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� STOP násilí 
na seniorech

Co je násilí na seniorech?  
Co je zanedbávání?

FyzIcké nÁSIlí:
bití, vystavování chladu, netlumení 
bolesti, samoúčelné, nepřiměřené 
a trýznivé používání prostředků 
k omezování pohybu (např. kurto-
vání), odpírání jídla. 

PSycHIcké 
a cITové TýrÁní:
nadávky, urážky, vyhrožování, po- 
nižování, omezování běžných akti-
vit a sociálních kontaktů, např. náv-
štěv přátel či vnuků, zdůrazňování 
nepotřebnosti seniora, apod.

FInanČní a majeTkové
zneužívÁní SenIorů:
přisvojování si důchodu seniora, 
nevýhodné nebo nedobrovolné 
převody majetku, nátlak na změ- 
ny v závěti nebo ovlivňování je-
jího obsahu, omezování vlastnic-
kých práv, apod.

j edná se o donucovací chování užívané jednou osobou k ovlá- 
dání jiné nebo jiných osob. Může mít rozmanité podoby: hrubé 
nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, zesměšňování, pod- 

   rývání sebedůvěry, omezování osobní svobody, ekonomické  
vydírání, vyhrožováním tělesným ublížením až po přímé tělesné  
ubližování. Charakteristickým rysem je jeho opakování, dlouhodo-
bost a téměř každodenní přítomnost. Odehrává se v domácím pro-
středí i v ústavech. Někdy probíhá tak nenápadně, že si ho ani blízké 
okolí seniora nemusí povšimnout. Nemusí jít vždy o záměrné počíná-
ní, ale o způsob obrany přetížených pečovatelů.

SexuÁlní zneužívÁní:
např. ze strany jiných klientů ústav-
ní péče nebo členy rodiny

zanedbÁvÁní: 
opomíjení potřeb seniora, nepo-
skytování přiměřené pomoci, od-
pírání péče na jakou má každý 
občan nárok: odvratitelný rozvoj 
imobility, proleženin, ztráty sobě-
stačnosti během pobytu, nedosta-
tečná strava, apod.

oběŤmI nÁSIlí 

a zanedbÁvÁní Se 

v Čr STÁvÁ až 20 % 

lIdí STaršícH  

60TI leT!



�STOP násilí 
na seniorech

Obrana starších lidí před  
násilím a zanedbáváním

Pokuste se násilí okamžitě zastavit. 
Nevíte-li jak na to, vyhledejte radu 
odborníků. Selže-li váš soukromý 
pokus o zastavení násilí, vyhledej-
te okamžitě pomoc (soc. pracovni-
ce, právník, lékař, policie, azylový 
dům, organizace pro pomoc obě-
tem)! 
Pokud hrozí akutní nebezpečí, vo-
lejte okamžitě policii. 
Jste-li zraněn(a) či máte-li zdravot-
ní či psychické problémy, vyhledej-
te okamžitě lékaře. Plně ho infor-
mujte, žádejte zápis do zdravotní 
dokumentace. 

Řešte svůj problém, dokud máte 
sílu. Nevzdávejte to! Hledejte po- 
moc a podporu! Každá situace se 
dá nějak řešit. Informujte se v po-
radnách, krizových centrech, v mís- 
tech sociální pomoci. 
Samozřejmě platí, že každou situ-
aci je třeba vyhodnotit individuál-
ně, avšak námi uvedená doporu-
čení jsou univerzální a je nanejvýš 
vhodné se jimi řídit.

Zdroj:  http://nasili.unas.cz

n ikdo není povinen snášet týrání, vydírání, násilí. Chyba je 
v tyranizujícím násilníkovi, nikoli v oběti! Obě se nemá za co  
stydět. V naprosté většině případů je první projev násilí jen 

začátek! Jednejte hned a nepodceňujte situaci. Když už taková situace 
nastane, je vhodné držet se následujících doporučení:



� STOP násilí 
na seniorech

POLICIE ČR 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

Univerzální linka tísňového volání v zemích EU 112

Senior telefon – bezplatná, nonstop krizová linka 800 157 157

DONA – nonstop 251 511 313  

RIAPS –  nonstop 222 580 697

ELPIDA –  bezplatná linka, Po-Pá od 8 do 20 hod  800 200 007

Centrum krizové intervence – nonstop 284 016 666

SocIÁlní odbory měSTSkýcH nebo krajSkýcH úřadů

vÁš PrakTIcký lékař

SPecIalIzovanÁ PoradenSkÁ cenTra:
ŽIVOT 90 - Karolíny Světlé 18, Praha 1  222 333 500

SOS centrum Diakonie ČCE,  
Belgická 22, 120 00 Praha 2   222 514 040   

Česká alzheimerovská společnost, www.alzheimer.cz 283 880 346 

krIzovÁ lůžka v Praze: 
MCSSP–RIAPS - nonstop 
Chelčického 39, 130 00 Praha 3 222 580 697 
Regionální institut akutních psychiatrických a psychosociálních služeb  

Centrum krizové intervence, Ústavní 91, 180 00 Praha 8 284 016 110

ACORUS  
utajená adresa v Praze, Krizová pomoc, azyl pro ženy 283 892 772

Kam se může týraný  
senior, nebo jeho okolí  
obrátit o pomoc?



�STOP násilí 
na seniorech

z jišování a pomoc seniorským obětem týrání, násilí či zanedbává- 
ní jsou velmi komplikované. Oběti mají tendenci je svůj problém 
tajit. Převládá strach z potrestání, stud, pocity bezradnosti či  

izolace. Kromě pocitu emocionálního je přítomen také pocit ekono-
mické závislosti na druhých.

