 
rozšiřovat péče prostřednictvím denních 
stacionářů, možná se sníží počet lůžek v PN, ale 
zaniknou “chroňáci”.   
 

Iva Chaloupková 
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PhDr. Petr Vavřík 

 Narozen 4.10.1948 v Opavě. PhDr., 

psycholog, vedoucí pracoviště klinické psychologie 

v Psychiatrické léčebně v Opavě 

 Pracuje v PN (PL) od roku 1972 jako 

klinický psycholog, v letech 1983- 2012 v pozici 

vedoucího psychologa, dlouhodobě se zabývá 

psychoterapií žen závislých na alkoholu a tématikou  

odborné sebereflexe v rámci 

oboru. Soudní znalec, 

specializující se na 

problematiku násilné trestné 

činnosti. 
 

 

 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Jako svědkovi několika epoch v naší 

léčebně–nemocnici mi defilují před očima postavy 

všech pracovníků, které jsem za své 46leté 

působení v PN Opava poznal. Když jsem v roce 

1972 nastoupil jako mladý psycholog, byli zde 

ještě pracovníci, kteří pamatovali poměry 

v léčebně těsně po válce, poznal jsem silnou 

generaci lékařů a primářů, kteří nastupovali v na 

přelomu 50. a 60 let minulého století, ale také 

další desítky a stovky pracovníků nejrůznějších 

profesí, kteří tvořili obraz léčebny v jednotlivých  

desetiletích. Uvědomuji si pro současníky 

neviditelné a přesto důležité otisky jejich práce 

pod povrchem naší současnosti. 

. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Mám nespočet silných zážitků – ty jsem 

vždy zakoušel a zakouším zejména při své 

terapeutické práci v situacích, kdy se naše 

pacientky s problematikou závislosti na 

alkoholu či jiné látce setkávají samy se sebou a 

objevují, že jsou schopny vzít svůj život do 

svých rukou. Zcela ojedinělý silný zážitek byl 

listopad roku 1989 a tehdejší revoluční nálada 

v léčebně. 

• Dříve a nyní? 

 Dříve jsem cítil mezi zaměstnanci léčebny 

více pospolitosti a pocitů přináležitosti „k 

firmě“. Pracovní atmosféra byla sycena 

nesrovnatelně menším podílem administrativy. 

Dnes vnímám mnohem více pravidel, 

zodpovědnosti, zátěže – ale též preciznosti – 

také ovšem přemíru formalismu v podtextu 

mohutných standardizačních a normativních 

tlaků. 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti. 

 Nepředstavuji. A je mi dobře. 

 

PhDr. Petr Vavřík 
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Ing. Hary Olšar 
Vedoucí technického oddělení 
 
 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Jsem zaměstnancem PN v Opavě skoro 
čtvrt století, což už je doba stojící za ohlédnutí.  
Necítím se povolán hodnotit, co bylo, je, či bude 
dobře, správně nebo špatně, ale pracovní proces 
kdekoli je pouze obrazem společnosti jím dotčené, 
její morálky, problémů, možností.  
 Morálka společnosti poklesává stále níž, je 
těžko udržovat hodnoty lidskosti a solidarity, 
poctivosti a desatera ve státě, který se honosí 
pojmem „právní“, ale lidé v něj nevěří, neboť se 
denně setkávají s korupcí, nepotrestanou 
zlodějnou, kupováním beztrestnosti 
s potlačováním spravedlnosti ve prospěch 
mocných. Možností je stále více, ale jsou 
navázány na použitelné finanční prostředky. 
Stávající systém stojí na negativních lidských 
vlastnostech - sebestřednosti, bezohlednosti, zisku  
a osobním profitu. Z toho pohledu bych si jen 
velmi těžko dovolil tvrdit, že většina národa je 
psychicky zdráva a v tomto smyslu se postupem 
doby tato nemocnost jen prohlubuje. Hlavně 
proto, že starší generace přichází o sociální jisto ty 
a mladá neví, co to je. Žijeme v době kapitalizace 
zisků vybranými jedinci a socializace ztrát davem. 
Pokud srovnám dobu mého nástupu do PN 
s nynější, tak si myslím, že v té době ještě 

přicházeli do praxe odborníci (mimo politických 
exponentů), kteří studovali, řečeno všeobecně, na 
středních a vysokých školách, což byly svým 
způsobem elitní školy, neboť počet jejich studentů 
byl omezen, ne na pseudoškolách, které chrlí 
„odborníky“ jak na běžícím pásu za patřičný 
poplatek, protože se to vyžaduje, a škola je na 
dotaci za žáka existenčně závislá.  
 Nic proti vzdělanosti, ale doktrína „co 
Čech, to vysokoškolák“, byť by měl doktorát 
z dějin filmu a basketbalu, z národa neučiní 
velmoc plnou mozkových gigantů. V té době 
spolu lidé (zaměstnanci i pacienti) více hovořili 
tváří v tvář, ne prostřednictvím určité anonymity 
elektronických prostředků, nebylo tolik 
technických vymožeností a novodobých materiálů 
pro ulehčení práce všech zaměstnanců, což je 
nesporné, ale viděl jsem více zdravotnického 
personálu u lůžka, pacientům byly více 
zaměstnávány ruce, aby se méně zaobírali sami 
sebou - ale nic proti modernějším a šetrnějším 
léčebným metodám. 
 Bylo k dispozici méně finančních 
prostředků pro opravy a investice do budov, což 
nyní souvisí rovněž s novou koncepcí psychiatrie, 
která se převádí na sociální programy a minimum 
akutních lůžek, bylo ale jasno, že pokud bude 
dotace, tak systémová ze SR. Dnes je možné, ale 
složité, kofinancování z více zdrojů - i dotačních.  
Tehdy všechny etapy investičního procesu byly 
jasně dány, byly pomalejší a přehlednější, což 
vedlo k minimu chyb při vlastní investiční 
výstavbě, tehdy jako dnes se nepotýkáme 
s technickými problémy stavby, dnes se potýkáme 
s neznalostí základních věcí z oboru i u velkých 
firem, s obcházením předpisů atd. za vidiny 
vyšších zisků, což může končit kriminalizací 
vedení investorů, kteří na těchto machinacích ve 
velké míře žádný podíl nemají. Navíc i stavební 
předpisy jsou stále složitější a Standardy neberou 
ohled na reálnou situaci. 

•  Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Mým nejsilnějším zážitkem v minulosti 
byl samotný nástup do PN v době, kdy má životní 
situace nebyla růžová. Mám tu práci rád, není 
jednotvárná a potkávám se při ní s mnoha 
zajímavými lidmi a zaměstnanci, kteří jsou pro 
mne osobnostmi. S některými se rád setkávám i 
v osobní rovině, protože, ač vzdělán technicky, 
humanitní obory jsou mi blízké a obdivuji krásu 
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  v jakékoliv podobě a domnívám se 
že tato setkání obohacují obě strany. 
 K dalším velmi silným zážitkům patřilo 
úmrtí  Ing. Arnošta Gracy v r. 2012. Po určité 
době jsme k sobě  našli vztah i v lidské rovině. Já  
jsem ho považoval za svého učitele a rádce, byť 
jsem s ním ne vždy souhlasil; měl ten správný 
nadhled a používal „selský rozum“ a jeho vidění 
světa formovala praxe.  

•  Dříve a nyní? 

 V té souvislosti bych si dovolil vyslovit 
názor, že mám dojem , že se málo staráme o 
odkaz bývalých zaměstnanců PN tak, aby práce, 
kterou zde odvedli našla své místo i v dějinách 
tohoto ústavu, v konkrétním odkazu na jejich 
jméno. 
 Nyní jsem ve svém funkčním zařazení 
vystavován neustále většímu časovému tlaku na 
plnění požadavků ze strany ministerstev, 
administrátorů a donátorů dotace, jako zadavatel 
VZ, atd., což sebou nese doba. Zatím to beru jako 
výzvu, která mne podněcuje k práci a humor mne 
ještě neopustil. Ale, bohužel, i zde se projevuje 
všeobecný trend - hlavně rychle, na kvalitě tolik 
nezáleží, což mi vadí, ale nemám žádnou moc 
s tím něco učinit. 

•  Jak si představujete českou 

psychiatrii v budoucnosti? 

 Česká psychiatrie v budoucnosti. Nejsem 
v tomto směru zrovna optimistický. Velmi stručně 
bych to vyjádřil rčením, které dával k lepšímu 
prim. Uhlíř: „ Pánové, jsem opravdu rád, že jsem 
tak stár.“ Za svoje působení v PN jsem zažil již 
několik reforem a změn koncepcí – pokaždé se to 
jmenovalo nějak jinak a o některých jsme vlastně 
ani nevěděli a všechny nějak skončily na smetišti 
dějin i s lidmi, ke kterým se vázaly, o politicích 
nemluvě. Nyní vidíme snahu měnit psychiatrii na 
sociální službu, čili vytlačit ji z ústavů a nahrad it 
sociální službou v účelových zařízeních či přímo 
v bydlišti pacienta a značně omezit počet drahých 
akutních lůžek. Nejsem psychiatr ani prognozista, 
ale připadá mi, že stát nemá jasno, kdo a jak bude 
tento přechod platit, protože zde se musí setkat 
jednotná vůle MPSV, MZČR, zdravotních 
pojišťoven a také parlamentu pro potřebný 
legislativní rámec. Mám dojem, že ne všechny 
naše stávající pacienty můžeme převést na 

sociální lůžka, akutní péče – v souvislosti 
s rozvírajícími se sociálními nůžkami a stárnutím 
populace - bude zapotřebí stále více.  Chtělo by to  
také více selského rozumu a méně kontrol, 
nařízení bez reálného podkladu, které pořádnou 
práci zdržují a zaměstnance znechucují a jasnou, 
ale jednoduchou legislativu. 

Ing. Hary Olšar 
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 MUDr. René Grumlík, CSc. 

 
Narodil se v roce 1925 v Kroměříži, tamtéž na 
reálném gymnáziu maturoval, v roce 1950 
promoval na Masarykově univerzitě v Brně. 
Psychiatrickou kariéru zahájil ve věku 33 let, v 
roce 1968 obhájil svou kandidátskou práci.  
Na vrcholu své profesní kariéry pracoval jako 
primář na mužském oddělení pro příjem a léčbu 
psychóz v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě. 
Naposledy vstoupil do její 
brány 30. června 1996.  
Na stáří se vrátil do svého 
rodného města. 
 
