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Srdce tuší, že je v něm 
něco silnějšího než smrt.

(Anselm Grün)
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20 let laskavé péče o nemocné
Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo 
odcházejí i  pro ty, kteří zůstávají. A  my v  hospici věříme, že může být 
i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrás-
nější kontury, může i  podvečer života vrhnout nové světlo na  prožitý 
život.

Chceme být v těchto chvílích nemocnému i jeho rodině nablízku a po-
máhat zvládat všechno těžké.
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Slovo biskupa Mons. Jana Baxanta

V  současné době, zvláště v  roce 20. výročí Hospice sv.  Štěpána, si 
můžeme vybavit příběhy o životě a posledních etapách životních cest 
starých a nemocných lidí v ústavech, kterým se dosti nevhodně říkalo 
„starobince“, později „domovy důchodců“, ale i  nemocniční „léčebna 
dlouhodobě nemocných – tzv. LDN". Nyní přece jen kultivovanějším 
způsobem „domovy pro seniory“. Všechny tyto instituce se ve své době 
jistě s nejlepší vůlí snažily usnadnit starším, často opuštěným a mnohdy 
už nepohyblivým lidem zpříjemnit poslední chvilky pozemského života. 
Charitní i sociální státní ústavy vykonaly nepochybně mnoho dobrého.

V porevolučních letech si mnozí lidé uvědomovali nedostatek ve výčtu 
dobročinných ústavů. Zjišťovalo se, že pro nemocné v terminálním stavu 
chybí ještě cosi, co by svým uspořádáním a celkovou atmosférou péče 
suplovalo domov, doslova v  tom nejlepším smyslu slova. Tam přece 
bychom chtěli i my, v blízkosti svých drahých, obklopeni jejich obětavou 
láskou, sami potkat svou vlastní „sestřičku“ smrt. Prostě doma. 

Myšlenka hospicové služby se před 20 lety objevila i v Litoměřicích. Sa-
mozřejmě je evidováno, kolik našich bližních bratří a sester se loučilo se 
světem právě v litoměřickém hospici. Možná, že by se dalo i zjistit, kolik 
mší svatých bylo odslouženo a  kolik modliteb bylo za  ono dvacetiletí 
předneseno k  Bohu jak z  bolavých duší samotných nemocných, tak 
i obětavých zaměstnankyň a zaměstnanců hospice.

Co se však nedá spočítat, je intenzita Kristovy přítomnosti, nelze sesta-
vit soupis nebeských darů a milostí dobrého Boha v místech a prostoru, 
kde stávala porodnice. Tehdy tam noví malí lidé spatřovali světlo světa, 
nyní tam opět lidé, obtíženi svými bolestmi, ale obklopeni dobrotou hos-
picových pečovatelů, spatří Boží světlo při setkání ve smrti s Ním. Hospici 
sv. Štěpána a všem jeho zaměstnancům, zakladatelům a dobrodincům 
gratuluji a Boží požehnání všem ze srdce vyprošuji.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Historie Hospice sv. Štěpána
Myšlenka založit a provozovat lůžkový hospic v Litoměřicích vznikla již 
v polovině devadesátých let.

Pro vybudování tohoto zdravotnického zařízení byla vybrána budova 
bývalé porodnice na Dómském pahorku, která byla zrekonstruována 
a přebudována na hospic s 26 lůžky.
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Jak to všechno začalo

• 27. 4. 1997 – papež Jan Pavel II. při své pražské návštěvě posvětil 
Základní kámen budoucího hospice

• listopad 1997 – registrace Občanského sdružení pro vybudování 
hospice v Litoměřicích – zakládající členové Róza Kašparová, Ivo 
Fidler, Tomáš Smolek a Miroslav Šantin

• jaro 1998 – první valná hromada sdružení – 19 členů, předsedou 
zvolen MUDr. František Pražák, tehdejší primář chirurgického 
oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích

• podzim 1998 – podán projekt na MZ ČR na vybudování hospice

• jaro 1999 – zahájení stavebních prací v budově bývalé porodnice 
a na přilehlém pozemku

Slavnostní otevření hospice – 2. 2. 2001
• 13. 2. 2001 – zahájení lůžkové péče

• říjen 2001 – zahájení provozu poradny a půjčovny pomůcek

• 2002 – vybudováno Edukační centrum a vybaveny stážovny

• březen 2008 – registrace domácí ošetřovatelské paliativní péče

• duben 2013 – zahájení ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti

• leden 2014 – zahájení služeb domácí hospicové péče 
a odlehčovacích služeb

• leden 2016 – v Rejstříku spolků zapsán nový název 
– Hospic sv. Štěpána, z.s., reagující na změny dle Nového 
občanského zákoníku

• Jsme členy Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb.