Násilí a zanedbávání  
v domácím prostředí

Vyrovnat se s tím, že blízké oso-
by (děti, vnuci) nebo profesionál-
ní pečovatelé jsou pachateli trest-
ného činu, je psychicky náročné. 
Ještě těžší je zveřejnit rodičovský 
debakl. To vše jsou důvody k ml-
čenlivosti, zatajování příznaků  
a následků ubližování.

Na druhé straně existují překáž- 
ky znemožňující se k obětem při- 
blížit a poskytnout jim tak náleži- 
tou podporu a pomoc. Odborní 
pracovníci se neradi ptají na věci  

zcela soukromého až intimního 
rázu. Také nelze vždy jednoznač-
ně rozpoznat projevy domácího 
násilí, vždy� např. pády a násled-
ná poranění nejsou ve stáří ničím  
výjimečným. 

Problém nejen legislativní, ale také 
etický a morální. Složitost problé-
mu je hlavně v rozpoznání násilí 
(jeho zjevných stop) u starých lidí. 
U seniorů není překvapivá situa-
ce, když po delší dobu nevycházejí 
z bytu. Sotvakdy si to lidé z okolí 
vůbec uvědomí nebo zaregistrují 
včas.

Zájem české společnosti není ade-
kvátní závažnosti tohoto jevu. 
Existují varovná svědectví o výsky- 
tu zneužívání seniorů v rodinách 
i v ústavech.



� STOP násilí 
na seniorech

Z příkladů život ohrožující péče 
je možné uvést celonoční větrá-
ní v zimě na pokojích se starými 
nehybnými pacienty, ohroženými 
již svou nehybností zápalem plic. 
Opakovaná aplikace vysokých 
dávek sedativ ve formě perorální 
i injekční. Opakované ponechá-
ní inkontinentního nemocného 
v promočeném lůžku, nepoloho-
vání nehybných klientů – oboje 
zvláš� a ještě více ve společné kom-
binaci zvyšuje riziko dekubitů 
(proleženin). Při absenci péče je 
jejich rozvoj rychlý a hrozí roz-
vojem sepse a následného úmrtí. 
Do této skupiny lze řadit i násilné 
krmení, odpírání nápojů, katetri- 
zace inkontinentních pacientů, 
podávání léků za účelem utlume- 
ní, připoutání na lůžko, nebo 
umístění do křesla omezujícího 
pohyb a finanční zneužívání. Zne- 
užívající postoje a chování. Uráž- 
livé, kritické a ponižující komen-

táře ošetřujícího personálu, např. 
spílání za příhody inkontinence. 
Nerespektování práva na soukro-
mí a intimitu – např. mytí nahého 
klienta před očima všech spolupa-
cientů, vysazování na mísu či toa-
letní křeslo v přítomnosti návštěv. 
Užívání plen, ačkoliv je pacient  
nepotřebuje. Oblékání pouze do 
ústavních pyžam a nočních koši-
lí, zabraňování, nebo neumožně-
ní nosit přes den normální oděv. 
Omezování osobního vlastnictví, 
vojensky srovnané noční stolky 
na určené straně lůžka, takže je-
li klient na tuto stranu těla zrov-
na ochrnutý, má smůlu. Ponižová-
ní, stejně jako infantilní žvatlání.  
Zneužívání v instituci je specific-
ké tím, že jej páchá osoba, která je 
odpovědná za poskytování péče 
v souladu s legislativou, morálním 
kodexem své profese a filozofií 
zařízení. U postiženého obvykle 
vykonává řadu intimních činností, 

Násilí a zanedbávání  
v ústavech

T ato kategorie je poměrně široká a od způsobů, které ztěžují 
život klienta, může vyústit i v usmrcení.  



�STOP násilí 
na seniorech

není s ním však v intimním vztahu.  
Nejčastěji se jedná o zdravotní 
sestry, ošetřovatelky a sanitárky. 
Vzhledem k nízkému finančnímu 
i společenskému ocenění tuto prá-
ci obvykle vykonávají ženy; tento 
fakt tedy zvyšuje počet žen, kte-
ré jsou pachatelkami zneužívání. 
U klientů umístěných v dlouhodo- 
bé ústavní péči, ale zároveň i u 
jejich rodin nebývají ojedinělé pří-
pady neoprávněného vymáhání  
nepřiměřených finančních částek, 
např. za ošetřovatelskou péč apod., 
ačkoli si klient určitou finanční 
částkou hradí pobyt i ostatní služ-
by. Neoprávněné částky bývají 
označovány za sponzorské dary, 

které šlechetný senior nebo jeho 
rodina věnovala ústavu. Výjimkou 
není ani následné zvyšování finan- 
čních částek během pobytu klien- 
ta až nad únosnou mez. Závažným 
problémem, se kterým je možno 
se v ústavní péči také setkat, je 
nepřiměřená psychiatrizace části 
geriatrických pacientů. Primář   
Koukolík uvádí, že u zhruba 20 % 
zemřelých osob, u nichž byla dia- 
gnostikována demence, nebyly po 
smrti shledány příznaky organic-
kého onemocnění mozku. Jedna-
lo se patrně o falešnou pozitivitu 
společensky závažné a diskreditu-
jící diagnózy. 

