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„To již pře-
ce zažíváme. V prv-

ní vlně si lidé nezištně po-
máhali výrobou a distribucí 
roušek, podporovali zdra-
votníky. Nyní v nouzovém 
stavu máme jedinečnou 
příležitost k větší rodinné 
soudržnosti. Můžeme najít 
či znovuobjevit krásu spo-
lečných chvil. Více spolu 
hovořit. Více spolu (světe 
div se!) mlčet. Máme pro-
stor vzít telefon a více či 
častěji volat svým blízkým 
a vyjádřit o ně zájem, sta-
rost, nabídnout pomoc. Vy-
užijeme tuto příležitost?“

 Řeší téma covid i vaši 
klienti?

„Naše pacienty proble-
matika epidemie spíše míjí. 
Pro těžce nevyléčitelně ne-

jme-
nová-

vá naši ko-
nečnost. Mu-

síme stát nohama 
na zemi a připustit si, 

že někteří lidé ve světě, i v 
naší zemi, na nákazu koro-
navirem zemřou. Neděsit 
se toho. Ale nadechnout se 
a pomáhat tam, kde lze. A 
netrápit se marně tam, kde 
pomoci nelze. Smrt není 
selhání medicíny. Je sou-
částí života.“ 

 Může nám covid při-
nést i něco pozitivního?

du nebezpečné. A nejen v 
souvislosti s covidem.“

 Čím si vysvětluje-
te, že zveřejňování počtu 
úmrtí na covid budí tak 
protichůdné reakce?

„Tisíce let byl lidský ži-
vot nesamozřejmý, zatímco 
smrt ano. Do počátku 20. 
století bylo běžné, že v 
rodinách se dospělosti 
často dožila jen men-
šina dětí. A rodina 
to musela unést. I 
stát. S rozvojem 
medicíny a nástu-
pem antibiotik se 
to změnilo a situ-
ace se obrátila - 
nesamozřejmost 
života byla vystří-
dána nesamozřej-
mostí smrti.“

 A teď sleduje-
me počty úmrtí…

„...a u mnohých 
to vyvolává křečovitý 
strach. Bez příkras totiž po-
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Milosrdná lež je 
nemilosrdná!

Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v  Pra  chaticích Robert Huneš

V tyto dny zapalujeme svíčky za své 
blízké a vnímáme pomíjivost našeho 
žití. Jednou z možností, jak odejít dů-
stojně, je prožít poslední dny v hospi-
cu. „Jsou to místa, kde bolest je mno-
hem menší, než se lidé obávají. Kde je 
radost větší, než si svět umí předsta-
vit,“ říká Robert Huneš, ředitel Hospice 
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Text:  Bohumil křeček
Foto:  archiv

 Na svém blogu jste 
koncem září napsal: Milá 
epidemie: Mám strach, 
ale nebojím se tě. Platí to 
stále, i když počet nakaže-
ných a umírajících od té 
doby dramaticky stoupl? 

„Dnes bych to formulo-
val jen trochu jinak. Milá 
epidemie: Nemám z  tebe 
strach, ale mám k  tobě re-
spekt a cítím bázeň. Jis-
tým přirovnáním je můj 

PhDr. Mgr. Robert 
Huneš, MBA je 

také prezidentem 
Asociace 

poskytovatelů 
hospicové paliativní 

péče ČR.

vztah k Bohu. Nemám z 
něj strach, který paralyzuje 
moje schopnosti, nejsou to 
vzbouřené negativní emo-
ce jako odpověď na hrozící 
nebezpečí. Ale mám před 
ním bázeň. Bázeň je obava 
z toho, abych neublížil ně-
komu, koho mám rád.“

 Kam zmizel strach?
„Došlo mi, že strach 

mám spíše z lidské hlou-
posti, kombinované přede-
vším s falešným sebevědo-
mím. To považuji za oprav-

mocné a umírající je důle-
žité, aby se dobře vyspali. 
Aby jim zabrala injekce na 
bolest. Aby pro ně sestra či 
lékař měli čas a vlídné slo-
vo. Aby vnímali, že jejich 
život má hodnotu i na jeho 
konci. Aby se mohli setká-
vat s nejbližšími, odpustit 
si dluhy vztahové i hmot-
né. Aby si s nimi před od-
chodem na Věčnost doká-
zali říci pět nejdůležitějších 
slov v životě: Děkuji Ti! 
Odpusť mi! Odpouštím Ti! 
Mám Tě rád! Můžeš jít!“

 Dá se říci, co je klí-
čem k pěknému umírání? 