Vedení hospice

Ředitelé

MUDr. František Pražák leden 2001 – březen 2001

Pavel Česal červenec 2001 – květen 2013

Mgr. Monika Marková  červen 2013 – doposud

Primáři

MUDr. František Pražák  leden 2001 – květen 2001

MUDr. Josef Mališ květen 2001 – prosinec 2006

MUDr. Marie Goldmannová  leden 2007 – 2019

MUDr. Petra Klimecká 2019 – doposud



6 7

 

Náročné cesty vedou  
vždy do krásných míst. 

Slovo Tomáše Smolka,  
zakladatele Hospice sv. Štěpána

Milí přátelé, příznivci a  podporovatelé hospice, tak nám ten čas nějak 
utíká. Řekli byste, že našemu hospici je už 20 let? Vždyť vypadá čím dál 
tím stejně ☺.

Rád bych při této příležitosti zavzpomínal na jeho začátky… 

To se začal psát rok 1997, kdy se zrodila myšlenka vybudovat hospic 
v  Litoměřicích. Vzhledem k  mým zkušenostem s  umíráním maminky 
„za plentou“, s péčí o onkologického pacienta a jeho odcházení v rodině 
a na základě velice pozitivních zkušeností z prvního hospice v Čechách 
– Hospice sv. Anežky v Červeném Kostelci, jsme se rozhodli vybudovat 
hospic také v našem městě. Shodou okolností se v té době přestěhovala 
porodnice do nové nemocnice, naskytla se naděje na pronájem uvol-
něné budovy. Pro tuto myšlenku se nadchlo postupně pár nadšenců, 
a tak jsme s pomocí MUDr. Svatošové začali podnikat první kroky. Bylo 
založeno občanské sdružení, vypracovány stanovy, proběhlo schválení 
na  ministerstvu, založení účtu pro sponzorské dary a  dotace, později 
i  pro příspěvky členů sdružení. Prvním větším „startovacím“ darem 
byl příspěvek 40 tisíc od  nadace Ecce homo. Tím jsme mohli uhradit 
propagační materiály a  různé poplatky spojené s  registrací a  dalšími 
povoleními.

„Základní kámen“ byl 27. 4. 1997 osobně požehnán papežem Janem 
Pavlem ll. při setkání na  Letné v  Praze, během jeho návštěvy naší 
země. Kámen se podařilo vyrobit a připravit během několika málo dní. 

Na podzim téhož roku byla 27. 11. ustavena první Rada sdružení, kterého 
jsem byl zvolen ředitelem. Postupně přibývali noví členové, a Sdružení se 
rozrůstalo. Na valné hromadě 20. 2. 1998 byly schváleny změny stanov 
a  nový název „Sdružení pro založení a  podporu hospice Litoměřice“. 
Na třetím jednání Rady 20. 4. 1998 bylo schváleno přijetí nových členů, 
mezi něž patřil také MUDr. František Pražák, který byl zvolen ředitelem 
Sdružení. Následně byla oslovena projekční kancelář Ing.  Falty, která 
se ujala zpracování projektu. Na podzim r. 1998 nám Město Litoměřice, 
předalo objekt bývalé porodnice.