Zdroj: Prof. Dunovský, doc. Kovařík a kol.: 
Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, prevence
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Jak násilí předcházet  
a jak se bránit?
Prevence TýrÁní a zanedbÁvÁní:
• udržujte kontakty s přáteli, sousedy

• využijte služby tísňové péče,

• před převodem rodinného majetku se pora�te s právníkem 

• trvejte na svém právu, že lékař, pečovatelky a ošetřovatelky musí  
 vstupovat do bytu,

• trvejte na dodržování vašeho soukromí v bytě i v ústavu  
 (soukromé věci, vaše návštěvy…)

• o svých záležitostech máte právo rozhodovat sami, máte právo  
 na informace

• v klidu si rozmyslete, co si počnete v případě napadení,  
 vytvořte si bezpečnostní plán

bezPeČnoSTní PlÁn: 
• Uschovejte si u osoby, které  
 věříte: náhradní klíče, oblečení,  
 důležité dokumenty, lékařské  
 předpisy a určitý peněžní obnos 

• Uschovejte si všechny důkazy  
 o fyzickém násilí (roztrhané  
 oblečení, fotografie modřin  
 a zranění atd.). 

• Pokuste se obstarat si svědky

• Zapamatujte a zapište si kontakt  
 na svědky 

• Pamatujte si, kam se můžete  
 obrátit se žádostí o pomoc.  
 Řekněte někomu, co se u vás  
 doma (v ústavu) děje.  
 Noste s sebou telefonní čísla   
 svých přátel, příbuzných  
 a azylových  domů. 

• Zjistěte si, ve kterém pečovatel- 
 ském centru se o vás postarají,  
 v případě, že byste museli  
 opustit domov

• Domluvte si signál se sousedy 
 (např. světlo venku je rozsví- 
 cené = zavolejte policii). 

• Nesty�te se vyhledat pomoc  
 příbuzných a odborníků. 

• Naplánujte si nejbezpečnější  
 dobu k případnému útěku. 
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když jde o žIvoT:
• Pokud jste v nebezpečí  
 a potřebujete pomoc,   
 zavolejte policii. 

• Pokud jste napaden(a) během  
 volání na policii, nechte telefon  
 vyvěšený, mluvte a křičte. 

• Když přijede policie, jděte  
 s ní do jiného pokoje, abyste  
 mohl(a) mluvit bez přerušování. 

• Pokud jste zraněn(a), jděte na  
 pohotovost nebo k lékaři  
 a oznamte, co se vám stalo.  
 Požádejte je, aby vaši návště- 
 vu zadokumentovali, případ- 
 ně vám napsali zprávu. 

• Po útoku ihned neuklízejte  
 a důkazy (rozbité sklo, roztrhané 
 oblečení, chomáče vlasů atd.)  
 uložte do igelitového sáčku  
 a předejte je policii. 

• Zjistěte jména a čísla  
 zasahujících policistů. 

• Vyhledejte pomoc odborníků.

Zdroj: Bílý kruh bezpečí
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Lze se obrátit písemně či osobně 
např. na sociální odbor, případně 
podat podnět orgánům činným 
v trestním řízení (Policie ČR, stát- 
ní zastupitelství).
V mnoha případech týraná osoba 
nebude chtít oznámit týrání, aby 
došlo k právnímu postihu, nebo 
instituci pro špatné zacházení se 
staršími občany. Když je týrání pro-
váděno členem rodiny, starší obě� 
se často stydí a poci�uje velké roz-
paky. Někteří lidé takové chování 
nemusí považovat za týrání. Jiní je 
sice mohou za týrání považovat, 
ale mohou snižovat důležitost tý-
rání, protože nebudou chtít „dostat 
pachatele do potíží“. 
Některé týrané osoby, pokud o ně 
pachatel pečuje aspoň částečně, 
se mohou obávat, že když případ 
ohlásí a pachatel bude z rodinného 
prostředí vyloučen, mohou se ocit-
nout bez potřebné pomoci. 
největší obavu však tito lidé  
mají z přemístění do některé-
ho z ústavních zařízení.
Někteří lidé si myslí, že jejich bez-
pečnost bude ohrožena, ohlásí-li 
svůj případ.
Mnozí pachatelé jsou nejnebez-
pečnější, když zjistí, že jejich vztah 
s obětí může skončit, nebo zjis-
tí, že sociální pracovník je může  
zbavit „dohledu nad obětí“.

Člověk, který nesouhlasí s podá-
ním hlášení sociální instituci nebo 
k právnímu postihu, může mít špat-
nou zkušenost z minulosti a z pří- 
padných represálií v budoucnu.
kdykoliv je to možné, je důle- 
žité, aby byla respektována je-
jich přání.
Pokud si osoba, která případ ohla- 
šuje, není jista, zda tato situace vy- 
žaduje prošetření, může se obrátit 
na sociální odbor. Informace jsou 
poskytovány, aniž by muselo být 
uvedeno jméno, adresa a jakékoliv 
bližší informace o pacientovi.

Informace pro svědky

k   aždý občan je povinen upozornit na možné násilí, kterého byl   
svědkem. Máte možnost kausu řešit prostřednictvím orgánů  
sociální péče v místě, s odborníky na uvedených kontaktech 

či případně s policií. Většinou jsou lidé příliš pohodlní, a proto to 
nedělají. Prostě nechtějí mít starosti. 