„Univerzální klíč ne-
znám. Naším cílem v hos-
picu je vysoká kvalita ži-
vota až do jeho přirozené-
ho konce. Ideálem je, aby 

člověk umíral usmířen, bez 
bolesti fyzické, psychic-
ké, sociální a duchovní a s 
vděčností za život. V praxi 
jsem si ověřil, že mnohdy 
k tomuto cíli dojít lze. Sta-
nout v mysli na konci svých 
dní tak, že si člověk doká-
že poctivě do vlastních očí 
říci: »Můj život měl smy-
sl«.“ 

 Kdybyste neměl rád 
svou práci, těžko byste ji 
dělal. Ono to zní možná 
zvláštně, ale řekl byste, že 
máte rád umírání a smrt? 

„Máte pravdu, svoji prá-
ci bez lásky k ní nelze dělat. 
Hospicová péče je to nej-
lepší, co moderní společ-
nost umí poskytnout umí-
rajícím. A když je něco 
Pokračujte na str. 14 a 15

Věty před smrtí
Před třemi roky se pracovníci hospiců sdruže-
ných v Asociaci hospicové paliativní péče ve 
svých zařízeních klientů ptali: co byste ve svém 
životě udělali jinak? několik dnů či týdnů před 
úmrtím například říkali:

„co bych chtěla změnit, kdyby to šlo, jsou 
vztahy. Jsou opravdu to nejdůležitější.“

 „Ať každý nechá žít a žije svůj život slušně, 
aby neměl výčitky svědomí.“

„více času bych věnoval rodině. Peníze za 
práci nejsou všechno.“

„vyplácí se poctivost. to bylo odjakživa a 
bude dál. na nepravost se vždycky přijde, i když 
je to třeba za deset let.“

„zažít bych chtěl ještě jednou velkou lásku.“

Okrádá umírajícího o čas.
Hospice jsou zařízení určená 

pro pacienty s nevyléčitelnou 
nemocí. 

Jen málokdo by asi nepřál strávit třeba 
takto své poslední dny...

Klienti hospiců 
vědí, že jejich čas 

se krátí. 

„Přeji českému zdravotnictví 
více úcty k lidskému životu, 

zejména při umírání. Přeji mu 
důvěru a naději, kterou pěkně 

vystihl V. E. Frankl: Jeden 
velký okamžik prožitý v závěru 

našeho bytí může dát zpětně 
smysl celému našemu životu,“ 

říká Robert Huneš.



1. listopadu 2020 www.blesk.cz svátek zesnulých 1514 svátek zesnulých www.blesk.cz 1. listopadu 2020

vil řadu let v  kriminálech, 
prohlásil: »Ve svém živo-
tě jsem byl grázl.  Ruku na 
mne vztáhlo mnoho lidí, ale 

až v hospici jsem poznal, 
že se dá vztáhnout také, 

když mne chce někdo 
pohladit. Toto pro-
středí mi pomohlo 
odpustit těm, kteří 
mi ublížili.« Nebo 
si vybavuji příběh 
naší pacientky. Měla 
za sebou znásilňo-

vání vlastním otcem, 
bití, bezdomovec-

tví. Bylo jí 38 let a po-
slední měsíce před smrtí 

strávila v  hospici. Sama 
doznala, že nejkrásnější 

chvíle života prožila až na 
konci života při těžkém ná-
dorovém onemocnění. To-
lik péče, něhy, dárků, zá-
jmu druhých nikdy nezaži-
la. Takovéto příběhy, které 
zažíváme, jsou naplněním 
smyslu hospicové péče. Je 
to místo, kde vše podřizu-
jeme tomu, aby se ze života 
odcházelo v klidu a smíře-
ní. Hospic je něžná, lásky-
plná péče, dobrá tečka za 
životem.“

místo toho, aby jej litoval, 
odvětil: »Nepřišel jsem za 
tebou kvůli tomu, jak vy-
padáš, ale proto, že jsi ka-
marád!« A mohli si hezky 
povídat, ba se v těžké situ-
aci i zasmát. Dáme-li prů-
chod lidství, pak humor má 
své místo v životě člověka i 
na konci jeho dní.“ 

 Proč jste přesvědče-
ný, že hospicová péče je to 
nejlepší, co moderní spo-
lečnost umí poskytnout?