Na jaře 1999 byl schválen prováděcí projekt a vyhlášeno výběrové řízení 
na  dodavatele stavby. Byla vybrána stavební firma Bust Budyně nad 
Ohří – generální dodavatel stavby. Jelikož území, na kterém stojí hospic, 
patří mezi nejraněji osídlenou lokalitu města, byl nám předepsán archeo-
logický průzkum. Ten však ze zákona hradí investor stavby – a problém 
byl na světě. Tehdy se však zachoval gentlemansky Okresní úřad v čele 
s panem Pohlem a přispěl z velké části na tyto náklady. Průzkum se však 
protáhl o tři měsíce, což opozdilo i zahájení stavby. Ta byla zahájena až 
v říjnu 1999. Vzhledem k mírné zimě stavba pokračovala prakticky bez 
přerušení, takže jsme 2. února 2001 mohli slavnostně otevřít tehdy pátý 
hospic v České republice a první hospic pro celou severozápadní část 
republiky. Prvního pacienta jsme přijali 13. února 2001. Postupně jsme 
hospic rozšířili o Poradnu a půjčovnu pomůcek a službu prádelny pro 
veřejnost. 

Do dalších let přeji hospici dostatek ochotných, laskavých a empatic-
kých zaměstnanců, stejně jako dostatek dobrovolníků, podporovatelů 
a přátel hospice. 

Tomáš Smolek
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Bůh nevede lidi za ruku,  
ale za srdce. 

Slovo Mgr. Moniky Markové, ředitelky hospice, 
tehdejší vrchní sestry

Je tolik vzpomínek za těch 20 let… Vlastně jdou ještě trochu dál 
do minulosti.

V  září 2000 nám Diecézní charita půjčuje učebnu v  budově bývalého 
probošství na Dómském náměstí a probíhají první pohovory s budou-
cími zaměstnanci. Tolik milých lidí se sešlo. Je radost poslouchat jejich 
motivace k  práci. Vytáhlá usměvavá štíhlá Romča, elegantní Martina, 
rozvážná Dagmar, Iveta, Lucka, Miluška, Přemek, Janička s Kájou, Věrka, 
Markéta, Iva, Jitka… Rýsuje se dobrý tým. 

A pak v půlce ledna 2001 nastupují. Měli jsme si chystat oddělení, ale ješ-
tě není všechen nábytek a hlavně, ve staré budově chybí okna, protože 
výroba měla výpadek. Všude hrozná zima. Zázemí máme v těch prvních 
dnech v současné kanceláři fundraisingu. Vodu na mytí oken a dveří si 
ohříváme v rychlovarné konvici. 

A opravdu jen krátce před slavnostním otevřením, už bylo vše důležité 
na  svém místě. První dokumentace, první objednávka léků do  úplně 
prázdné lékárny. Zaškolení práce s  prvními lineárními dávkovači. První 
vyzvedávání opiátových receptů tehdy ještě na okresním úřadě. A po-
tom první rozpis služeb a  13. 2. 2001 první pacient. Zatím je v provozu 
jen přízemí, na druhém patře probíhají exercicie, které vede P. MUDr. La-
dislav Kubíček. V pokojích pro pacienty jsou ubytováni hosté, modlí se 
za budoucí pacienty, meditují. Probíhá měsíc otevřených dveří.

Někdy mezi tím probíhá focení na první „provozní“ propagační materiály. 
Na  těch dosavadních byly jen fotky budov „dříve“ a  „potom“. Nyní by-
chom už chtěli i nějaké s pacienty, ale jak to udělat? A tak si můj manžel 
bere do hospice pyžamo a propůjčuje se k roli pacienta. Markéta a  já 
se střídáme v rolích sester a příbuzných. Letáček je vytištěn jen v pár 
kusech, brzy už máme fotky z opravdového hospicového života…
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Komu a jak sloužíme

Péče o pacienty v závěru života je podstatou 
hospicové péče.

 

Pospěšme milovat lidi,  
neboť tak rychle odcházejí.

Komplexní paliativní léčba a péče

Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech pří-
znaků, které přináší život ohrožující nemoc. Cílem naší práce je zajistit 
nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím 
prostředí, tak při hospitalizaci v  našem lůžkovém zařízení. Za  tímto 
účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci 
paliativní medicíny a  léčby bolesti. Tato péče je zaměřena i  na  rodiny 
našich pacientů. V  lednu 2014 byl zahájen projekt domácí hospicové 
péče, kterou poskytujeme do vzdálenosti do 30 km od Litoměřic. Pro 
hospicovou péči se musí vždy rozhodnout sám nemocný spolu se svou 
rodinou.