Zdroj: T. Tošnerová: 
Špatné zacházení se seniory
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Příběhy obětí týrání



1� HLASY, 
které neslyšíme

83letá paní upoutaná po úrazu 
na invalidní vozík darova-

la svůj byt po smrti manžela synovi 
a sama se rozhodla, že zbytek živo-
ta stráví v domově důchodců. Syn ji 
slíbil, že za ní bude pravidelně do-
jíždět a měsíc prázdnin prožije na 
své chalupě, uprostřed panenské  
přírody, obklopena přes den vnou-
čaty. Po dva roky se vždy docela rá- 
da vracela z chalupy mezi své vrs-
tevníky s napečenými borůvkový-
mi koláči a s úrodou usušených hub. 
Syn se snachou a vnoučaty přijel  
ještě na její svátek, ale na Vánoce se  
už neozval. Marně psala, telefonova- 
la, plakala, láteřila. Dopisy se vracely 
zpět, telefon byl hluchý, syn se od-
stěhoval. Prodal i bez jejího sou-
hlasu rodnou chalupu. Nedal jí ani 
korunu. Nechala se odvézt napo- 
sledy na místa, která tak milovala.  
Sousedé ji uvítali s křikem, že se stal  
zázrak. Vždy� syn jim řekl, že chalu- 
pu musel prodat, že maminka byla  
zbavena svéprávnosti, že se doslova 
pomátla. Jak mohl toto dopustit? Cí- 
tí, že jí dohořívá svíčka. I když ví, 
že syn jednal protiprávně, nechce 
nabídnutou právní pomoc. Potřebu-
je jen někoho, kdo bude naslouchat.

80letý vdovec, bydlící na okra-
ji Prahy, si stěžuje na vnuka. 

Nedostudoval střední školu, nepra-
cuje a kamarádí s partou podiv- 
ných osob. Dokonce byl pán poz-
dě večer, když zaléval zahradu, na-
paden. Navíc se mu ztrácí drobné 
předměty, ke kterým měl citový 

Příběhy z krizové linky  
Senior-telefon

vztah, šperky po manželce, sbírka 
známek a mincí, a hlavně peníze. 
Několikrát vnukovi domlouval. Jeho 
rodiče jsou rozvedení a problémy 
mezi dědečkem a vnukem je neza-
jímají. Prosí o pomoc. Kontaktujeme 
krizové centrum pro drogově závis-
lé, pomáháme při podání trestního 
oznámení na vnuka na policii, do- 
poručujeme, aby vyměnil zámek 
u dveří. Vzhledem ke skutečnosti, že 
pán byl psychicky vyčerpán, je po 
dohodě s ošetřující lékařkou zajištěn 
okamžitý krátkodobý pobyt v oše- 
třovatelském zařízení.

Vnučka přijela za 60letou babič-
kou ochrnutou po mrtvici do  

nemocnice v nejmenovaném okres-
ním městě. Na pokoji jsou hospita-
lizovány ještě další dvě starší paci-
entky. Babička leží se zoufalým 
výrazem v očích, přikurtovaná, po- 
kálená, dehydratovaná. Vnučka ně- 
kolikrát zvoní na sestru, nikdo 
nepřichází. Dává babičce po lžič- 
kách pít. Zápach je příšerný, babička 
proleželá a samá modřina. Bohužel 
nemluví. Vnučka po chodbě hledá 
personál, nikdo, jen zřízenec. Nako- 
nec se domlouvá s vrchní sestrou. 
Prý babička „zlobila“, proto musí 
být přikurtovaná. Na revers si odvá-
ží druhý den svou zuboženou ba-
bičku domů. Loučí se na pokoji 
s pacientkami, které vnučce šepta-
jí, že babička sestře spadla z poste- 
le, když ji přebalovala a prý jí ještě 
naplácala na holou. Připomínaly, že 
tři dny nic chudák nejedla a pila kap-
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Příběhy klientů 
tísňové péče Areíon
ku naposledy ráno. Vnučka se dota-
zuje, co má dělat, když spádově do 
nemocnice patří. Při propouštění 
domů, když ústně vyjádřila nespo-
kojenost, jí bylo řečeno, že když se jí 
to nelíbí, a� jde jinam, že s babkou je 
to děs. 

Plačící 79letá paní sděluje, že ji 
právě před chvílí dovezla sanit-

ka. Má onkologické onemocnění, 
dle lékařů beznadějný nevyléčitel-
ný případ. Má čtyři dcery, dvě jsou 
provdány v Rakousku, jedna bydlí 
100 km daleko a další bydlí v Praze, 
a navíc je samoživitelka, nezaměst-
naná a tělesně postižená. Při pro-
pouštění z nemocnice nepřiznala 
sociální pracovnici, že žije sama ve 
zchátralém domě. Styděla se. Jed-
na matka vychovala čtyři dcery, ale 
nejsou schopny pomoci jedné mat-
ce. Volala ošetřujícímu lékaři, prosi-
la o návštěvu. „Přes víkend to matko 
vydržte, v pondělí se u vás stavím.“ 

56letá paní, vdova, je levostran- 
ně ochrnutá po centrální  

mozkové příhodě. V současné době 
se klientka pohybuje po bytě s opo-
rou kompenzačních pomůcek a po-
máhá jí pečovatelská služba. Dvakrát 
týdně se snaží s pečovatelem vyjít 
ven na procházku. 
Bydlí v činžovním domě, který vlast-
ní její dvě dospělé děti, žijící i s ro- 
dinami tamtéž. S oběma dětmi ani 
jejich partnery a vnoučaty se však 
vůbec nestýká a nemůže od nich 

očekávat jakoukoliv pomoc. V době, 
kdy byla hospitalizována, jí děti vy-
stěhovaly do nebytových prostor ve 
zvýšeném  přízemí domu, dodnes 
jí ani nepředaly všechny její osob-
ní věci. Pak následovaly opakované 
pokusy dětí matku umístit v LDN či 
psychiatrické léčebně, se záměrem 
zbavit jí způsobilosti k právním úko-
nům, aby mohli lukrativně prona-
jmout nebytové prostory, které obý-
vá. Nereagují ani na písemné pros-
by své matky o zbudování madla ke 
schodům ze zvýšeného přízemí, aby 
snadněji sešla ze schodů. Dokonce 
během klientčina pobytu u mimo-
pražských příbuzných z uzamčené-
ho bytu zmizely předměty a peníze, 
aniž byl porušen zámek u vstupních 
dveří.