 
 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Osud mne zavál na psychiatrické pole, osm 
let po   promoci, v nich po dvou letech sanatorní 
léčby.  
Začalo to balneopsychiatrií v priessnitzovském 
duchu, v ní jsem ale svou budoucnost neviděl. 
Nabídla se ústavní psychiatrie, v Opavě, se 
souhlasem tehdejšího ředitele Františka Hájka. 
Stalo se 1. února 1961, co jsme si vypili uvítací 
kávu v jeho ředitelně. Začala šedesátá léta léčebny  
a ta moje v ní.  

• Jak tehdy opavská léčebna (v mé době 

to byl její oficielní název) v mém vidění 

vypadala? 

V prvním roce mého působení v opavské 
léčebně, lépe řečeno v prvních jeho pár měsících, 
řediteloval ústavu František Hájek (*1915). Dá se 
říct, že lékaři ho měli rádi. Měl elán sportovce a 
štěstí, že řediteloval na začátku éry jedné 
z psychiatrických revolucí.  

Té psychofarmakologické (I. Pinnelovo 
snímání okovů, II. Freudova psychoanalýza, III. 
zavedení psychofarmak). Mohl tak stát při bourání 
vysokých zdí kolem pavilonů a otevírání 

léčebných režimů. Jeho ředitelování jsem zažil jen 
po krátkou dobu, takže vlastních poznatků příliš 
nemám.  

Dlouho ale po jeho odchodu vládl nad 
myšlením v léčebně a nad způsoby práce Hájkův 
duch s jím zavedenými klinickými a 
organizačními zvyklostmi. Nedostatek jeho v té 
době potřebný představovalo, že nebyl držitelem 
legitimace komunistické strany, což jeho 
ředitelské působení ukončilo. 
  Léčebna na počátku šedesátých let divisa 
in partes quinque erat, tedy na pět obřích co do 
počtu lůžek oddělení, značených písmeny A až E. 
Stálé od samého počátku léčebny zůstalo členění 
na mužskou a ženskou stranu, každá přijímala 
nemocné podle charakteru onemocnění, tedy 
v pásu „malé psychiatrie“ s otevřeným režimem a 
„velké psychiatrie“ s minimálně uzavřeným. 
Pátým oddělením bylo protialkoholní. Přes den 
koedukovaný režim panoval na rehabilitační 
stanici pro léčbu psychotiků, krátce nato byl 
stejný režim zaveden na stanici pro psychoterapii 
neurotiků – léčilo se tak na stanicích pavilonu 
XVII. Velikost primariátů a také určitá 
nesourodost nepředstavovaly optimálnost stavu a 
ještě koncem desetiletí vedly ke vzniku dalšího 
primariátu pro dlouhodobě hospitalizované. 
Nesourodost se však držela ještě i nadále. 
Například oddělení A se stále staralo o léčbu 
neurotiček a dívenek po nepodařeném pokusu o 
sebevraždu stejně jako o pacientky na geronto 
stanicích. 

Počtem 1200 - 1400 lůžek a počtem ročně 
přijímaných nemocných byla léčebna jednou 
z pěti největších v republice. Jako krajské zařízen í 
pracovala pro území s přibližně 1,200.000 
obyvately, v němž nebylo psychiatrické kliniky 
nebo psychiatrického nemocničního oddělení pro 
akutní příjmy. Sehrávala tedy roli fakultní kliniky  
a zařízení pro příjem emergency případů. Proto se 
v základních ukazatelích (počet přijatých, 
procento revertence, spotřeba léků etc.) lišila od 
ostatních velkých léčeben, v jejichž sousedství 
působily psychiatrické kliniky. Tato skutečnost, 
aspoň si myslím, udržovala pracovníky léčebny na 
velmi dobré odborné úrovni. Tak dobré úrovni, že 
ji nikdy neopomenul zmínit hlavní psychiatr 
docent Prokůpek. Proto také do opavské léčebny 
vozíval na exkurzi frekventanty předatestačních 
kurzů. Vždyť si také vysloužila název „U sedmi 
kandidátů věd“. 
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 Můrou léčebny na zlomu desetiletí však 

zůstával počet lůžek na jeden primariát. Sotva se 
mi podaří sestavit přesnější už čísla. Třeba 
primariát A se tehdy staral na ženské straně 
o problematiku neuróz, různých stressových 
reakcí, pseudoneurasthenií, dlouhodobě 
nemocných a gerontopsychiatrickou s přibližně 
260lůžky.   

Další obměnou byl vznik 
gerontoprimarátu, čímž se značně ulevilo oběma 
primariátům v pásu malé psychiatrie. A další 
změnu si vynutil odchod Harry Buxbauma do 
Švýcarska. Jeho primariát si vzal na starost 
tehdejší ředitel. Je možné se domnívat, že ho 
k takovému kroku přivedla znalost jeho rodné 
komunistické strany spolu s obavami o vlastní 
existenci v dobách příštích. Jako ředitel ústavu se  
politicky angažoval hned po příchodu do Opavy 
ze Śternberku.. To jaksi tehdy patřilo 
k povinnostem členů KSČ a navíc ředitelů skoro 
jako existenční podmínka sine qua non. Působil 
jako předseda akčního výboru Národní fronty, 
jakéhosi politického sdružení, které mělo dávat 
okázale najevo, že v republice se věci veřejné dějí  
podle demokratických způsobů.  Nicméně ho jako 
delegáta vyslala strana ve svém jarnímím hnutí na 
vysočanský svůj sjezd, konající se v prvních 
pookupačních dnech roku 1968. Aby do Prahy 
skutečně dojel, konspirativně ho tam vyslali 
sanitním autem. Tato účast se mu stala, jen co 
strana opět uhnula ze své linie a nastartovala 

normalizační trend, hříchem. Byl mu vyřknut 
stranický trest, členství ve straně mu zůstalo, 
ředitelský post také.  V normalizačním ději od 
začátku sedmdesátých let se nikomu v léčebně nic 
závažného nestalo a nikdo také po celé další roky 
nijak razantně nebyl ke vstupu do strany uháněn. 
Nastal v tom směru klid zbraní. 

Dnes po desítkách let se mi zdá, že jsem 
poznal dvě léčebny, jednu před a druhou po roce 
1968. Co říkám, vyhlíží ale bizarně, ta před 
šedesátým osmým byla stranicky drsnější a 
nevrlejší než ta po něm. Z deseti primářů (jedním 
z nich byl ředitel) byli členy KSČ jen dva a oba si  
počínali rozumně a jako slušní lidé.  Ve sborníku 
ke 110 letům léčebny se zmínil Petr Vavřík o 
ústavu v té době, o druhém jeho centru, jaksi 
neoficiálním. Nepochybně myslel skupinu 
primářů, co se o poledních scházeli u psycholožky 
Dagmar Homolové a často tam řešili odborné 
otázky léčebny a jiné důležitosti jí se týkající. 
Mezilidské ovzduší léčebny v sedmdesátých a 
osmdesátých letech, ač se konala husákovská 
normalizace, se mi dnes zdá být jako klidné, 
odborně tvůrčí a mezi primariáty kooperativní. 
V primářském sboru jakoby platil nenapsaný a 
nevyslovený konkordát – jedni ve většině budou 
ty druhé chápat a ti jim za to dají pokoj. 

Po celou mou opavskou dobu se 
rozděloval lékařský sbor do dvou skupin podle 
preferencí biologických léčebných metod oproti 
psychologickým, jinak řečeno 
psychoterapeutickým. Oproti pozdějšku to bylo 
nápadnější v šedesátých letech. Dalo by se říct, že  
ti první uznávali jen biologickou léčbu coby léčbu 
stěžejní a když už se podle nich někdo chce 
zabývat psychoterapií, pak něčím jako možnou 
nadstavbou. Ti druzí chápali potřebnost 
biologických léčebných metod v minimálně 
potřebné míře a důraz kladli na následnou 
psychoterapii. Ti první rozuměli jen biologickým 
způsobům léčby, léčbu duševně nemocných 
pojímali jednoduše technokraticky a myslím, že 
velkou většinou o všem tom neofreudiánském a o 
tom, co z něj vycházelo neměli ani kousek ponětí. 
Psychoterapii považovali spíš za exhibice 
některých kolegů. Ti druzí měli zase tendenci na 
ty první pohlížet s despektem a vymysleli si pro 
ně podle básničky v časopise pro děti pořekadlo: 
„cvaky cvak, cvaky cvak, takhle cvaká 
tramvaják“. Cvakáním se myslely elektrošoky. 
         Rigidnost myšlení našich kolegů 
s tramvajáckým cvakáním se dají spatřit ve  
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 skutečnosti, že ještě v roce 1973 se 
elektrošoky prováděly bez myorelaxace a uspání. 
A samozřejmě stále s různými komplikacemi pro 
takovou léčbu typickými, kompresní frakturou 
nevím proč ausgerechnet těla Th5, vylomeným 
zubem, luxací v rameni. 
  Za zmínku stojí ještě četná publikační 
činnost v mé době. Zapsána je ve sborníku ke 100 
letům léčebny, tedy do roku 1989. Jen doufám, že 
později příliš neutichla.         
 Publikační činnost patřila k našim 
hrátkám, jak svou mysl a psychiatrické renomé 
vůči ostatním léčebnám i vůči kolegům udržovat 
v kondici, rozhodně však byla stálou součástí 
osobního programu na kariérní cestě léčebnou. 
Vždy byla zmiňována v každoroční výroční 
zprávě o činnosti primariátu, objevovala se 
v kádrových posudcích, stala se podmínkou 
k regulovaným výjezdům na přednáškové akce. 
V šedesátých (i v dalších dvou desetiletích) se 
publikovalo hodně, slovem i písmem, doma i 
v zahraničí, myslím že s radostí a s dobrým 
výsledkem. Opavská léčebna byla tak v republice 
u psychiatrů dosti respektovaná. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

Neodpustím si jednu kurióznost. Jednou se 
objevil v léčebně novinářský adept, chytrý a 
zábavný mladý člověk. Psychiatrie a 
psychiatři bývají vždy objektem různých 
mediálních publicistů. Tento návštěvník 
napsal o léčebně docela zábavný článek, 
v němž se zamýšlel nad tím, co že to její 
psychiatři měli za zvláštní maminky, že 
své syny pojmenovaly tak neobvyklými 
jmény - Harry, René, Hugo, Quido, Ilja, 
Albert, Branko... A co že to bylo za sílu 
Osudu, která je přivedla k psychiatrii a 
ausgerechnet do jedné psychiatrické 
léčebny ve Slezsku. 
  A co mne opravdu těší z mé 
opavské léčebenské minulosti? 