Lůžková péče

Je určena pacientům v terminálním (v závěrečném) stádiu jejich nemoci. 
Tedy těm nemocným, kteří, potřebují paliativní léčbu, z jakéhokoliv důvo-
du nemohou být doma ani v jiných zařízeních.

Hospic  sv. Štěpána nabízí celkem 26 lůžek v  jednolůžkových pokojích 
s  přistýlkou s  nepřetržitou 24hodinovou lékařskou i  ošetřovatelskou 
péčí. Pacienta mohou doprovázet jeho blízcí, doba návštěv je neomeze-
ná. Důraz je kladen na přání a potřeby nemocného i jeho rodiny.

Nejčastějšími pacienty hospice jsou nemocní v pokročilém stádiu onko-
logického onemocnění, neurodegenerativních chorob, méně často pak 
nemocní v terminálním stádiu jiných onemocnění.
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Domácí péče

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a  pomoc 
nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich rodinám a blízkým, 
kteří se rozhodli pečovat o nemocného doma. Touto nelehkou situací 
doprovázíme všechny zúčastněné dle jejich individuálních potřeb.

O nemocné a jejich blízké pečuje odborný tým – zdravotní sestry, ošet-
řovatelé, sociální pracovnice. Tým je veden specializovaným lékařem. 
Nemocný tak může prožít své poslední dny mezi svými blízkými. Samo-
zřejmostí je 24hodinová pohotovost. V  případě akutní potřeby může 
za pacientem přijet vždy někdo z odborného týmu. Půjčujeme i různé 
zdravotní a kompenzačních pomůcky.

Trochu statistiky
• Za 20 let fungování hospice jsme se postarali téměř 

o 5 000 pacientů.

• Z toho bylo 4 655 pacientů v lůžkovém hospici, a to v období 
13. 2. 2001 – 12. 2. 2021. Pečovali jsme o ně celkem 137 021 dní.  
Průměrná délka pobytu pacienta byla 30 dní.

• Navíc od 21. 1. 2014 – 12. 2. 2021 jsme se postarali o 374 pacientů 
v domácím hospici. Celkem jsme vykonali 8 709 návštěv 
v domácnostech. Za pacienty jsme najezdili 136 242 km.  
Celková doba péče byla 9 793 dní.

Co je paliativní medicína

Paliativní medicína je základem péče o pacienty v závěru života.

„Paliativní péče je přístup zlepšující kvalitu života pacientů a jejich rodin, 
kteří čelí problémům spojeným s nemocí, která ohrožuje život, a to před-
cházením a zmírňováním utrpení, pomocí včasného zjištění, vyhodnocení 
a řešení bolesti a dalších fyzických, psychosociálních a duchovních potíží.“  
  Světová zdravotnická organizace 2002.

 

Nejdůležitější věci v životě  
nejsou věci. 

Slovo Mgr. Moniky Markové, ředitelky hospice, 
tehdejší vrchní sestry

Je tolik vzpomínek za těch 20 let… Vlastně jdou ještě trochu dál 
do minulosti.

Moje velmi silná vzpomínka je na našeho prvního pacienta s diagnózou 
ALS. Pan JD byl z Mělníka a měl krásnou rodinu. Nikdy nezůstal v hospici 
sám. Střídala se u něj manželka, děti a myslím, že i vnoučata. Sbíral hou-
sle, a dokud mohl, tak na ně i hrál. Můj bráška Jirka mu několikrát přišel 
do pokoje zahrát. Hrou na housle uměl potěšit i tehdejší kazatel Církve 
adventistů s.d. Jiří Tomášek. Rodina byla nejen milující a soudržná, ale 
také vynalézavá. Aby se pan D. mohl přesouvat z  lůžka do  křesla co 
nejvíc samostatně, vylepšili stávající zvedák – odstranili závěsný vak, ra-
mena doplnili o jakési kruhy s molitanem a o bederní popruh. Pacient se 
posadil, kruhy se navlékly do podpaží, popruh podobně jako horolezecké 
úvazy a nemocný se mohl téměř napřímit a udělat i pár „kroků“. Moc 
mu to pomáhalo. Pacient se velice bál dušení, které se u této diagnózy 
často popisuje, skonal však v klidu a pokoji. Poslední rozloučení proběhlo 
v naší rozlučkové místnosti a brácha Jirka hrál na housle… S manželkou 
pana D. jsem stále v kontaktu. Vzpomínání na ně, na jejich vzájemnou 
lásku a obětavost mě i nyní naplňuje velkou vnitřní radostí.