77letá paní, má dva syny. Žije 
v rodinném domku, který pů-

vodně vlastnila spolu s manželem. 
Po úmrtí manžela jí zůstala ve vlast-
nictví polovina domku. Druhou po-
lovinu zdědil po otci jeden syn, poté, 
co se druhý syn dědictví vzdal pod 
podmínkou, že mu bratr za-jistí byt. 
Podmínka splněna nebyla a v roce 
1989 dědic svou polovinu domu 
prodal. Nový majitel se snaží klient-
ku a jejího druhého syna z domu 
vypudit. Neustále je z domu vyha-
zuje, snaží se jim všemožně znepří- 
jemňovat život, např. zavíráním vo- 
dy, znemožňováním přístupu do by- 
tu a z bytu.
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věcí, které odevzdal. V pátek se prá- 
dlo přiváží. Vyprané. Na stejnou tep- 
lotu. Začíná třídění. Každý obyvatel 
musí mít prádlo podepsané. Někdy 
podepisují samy sestry. Pak je snad- 
nější orientace. Aby se prádlo dobře 
poznalo, musí být nápis větší. Někdy 
jsou písmena i šesti nebo sedmicen- 
timetrová. Třeba na límci. Nebo 
na klopě – navrchu. Nebo na zádech 
(hokejový dres). Někdy se něco sra-
zí (saka se srážejí), nebo ztratí (nové 
věci se ztrácejí). Pak se dá obyvate-
lům něco jiného, protože jim je to 
jedno. Nebo se jim nedá nic.

Pan Antalovský se počůrává. Trá- 
pí ho to. Před mnoha lety byl na 

neurologii uznán nemocným choro- 
bou zvanou skleróza mozku (dle pa- 
na Antalovského). Domnívá se, že 
právě to je příčinou jeho trápení. 
Oslovuje paní doktorku. Je vizita. 
Pan Antalovský je počůraný. „Já 
bych se chtěl objednat k neurologo-
vi. Pan profesor Vaněk mi určil jako 
diagnózu sklerózu mozku.” „Pane 
Antalovský, podívejte, vždy� vy jste 
úplně počůranej! Na neurologii vás 
objednám, až se přestanete počů-
rávat.” 

Toho, že měl pán dostávat dietní 
jídlo, si sestry všimnou, až když 

umře.

Paní umře. Vedle na posteli sedí 
jiná paní. Civí na ni a mlčí. Mlu- 

vení jí dělá potíže. 
Přicházejí dvě sestry. Mytí, srovná-
vání těla, podvazování brady, psaní 

Všem lidem  
se tady říká obyvatelé

Přijde nový obyvatel. Nemá cuk-
rovku. Některá ze sester u něj 

zahlédne při vybalování věcí umělé 
sladidlo. Možná to byla nit na čištění 
mezer mezi zuby. Při obědě se dorazí 
k jeho dveřím. Sestra, svědkyně, určí 
diagnózu. Je to diabetik, a tento pak 
dostává do konce svého života pití 
hořké a jídlo pro diabetiky. (Existuje 
možnost, že se omyl později objeví, 
ale většinou vše zůstane při starém – 
„...když už se to dělá tak dlouho, tak 
to necháme.” Na tvrzení samotných 
obyvatelů se nebere zřetel.)

Život v domově důchodců se  
skládá ze sledování jídla, stoli- 

ce a moči. Mluví se o jídle, stolici 
a moči. 

Obyvatel jde po chodbě. 
Sestra křičí: 

„Kam jdete!? Kam jdete!?”
„Na záchod.”
„Tak běžte, no.”

Je úklid. Sestra vchází do poko- 
je – jde k lednici. Vybere zkažené 

věci. Dobré nastrká do kapes. Zka-
žené vyhodí do koše.

Pán, kterého sestry denně osoču-
jí a ponižují, říká:

„Já odsud nechci utíkat. Jsou na mě 
hodní. Mám všechno, co potřebuju.” 

Je středa. Od obyvatel se vybírá 
prádlo. Kdo ho nestačí včas ode-

vzdat, dostane šanci až za týden. 
Jde o princip – prát lze každý den. 
Každému se vyhotoví seznam 
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jména a nacionálií modrým fixem 
na stehno. Hotovo. Sestry stojí nad 
nahou mrtvolou. Rozhodnou se, že 
ji obléknou do pohřebních šatů (te� 
se šaty budou oblékat pohodlněji 
– tělo ještě není ztuhlé). V pokoji 
jsou dvě skříně. Otevřou tu, která je 
blíž k posteli mrtvé. Začnou se v ní 
prohrabovat, hledat černé a sváteč-
ní. Nemůžou nic najít. Konečně naš-
ly vhodné šaty, ale ty se jim nedaří 
obléknout. Paní na druhé posteli na 
ně neustále mlčky civí. Když sest-
ry s oblékáním skončí, prohlížejí si 
své dílo. Nejsou spokojeny: šaty jsou 
malé, nejdou dopnout, mají krát-
ké rukávy, jsou nad kolena. Dochá-
zí jim, že si spletly skříň. Nervózně 
a zbrkle začnou šaty svlékat.