• Jak se od počátku šedesátých let 
slibně rozvinula na psychotické i 
neurotické straně psychoterapie  
kognosticko-behaviorálního vzhledu 

• Že jsem zažil rozmach psychofarmak 
od jeho plegomazinového začátku 

• Že se mi (což může znít paradoxně) nabídlo 
téma disertační práce k hodnosti CSc. 
v podobě závislosti na fenmetrazinu 

• Vznik několika lůžek s intenzivní péčí na 
příjmových stanicích pro nemocné psychózou 

• Zahájení spánkové myorelaxace při 
elektrokonvulzích 

• Že celá léčebna (pokud vím) v komunistické 
době nepodlehla (snad ani nebyla nucena) 
politickým tlakům ke zneužití svého poslání 

• Že si její lékaři a kliničtí psychologové v roli 
soudních znalců vytvořili u soudců a 
policejních složek kraje vysoké renomé, 
mimo jiné zavedením metody 
psychologického profilování.  

• Dříve a nyní? 

 Jsem už příliš 
dlouho vzdálen opavské 
psychiatrické nemocnici 
i klinické praxi, takže 
tyto otázky přenechám 
současníkům. 

 René Grumlík  

opus fecit A.D. MMXVIII die octoberi septimi  
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Vzdělání: 1969 – 2008  

psychiatrie, psychoterapie 

psychoterapeut závislých ve 
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• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Co mne napadá, když se ohlédnu zpět v 

souvislostí s Psychiatrickou nemocnicí? Nápadů je 

docela hodně, nejvíce převládá  to, kolik klientů, 

či pacientů za dobu mého působení (39 let)  prošlo 

léčbou a já byla součástí jejich uzdravování.  Nedá  

se zapomenout jaké byly léčebné postupy v době 

začátku mého působení, jak se vše vyvíjelo až do 

doby mého ukončení, čili do roku 2008. Věřím 

tomu, že takový vývoj je jen a jen ku prospěchu 

nemocným. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Můj nejsilnější zážitek? Těžké vybrat, bylo 

jich několik na které nemohu zapomenout, dle 

mého názoru mi to umožňují bývalí klienti, kteří 

se dodnes ke mě  hlásí a s radostí sdělují jak se 

jim život změnil. K silným zážitkům musím 

přičíst i negativní zážitky, kterých není mnoho, 

týkají se opět klientů, jejich osudů. Mezi silné 

zážitky patří také pracovní kolektivy ve kterých 

mi bylo umožněno pracovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dříve a nyní? 

 Dříve to byly zážitky, kdy jsem se vlastně 

učila pracovat, nabírala zkušenosti. Nyní se z 

těchto zážitků staly ohromě cenné vzpomínky?  

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti? 

 Myslím, že by psychiatrie zasluhovala více 

pozornosti v souvislostí s dobou, jakou nyní 

procházíme, více odborníků ať už lékařů, sester, 

psychologů, pracovníků, kteří pokračují v další 

péči po opuštění nemocnice, ambulance, které 

nabízejí i psychoterapeutickou pomoc zajištěnou 

odborníky, v neposlední řadě umožnit 

pracovníkům další vzdělávání , zařazování nových 

postupů, setkávání na seminářích, konferencích.  

 Velmi bych si přála, aby klienti s 

psychiatrickou zkušeností společnost přijímala 

jako plnohodnotné spoluobčany, aby se klienti 

nebáli přeléčení či eventuálně opakované ataky, 

aby rodina byla nejdůležitějším bodem, jistotou. 

 

      Napsala jsem to, co mne zrovna padalo, 

umožnilo mi opět zavzpomínat a podělit se s Vámi. 

Děkuji. 

                                                                                  

                   psychoterapeutka  Jaroslava Bart ková 

 



      JANA MUROŇOVÁ 
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• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 V některých oblastech došlo ke zlepšení 

přístrojové o a technického vybavení, 

konsiliární služby, nové léky, léčebná centra. 

Po těžké psychické  nemoci zaostává pro 

pacienty  v nemocnici nevhodné prostředí. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Nástup do práce na psychiatrii.   

Práce s lidmi, s pacienty a v kolektivu 

spoluzaměstnanců se velmi málo podobala 

představám, které jsem nabyla na lékařské 

fakultě. Naštěstí to dobře dopadlo a každý den 

jsem se dozvěděla něco nového a získala nové 

přátele.              

 

 

• Dříve a nyní? 

 Přes pokrok, který nastal, bylo pro mě 

neuvěřitelné rozbujení administrativy a přepisů 

a písemných povinností, které nám stěžují práci 

a odvádějí pozornost od skutečných problémů. 

 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti. 

Pokud by se podařilo, tak aby se dala do 

logických souvislostí oblast psychiatrie a 

sociální péče a aby bylo více věnováno 

pozornosti těžkým nebezpečným stavům, ale 

tak aby to bylo prospěšné nikoliv formální. 

 

 MUDr. Jana Muroňová, pamětnice,  

lékařka stanice 20B 
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Marie Farná 
 Narodila jsem se v roce 1958 ve Frýdku-
Místku. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, 
a vysokou ekonomickou školu v Praze jsem 
nedokončila kvůli duševní nemoci. Poprvé jsem 
onemocněla v 17 letech. Po nějaké době v práci jsem 
dostala invalidní důchod. 
 Můj první manžel po třech letech společného 
života zemřel. Jsem podruhé vdaná. 
 Kolem roku 1990 jsem začala psát poezii. 
Vydala jsem 9 básnických sbírek a jedno CD. S mým 
manželem, který je výtvarník, pořádáme společné 
výstavy, hlavně v Moravskoslezském kraji. 
 Za svou tvorbu jsem získala 9 literárních 
ocenění. 
Jsme s manželem věřící křesťané a bydlíme ve 
Studénce. 

Milan Farný 
 Narodil jsem se v roce 1959 v Novém Jičíně a 
vyrůstal ve Studénce. Vystudoval jsem SPŠ strojní v 
Kopřivnici. 
 Poprvé jsem onemocněl ve 20 letech, a přesto 
jsem ještě dalších 16 let pracoval jako konstruktér. 
S manželkou jsme spolu od roku 1987 a díky ní jsem 
začal kreslit. Kresbu jsem studoval na LŠU v Ostravě v 
letech 1987 – 1990 u profesora Ruska. 
První výstava proběhla v roce 1989 se skupinou 
Jaroněk v Piešťanech a v Šumperku. Následovaly 
výstavy v Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Frýdku-
Místku, Praze, Bílovci, Kopřivnici, Rožnově pod 
Radhoštěm, Porubě, Studénce. 
 V posledních letech vystavuji společně se 
ženou (já kresby, ona verše). 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Marie: Byla jsem poprvé hospitalizována v 

17 letech, introvert, uzavřená a plachá. Na 17C mě 

naučili komunikaci s lidmi a důvěře v ostatní. 

Proto jsem se tam ráda vracela. 

 Milan: Díky nemoci jsem poznal svět 

„bláznů“, Boha a svou manželku. Jsme s 

manželkou již od roku 1987 a jsem i s nemocí 

šťastný. Výborná věc jsou Kluby pořádané stanicí 

17BC, přístup k pacientům na této stanici a 

ubytování mi připadá jako na hotelu. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Marie: První seznámení s psychiatrií byla 

moje hospitalizace na uzavřeném oddělení. Jak už 

jsem psala, bylo to v 17 letech. Byl to naprostý 

šok. 

 Milan: Když jsem se probudil na stanici 6 

(tehdy uzavřený příjem) připoutaný a nahý. 

Myslel jsem si, že se mě rodina zbavila a jsem v 

ústavu, kde se provádějí testy na lidech… Potom 

také, když mi došlo, že jsem na psychiatrii, což 

mě vedlo k pokusu o sebevraždu (stanice 19B). 

Vždy jsem měl také strach ze šoků. 

• Dříve a nyní? 

 Marie: Dříve jsme měli tvrdší režim a také 

jsme hodně pracovali. Na odděleních nebyly 

uklízečky. Ale bylo dobré, že z oddělení 17C se 

každý týden jelo na víkend domů. V pátek 

odpoledne jsme odjeli a  v pondělí ráno přijeli. 

Všechno bylo poznamenané dobou, ve které jsme 

žili. Proto se mi zdá dnešní psychiatrie laskavější , 

vstřícnější a více svobodná. 

 Milan: Dříve nebyla k léčbě možnost 

takového výběru léků a depotních injekcí. Také 

nebyly léky tak drahé. Dnes mám léky s 

doplatkem a beru jich více než v mládí. Dnes je 

hodně druhů závislostí a vytlačují duševně 

nemocné. Novinkou jsou peer konzultanti. 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti? 

 Marie: S lepší účinností léků si moc naděje 

nedělám. Vidím pokrok spíše v destigmatizaci 

duševního onemocnění a rozvoji následné péče po 

hospitalizaci. A také předcházení nových atak 

onemocnění 

 Milan: Udržení konání Klubů v PN, 

možnost kina v kulturním domě (jako před rokem 

1990), větší počet peer konzultantů, podpora rodin 

s nemocným členem, možnost kratších pobytů při 

klidnějších atakách na otevřených odděleních a 

chráněná bydlení s podporou psychoterapeutů. 
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 Jmenuji se Jiřina Koudelová. Je mi 44 let, 
léčím se od svých 14 let, kdy se nemoc objevila 
poprvé. Jsem vdaná, mám 19-ti letou dceru. 
Bydlím na samotě. Mám středoškolské vzdělání s 
maturitou, od roku 2001 jsem v invalidním 
důchodě III. stupně. 
 Mám za sebou 23 hospitalizací, z toho 
jsem byla 2x ve Fakultní nemocnici Psychiatrické 
kliniky v Olomouci, zbytek v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě. Moje diagnózy se různě 
střídali přes hraniční poruchu osobnosti, 
schizoafektivní a schyzotypní poruchu, deprese. 
Poslední roky se léčím s paranoidní schizofrenií. 
 

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Že se dříve jmenovala Psychiatrická 
léčebna. Když kdokoli, kdekoli řekl, že skončí 
v Opavě, myslel se tím právě „blázinec“. Taky si 
vybavím nádherný park nemocnice, vznešené 
krásné staré stromy, ale taky stovky a stovky 
černých havranů. 
 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Nejhorším zážitkem pro mě byla st.5., kde 
záchody neměly dveře, bylo to pro mě děsně 
ponižující. Nejsilnějším pozitivním zážitkem byl 
přístup zdravotního personálu na st. 17BC, kdy 
mě sestřičky i terapeutický tým překvapil milým a 
vstřícným chováním a vystupováním, se kterým 
jsem se na jiných odděleních nesetkala. Celkově 
to tam působilo jako rodinné zázemí. Byla bych 
ráda, kdyby na všech odděleních byly tak 
příjemné a hodné sestřičky, jako jsou na st. 17BC, 
to se pak pacienti hned lépe cítí, když se můžou 
svěřit se svými problémy  a když vědí, že nebudou 
odmítnutí, že jim někdo umí naslouchat, dokáže 
pomoci či poradit. 
 

