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Obyvatelé celého Jihočeského 
kraje mají k dispozici jen jeden 
lůžkový hospic pro nevyléči-
telně nemocné pacienty, který 
sídlí v Prachaticích. Již několik 
let usiluje o zřízení lůžkového 
hospice také v krajském městě 
českobudějovický oblastní spo-
lek Českého červeného kříže 
(ČČK). „Pro vybudování lůžko-
vého hospice je již vypracován 
projekt a v Českých Budějovi-
cích je vybrán i pozemek, kde 
by stavba mohla stát. Pozemek 
nyní spravuje Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých (ÚZSVM) a dlouhodobě 
jedná s Českým červeným 
křížem o převedení pozemku 
právě pro výstavbu lůžkového 
hospice. Pokud se veřejný zá-
jem podaří doložit, ÚZSVM 
dle vyjádření mluvčího Radka 
Ležatky by měl být převodu 
pozemku českobudějovickému 
Červenému kříži nakloněn, ne-
boť ctí zájem veřejnosti o stav-
bu tohoto zařízení. Když bude 
Český červený kříž pozemek 
mít, může okamžitě zahájit dal-
ší kroky ke stavbě lůžkového 
hospice v krajském městě. Pro-
to před nedávnem vznikla ofici-
ální petice, kterou chce Český 
červený kříž státu doložit zájem 
veřejnosti, aby mohl být poze-
mek pro vybudování hospice 
českobudějovickému Červené-
mu kříži převeden,“ říká Magda 

Kümmelová, odborný psycho-
sociální poradce pro umírající, 
jejich rodiny a pro pozůstalé  
z Modré pomněnky. 

Co to vlastně hospic je? 
Hospic je specializované 

zařízení, které poskytuje po-
třebnou péči nevyléčitelně 
nemocným v terminální fázi 
života – umírajícím, ale také 
jejich rodinám. Úkolem ka-
ždého hospice je především 
naplnění tří hlavních cílů – od-
stranění nesnesitelných bolestí 
a dalších těžkých symptomů 
pacientovy nemoci, zachování 
pacientovy lidské důstojnosti 
do posledního okamžiku a také 
to, aby umírající nezůstal v po-
sledních chvílích sám. Ale ne-
jen umírající pacienti potřebují 
péči, neméně důležité je pečo-
vat také o jejich blízké, kteří 
touto situací samozřejmě také 
velmi trpí. Proto jsou i pro ně  
v každém lůžkovém hospici 
připravena lůžka, aby mohli 
podle svých možností a potřeb 
se svým umírajícím blízkým 
strávit poslední dny jeho živo-
ta. Je to úžasná možnost pro ty, 
kteří se nemohou o svého umí-
rajícího z různých důvodů ne-
přetržitě starat doma (těm, bo-
hudíky, podobně slouží terénní 
služby a domácí hospice), ale 
zároveň s ním chtějí být. Ve 
své každodenní praxi v porad-
ně vidím, že takových rodin, 
které se nacházejí v této velmi 
těžké situaci, neustále přibý-
vá. A právě pro ně se snažíme 

lůžkový hospic v Budějovicích 
vybudovat.

A v čem je tedy problém? 
Ani bych neřekla v čem, ale 

spíše v kom. Ačkoliv by se 
zdálo, že proti vybudování ta-
kového zařízení, které by takto 
sloužilo všem Jihočechům, ne-
může nikdo být, najdou se bo-
hužel i lidé, kteří nám v našem 
úsilí házejí klacky pod nohy. 
Přesvědčují veřejnost zcela ne-
relevantními argumenty, proč 
budějovický hospic nestavět. 
Moc mě mrzí, že když už máme 
možnost tolika lidem v jejich 
posledních chvílích pomoci, 
musíme za to bojovat mimo 
jiné i s těmi, kterým jde nejspíš  
o něco úplně jiného, než o to, 
pomáhat druhým. I když to 
mnozí veřejně nepřiznají.  

Hospic v Prachaticích ale mo-
hou využít lidé z celého kraje... 

V Českých Budějovicích 
jsem založila Jihočeské centrum 
pomoci Modrá pomněnka, kde 
pracuji s rodinami umírajících, 
a velmi rychle jsem zjistila, že 
mnoho rodin ani při nejlepší 
vůli využít hospice v Prachati-
cích prostě nemůže. Jsou v tak 
těžké a bolestné situaci postave-
ni před velké dilema – mají na 
čas opustit děti doma, riskovat, 
že přijdou o práci, aby mohli 
být poslední společné dny se 
svou umírající maminkou, ba-
bičkou, dědečkem? Či jak se 
potom dostanou narychlo až 
na Šumavu do Prachatic? Ano, 

prachatického hospice běžně  
a bez potíží opravdu využívají  
i obyvatelé Budějovic, ale jen 
ti, kteří si to mohou dovolit 
(anebo nepovažují za potřeb-
né se svým umírajícím být).  
A navíc, nejde přece zdaleka jen 
o obyvatele Budějovic – co ti, 
kteří to mají do Prachatic ješ-
tě dál? A lidé z venkova? Bez 
auta je to do Prachatic „výlet“ 
na celý den! Z většiny míst se 
přece jenom daleko snáz dojede 
do krajského města než na Šu-
mavu do Prachatic, to je jasné. 
Samozřejmě, že není možné mít 
hospic v každém větším městě, 
ale tím spíš bychom měli pře-
mýšlet, jak to udělat, aby byl 
co nejpřístupnější co nejvíce 
lidem. Na tom se, jak pevně vě-
řím, shodneme asi všichni. Ano, 
ne vždy je prachatický hospic 

zcela zaplněn, ale není to prá-
vě tím, že ne každý tam může 
denně jezdit, notabene třeba  
v zimě? Neustále se na naše Ji-
hočeské centrum pomoci Mod-
rá pomněnka obracejí nešťastní 
lidé, kteří jen kvůli tomu, že 
jsou pro ně Prachatice fakticky 
opravdu nedostupné, hospic pro 
své blízké prostě využít nemo-
hou. A když se svým blízkým 
chtějí v jeho posledních dnech 
být co nejvíce (což je přece také 
součástí paliativní péče), musejí 
ho holt nechat umírat na LDN. 
A nám jde přece o to, pomo-
ci i těmto mnoha rodinám, ne 
jenom těm, kteří si to mohou 
dovolit. Zvláště když právě teď 
takovou možnost máme. Je to, 
jak pevně věřím, prostě naše 
povinnost. Povinnost nás všech. 
Je to nepoctivý argument?

A mohou nějak obyvatelé již-
ních Čech pomoci tomu, aby 
se lůžkového hospice v kraj-
ském městě opravdu dočkali? 

Vše teď závisí na tom, zda se 
nám podaří státu doložit patřič-
ný zájem jihočeské veřejnosti. 
Tomu může pomoci každý  
z nás a to svým podpisem na 
oficiální petiční listině, napří-
klad přímo v sídle českobu-
dějovického Červeného kříže 
v Husově ulici nebo třeba na 
webu Modré pomněnky (www.
modrapomnenka.cz). A pokud 
byste chtěli pomoci ještě víc  
a přidat podpisy i od známých, 
kolegů, příbuzných či kamará-
dů, můžete si podpisovou lis-
tinu na tomto webu také stáh-
nout. Prosíme, pomozte nám, 
vždyť na konci života budeme 
jednou všichni... 

DRBŇÁKOV
TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z KRAJE

Bojují za hospic  
v Českých Budějovicích.  
Není to ale jednoduché
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