Když obyvatel zemře, musí pro 
jistotu zůstat tři hodiny na 

posteli, přestože je pokoj třeba plný 
lidí, kteří o mrtvém vědí. Leží vedle 
něho. Tři hodiny. Občas se přihodí, 
že někdo zemře před večeří. Sestry 
jsou jenom dvě, nemají čas a neu- 
běhly tři hodiny. Za spolubydlícím  
přijde návštěva. Prochází kolem mrt- 
voly sedící na posteli. Pokukuje po 
ní. Neví, co dělat a co si myslet. 
Ale je čas večeře. Otvírají se dveře. 
„Dobrý večer, ták, večeře. Dobrou 
chu�.” Otočit se. Odchod. 
Návštěva – mrtvola – večeře. 

Jídlo se vozí stejnými vozíky jako 
počůrané pleny a špinavé prádlo. 

Na vánoce se rozdávají červené  
igelitové tašky: dva pomeranče,  

mléčná čokoláda a banán. Lidem, 
kteří leží na pokoji s intenzivní péčí, 
se tašky nedávají. V březnu sestry 
vyhazují ze skříní některých obyva-

tel červené tašky se shnilým ovocem 
a plesnivou čokoládou.

„Tak se mi zdá, že nás opustila 
paní Maršová. Nevíte, kam se 

ztratila ta moje babička? My jsme se 
tak shodly. Já nevím, co budu dělat. 
Mně se  po ní stejská. Pozdravujte ji.“
Druhá babička je přestěhovaná do 
pokoje o dvacet metrů dál. Už se 
spolu nikdy neuvidí. Druhá babička 
dva týdny po přestěhování umírá. 
Pozdravy od první babičky ji vždyc-
ky rozpláčou.

První tři měsíce se mu neda-
ří v budově domova nic sníst.  

Poslední jídlo si cpe do úst těsně 
před vchodem. Nedokáže pak s pl-
nou pusou pozdravit vrátnou. Snaží 
se rychle polknout – bolí ho v hrudi. 
Později si zvykne a občas uvnitř bu-
dovy něco sní. Zdejší jídlo ale jíst 
nikdy nedokáže.

Pan Klein chodí do divadla. Jed- 
nou v divadle spěchá na záchod 

(má potíže s močením) a upadne. 
Odře si čelo. Pan Klein už nikdy 
nesmí sám do divadla. A protože už 
nemá žádné příbuzné ani známé, 
kteří by ho doprovodili – pan Klein 
už nikdy nesmí do divadla.

Pan Lorný u nás nechce být. Chce 
se podívat do svého bytu. Vrchní 

sestra volá do vrátnice. Pan Lorný už 
se do konce svého života nepodívá 
nikam.

„Já nejsem důchodce, já jsem  
doktor práv! Já sem nepatřím!”
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Zdroj: Výpověd´ mladého ošetřovatele 
v pražském domově důchodců. Podle 

sborníku Souvislosti 2/1997

Na Vánoce sestry ozdobí stro-
mek. Na stromek pověsí na čer- 

vených nitkách perníčky. Stromek 
se postaví na chodbu. Za dvě hodi-
ny visí na stromečku jenom červe-
né nitky. 

Paní Kolmanová u televize ve 
společenské místnosti mlaská. 

Nebude už chodit na televizi. Tele- 
vize na pokoji stojí padesát korun 
měsíčně.

„Já jsem volil sociální demokraty. 
Já vím, že je Zeman vůl, ale já se 

narodil na Ukrajině a tam byli učite-
lé. A to byli sociální demokrati. A oni 
chodili po těch horách, nic nemě- 
li a zadarmo učili. Tak se obětovali.  
A já volil tyhle učitele.”

Zubní pasty – sponzorský dar, 
který přišel do domova 17. 2. 

1997 – mají trvanlivost ukončenou  
20. 2. 1997.

Pán, který být v domově nechtěl, 
dostal uklidňující injekci. Po půl 

roce umírá. Každých čtrnáct dní – 
uklidňovací injekce. 

„Sestro, mně se chce na záchod.” 
„Tak se počůrejte. Máte přece  

pleny.”
„Ale já budu mít stolici.” 
„Tak ji udělejte do těch plen.” 

„Proč s ním chodíš ven? To maj 
dělat rehabilitační. Nebo soci-

ální. Vyser se na něj.” 
(sestra k vycházkám)

Z vrátnice hlásí nový příjem.  
 Ošetřovatel z příslušného patra  

přichází, představuje se nové oby-
vatelce a ptá se na zavazadla (paní 
má jenom kabelku). Dvě ženy, kte- 

ré ji doprovázejí, začnou dělat pole- 
kané posunky za jejími zády.
Tisknou si prst na ústa a šeptají: 
„Oni vám to nahoře vysvětlí.” 
Ošetřovatel krčí rameny a dopro-
vází paní do jejího nového poko-
je. Tam ji seznámí se spolubydlí-
cí a vybídne, aby si dala kabát do  
skříně. Paní tomu nerozumí a říká:
„Proč bych si něco vybalovala. 
Počkám, až pan doktor přijde”
„Jakej pan doktor?”
„Já jsem tu přece u zubaře!”
Nahoře mu řeknou. Žádná ze sester 
neví, kdo a proč sem paní dal. Ví to 
až sociální pracovnice. Všechno je 
v pořádku, všechno je domluveno.