• Dříve a nyní? 

 Ohlédnu-li se zpět v souvislosti s PN 
Opava, musím uznat, že se tu mnohé změnilo.  

 
Byla jsem zde poprvé hospitalizovaná v roce 1997 
na st.5. Budovy na mne působily hrůzostrašným 
dojmem, byly oprýskané, zašlé, pochmurné. 
V současné době je spousta pavilónů opraveno, 
někde se vyměnily staré netěsnící okna, dveře. Na 
st.5. mají záchody konečně aspoň dřevěné boxy, 
takže aspoň troška soukromí. Protože jsem prošla 
stanicemi 1, 5, 19A a 17BC, hodnotím právě tyto.  
 Vesměs jsou příjemně zařízené, vybavené 
klubovnami, televizí, novými postelemi. Na 17BC 
jsou válendy, takže toto oddělení připomíná spíše 
internátové zařízení, nechybí ani pokojové 
rostliny, které zpříjemňují prostředí, a působí i 
pozitivně. Taky jsou zde velmi milé a hodné 
sestřičky a vstřícný empatický terapeutický tým, 
který se velmi dobře zaměřuje na práci s pacienty, 
a bylo by dobré, kdyby to tak fungovalo na všech 
odděleních. 
 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti. 

 Byla bych ráda, kdyby psychiatrie vešla 
více ve známost veřejnosti, která se stále dívá pře s 
prsty na duševně nemocné. Mezi lidmi stále 
panují předsudky a špatné mínění vůči 
nemocným, kteří zase na oplátku jsou ovládáni 
strachem a studem z přijetí mezi „normální“ lidi. 
  Mělo by se konat více akcí jako je Mezi 
ploty, Cesta za oponu a podobně kdy se vlastně 
veřejnost seznamuje s prostředím psychiatrických 
nemocnic, s pacienty a jejich tvorbou. 
 

Jiřiřna Koudelová 
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 Autor pracuje jako klinický psycholog v 

Moravskoslezském kraji.  

• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 Napadá mě víc věcí. Především však 
pomoc. Pomoc, která trvá už 130 let. Pomoc těm, 
kteří jsou křehčí, citlivější, zranitelnější. Pomoc  
těm, kteří nezvládnou šílené tempo dnešního 
života a jsou úplně na kraji rozevírajících se 
sociálních nůžek, anebo i mimo ně. Přestavuji si 
instituci, kde někteří lidé, a není jich málo, získ ají 
měsíc, rok, anebo i delší čas, kvalitnějšího života , 
než který by si sami dokázali, nebo spíše 
nedokázali, zajistit. A to je velká věc. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Žiji víc v hlavě, myšlenky, logika, emoce 
potlačuji, snad z obavy, abych se opět nezbláznil. 
A tak nejsilnější moment byla pro mě 
psychodrama na stanici 17C, mimo všechny slova. 
Chtěl jsem se rozloučit s profesorkou medicíny na 
Univerzitě v Krakově, kde jsem studoval. Učila 
nás rozšiřovat vědomí technikami Zen, a v 
podstatě i psychoterapii. Zachoval jsem se k ní 
nehezky, ona zemřela a já neměl šanci se s ní 
rozloučit. Tak jsem to udělal cestou 
psychodramatu, mluvil jsem polsky a po skončení 
jsem cítil velkou úlevu. A teď to podstatné – v 
noci jsem měl sen, ona přišla za mnou, nevím, 
jestli něco říkala, nebo ne, ale cítil jsem, že mi vše 
odpustila, že všechno je v pořádku, nejen náš 
vztah, ale i život v celku, všechno je tak, jak má 
být. Cítil jsem neskutečnou úlevu, nevím, jestli 

proto, že se neurony přepnuly nebo zbláznily, aby 
mi uhlídaly spánek, anebo z toho, že možná je i 
nějaký další svět za horizontem toho, který je nám 
známý.... 

• Dříve a nyní? 

 Dříve se říkalo: „Skončím v Opavě“. 
Opava pak byla více místem v prostoru, než v 
čase, místem, který je natolik vzdálený, aby byl 
místem pro jiné a natolik blízký, že budil hrůzu, 
že možná tam skončím i já. Ještě větší obavy pak 
byly z těch, kteří tam doopravdy byli. „On byl v 
Opavě“. Všichni pak nepozorovaně daného 
jedince sledovali, jako jiného než my, ostatní, 
někteří hledali, jak a proč se tam ocitl. Velmi 
zřídka se však někdo ptal, a on zůstával jenom s 
tím, že oni ví. Tak se jenom za zády špitalo, a 
nášivku, že tam byl, mu už nikdo neodpáral. Lidé 
se báli od takové člověka neušpinit, tak jak se boj í 
Romů, bezdomovců, uprchlíků, všeho jiného. 
Nyní, po čtyřech hospitalizacích v Opavě, mám 
jistotu, že když bude zle, budu se mít na koho 
obrátit, že v Opavě péče je, péče na vysoké 
úrovni, peče, která se děje v čase. Tam je „doma“, 
v Těšíně mám domov.  Nevím, kdo ví, že jsem v 
Opavě byl, někdy je mi to nepříjemné vysvětlovat, 
proč pracuji jen dva dny v týdnu, proč jsem pořád 
unavený, proč nechodím ve špičce do Kauflandu, 
proč, když se složím nejsem, šest týdnů doma. 
Někdy to mám u prdele. Posledně mi blízká 
kamarádka řekla: „To zní drsně, že jsi skončil v 
Opavě“. Jsem ten jiný, skončil jsem v Opavě. 
Skončil,nebo začal? 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti? 

 Česká psychiatrie a zdravotní péče se bude 
podobat té, která je v USA a Západní Evropě. 
Budou v podstatě dvě varianty péče, ta placená, a 
ta státní. Buďto si tedy za léčbu zaplatíte, a bude  s 
Vámi zacházeno jako v bavlnce, anebo budete 
muset půl roku čekat a nejspíše narazíte na 
vyhořelou sestřičku, nebo lékaře. Čím dále se 
bude místo pomoci pacientovi nahánět výkony, 
body a peníze. Altruistická pomoc se stane něčím 
velmi vzácným. Já ale věřím, že se najdou lidé, 
věřím, že jich nebude málo, lidé, kteří i přes to 
všechno trpícímu člověku nezištně pomohou. 
 

Autor: elsewhereandnowhere  
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• Co Vás napadá, když se ohlédněte zpět 

v souvislosti s Psychiatrickou 

nemocnici v Opavě? 

 25 let života od května 1993, kdy jsem 
někdy bývala v Opavě častěji než doma. To že 
jsem tam v mániích i depresích vždy našla pomoc. 
Potkala jsem tam primáře, doktory , psychology i 
sestry a zdravotní bratry, kteří se o mě vždy 
ochotně starali, i když to se mnou někdy nebylo 
lehké, protože jsem bývala v velmi špatných 
stavech. Někteří už odešli a někteří zůstávají.  
A doufám, že se o mě zase postarají, protože můj 
poslední pobyt určitě nebyl poslední. 

• Váš nejsilnější moment či zážitek? 

 Při mém prvním pobytu v Opavě po téměř 
povedené sebevraždě v lednu a únoru 1985 na 
stanici 17D, která tehdy byla určena pro ženy s 
neurózou, to bylo setkání s psychologem PhDr. 
Fládrem, který mi v mých necelých 16 letech 
změnil svými radami některé moje pohledy na 
život. 

• Dříve a nyní? 

 Od května do září 1993 to byl pobyt na 
otevřeném oddělení 17C, kde pod vedením prim. 
Hlavinky a MUDr. Taraby probíhal prelaps a kde 
mi celý psychoterapeutický tým vysvětloval, jak 
vlastně probíhá moje nemoc. Také jsem tam tehdy 
potkala mezi pacienty Ivánka, který mi celé 
hodiny hrál na klavír a který mě jako první chlap 
požádal o ruku. 
 A nikdy nezapomenu na prim.MUDr. 
Irenu Strossovou, která tehdy už byla v důchodu, 
ale stále pracovala. Této moudré dámě vděčím 
také za pomoc v krizi a rady do života s mojí 
nemocí. 
Nyní je to pozitivní zkušenost s příjmovým 
oddělením 5, , kde jsou nové postele, méně 
pacientek, ale hlavně už tam téměř nekurtují a 
málokdo dostává šoky. Mezi lety 2002 až 2010 
jsem tam byla přikurtovaná často a i na několik 
dní. 
 

• Jak si představujete českou psychiatrii 

v budoucnosti. 

 Doufám, že se podaří realizovat plán 
reformy psychiatrie, jak byl schválen v říjnu 2013,  
na jehož tvorbě jsme se podíleli i my pacienti. Že 
vzniknou nová Centra pro duševní zdraví, že péče 
bude blíž pacientům v menších zařízeních. 
Osobně bych si přála více psychologů v regionech 
hrazených zdravotními pojišťovnami, protože 
psychoterapie je v celé víc než 80-ti stránkové 
Strategii reformy zmíněna jen 1 větou. To je věc, 
kterou se nám pacientům nepodařilo do strategie 
reformy dostat. 
 Doufám, že bude dostatek hlavně mladých 
doktorů, psychologů i sestřiček, že přibudou 
zdravotní bratři, protože dnes je nedostatek všech 
pracovníků, to pozoruji nejen v Opavě, ale ještě 
více v CNS Třinec. 
 