Vybavuje se mi také vzpomínka na jednu maminku, která přijela z Pra-
hy s dcerou, čerstvě dostudovanou zdravotní sestřičkou, která chtěla 
pracovat v  hospici. Maminka se potřebovala přesvědčit, že své kuřát-
ko neposílá do  nebezpečí. Z  kuřátka se vyklubala skvělá, empatická 
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kolegyně, s přechodnou zkušeností práce v  mobilním hospici Cesta 
domů. Je naší zaměstnankyní dones, i když nyní na rodičovské dovolené 
a tak daleko provdaná, že se nám po jejím skončení asi nevrátí.

Když jsme začali o hospici v Litoměřicích hovořit, nikdo nevěřil tomu, že 
by takové zařízení mohlo zrovna v Litoměřicích vzniknout, že by mohlo 
najít dostatek podporovatelů, aby se vybudovalo a udrželo. A ono je tu již 
20 let, stále roste, má úžasné zaměstnance, pro které je dobro pacienta 
a  jeho rodiny na  prvním místě. Kolem hospice vyrostla komunita lidí, 
kteří vnímají smysl takového zařízení, důležitost laskavé péče a podpory 
v závěru lidského života i podpory pozůstalých. Drží hospic nad vodou 
ve chvílích těžkých. Mnozí pomohli postupně i politicky zajistit větší část 
financování hospiců ze zdravotního pojištění a státního rozpočtu. Jsem 
za to velmi vděčná a přesvědčená, že tahle silná základna dobrých lidí 
ponese hospic i nadále.

Naše bývalá primářka MUDr. Marie Goldmannová označila hospic za „os-
trůvek pozitivní deviace ve  zdravotnictví“. Byli jsme v  té době pátým 
lůžkových hospicem, mobilní hospice teprve vznikaly zcela neformálně, 
spíše jako poradenská místa. Myslím, že po těch dvaceti letech můžeme 
celkem sebevědomě říci, že myšlenky hospice se šíří i díky nám do celé 
republiky. Stovky stávajících i  budoucích kolegů zdravotníků prošly 
našimi stážemi a praxemi. Mnoho týmů z jiných regionů se u nás učilo 
a inspirovalo. 

A protože umírání podle statistiky potká sto lidí ze sta, tak bych nám 
všem přála, aby z  ostrůvků byly kontinenty. Aby se každému člověku 
v závěru života dostalo kvalitní, odborné i lidské péče. Věřím, že litomě-
řický Hospic sv. Štěpána k tomu bude rád dále přispívat.

Monika Marková



Být spolu

Naši pacienti

 

Být spolu je dar, který není 
samozřejmostí. 

Hospic – prostor nejen pro laskavou péči, ale i přátelství, důvěru, 
důstojnost, psychickou a duchovní podporu.
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Být spolu

Rodina a přátelé

 

Všechno, čeho se dotkne láska,  
je zachráněno od smrti. 

Hospic je i místem pro rodinu nemocného a vztahy s nejbližšími.  
Je prostorem pro lásku, doprovázení, sdílení, povzbuzení, setkávání 
i loučení, vzpomínání i oplakávání.
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Být spolu

Duchovní péče

 

Co dává smysl životu,  
dává smysl i smrti.  

Péče o duchovní rozměr každého člověka je od začátku samozřejmou 
součástí naší hospicové práce. Snažíme se naplňovat nejhlubší 
potřeby lidského nitra a společně hledáme odpovědi na otázky 
po smyslu nemoci i celého života. Pacienti touží po odpuštění, 
potřebují projevit vděčnost za dobré věci v životě, potřebují 
pociťovat i projevit lásku. Díky citlivému personálu můžeme tyto 
potřeby naplňovat. Také umožňujeme účast na bohoslužbách, 
zprostředkujeme rozhovor s duchovním nebo udělení svátosti.

Jsme vděčni všem duchovním, kteří nás i naše pacienty na dvacetileté 
cestě provázeli. 
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Být spolu

Zaměstnanci

 

Otoč se tváří ke slunci  
a všechny stíny padnou za tebe! 
 