„Těsně před smrtí se člověk  
vždycky zvedne, to je jasný.”

„Neměly bysme jí sundat ten prstý- 
nek? Co když jí ho pak v márnici 
někdo ukradne?”
„Ale to půjde hrozně těžko. Má hroz-
ně tlustý prsty. Má ho zarostlej.”
„To se musí přeštípnout kleštěma.”
„A nemáme to udělat hned?”
„Raději počkáme, až umře.”

Za celý půlrok, kdy v domově  
působil, nezažil, že by někdo 

zemřel za přítomnosti svých blíz-
kých. A� už to bylo proto, že sestry 
nedaly nikomu zprávu o špatném 
zdravotním stavu obyvatele, nebo 
jenom proto, že zdravotní stav a vů-
bec celí obyvatelé nikoho nezajíma-
li. Během tohoto půlroku zemřelo  
16 lidí z celkového stavu 64.
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Výběr z kasuistik  
uvedených ve zprávě týmu 
Jihočeské univerzity
Uživatelka bytu byla omezována 

v kontaktu s ostatními osoba-
mi, rodina matku uzamykala doma 
a nechávala ji samotnou bez mož- 
nosti vycházení. Dále ji byl odpo-
jován telefon, docházelo k psychic-
kému vydírání za účelem přepsání 
nemovitosti, odebrání finanční ho- 
tovosti – důchodu a vkladních kní- 
žek. Znemožnění kontaktu  s vlastní 
rodinou. V tomto případě bylo 
podáno trestní oznámení dle § 231 
tr. zákona ve věci omezování osob-
ní svobody podle § 235 vydírání 
a útisku dle § 237. Během vyšetřová-
ní týraná osoba zemřela.

Matka bydlela se synem v dom-
ku, který si společně opatřili. 

Po nějaké době se syn oženil a sna- 
cha začala po určité době svou tchy-
ni šikanovat – nadávala ji že smrdí, 
že chrápe a je to slyšet po celém  
domě.  Paní byla odmítána při zdra-
votních potížích lékařská péče. Po 
prodělané mozkové příhodě byla  
paní umístěna do DD.

Stará paní si přišla stěžovat na 
svoji dceru, že tato ji odebere ce- 

lý důchod ihned na poště a ona ne-
má pak z čeho žít, protože ji doma 
nikdo neuvaří, dcera peníze propije. 
Přišla si stěžovat jen jednou, ale prý 
se tato situace opakuje pravidelně. 
Poškozené byla vyplacena jednorá-
zová dávka sociální péče.

Město privatizovalo bytový fond, 
stará paní (80 let) v bytě 1+1 

byla navštěvována manželi, kteří se 
o ni starali. Paní podepsala, že byt 
kupuje, manželé jej zaplatili v prv- 
ním kole, to znamená nejvýhodněj-
ší nabídka (cca 50 tisíc) s následným 
převodem na ně. Po koupi se do 
bytu 1+1 nastěhovali spolu s dospě-
lým synem. Paní udělali spaní v šat-
ně. Později, kdy byt mohl přejít na 
ně, chtěli byt prodat a tak ji vystěho-
vali (bylo to v létě) do zahradního 
domku, bez možnosti koupání, WC.  
Paní byla odvezena do nemocnice, 
pak do LDN, tam zemřela. Byt byl 
prodán za 300 000 Kč.

92letá paní, o kterou „pečoval“ 
syn, byla nalezena na slamní- 

ku v chlívku, byla tam zamčena, syn 
ji údajně navštěvoval 1x denně a no-
sil jí tam jídlo – to jí dával do misky  
na zem. Paní byla zmatená, při na-
šem příchodu ležela na zemi na slá-
mě vytrhané ze slamníku. Věc byla 
hlášena ošetřujícímu lékaři, který 
okamžitě zařídil převoz do nemoc-
nice. Zahájeno trestní stíhání syna.
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Hospitalizace zavšivených, vy- 
hladovělých, dehydratovaných 

pacientů, u imobilních pacientů neo- 
šetřované proleženiny, parézy z dů- 
vodu nedostatku pohybu apod. 
Důvodem je nezájem rodiny, ne- 
schopnost rodiny zajistit dostateč- 
nou pomoc, absence příbuzných 
a okolí, nedostatečný přehled a kon-
trola v primární péči.

Manželka pečovala o zcela imo-
bilního a na pomoc odkázané- 

ho manžela, uloženého v nevyhovu-
jící malé komoře s malým okénkem, 
kde byla zima. 
Byl necháván i několik dní o samo-
tě. Nezájem o umístění do nemocni-
ce i když odborná péče byla indiko-
vána. Nikdo z rodiny k němu neměl 
přístup s tím, že manžel si to nepře-
je. Intervence lékaře vedla k nápravě 
a umístění do nemocnice.

Klientka, ač bydlela s rodinou 
v jednom domě, ležela v jedné 

místnosti na holých matracích, všu- 
de byly hromádky zaschlé stolice  
a všude čpěla moč. Po opakovaných 
výzvách se rodina zapojila. Neteř 
i její manžel byli vysokoškoláci a te-
tu nechávali v jejím prostředí údaj- 
ně proto, aby psychicky nestrádala, 
kdyby něco změnili. 