Ing. arch. Lenka Ritterová 
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Mgr. Martin Okáč 
Únor 2016 - dosud 
zaměstnán v PN Opava jako peer konzultant, inv. 
důchod 2. stupně 
Září 2018 - dosud 
zaměstnán v NÚDZ Klecany jako regionální 
specialista proj. Destigmatizace 

 

Opavská zkušenost Martina Okáče 
 Při mé celkově čtvrté atace bipolární 
afektivní poruchy v roce 2014 jsem byl na žádost 
mé manželky nedobrovolně hospitalizován 
v Psychiatrické nemocnici (PN) v Opavě. Do té 
doby jsem o této nemocnici slyšel jen samé 
nepříjemné komentáře či vtipy. Opak se však 
ukázal být pravdou… 
 Byl jsem přijat na uzavřené oddělení 11, 
kde mi byla poskytnuta bezprostřední péče, 
v rámci které mi bylo aplikováno několik 
elektrošoků a stanovena akutní medikace. Po 
zhruba dvou týdnech jsem byl přemístěn na 
polootevřené oddělení 19B, kde jsem však strávil 
pouze několik dní. Na konec jsem byl umístěn na 
rehabilitační a doléčovací oddělení17BC, kde má 
léčba trvala celkem 7 týdnů.   
 O přístupu k léčbě mého onemocnění na 
tomto oddělení bych chtěl pojednat více, neboť 
obdobný přístup k léčbě se lišil od toho, který 
jsem ve srovnání s předchozími hospitalizacemi 
v jiných nemocnicích zažil. Po celou dobu mého 
pobytu na tomto oddělení jsem absolvoval 
systematickou sérii psychoterapeutických aktivit, 
skládajících se z psychoterapie ve skupině, 
arteterapie, psychodramatu a psycho gymnastiky. 
Shlédl jsem také tematická videa, a to ať už 
odborná nebo populární (13. komnata, motivační 
videa, film Čistá duše apod.), která rozkrývají 
téma nemoci, zotavení z ní a vedla mne k jejímu 
poznání a práci s ní. Lékaři a psychoterapeuti byli  
civilně oblečeni, rozdíl „my a vy“ byl setřen. 
Psychoterapeuti všechny terapeutické aktivity 
moderovali, nementorovali a nepřikazovali. 
Hledal jsem odpověď „o sobě, mém onemocnění a 
zotavení“ sám a s nabídnutou pomocí 
zdravotnického personálu. O způsobu léčby a 
jejím průběhu se lékař radil se mnou a byl jsem o 
situaci v léčbě mé nemoci informován na 
pravidelných individuálních a skupinových 
vizitách.  Má diagnóza nebyla zdůrazněna, což 
vyplývá také z proměnlivosti vývoje mé diagnózy 
v čase. Dopoledne byl čas vyhrazen výše 

uvedeným typům terapie, 
odpoledne byl prostor 
organizovat si čas sám či 
případně spolu s dalšími 
pacienty.  
Byli jsme povzbuzováni 
k procházkám, ať už těm 
kratším po areálu 
nemocnice, či delším na 
zajímavá místa vně, 

v okolí nemocnice. Výjimkou nebyly návštěvy 
kulturních akcí, které byly buď organizovány 
přímo v nemocnici, anebo také ve městě.Je jich 
několik. Výjimečnou aktivitou je pravidelně 
každý měsíc konaná tzv. rodinná komunita. 
Rodinní příslušníci, či blízcí přátelé se mají 
možnost dozvědět více o nemoci, jejím léčení a 
hlavně zjistit, že ve svém trápení nejsou sami, ale  
mohou se obrátit kdykoli pro pomoc. Má 
manželka a oba mí rodiče prošli touto rodinnou 
komunitou. Zvláště bych zdůraznil konání tzv. 
klubů, kde se setkávají pacienti současní s těmi 
minulými. Klub se koná v areálu nemocnice, je 
organizován psychoterapeuty a pacienty, konají se 
pravidelně jednou měsíčně a mají mnohaletou 
tradici.   
 Součástí je vždy nějaká zajímavost-
kulturní vystoupení a poté volná především 
taneční zábava. Propojení světa uvnitř a vně 
nemocnice je jedním z cílů této akce.  Po mém 
propuštění z hospitalizace mně byl doporučen 
denní stacionář, který se v té době realizoval 
přímo na oddělení 17BC s frekvencí jednou za 
týden a posléze 1x za 14 dní. Byl jsem přítomen a 
účasten psychoterapeutickým aktivitám, které mne 
tehdy připravovaly a nyní provázejí životem „za 
branou“ nemocnice.  Asi rok po propuštění 
z hospitalizace jsem byl osloven psychoterapeuty, 
zda bych uvažoval o tom, stát se „peerem“, který 
by v PN pracoval v přímé práci s pacienty. Mým 
pracovním nástrojem by byla zkušenost s mou 
nemocí a to, jak se z ní zotavuji.  Po zvážení jsem 
se rozhodl absolvovat kurz pro „peer konzultanty 
v oblasti duševního zdraví“ a byl jsem poté od 
února 2016 zaměstnán na dohodu v PN Opava, 
kde pracuji doposud. Zajímavostí je, že mým 
pracovištěm je oddělení 17BC, které tak dobře 
znám.  
 Jak si představujete českou psychiatrii v 
budoucnosti? Péči, kterou jsem výše popsal je pro 
mne současným ideálem péče o psychiatrického 
pacienta v instituci. Samozřejmě si dovedu do 
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  budoucna představit dvoulůžkové 
 pokoje se sociálním zařízením a možnosti 
přítomnosti rodinného příslušníka během 
hospitalizace a vyšší jeho angažovanosti při 
terapiích s přesahem do života „za branou“ 
nemocnice. Jaká by měla být péče „venku“?  
 Celospolečenská investice do podpory 
fungujícího stimulujícího nadějeplného 
přijímajícího a láskyplného rodinného zázemí 
pacienta je základ, o kterém se bohužel málo 
mluví. Bez toho je však dle mého názoru 
psychiatrická reforma pouhou chimérou na papíře. 
Výzva je to pro každého z nás. 
 

Mgr. Martin Okáč 

 
 



          PROGRAM PN OPAVA 2019 

 

XVI/36    30 

 



       ZE VZPOMÍNEK 
 

XVI/36    31 

Text k výstavě 

v PN Opava, která bude otevřena 

v roce 2019 
 
 V roce 1889 byl u Olomoucké ulici na 
okraji Opavy po tříletém budování otevřen ústav 
pro duševně nemocné (dnešní psychiatrická 
nemocnice) jako jedno z tehdejších 
nejmodernějších zařízení ve střední Evropě. Areál 
byl postavený pod vedením architekta Waldemara 
Osterloffa. Tvořilo jej 12 pavilonů, 6 pro muže a 6 
pro ženy, dále správní budova, kaple, prádelna, 
kuchyně a infekční pavilon. Své první pacienty – 
chovance Albrechtického ústavu přijal nový 
opavský ústav (Slessiche Landes-Irrenanstalt) dne 
29.3.1889. Původně byl určen pro 200 
nemocných, ale v roce 1914 už měl 1 156 lůžek. 

 Z historiografických materiálů se můžeme 
dozvědět, že od svého založení naplňoval ústav 
kritéria tehdejší modernosti a byl kladen za vzor 
ostatním. Určitý vhled do organizace práce a 
léčby nám může zprostředkovat Ústavní domácí 
řád a služební instrukce pro ošetřovatelský 
personál, který platil od počátku fungování 
ústavu. Byly zde zmíněny takové položky jako 
udržování čistoty, evidence nemocných, rozdávání 
léků, hlášení mimořádných událostí, chránění 
nemocných před špatnými vlivy z prostředí, ale i 
modlitba před jídlem a účast nemocných na 
bohoslužbách s povolením lékaře. Významným 
hybatelem dění byl v té době 2. ředitel Slezského 
zemského ústavu pro choromyslné v Opavě – 
Phil. et Med. Dr. Ernst Boeck, který řídil ústav 
v letech 1895-1921. 
 Je zajímavé, že v období do 1. světové 
války měl léčebný ústav renomé ve vyšších 
společenských kruzích celého tehdejšího 
mocnářství – klienty se stávali duševně nemocní 
jedinci z řad aristokracie, nezřídka paralytici a 
také morfinisté. O pacientky – ženy se staraly 
řádové sestry Třetího řádu sv. Františka. O jejich 

přístupu k nemocným se dobové prameny 
vyjadřují velmi pochvalně. 
 Období po 1. světové válce ústící 
historicky v počátek samostatné Československé 
republiky skýtá příležitost pro povšimnutí si 
jiného aspektu historie opavského psychiatrického 
ústavu, a to aspektu národnostního. Do té doby 
měl pouze německý název, rovněž úředním 
jazykem uplatňovaným ve všech rovinách života 
léčebny byla do té doby němčina. S nástupem 
nových poměrů v roce 1918 byla nucena léčebna a 
její zaměstnanci změnit oficiální jazyk, což činilo  
samozřejmě velký psychologický problém 
německy hovořícímu personálu. V té době 
v ústavu pracovalo 60% němců, z nichž necelá 
čtvrtina hovořila česky. 
 Dobou temna nejen ve smyslu násilné 
germanizace je období 2. světové války, kdy se 
Opavsko stalo po okupaci součástí německé říše a 
český ráz prostředí byl výrazně potlačen. 
Okupační úřady dosadily za ředitele ústavu člena 
NSDAP Karla Girscheka a většina zaměstnanců 
české národnosti ústav opustila. 
 Po 2. světové válce se píše dalších více jak 
70. let historie Psychiatrické léčebny v Opavě. 
Můžeme vzpomenout např. nástupu civilních 
zdravotních sester nebo degradaci léčebny na 
pouhý přívěsek nemocnice inspirovanou iluzí 
komunistických vizionářů o vymizení duševních 
nemocí v socialismu. Jako nový impuls v péči o 
duševně nemocné je nutno zmínit nástup éry 
nových účinných psychofarmak a bourání zdí 
kolem pavilónů v letech šedesátých. Moderní 
doba je charakterizována rozvojem 
specializovaných pracovišť, využitím nových 
poznatků vědy a výzkumu, prohlubováním 
vzdělání a spolupráci s ostatními organizacemi, 
které se podílí na léčbě duševních nemocí. 
  V současnosti Psychiatrická nemocnice 
v Opavě zajišťuje akutní i následnou péči 
prakticky pro celý Moravskoslezský kraj, tzn. pro 
okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín, Bruntál, 
Karviná, Frýdek - Místek, částečně i Jeseník a 
Vsetín. Nemocnice se člení na 6 lůžkových 
oddělení, včetně interního oddělení a 
detašovaného pracoviště Horní Holčovice jako 
léčebně – rehabilitačního oddělení pro léčbu 
závislostí. Součástí nemocnice je denní stacionář, 
oddělení rehabilitace, oddělení klinické biochemie 
jako součást laboratorního komplementu a 
odborné ambulance. 
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 Předneseno na Celostátní 

konferenci o Komplexní terapii psychóz 

při 115. výročí otevření PL Opava dne    

13. 5. 2004. 
 