„Protože umožňuje dů-
stojný odchod z tohoto svě-
ta. Nikdo nemusí trpět ne-
snesitelnou bolestí, to již 
medicína umí. Obtížněj-
ší je, jak zaléčit bolest na 
duši. Jak si poradit s vý-
čitkami svědomí. Umíra-
jící obvykle nepotřebu-
je psychologa, ale slova a 
skutky, které odpovídají na 
jeho existenciální otázky. 
Potřebuje ubezpečení, že v 
křehkosti těžké nemoci jej 
uchráníme od všeho zlého, 
z čeho má strach.“

 Mají strach ze smrti?
„Dosti zaměňují fak- 

tum smrti za proces 
umírání. Smrti se 
lidé obvyk-
le nebojí, 
u m í -

rání ano. Ve skutečnosti se 
jedná spíše o strach z osa-
mělosti, ze ztráty vlastní 
důstojnosti. Bude mě chtít 
dcera takto vidět? Inkonti-
nentního? Upoutaného na 
lůžko? To jsou projevy so-
ciální bolesti. Nebo obava z 
toho, co bude, strach z ne-
známa, měl můj život smy-
sl, mohu odčinit své viny? 
Š v ý c a r s k o -
-americ-

ká psychiatrička Elisabeth 
Kübler-Rossová pojmeno-
vala pět fází prožívání po 
sdělení diagnózy: 1. popí-
rání, negace; 2. zlost, ag-
rese; 3. smlouvání; 4. de-
prese; 5. smíření, akcepta-
ce. V hospicích se snaží-
me provázet pacienta tak, 
aby došel smíření. Se se-
bou, s druhými, s Bohem. 
Ne vždy se to podaří, ale 

mnohdy ano. Dob-
rá péče je kon-

tinuální, všudy a vždypří-
tomná nabídka pomoci při 
volání po smyslu života. O 
tu se v hospicích snažíme. 
Její krádež, třeba i v podo-
bě nenabídnutí této mož-
nosti umírajícímu, působí 
velká trápení.“

 Jak to tedy chodí 
v hospicích?

„Není tu čas ani sil na 
přetvářku. Vše je tu přizna-
né. Lež je kontraproduktiv-
ní, vysilující všechny zú-
častněné. Přál bych si, aby 
tato vyrovnanost na kon-
ci dní byla i mimo hospice 
– v domácnostech, nemoc-
nicích, domovech důchod-
ců.  Člověk, jako jediný z 
živočišné říše, si je vědom 
vlastní konečnosti. Na kon-
ci svých dní tím více a hle-
dá spíše smysl života, jeho 
dobré završení, předání 
dobré hodnoty, vzpomínky, 
odkazu, zadostiučinění… 
Nikoli starost o vlastní dia-
gnózu či prognózu.“

 Takže milosrdnou lež 
na konci života neuzná-

váte?
„Žádná milosrd-

nejlepší, je krásné mít na 
tom podíl. Nadto – co je 
víc než pomáhat druhým? 
Vůči hospicům panuje řada 
předsudků. Z vnějšku vy-
hlížejí negativněji, smut-
něji a odtažitěji, než ja-
kými ve skutečnosti jsou. 
Jsou to místa, kde bolest je 
mnohem menší, než se lidé 
obávají. Kde je radost větší, 
než si svět umí představit.“

 Vážně?
„Na smrtelné posteli, 

když se loučí rodina s umí-
rajícím dědečkem, jistě ne-
budou dunět salvy smíchu. 
Ale je řada jiných situací a 
momentů, kdy je to moud-
ré, je i příležitost, leč schá-
zí odvaha k humoru. Řeknu 
příklad. Náš pacient s kar-
cinomem recta, který tak 
nemohl sedět, jenom ma-
linko chodil či ležel, stojí u 
okna a snídá. Paní uklízeč-
ka přijde k němu na pokoj, 
že mu uklidí, a říká mu: 
»Proč si k té snídani nesed-
nete?« On se k ní otočil a 
s rohlíkem v ruce povídá: 
»Ale paní, já nemůžu. Já 
mám konečník v prdeli.«“ 

 Teď si nejsem jistý, 
jak v rozhovoru navázat.

„Tak já dám další pří-
klad. Za těžce nemocným 
pacientem, jehož fyzické 
vzezření odpovídalo vážné 
nemoci, přišel na návště-
vu kamarád. Z lůžka mu 
říká: »Fando, to ale vy-
padám, co?« Na-

Jak oznámit 
blížící se konec?
„Požádá-li pacient o 
sdělení prognózy, dáv-
kujeme ji po částech. 
Tak, aby neztratil naději, 
důvod žít. Ale nikdy ne-
lžeme. Přijímáme odpo-
vědnost a vlídně, laska-
vě, jemně a v dostatku 
času říkáme pravdu. Ne-
snažíme se zříci odpo-
vědnosti jejím přenese-
ním na jiného,“ říká Ro-
bert Huneš. Když se je-
den z pacientů dozvěděl 
o metastázách na ját-
rech, zareagoval: Tak to 
už se nemůžu na nic tě-
šit, že? A lékař mu od-
větil: Můžete! Těšit se na 
to, že tu budete s námi! 
A pacient úlevně do-
dal: A to je fakt. Tak to je 
fajn. Mně je s vámi dob-
ře! „Tento příklad není 
smyšlený, ale ověřený v 
praxi. Vždy je třeba za-
chovat naději, smysl a 
důvody k životu. Pacient 
ví na čem je, cítí větší či 
menší úlevu. Mnohokrá-
te nám dali klienti naje-
vo, že jsou za informa-
ci rádi, vděčni. Že to již 
»stejně dávno tušili«.“