Zdroj: Prof. Dunovský, doc. Kovařík a kol.: 
Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, prevence
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„Dívám-li se zpátky, žila jsem 
jako v koncentračním tá- 

boře. Nade mnou neustále visela 
hrozba. Bez ohledu na to co jsem 
udělala, nikdy to nebylo správně. 
Vždycky jsem se snažila být per-
fektní. Nejen z lásky k matce a otci, 
ale také k němu. Doufala jsem 
a modlila se, že se změní a že 
všechno bude v pořádku, jakmile 
se stanu tím, čím chce abych byla. 
Ale nikdy jsem se tím nestala, bez 
ohledu na to jak moc jsem se sna-
žila. Jednou večer přišel domů 
poté, co jsem uklidila celý dům, ale  
v dřezu zůstal jeden špinavý šálek. 
Na ten se soustředil a nastalo peklo 
na více než hodinu.“ 
(68letá žena)

Otec, kterému je 89 let, je nucen 
svým synem alkoholikem, aby 

mu vydal svůj měsíční důchod. 
Když otec odmítne důchod vydat, 
syn ho připoutá k židli a znemožní 
mu opustit dům. 
„Nezaplatil by za mé léky ani léka-
ře. Řekl mi, že je doopravdy nepo-
třebuji a že je to příliš nákladné. 
Nenavštívil mne ani po operaci. 
Mám maličký důchod, jak asi pře- 
žiji? Ale nějak už si poradím. Je lep-
ší žít skromně, než žít s nenávistí 
a lhostejností.“

Starší žena hovořila s lékařem 
o tom, jak je obtížné starat se 

o manžela po záchvatu mrtvice. 
Namísto toho, aby se dotázali, co je 
obtížné, jí další lékaři řekli, že to 
není neobvyklé a že by se v pod-
statě měla více snažit, aby práci lépe 
zvládla. Poté, co se profesionální 
pracovník zaměřil na poměry v ro-
dině, zjistil, že jí manžel nedovolil 
nařídit termostat (na teplo nebo 
chladno), otevřít okno, nebo dělat 
jakýkoliv hluk. Pokud zákazy poru-
šila, byla vystavena slovnímu napa-
dání a hrozbám. Takové chování 
nebylo nové. Pokoušela se poskyt-
nout zvýšenou péči někomu, kdo ji  
napadal celá léta. 
„Předtím než jsem odešla, jsem ne-
měla na přátele čas. Musela jsem 
mu bez přestání posluhovat. Přehá-
něl svou bezmocnost. Spílal mi za  
všechno, co nepovažoval za per- 
fektní, a� už to bylo jídlo nebo 
jsem se na něho podívala nespráv- 
ným způsobem. Je částečně posti- 
žený, ale mohl by pro sebe udělat 
dost věcí. Říká, že je dostatečně silný 
na to, aby strčil mou hlavu do zácho-
dové mísy. Říká, že by bylo snad-
né mne zabít. Vzala jsem si věci 
a odešla jsem do azylové ubytovny. 
Te� jsem volná a s lidmi se vídám  
stále.“ 
(88letá hovoří o svém 88letém manželovi)

Výběr příběhů z příručky  
Špatné zacházení  
se seniory a násilí v rodině
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V léčebně dlouhodobě nemoc-
ných byla proti své vůli hospita-

lizována svéprávná, plně orientova-
ná a vcelku vitální stařenka. Příbuz-
ní potřebovali babiččin byt (a babič-
ka stále ne a ne umřít), domluvili se 
proto za úplatek s primářkou LDN 
na její nedobrovolné hospitalizaci. 
Využili lsti a předstírali, že vezou 
babičku na vyšetření do nemocni-
ce. Pak proti své vůli a bez vědo-
mí soudu zůstala v LDN, byla uza-
mykána na pokoji a bylo zneužito 
i její omezené hybnosti. V odchodu 
z LDN jí bylo přímo fyzicky bráně- 
no. Stařenka psala stížnosti, které se 
jí podařilo „propašovat“ z léčebny.  
Věc prošetřovala policie, ale poli- 
cisté se spokojili s vyjádřením pri- 
mářky, že je stařenka zmatená, neví 
co chce a několikrát denně mění svá 
stanoviska. Případ byl odložen. Pak 
se do věci vložil syn jedné ze spo-
lupacientek, který informoval stát- 
ního zástupce a nadřízený policejní 
orgán. 
Případ byl pak důsledně vyšetřen, 
jednání primářky i příbuzných, kteří 
si „uvěznění“ babičky objednali, bylo 
kvalifikováno jako trestný čin zba-
vení osobní svobody a po vazebním 
vyšetřování byly uloženy velmi přís-
né nepodmíněné tresty odnětí svo-
body. Stařenka byla současně oka-
mžitě propuštěna domů a s pomo-
cí pečovatelské služby dokázala žít 
vcelku soběstačně, bez pomoci 
svých „nehodných“ příbuzných.

C  izí státní příslušník, 54letý vy- 
 sokoškolsky vzdělaný muž, se 

nastěhoval ke svému 85letému otci, 
cizinci s trvalým pobytem v ČR. 
Syn byl bez příjmu a žil z otcova 
důchodu. Zamykal jej do pokoje,  
bránil mu opustit byt, nedával mu 
řádně najíst (otec diabetik), vyhro-
žoval mu smrtí. Případ oznámila po-
licii poštovní doručovatelka, která  
při výplatě důchodu otci usoudila,  
že něco není v pořádku. 
Syn byl odsouzen k odnětí svobody 
na 1,5 roku a k následnému vyhoš- 
tění na 7 let z ČR.
(Případ z praxe Českého helsinského výboru)

Zdroj: MUDr. Tamara Tošnerová:  
„Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině“
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