 Dnešní konference u příležitosti 115. 
výročí otevření  Psychiatrické léčebny v Opavě a 
její hlavní téma „Komplexní terapie psychóz“ 
mně vybídla k historickému ohlédnutí a ke 
srovnání s terapeutickými možnosti a skutečností 
před 50-ti léty, kdy jsem jako absolvent LF UJEP 
v Brně, zcela proti své vůli, nucený k tomu 
dekretem dislokační komise děkanátu, s douškou 
na tomto rozhodnutí o sankcích, které budou proti 
mně použity, pokud nenastoupím, jsem 1. 8. 1957 
zaklepal na dveře sekretariátu ředitele PL Opava, 
báječného člověka a navíc psychiatra, MUDr. 
Františka Hájka, syna profesora soudního 
lékařství Karlovy univerzity v Praze. 

          Doba před 50-ti lety byla naší republice 
obdobím kustodiální psychiatrie, všechny stanice 
byly uzavřené, ty nejrizikovější byly obehnány 
čtyřmetrovou zdí nebo plotem, v léčebně byly 
čtyři primariáty, asi 12 sekundářů a 2 
psychologové. Byla to doba krátce poté, co v roce 
1951 Laborit objevil terapeutické účinky 
phenothiazinu, který se dostal na trh pod jménem 
Largactil. Jako dovozový lék z kapitalistické 
ciziny se vyskytoval pouze u sekretářky ředitele, 
fasoval se ve velmi omezeném množství na 
žádanky na konkrétního nemocného, o jeho 
léčebném efektu se vždy podávala zpráva. 

 Co se tedy událo, že šéf psychiatrické 
katedry UDL, docent MUDr. J. Prokůpek, světící 
biskup psychiatrický, začal pořádat povinné 
autobusové zájezdy školících se atestantů z 
bohnické psychiatrické léčebny do PL Opava, 
jakožto vzorové psychiatrické léčebny. 
 Bylo to především osobní a strhující 
nasazení frankofonně vybaveného ředitele Hájka, 
který pinellovským způsobem, začal bourat zdi 
kolem pavilonů, otevírat uzavřené pavilony, 
budovat komunitní formy terapeutické práce s 
nemocnými, masivně, a do té doby zcela 
nevídaným způsobem zapojovat nemocné do 
pracovních, kulturních a rehabilitačních aktivit, 
do jejichž provádění se mu podařilo zaangažovat 
mladé nastupující lékaře. Teprve později, v 60.-
tých a 70.-tých letech, na takto připraveném 
terénu, začala psychofarmakologická revoluce. 
 Dovolím si připomenout co měli 
psychiatři v 50.-tých letech k dispozici pro léčení  
psychóz:  
• byl to Holzerův typ elektrošokového přístroje, 

který měl vzhled porodnických kleští, v 
kloubu těchto kleští bylo trafo s konstantním 
vývodem napětí 110V, se startérem, bez 
časového spínače, startér na rukojeti kleští se 
držel „tak dlouho, dokud nezačala tonická 
křeč“, byl to přístroj bez jakýchkoliv 
bezpečnostních prvků, ale plně funkční, 
nepamatuji  se na žádnou smrtelnou událost v 
souvislosti se šoky, ale občas se „našokoval“ i 
obsluhující personál. Nepříjemné byly 
komplikace ES, luxace, ale i zlomeniny 
mandibuly či v ramenním kloubu a zejména 
kompresivní fraktury obratlů. Proto jsme v 
roce 1960 začali jako první v republice s 
aplikacemi EŠ v thiopentalové narkóze a 
succinylcholínové myoelaxaci (publ. Mišurec, 
Kaupa, Uhlíř v ČSL psychiatrii 1962) a poté 
všechny nepříznivé komplikace s ES léčbou 
zcela ustaly, nemocní rádi chodili na „plynové 
šoky“. 

 
• byly to svalové aplikace krystalického inzulínu 

v subkomatózních a komatózních dávkách, z 
počátku do 250 až 300 jednotek, buzení z 
kómatu se provádělo gastrickou sondou 
jednonásobným množstvím cukru v gramech v 
čaji (tedy 500 – 600 gramy krystalu), série 40 
kómat byla normou, u těžkých forem 
schizofrenie byly na vrcholu 
hypoglykemických stavů před podáním  
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•    
  cukrového roztoku sondou, 
 aplikovány ES, pacienti při současné 
výkrmné dietě přibírali 10 – 15 kg na konci této 
léčebné kůry, nepříjemnou komplikací občas byly 
odpolední či noční opakované stavy 
hypoglykemické, 
 
• tak zvaná „laudanum terapie“, tj. aplikace 

Tinctury Opii při léčbě těžkých depresivních 
stavů, byla poměrně málo účinná, byla rychle 
opuštěná, když účinek ES byl daleko lepší. 

 
• léčba seropozitivní lues a unikátních 

psychotických projevů progresivní paralýzy, 
při nedostatku antibiotik byla prováděna 
„pyretoterapií“, očkováním Plasmodia malárie 
(terciány) od dříve léčených pacientů nebo 
„udržovatelů“, ale byly problémy s 
udržováním malárie.  

•  
 Pamatuji MUDr. Mišurce, který osobně jel 
vlakem do polské PL v Rybníku, odkud 
pašoval ve zkumavce, přilepené náplastí na 
vlastním těle infikovanou krev, odebranou 
paralytikovi na vrcholu horečnatého stavu 
poté, co náš kmen Plasmodia v PL Opava 
zahynul. Později se horečnaté stavy 
vyvolávaly Pyriferem a na vrcholu 
horečnatého stavu byly někdy aplikovány ES. 
Po celostátním vyšetření obyvatelstva, po 
evidenci BWR pozitivních a jejich vyléčení 
antibiotiky, nám progresivní paralýzy a 
potřeby jejich léčení zcela vymizely. 

 
• nejčastějším farmakem, určeným k 

potlačování akutních stavů neklidu, ale i k 
dlouhodobé terapii psychóz, byl Barbit 0,4 gr, 
v tabletách. Pamatuji se na jeden zážitek ze 
žurnální služby, kdy jsem pozoroval zdravotní 
sestru, která do hmoždíře nasypala asi 10 až 15 
originálních balení po 10 kusech tabl. Barbitu 
0,4 gr, které trdlem rozdrtila, nasypala do 
misky, zalila vodou (to, že Barbit je ve vodě 
nerozpustný, netušila) a pak lžičkou z misky 
distribuovala tuto léčebnou směs v porcích 
podle toho , „jak ten den zlobily“, a podávala 
ji pacientkám. Ty nemocné, které dostávaly z 
misky vodu, další den zlobily, a ty, které 
nakonec dostávaly lékovou sedlinu, byly 
pochopitelně několik dalších dnů hodné. 

•  

 
• viděl jsem i několik nemocných po 

prefrontální leukotomii pro nezvládnutelné 
stavy neklidu, pro které byli trvalé omezeni v 
síťových lůžkách, kteří dožili svůj život v PL 
zcela zklidnění, ale ve stavu těžkého 
psychoorganického defektu. 

 
 Teprve v předatestačních kurzech v roce 
1959 – 1960 jsme se začali seznamovat v ÚDLu z 
úst tehdejších Prokůpkových asistentů MUDr. L. 
Hanzlíčka, MUDr.  A. Janíka a zejména MUDr. 
Vinaře s psychofarmaky. 
 Málokdo již dnes ví, že zakladatelem letos 
již 46.-té psychofarmakologické konference v 
Lázních Jeseníku byla PL Opava spolu s 
ředitelem lázní MUDr. J. Rubešem a s lékaři 
lázní, s cílem využití lázeňských lůžek v prvním 
krátkém týdnu po Novém roce, spojeným s 
možností balneoterapie zhruba 30 účastníků 
konference. Teprve v dalších letech se do 
organizace jesenických dnů zapojila PK v 
Olomouci (doc. Tarabka), PK v Brně (prof. 
Hádlík) a SPOFA, a tak se konference postupně 
rozrostla do současného monstrózního stavu. 
 Konečně bych neměl zapomenout začátky 
systematické psychoterapie psychóz v roce 1960 
u jejíhož zrodu v PL Opava se stal MUDr. H. 
Buxbaum, PhDr. H. Široký a později MUDr. T. 
Strossová, na založení detašovaného 
protialkoholního léčebného střediska v Horních 
Holčovicích (MUDr. J. Jouza) a na prudký rozvoj 
dětského psychiatrického oddělení (MUDr. O. 
Králem). 
 

MUDr. František Uhlíř, CSc 
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MUDr. Pavel Hlavinka 

 Pracoval řadu let jako vedoucí lékař 
primariátu H, který se zabývá rehabilitací 
psychotických poruch. Po  Harry Buxbaumovi a 
Ireně Strossové převzal štafetu psychoterapie 
psychóz a dále se snaží ji rozvíjet a podporovat.
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komenský: Škola je dílna lidskosti 
 
 Psychiatrie, zvláště pak psychoterapie, je 
dílnou zbloudilé lidskosti. 
 
 Lidské duše, dílem osudu, nemilých 
příhod, drogových šaleb i prostých náhod, se 
ocitnou v existenciální úzkosti. 
 
 Nerozumí náhle ani sobě, ani světu, ani 
svým blízkým. 
 
 Neumí požádat o pomoc, stydí se za svou 
slabost a jinakost, jsou náhle "dospělými a 
bezbrannými dětmi". 
 
 Navázat nitku kontaktu, přástku důvěry, 
nové jistoty, ukázat paprsek naděje, který osvětlí 
minulé, ztracené a ozáří budoucnost.... by měla 
psychoterapie. 
 
 Úsměvy, jiskry v očích, radost v srdcích 
jsou nejlepšími vysvědčeními za roky 
psychoterapie, vědy i umění a hlavně tvoření nově 
zrozené, poučené lidskosti. 
 