Vinnetou se chce bratřit
ceduli ticho léčí v hospici sv. Jana n. neumanna 

nikde nenajdete. Mohlo by tu ale viset upozornění: 
láska pomáhá. A humor taky. A tak vznikla knížeč-
ka veselých hospicových příběhů vinnetou se chce 
bratřit. „skrze ni lze mnohé pochopit, hodně se po-
bavit a jejím zakoupením přispět na dobrou věc,“ 

říká Robert huneš.
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Pan profesor se šprajcnul. I když bylo pozdě, 
nechtěl za žádnou cenu do postele. Manželka, 
která byla na pokoji s ním, měla obavy, aby se 

kvůli počínajícímu alzheimeru neztratil. Zavolala 
tedy na pomoc mladou sestru.

„Pane profesore, už je čas na spaní.“
„Kdepak, já tady budu ještě sedět.“

„Pojďte si raději lehnout. Vezmeme si pyžamo a 
půjdeme do postele.“

Profesor se na sestřičku podíval a prohlásil: „Jste 
bezpochyby velice půvabná dáma, ale do postele s 

vámi nepůjdu.“

Sestra k ženě 
hospicového pacienta, 
někdejšího kantora: 

„Byl váš manžel, když 
učil na vysoké škole, 
přísný na studenty?“

„Na studenty ano. Na 
studentky ne.“

Na sesternu vstoupil 
pacient a rezolutně 
prohlásil: „Už jsem 
přišel na to, proč se 
tady tak umírá!“

Sestry čekaly 
všechno, ale tohle 

ne.
„Může za to 

kuchař. Ty jeho 
bramborový 
knedlíky.“

ná lež neexistuje. Naopak 
je velmi nemilosrdná. Po-
kud v podobných kritic-
kých chvílích budeme paci-
entovi lhát, ukradneme mu 
zbývající čas. Čas, se kte-
rým by naložil zcela jinak, 
byl-li by pravdivě informo-
ván. Největší překážkou 
dobrých lidských vztahů 
je lež a nedůvěra. I v umí-
rání.“

 Jenže rodina to mys-
lí dobře...

„A výsledek? Rodina 
izoluje umírajícího od sku-
tečnosti. Nic netuše leží 
doma na lůžku, jenže vní-
má a je schopen posoudit 
význam převozu do nemoc-
nice. Rychle pochopí, že 
nastává jeho konec a bude 
umírat v naprostém osa-
mění. Důsledkem je ztrá-
ta důvěry v lékaře i v rodi-
nu… Nikoli neběžné jsou 
pak tragikomické situace, 
kdy pacient ví, že umírá, 
ale před ostatními dělá, že 
to neví. A příbuzní se snaží 
dělat, že nevědí, že pacient 
umírá, ačkoli to dobře vědí. 
Nemá smysl lhát.“

 Spousta lidí si přeje 

rychlou smrt. Je rovnítko 
mezi ní a dobrou smrtí?

„Jsem přesvědčen, že ni-
koli. Rychlá smrt, ve smys-
lu náhlá, bere člověku to, o 
čem jsem se již zmínil – 
čas na smíření a vědo-
mé završení života. V 
hospicích jsme byli 
mnohokrát svědky 
radosti z překona-
ných obav, toho, kdy 
se na smrtelné poste-
li usmířili celoživot-
ně rozkmotření lidé 
den dva před smrtí, 
kdy ateista nalezl ces-
tu k Bohu, kdy umíra-
jící matka »počkala« na 
dceru, než přiletěla z dru-
hého konce světa se s ní 
rozloučit.“

 Na co nejraději umí-
rající vzpomínají? 

„Na to dobré, co v životě 
prožili, co dokázali. Nebo 
jaké překážky a nepohodu 
osudu ustáli. Ostatně, říká 
se: Konec dobrý, všechno 
dobré. To platí i o umírání.“

 No, taky se říká: To 
nejlepší na konec… 

„I to se tady stává. Jis-
tý náš pacient, který strá-

Radost. Lidé v hospicích 
své poslední dny, týdny 

či měsíce prožívají, ne jen 
tráví.

Podat pomocnou 
ruku. A nebo 

jen držet svého 
blízkého. Mluvit s 
ním. Mlčet s ním. 

Být s ním.

Podle průzkumů 
si většina z nás 

přeje umřít 
doma. A realita? 

Nejčastěji náš 
život končí v 
nemocnicích.