 

To, co poskytujeme našim pacientům, je pro nás samozřejmostí a jsme 
rádi, že tu pro ně můžeme být. Je to však také často těžké, náročné 
na psychiku a celou osobnost pečujícího. Jsme ale dobrý tým, jsme si 
vzájemně oporou a povzbuzením. K posílení vztahů, vzájemné důvěry 
a k pohodě na pracovišti přispívají různé společné aktivity - výlety, 
oslavy, plesy, pobytové akce i společné vzdělávání.
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Být spolu

Dobrovolníci a pacienti

 

Co srdce rozdá, neztrácí,  
je to uloženo v srdcích druhých lidí. 

 

Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu; všichni si uvědomujeme 
důležitost jejich práce a velmi si jí vážíme. Bez dobrovolníků by 
hospic nemohl fungovat tak, jak funguje. V přímé péči, tedy u lůžka 
nemocného v hospici i doma, dobrovolníci pracují nejčastěji. Poskytují 
nemocným společnost, náplň volného času, v domácí péči nahrazují 
rodinu po dobu její nepřítomnosti. Další dobrovolníci pomáhají 
v administrativě, při organizaci dobročinných aktivit, nebo zajištují chod 
dobročinného obchodu BONA FIDE.
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Významné události a návštěvy, 
ocenění

Za dobu 20 let získal hospic jako celek, nebo i jeho jednotliví 
zaměstnanci či dobrovolníci mnohá ocenění. Hospic navštívilo mnoho 
známých osobností. Stali jsme se příjemci významných nadačních 
darů a pomoci.

V posledních letech se naopak my podílíme na ocenění filantropů 

v rámci akce Srdcař Litoměřic.

Ocenění

2003 Mgr. Monika Marková : Sestra roku 2003 v kategorii sociální péče

2004  Zdena Skálová: cena deníků Bohemia OSKAR 2004 za  lidskost 
a statečnost

2004  Pavel Česal: Nadace Olgy Havlové ocenila několikaletou spolupráci s ře-
ditelem Hospice sv. Štěpána

2005  oceněna MUDr.  Eva Hvížďalová cenou VIA BONA za  dobrovolnickou 
pomoc

Cena Křesadlo – ocenění Ústeckého kraje za dobrovolnickou 
činnost

2003  Bohumír Čejka

2004  Ivana Gutová

2006  Zdena Zajíčková

2007  Margit Veselská

2010  Zdena Skálová

2014 Eva Klingrová

2015 Šárka Hauptvogelová a Magdalena Slavíková

2016 Lenka Poborská a Kristýna Suchánková

2018 Karolína Pohořalá

2019 Marika Benešová
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Společenské, sportovní a benefiční 
akce pro veřejnost, vzdělávání

Benefiční aktivity nám i vám přinášejí: 
• Možnost setkávání s veřejností i dárci, příležitost oslovit ty, kteří 

chtějí pomáhat nebo darovat. 

• Prostor pro prezentaci našeho zařízení a našich služeb. 

• Příležitost odtabuizovat téma umírání a dát společnosti signál, že 
hospic je místo s přátelskou a otevřenou atmosférou. 

• Možnost spoluvytvářet příjemné a kulturní prostředí a akce pro 
různé skupiny osob a podílet se na komunitním životě. 

• Jedná se např. o Živý betlém, Běh pro hospic, Aukci pro hospic, 
Noc kostelů, plesy, dny otevřených dveří, konference, besedy.
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PROMĚNY

Budova a okolí 

 

Jediné slovo se může stát domem, 
v němž se druzí mohou cítit  
jako doma.  

Hospic byl vybudován v letech 1999 -2001 na Dómském pahorku 
v Litoměřicích v budově bývalé porodnice a to její rekonstrukcí 
a rozšířením o celou lůžkovou část. Uprostřed vzniklo krásné atrium, 
které hojně využívají pacienti i jejich rodiny. Atrium bylo v r. 2019 nově 
zrekonstruováno a podsklepeno. Celý areál obklopuje úhledný park 
s výhledem na labskou nížinu a část Českého Středohoří. Přilehlému 
parku vévodí dva památné stromy jinany dvoulaločné. 
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Další vzpomínky
Další vzpomínky těch, kteří hospic a jeho vizi v průběhu let formovali 
a spoluvytvářeli, nebo ovlivňovali celospolečenské klima na různých 
úrovních směrem k přijetí a ukotvení hospicové myšlenky napříč 
společností.

