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Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 
k rukám předsedkyně, MUDr. Marie Svatošové 
 
Vážení, 
obracíme se na Vás s prosbou o informaci, popřípadě poradu. 
S velkým znepokojením jsme zaznamenali informaci o tom, že občanské sdružení „V dobré víře“ údajně získalo 
30 miliónů korun ze státního rozpočtu na stavbu „dětského hospice“ ve Vraňanech. 
Pokoušeli jsme se o celém projektu zjistit něco bližšího, což se nám podařilo jen částečně; jediné informace, které 
máme, vycházejí ze stránek o.s. V dobré víře (a z předešlých, dnes již nedostupných stránek www.hospicduo.cz). 
Stránky jsou ovšem na informace poměrně skoupé – tam, kde jde o definici dětské hospicové péče, zcela evidentně 
jen kopírují informace z našeho webu (mimochodem, bez uvedení odkazu!); zbylý frázovitý text se týká spíše 
hospiců pro dospělé. Původní, dnes již nepřístupné (ale ještě v loňském roce fungující) stránky www.hospicduo.cz 
vypovídaly o naprosté neznalosti tématu dětské hospicové péče; ani nové stránky se zmínkou o tom, kde dnes 
zástupci sdružení sbírají dětskou hospicovou inspiraci („dětská oddělení domova ve Stránčicích a v Motole“, 
„pečlivé sledování“ hospice v Čerčanech – což je hospic pro dospělé), v tomto směru nevysílají signál o nic lepší.  
„Nebudeme stavět „obyčejný“ hospic, ale náš hospic bude zaměřen především na děti,“ píše se na stránkách 
sdružení. Tato formulace je ale zavádějící – nejde o to, že hospic pro dospělé je „obyčejný“ a hospic pro děti nějaký 
neobyčejný: jde o dvě zařízení zcela jiného druhu! Údiv vzbuzuje i samotné spojení „bude zaměřen především na 
děti“ – věkové složení klientů dětského hospice je dáno charakterem tohoto typu zařízení, nelze dělat smíšený 
hospic pro děti a pro dospělé! 
Za velmi znepokojivé považujeme, že zmíněné občanské sdružení svůj projekt od roku 2002 propagovalo jako 
hospic pro dospělé, a teprve loni náhle začalo coby svou cílovou skupinu deklarovat dětské hospicové pacienty: 
tato změna není nikde vysvětlena a nezdá se ani, že by samotný projekt doznal nějaké zásadní změny. Nové stránky 
žádnou kapacitu domu neuvádějí, na minulých byl údaj o 30 lůžkách (!).  
Dětský hospic je však zařízením, které má svá pravidla a svá specifika – není žádnou obdobou hospice pro dospělé, 
určenou pro klientelu jiné věkové skupiny, a není tudíž možné jen tak „předělat“ jeden druh hospice v jiný: 

- Rozdílný je časový záběr péče – hospice pro dospělé zpravidla poskytují péči v posledních dnech 
a týdnech života; hospice pro děti bývají se svými pacienty v kontaktu i řadu let. 

- Jiný je i sociální záběr péče – práce dětského hospice je v daleko větší míře vztažena k celé rodině. 
Hospice pro dospělé samozřejmě také poskytují podporu rodinným příslušníkům, ale v podstatně nižším 
rozsahu a intenzitě; velmi vzácná zde bývá kupříkladu adekvátní podpora sourozenců. 

- Liší se charakter péče. Zdravotnický aspekt je ve srovnání s hospicem pro dospělé výrazně redukován 
a sestává navíc takřka výhradně z asistenční ošetřovatelské péče. Péči o klientskou rodinu dominuje rozměr 
sociálního kontaktu. (Součástí práce hospicového týmu hospice pro děti je samozřejmě také podpora rodin, 
které o své těžce nemocné a umírající dítě pečují v domácím prostředí.) 

- Na děti nelze pohlížet jako na „malé dospělé“ – i když třeba žijí s diagnózou život ohrožujícího 
onemocnění, dál potřebují mít možnost být dětmi, potřebují prostor chovat se a žít jako děti. Tomu musí 
být hospic pro děti koncepčně přizpůsoben – jak po stránce personální a prostorové, tak po stránce 
vnitřního vybavení.  