 
Ten, kterému bylo dovoleno 

 MUDr. Pavel Hlavinka, byvší primář PL-H 
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MUDr. Ivan Drábek 

 Primář a ředitel Psychiatrické léčebny 
Opava od roku 1991 do roku 2014. 
 Text níže převzat z almanachu k výročí 
120. let Psychiatrické léčebny v Opavě. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dovolím si být velmi osobní ve svých 
vzpomínkách na léčebnu mezi stým a nyní 
stodvacátým výročím otevření. Vrátil jsem se do 
ní po konkurzu na primariát C v červnu 1988 – 
skončil jsem sice druhý, ale jeho vítěz s červenou 
knížkou v kapse si to rozmyslel a nenastoupil. 
Byla to tehdy divná doba, mně krátce předtím 
zemřeli oba rodiče a republika tehdy nevěděla, co 
s gorbačovskou perestrojkou naložit. Pak proběhlo 
dvacáté výročí srpnových událostí, Palachův 
týden a začaly oslavy stého výročí, které vrcholily 
slavnostním shromážděním zaměstnanců ve 
Slezském divadle. Ten jsem měl čest moderovat a 
vyvolat smích v hledišti poté, co jsem vyzval 
tehdejšího ředitele KÚNZ k předání ocenění 
léčebně a zaměstnancům a on přišel s prázdnýma 
rukama… 
 Pak přišel listopad 1989, který jsme 
zpočátku sledovali přes Svobodnou Evropu a 
polskou televizi a pak už přímo na večerních 
mrazivých mítincích na náměstí, potom i 
v léčebenském Kulturním domě a před ním na 
tehdy zvaném Majzlplacu. Vzpomínám si na 
pochod velkého průvodu zaměstnanců léčebny na 
náměstí v rámci generální stávky, na vzrušené 
debaty a naivitu některých členů KSČ, kteří až 
později prozřeli. A začaly prověrky, lustrace a 
konkurzy včetně toho na ředitele, který jsem 
vyhrál a od února 1990 sedím v ředitelském 
křesle. Tehdy už dobíhala delimitace KÚNZ, 
získali jsme právní subjektivitu a naším  

 
zřizovatelem se stalo Ministerstvo zdravotnictví, 
jehož ministři se střídají rychleji, než apoštolové 
na pražském orloji. Začalo se s přestavbou 
zdravotnictví na pojišťovenský systém, museli 
jsme zřídit oddělení pro styk se zdravotními 
pojišťovnami a podstupovat  sérii dohodovacích 
jednání o způsobu plateb. 
 Do léčebny začalo nastupovat více 
absolventů lékařek a lékařů a psycholožek a 
psychologů, zejména po rozpadu federace to pak 
byli kolegové a kolegyně ze Slovenska a jedna 
z nich se stala mojí ženou. Někteří se léčebnou jen 
mihli, jiní v ní setrvali déle a po získání atestací 
odešli do privátu, do funkčních míst nebo na jiná 
lůžková zařízení a někteří v léčebně zůstávají i 
nyní. Z těch lékařů, co léčebnou prošli, si dovolím 
vzpomenout na Zdeňka Faldynu, který kolem sebe 
zorganizoval léčebenskou divadelní společnost, 
inscenoval Vinnetua a Medvídka Poo a odešel na 
Olomouckou kliniku, na Marcelu Janíkovou, která 
vede Porubskou ambulanci, Danu Skřontovou 
v Opavské dětské a dorostové ambulanci, Jitku 
Potribnou, která vede kliniku ve FN Ostrava, 
Katku Tovaryšovou a Irenu Zvánovcovou, které 
pracují v Praze, Ditu Šimánkovou, která je 
v Anglii, na Martu Pavlíčkovou, která se věnuje 
už spíše rehabilitaci v privátu, na Marka Peréze, 
který vybudoval a vede PO Havířov, na Tomáše 
Václavka, který tam pracoval a nyní ambuluje 
v Opavě, na Jirku Starého, který má ambulanci 
v Ostravě, na Martu Vávrovou, která je na Novém 
Zeelandě, na Přemka Mikeše, co je v Novém 
Jičíně, na Dášu Mikeskovou, Michala Samsona, 
Lenku Matyščákovou, Martinu Čechovou, Mirka 
Bukovjana, Petra Dirna, Andreu Indrákovou, 
Pavla Havrana, Petra Šilhana, Markétu Dobrou, 
Milana Hrabánka a Pavla Hlavinku. Posledním, 
který z léčebny odešel, byl na konci roku 2008 
Ľubo Procházka. 
 Omlouvám se těm, kteří mi tak ve 
vzpomínkách neuvízli, bylo jich až nepřehledně a 
s řadou z nich jsme se potkávali a potkáváme na 
vědeckých konferencích a seminářích, a dříve také 
na četných lyžařských a turistických zájezdech, na 
jejichž sponzorování se podílely v minulosti 
farmaceutické firmy. 
 Vzpomínám na sérii jejich reprezentantů, 
kteří docházeli do léčebny, navzájem se měnili a 
nabízeli své léky, vzpomínám na řadu klinických 
zkoušení nových psychofarmak, spojených s 
mítinky investigátorů, které se konávaly na vysoce  
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  atraktivních místech v Evropě i 
 mimo ni a na kterých jsme se museli naučit 
pohybovat, komunikovat a reprezentovat léčebnu. 
Zahraniční kontakty pracovníků léčebny byly 
v uplynulém dvacetiletí hojné a některé přetrvaly 
nebo se obnovují. S léčebnou v Branicích a 
v Rybniku a klinikou v Opoli jsme sousedi, 
léčebna v Mont Favet je na jihu Francie a 
považujeme ji za družební, navštívili jsme 
psychiatrická pracoviště v Rakousku, Německu, 
Holandsku, Dánsku, Norsku, v USA, v Anglii i 
jinde, trvají kontakty s psychiatrickými pracovišti 
na Slovensku, se kterým na pojí nejen bývalé 
federální vazby, ale i vztah školitele a četných 
žáků, kteří u nás stážovali a trénovali se zejména 
v psychoterapii psychóz.  
 Léčebna zůstává nadále školícím 
pracovištěm a v běhu je vyřizování nově 
požadovaných akreditací pro pregraduální i 
postgraduální výuku a výchovu psychiatrů, 
klinických psychologů a jiných zdravotnických 
 pracovníků, je klinickým zázemím Slezské 
university i Ostravské university pro výuku 
ošetřovatelských oborů. Oproti období před stým 
výročím poněkud poklesla publikační a vědecko 
výzkumná činnost pracovníků léčebny, možná 
proto, že znalecké posudky a studie pro 
farmaceutické firmy jsou lépe finančně hodnoceny 
a času seberou stejně. V poslední době ve svých 
periodicích publikují více jiní zdravotníci, než 
psychiatři, kteří ovšem zase více vyučují na obou 
nejbližších univerzitách. 
 V posledním dvacetiletí, až na nečetné 
výjimky, jako jsou plesy Svazu lékařů a 
Odborového svazu, již zmíněné divadelní 
inscenace před lety, pravidelné předvánoční 
žertovné semináře a primariátní oslavy, poklesla 
společenská aktivita zaměstnanců, kteří se více 
uzavírají, starají se o sebe, popřípadě občas v malé 
skupince zajdou na pivo. Je to asi dobou, 
společenskou situací a možnostmi, které nám nová 
doba nabídla. 
 Jak už to v životě chodí, za uplynulých 20 
let jsme zažili odchody primářů René Grumlíka, 
Vlasty Satkové a Quido Kümpela do důchodu a 
primářů Ireny Strossové, Jana Rampáčka, 
Františka Uhlíře a Ilji Sokola na věčnost – všichni 
jmenovaní byli kandidáty věd a spolutvůrci 
věhlasu léčebny a jsou všichni nenahraditelní….. 
Současní primáři se vesměs považují za jejich  
 

žáky a snaží se, aby odborná i společenská pověst 
léčebny zůstala zachována. 
 Léčebna samozřejmě vzkvétala i v oblasti 
ošetřovatelské péče, kde řada pracovníků získala 
vysokoškolské vzdělání a další vysoké školy 
studují, vzrostl počet vysokoškoláků na úseku 
technicko – hospodářském, i ostatní zaměstnanci 
si zvyšovali svoji kvalifikaci a úroveň. A dařilo se 
i zlepšovat vzhled léčebny, jejích pavilonů, parku 
a provozů, i když plány adaptací a rozvoje, které 
jsme si před sebe kladli, zcela naplněny nebyly, 
protože chyběly peníze na investice, které bychom 
měli dostávat od zřizovatele. 
 Léčebna vždy beze zbytku plnila svoji roli 
největšího lůžkového psychiatrického zařízení 
v regionu a při chybění plnohodnotného vyššího 
klinického pracoviště ve spádovém území i roli 
psychiatrické kliniky. V posledních letech jsme 
ročně přijímali a léčili více než šest a půl tisíce 
pacientů. Ošetřovací dny, kterých bývalo ročně 
přes 320 tisíc, v posledním roce poněkud poklesly, 
tento pokles však bude pravděpodobně jen 
přechodný, možná i v souvislosti se zavedením 
regulačních poplatků v lednu loňského roku. 
Průměrná ošetřovací doba je oproti ostatním 
psychiatrickým léčebnám enormně krátká a 
pohybuje se kolem 50 dnů a jsme takto na úrovni 
oddělení akutní péče. To samozřejmě sebou nese i 
vyšší náklady na odbornou práci a na léky a 
speciální zdravotnický materiál. Profil léčebny 
v současné době vyhlíží tak, že téměř 50% výkonů 
a pacientů je v režimu akutní péče, 30% je 
v režimu následné péče a asi 20% výkonů a 
pacientů je v režimu péče dlouhodobé – jde o naše 
chroniky, o jejichž osud nyní vedeme boj se 
zdravotními pojišťovnami, z nichž některé se 
snaží o to, aby v léčebnách vznikla sociální lůžka, 
hrazená jinak (a jistě méně, než stávající platby za 
ošetřovací den), protože v zařízeních resortu 
sociální péče jsou psychiatričtí chroničtí pacienti  
v podstatě pro pobyt kontraindikováni a odmítají 
je, rodinné zázemí našim chronikům chybí a 
společnost tápe v otázce, kdo se má o ně postarat, 
protože jsou prakticky z léčebny nepřipustitelní. 
Doufám, že se tato situace vyřeší brzo, protože 
naše léčebna byla jako první postižena krácením 
plateb od VZP za některé tyto pacienty, kteří však 
v léčebně zůstávají jako nepropustitelní dál… 
 Co léčebnu čeká v dalším dvacetiletí si 
netroufám věštit, jsem však přesvědčen o tom, že 
její roli v žádném ohledu nedokáží nahradit malá  
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  psychiatrická oddělení při 
 všeobecných nemocnicích, protože na nich 
nebude možno provádět vysoce specializovanou a 
diferencovanou péči a módně prosazovaná 
komunitní a terénní péče se hodí jen na malou část 
naší klientely. Takže léčebna možná přijde 
v budoucnu o část akutní psychiatrické péče a část 
chronických pacientů, sníží se počet jejich lůžek, 
který nyní činí 1.015 „statistických“ a okolo 960 
„reálných“, podaří se vybudovat „na zelené louce“ 
nové centrální přijímací oddělení o asi 2x 30 
lůžkách, dokončí se generální rekonstrukce dosud 
neopravených oddělení, sníží se počty nemocných 
na vícelůžkových pokojích, dobudují se výtahy a 
modernizací projdou i hospodářsko-technické 
provozy, léčebenský park, zahrada a sportoviště. 
  Přeji si, aby zdraví, elán a zaujetí zůstaly u 
pracovníků léčebny i nadále a léčebna hrdě a 
důstojně fungovala i nadále. 