Slovo Pavla Česala, ředitele hospice v letech 2001 - 2013 

První den

Je tomu již dvacet let, kdy jsem byl Radou Sdružení pro hospic Litoměři-
ce jmenován do funkce ředitele Hospice sv. Štěpána.

Jaký byl můj první den? 10. července 2001 ráno mě ve skromně zařízené 
kanceláři ředitele přivítal předseda sdružení, pan Míla Marek. Po základ-
ních formalitách, jsme si prošli hospic a zastavili se v kapli. Byla to zvláštní 
náhoda – mladý novokněz sloužil jednu ze svých primičních mší. Po mši 
svaté nám udělil novokněžské požehnání. Pro můj „první den“ jsem to 
vnímal a stále vnímám jako krásné a symbolické vykročení do mé čin-
nosti v  hospici. Jedna z  účastnic mše sv. mě oslovila s  otázkou, zda 
jsem nový ředitel a popřála vše dobré. Později jsem ji poznal jako jednu 
ze sestřiček, Věrku Vítovou.

Na první provozní schůzi jsem měl možnost říci pár slov o mých před-
stavách, se kterými přicházím. Uvedl jsem, že sázím na dobré mezilidské 
vztahy.

Byl to záměr velmi zranitelný, ale pro mne a dobrý chod hospice důležitý. 
O toto jsem požádal také všechny zaměstnance. Jak se to dařilo, musí 
posoudit jiní. 

Skoro každý den

Hodně času mě zaměstnávalo získávání finančních prostředků 
na provoz hospice. Hospic jsem přebíral s pětimilionovým dluhem, vůči 
stavební firmě BUST, která hospic postavila. Takovou částku splácet 
při začínajícím provozu, bylo šílené. Spousta mých známých se divila, 
že jsem do toho vůbec šel. Dluh se mi podařilo splatit za dva roky. Asi 
po tříletém provozu jsme si nechali natočit video o hospici, které jsem 
přikládal ke  všem žádostem o  dary. Do  hospice jsem pozval starosty 
měst a obcí z litoměřicka, které jsem o příspěvek na provoz žádal a video 
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jim promítl. Někteří také přijali nabídku k prohlídce hospice. Mohu říci, 
že těžko hledali slova. Místostarosta jednoho města, chlap jako hora, 
byl dojat až k slzám. Pak řekl: ”Teď jedu na zasedání rady a slibuji, že již 
naše dotace bude zcela jiná než dosud.” Svůj slib splnil. Město pak bylo 
jedním z největších dárců. 

Pro získávání prostředků jsem neměl nikoho, projekty a  žádosti jsem 
psal sám. Díky Bohu se každým rokem dařilo lépe. Své nástupkyni jsem 
hospic předával s více než pětimilionovým přebytkem na účtech. 

To, co mě však dělalo každým dnem velkou radost, bylo setkávání se 
s  blízkými našich pacientů. Slyšet jejich životní osudy, vše co je napl-
ňovalo radostí i  bolestí. Bylo to velmi povzbuzující. Dokazovalo to, že 
služby, které hospic poskytuje pacientům a jejich blízkým, jsou jedineč-
né a nenahraditelné. Největší radost jsem měl z každodenního blízkého 
kontaktu se zaměstnanci. Snažil jsem se chápat jejich náročnou práci, 
jejich osobní problémy a radosti, připomínky. Chodil jsem mezi ně ráno 
při předávání nočních služeb i odpoledne na chvíli při kávě. Byly to krásné 
chvíle pro vzájemné pochopení se a povzbuzení.

Poslední den

Tak uteklo téměř třináct roků mého působení v hospici. Úmysl, že budu 
chtít odejít do důchodu, jsem sdělil předsedovi sdružení půl roku pře-
dem. Potěšilo mě, když řekl: „Proč? Nikdo tě nevyhání“. Jsem přesvědčen, 
že člověk má umět odejít včas. Na  další rok jsem ještě hospic zajistil 
finančně i personálně. Vše jsem připravil k předání.