- Zásadní rozdíly jsou i v kapacitě zařízení – dětské hospice ve světě standardně mívají nanejvýš 
8 rodinných jednotek („pacientem“ je zpravidla celá rodina, ale minimálně alespoň dvojice „dítě-rodič“), 
a víme jen o jediném dětském hospici, který má kapacitu 10 jednotek s tím, že dvě jednotky v něm byly 
koncipovány jako ambulantní.  
Důvodem takto nízké kapacity je, že při vyšším současném počtu rodin by nebylo možné dostát nárokům 
kladeným na povahu a kvalitu vzájemných vztahů mezi personálem a „hosty“, nárokům na intimitu 
a domáckost místa. 
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Náhlá změna cílové skupiny projektu o.s. „V dobré víře“ na nás působí dojmem, že orientace na děti měla 
především zvýšit apelativní potenciál projektu ve vztahu k možným sponzorům, a máme obavu, že současný postup 
sdružení může zásadním způsobem poškodit myšlenku dětské hospicové péče mj. tím, že vydává za dětský hospic 
něco, co nectí základní principy, na nichž dětská hospicová péče spočívá, a co tedy dětským hospicem de facto 
vůbec není.  
Pokud je pravda, že vraňanský projekt byl podpořen ze státního rozpočtu, považujeme to za alarmující skutečnost 
a velmi nesystémový krok, a rádi bychom věděli, na základě čeho tuto podporu získal. Podle informací, které lze na 
stránkách sdružení najít, se projekt neopírá o znalost fungování dětské hospicové péče. A má-li být jakousi 
„dětskou“ analogií hospice pro dospělé, což by bylo samo o sobě dost nešťastné, nerozumíme jeho podpoře také – 
vždyť Vraňany leží necelých čtyřicet kilometrů od Litoměřic, kde hospic pro dospělé již několik let funguje! Navíc 
– pokud jde o klasickou hospicovou péči (ve smyslu zdravotnické péče o pacienty v terminální fázi onemocnění), 
žádný ze současných hospiců pro dospělé nemá, pokud je nám známo, pro své pacienty věkové omezení 
a v případě potřeby přijímá i děti. 
Krom toho si teď vůči našim klientským rodinám, dosavadním podporovatelům i obětavým dobrovolníkům sami 
připadáme tak trochu jako hlupáci – ač již rok vlastníme pravomocné stavební povolení na druhou 
(ošetřovatelskou) část našeho dětského hospice v Malejovicích a finančních prostředků se nám citelně nedostává, 
o státní peníze jsme se solidárně neucházeli, neboť jsme před dvěma lety vzali vážně sdělení MZ ČR, že jeho 
prioritou je nejprve vybudovat adekvátní síť hospiců pro dospělé: a toto stanovisko jsme považovali za 
pochopitelné a rozumné. 
Celá situace nás staví do velmi nepříjemné situace – tuto naši reakci lze totiž samozřejmě interpretovat jako obavu 
z konkurence, či dokonce jako závist nad dotačním úspěchem jiného subjektu. Tak tomu však opravdu není a naší 
pohnutkou dokonce není ani rozčarování nad tím, že někdo nepokrytě vykrádá naše nadační materiály a používá je 
pro účely vlastního projektu; skutečně si nemyslíme, že jsme a budeme jediní, kdo na poli podpory rodin s vážně 
nemocnými dětmi působí, a navíc: čím širší nabídku možností budou mít rodiny v České republice k dispozici, tím 
lépe. Na druhé straně však už v této oblasti pracujeme dvacet let, jsme v kontaktu s řadou dětských hospiců 
v zahraničí a jde nám tedy samozřejmě také o ochranu zásadních principů dětské hospicové péče a respekt vůči 
nim: dětský hospic je zařízením přesně definovaného typu a řídí se určitými pravidly. Obáváme se, že zjevně 
lobbistické kroky, jaké podniká o.s. „V dobré víře“, navíc bez provázanosti na v ČR již existující hospicové hnutí, 
zde mohou nadělat více škody, než užitku. 
Za Nadační fond Klíček: 

       
Jiří Královec 

        
 
 
 
V Praze dne 31. října 2008 