Opava, únor 2009  

MUDr. Ivan Drábek primář 
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Videoedukace 

  Po důkladné videoedukaci, kde 

jsme zodpovědně probrali užívané léky, jejich 

účinky atp. jsme měli další hodinu 

psychoterapie. Tuto jsme na začátku chtěli trochu 

odlehčit dotazem na něco pěkného, co pacienti 

nedávno zažili. Ozvala se mladá dívka s tím, že 

nejvíce ji potěšilo, že jí rodiče koupili psa. 

Jmenuje se Azor a je to zlatý rivotril. 

 

Výlet pacientů ze stanice 20B 
vzpomínání 

 Je tomu již hodně dávno – několik desítek 
let, kdy pacienti ze stanice 20B si vyjeli na výlet 
autobusem. 
 Byl krásný letní den a pacientům ze stanice 
20B byl přislíbena návštěva v ZOO Ostrava. Řidič 
dopravního podniku města Opavy přistavil svůj 
autobus ke stanici 20B. Do autobusu postupně 
nastupovali muži v teplákových soupravách pro 
danou dobu tak typických – modré či bordó 
tepláky na gumu s kapsičkou v zadní části, ve 
které byly narvány cigarety, hřeben či jiné 
nezbytnosti, bez kterých by dotyčný pacient nežil. 
Tepláky doplňovaly bundy téhož materiálu 
s malou výšivkou stanice 20B, výšivka byla žluté 
barvy – dnes těžko hodnotit, zda barva měla plnit 
ozdobnou funkci či se jednalo o jednotné fasování 
vyšívací niti. Ani velikost výšivky nebyla 
jednotná, bundy byly vyšívány v té době  
sestřičkami na nočních směnách a záleželo na 
zručnosti té které sestry, jak si uměla poradit 
s řetízkovým stehem. Stejnokroj byl doplněn 
pokrývkou hlavy – omšelými slaměnými 
klobouky s černou či modrou stuhou. Na rozdíl od 
oděvu, obuv jednotná nebyla, někdo měl sandály 
někdo lakýrkové boty z dob tanečních. 
 Sestra a jeden ošetřovatel zajišťovali 
dohled. Do autobusu byly naloženy i várnice 
s čajem a bedna rohlíků a hrnků pro rychlé 
občerstvení. Po nástupu všech výletníků do 
autobusu ošetřovatel dal zjevně vylekanému řidiči 
pokyn k odjezdu. Vyjeli jsme. Statný ošetřovatel 
stojící v uličce autobusu pomocí naběračky, 
kterou měl za pasem (prvotně určena pro nabírání 
čaje z várnice) zpustil dirigentskou a osazenstvo 
se jalo zpívat nacvičené beskydské písně. 
 Sestra sedící vepředu u řidiče autobusu 
držela na klíně tašku s léky pro své pacienty. 
 Zjevně nervózní řidič, nenápadně po očku, 
sledoval své cestující ve zpětném zrcátku. Když 

zpěv ustal, bylo na ošetřovateli uhájit bednu 
rohlíků, aby nebyla ihned rozebrána. Autobus 
právě projížděl kolem pastvin, kde se nacházely 
krávy. Ošetřovatel ve snaze odvést pozornost od 
vonící bedny s pečivem vykřikl: „Koukejte 
jeleni“, všechno osazenstvo se rázem nahrnulo 
k oknům na straně řidiče a s úžasem drmolily 
slova o krásných jelenech. Řidiče autobusu 
zvolání ošetřovatele natolik překvapilo, že se 
s otevřenou pusou  obrátil na spolusedící sestru,  
se slovy: „…ale, to přece…“. Sestra nehnula ani 
brvou, jen se na řidiče otočila a mile pronesla: 
„..co? Vy jste je neviděl? …“  
  Po zbytek cesty se již pan řidič na 
nic neptal, vystrašeně, ale bezpečně dopravil 
všechny do ZOO. Na zpětné cestě se vyhladovělí, 
ale spokojení pacienti krmili rohlíky a 
ošetřovatelem jim byl nabízen nemocniční čaj. 
Ani na pana řidiče se nezapomnělo, bylo mu také 
nabídnuto občerstvení, které s díky odmítl. Doba 
pobytu v ZOO zřejmě stačila řidiči na vstřebání 
všech skutečností, protože na zpáteční cestě, již 
vypadal vyrovnaně. 
 Snad jen loučení a poděkování způsobilo 
na vyrovnanosti řidiče nemalé trhlinky, neboť 
cestující po sborovém zahuhňání DĚKUJEME, se 
jali při odchodu z autobusu loučit políbením a 
obejmutím. A tak jsme opět vykolejeného řidiče 
s kousky rohlíků na tváři propustili ze svých 
služeb. Výlet se vydařil. 
 

Nebezpečna výměna 
 Kdysi, před dávnými časy, jeden lékař 

potřeboval akutně vyměnit službu, naštěstí jedna 

kolegyně měla volno a vzala to. Darované služby 

často nebývají jednoduché, tak se stalo i nyní. 

 Lékařka vzpomínala:  Když už jsem zvládla 

všechny pacienty, šla jsem s úlevou spát na bránu 

do přijímacího domku u závory. Jaké bylo mé 

překvapení, když jsem se najednou kolem půlnoci 

probudila a nad mojí postelí stála temná postava. 

Začala jsem šmátrat po lampě, že ji tím praštím a 

najednou hups, v posteli mi přistála nahá ženská. 

Obě jsme vyjekly a já řvu: "Co tady děláte?"  

Ona: "Já jsme tu správně, ale co tu děláte vy?"  

 Nakonec si vše v míru vysvětlily a nikdo 

nepřišel o čest... 

 

                           Jemnocit     Jedna kolegyně milovala zvířata, jednou 
musela se svou kočkou jít na veterinu. S odporem 
se dívala na zákrok a povzdychla si nahlas: 
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 "  
 To já bych dělat nemohla, takto mučit 
nevinná zvířata." Kolegové veterináři se podivili. 
"Ale paní doktorko, Vy přeci léčíte lidi a taky to 
musíte zvládnout." A kolegyně jim odpovídá: 
"Lidi ne, jenom muže." 
 

Nedostupný reverz 
 U jedné pacientky (opět ne v dobrém 

zdravotním stavu) na otevřeném oddělení si už 

zoufalý personál nevěděl rady, jak ji zastavit v 

touze odejít na reverz. Nakonec padl poslední 

nápad. Zavolejme primáře, ať také něco zkusí. 

Primář přišel a ptal se pacientky: "Vy jste byla 

přivedena rodinou?" "Ano pane primáři." "A kdo 

Vás přivedl?" "Manžel, sestra, dcera a teta." 

 "Tak ti všichni musí přijít a zase si vás 

odvézt." Pacientka zbledla: "Tak tetu teď 

neseženu, to já raději zůstanu." 

 Načež se doléčila a odešla v dobrém stavu.  

  Logika na vizitě 
 Na uzavřeném oddělení se krátce přijatý 
pacient neústupně dožadoval předčasného 
odchodu domů, nechápajíc pochopitelně 
závažnost svého stavu. Lékařka mu klidně řekla: 
"To nejde." Pacient jí na to odpověděl: "Když se 
chce, všechno jde." Lékařka na to: "To není 
pravda, malé děti nechodí! Další prosím!" 

 
Hlavně diskrétně 

 Jiná kolegyně měla zvyk jít rovnou k věci a 

neobtěžovat se zbytečně diplomatickým 

obcházením citlivých otázek. Probíhala vizita u 

které bylo 25 lidí a to polovina mužů a polovina 

žen. Probírala se otázka, proč neustále pacienti 

vysazují léky. Lékařka chvíli poslouchala náznaky 

a pak udeřila hřebík na hlavičku: "No to mi chlapi 

musíte říct, že vám to po nich nestojí, dyť já vám 

ty léky změním! 

   
Informovaní pacienti 

 Zcela zmatenou pacientku přijímali na 
oddělení a měli snahu zjistit, jestli ví alespoň 
něco. Otázka: "Víte kde jste?" 
 "Jasně že vím, v Opavě. A ještě to primář 
pořád táhne s vrchní?" 
 

Nebezpečné letáky 
 Pacientka byla přivezena s omrzlinami, 

když v rámci bludů hlídala v zimě auta před  

 

zloději. Ošetřující lékař se jí zeptal:  "Proč jste 

vysadila léky, které jste měla brát?" 

 "No já jsme si přečetla leták a tam bylo 

napsáno, že je to na bludy. A protože já žádné 

bludy nemám, tak jsme to nebrala." 

 
Úplatky 

 Jedním z rizik lékařské profese jsou 
úplatky. Manželka pacienta otevřela tašku a 
podávala lékaři dva dosti umolousané chlebíčky, 
zabalené v roztrhaném papíru. "Jen si pane 
doktore vezměte." Lékař chtěl být decentní: 
 "Ale to ne, dejte je raději svému 
manželovi." Paní na to: "Ale jen si je vezměte 
raději vy pane doktore, manžel je taky nechce!" 
 

 Sebedůvěra    Jedním z těžších pacientů byl i 
vystudovaný lékař, profesi již dlouho nedělal a 
vlivem nemoci se mu kariera nedařila. Přesto 
neztrácel naději a terapeutické sestře sdělil:  
 "Sestři, mezi doktory je přeci tolik blbů, že 
jeden navíc se tam nějak schová." 
 

Nepochopil lichotku 
 Na uzavřené oddělení byl přijat pacient s 

diagnózou imbecility. V policejních papírech bylo, 

že zmlátil soupeře pěstmi tak, že napadený musel 

být ošetřen. Ošetřující lékař se ho vyptával:  

 "Proč jste ho prosím vás tak zmlátil?"  

 "Když on mi nadával do debilů."  
Opatrnost nikdy neškodí 

 Dvě sestry už odcházely z práce, když 
jedna uviděla mužského, kterého neznala. Se 
zájmem si ho prohlížela a pak komentovala: 
 "Podívej se na toho chlapa, ten vypadá 
jako úplný trotl." Druhá sestra se ohradí: "To si 
vyprošuji, to je můj manžel!" První sestra chvíli 
doufala, že je možné opravdu se propadnout do 
země...  

Funkce 
 Jeden mladý lékař začal pracovat na 

oddělení pro léčbu demencí. Jednoho dne přišel v 

civilu a v plášti na oddělení a na chodbě jej 

chytila starší paní za klopy a nadávala mu:  

 "Pane vedoucí, pane vedoucí, co to je za 

zájezd? Já už tu jsem týden a pořád musíme být na 

pokoji! Příště už s vámi nikam nepojedu!" 
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