Mým posledním dnem v hospici byl 31. květen 2013. Za těch třináct let 
jsem nesmírně vděčný Bohu a všem, se kterými jsem mohl tak krásné 
dílo jako je hospic vytvářet. Jsem rád, že je i nadále v dobrých rukou 
a slouží těm nejpotřebnějším.

Pavel Česal

Marie Prokopová, ekonomka hospice

Dvacet let (v) hospici

Jsem jedna z dlouhé řady gratulantů a sluší se tudíž popřát – jednoduše 
a výstižně – všechno nejlepší. Zároveň jsem jedna z mála, která tu pra-
cuje nepřetržitě dvacet let.

Když mi tenkrát známý nabídl možnost přivýdělku na pár hodin denně, 
nevěděla jsem, do čeho jdu. Asi jako většina z nás jsem v té době vůbec 
netušila, co hospic znamená. Nejen odlišné účetnictví, neznalost pro-
středí, ale hlavně setkání s těžkou nemocí, se smutkem a se smrtí. 

Po pár měsících mi začaly ubývat síly – hlavně ty psychické. Bez pomoci 
jedné vzácné paní doktorky bych to sama nezvládla. Ale byla jsem roz-
hodnutá pomáhat druhým a pracovat dál.

Trochu jsem přerovnala životní hodnoty, naučila se naslouchat, být 
pokornější a připustit si i vlastní konec. Dnes mne, věřte nebo ne, hospic 
a práce v něm obohacuje. Životní příběhy našich klientů i jejich příbuz-
ných, nadšení kolegyň i  kolegů, obětavost, trpělivost, citlivost. Za  tu 
dlouhou dobu zde vzniklo i několik pevných přátelství.

Není to vždy ideální a jednoduché. Jsou i těžké chvíle, kdy se chce brečet, 
křičet a cítíte se bezmocně. Ale ne na dlouho. Jsme pevný tým, který 
dokáže podpořit, vyslechnout, potěšit, a to i při té náročné a mnohdy 
vyčerpávající práci, kdy jedna pracovní profese nemůže být bez druhé, 
kdy až celý tým tvoří to naše dobré jméno. Můj závěr zní: když je důvod 
proč, vždycky se najde způsob jak. Přeji hodně krásných dalších let. 

Maruška Prokopová
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Slovo MUDr. Josefa Mališe,  
primáře hospice v letech 2001–2006

Vážení a milí přátelé Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích!

Na jaře roku 2001 mne oslovil můj kamarád a spolužák Josef Gut – tehdy 
člen Rady spolku pro vybudování hospice v Litoměřicích – s tím, že v Li-
toměřicích vzniká nové zařízení paliativní péče a že potřebují onkologa 
s  „papírem“, který by zaštítil odbornou onkologickou činnost – prostě 
„jen na chvíli, brzy najdeme někoho na plný úvazek, jen aby se to mohlo 
rozjet!“ Mám sice atestaci z klinické onkologie, ale skoro celý svůj profes-
ní život se věnuji onkologii dětské, která se velmi liší od průběhu a léčby 
nádorů dospělých. Ale protože to byl Josef Gut, tak jsem uvažoval. 
A záhy jsem potkal dvě Marie (MUDr. Svatošová a MUDr. Goldmannová) 
a posléze jsem kývl. Vždy ve čtvrtek, po práci v Motole jsem vyrazil do Li-
toměřic, společně jsme si sedli a probrali, co se za týden přihodilo a pak 
jsme vyrazili k pacientům – „velká vizita“ – především moje velké poznání, 
co vše umí progredující nádorová onemocnění dospělým nemocným 
způsobit. Stavy, kdy „vítězná medicína“ (jak říkala Marie Goldmannová) 
neumí pomoci, ale nemocní žili ve společnosti, kde pro tyto stavy nee-
xistovala potřebná zařízení.

A  tady bylo (a stále je) pracoviště, které je moderně vybaveno, kolem 
nemocných se pohybují empatičtí ošetřující, nejen zdravotníci, ale také 
duchovní a často i dobrovolníci. Nemocní si nepřipadali odstrčení nebo 
nechtěně trpěni, uvědomovali si, že jsou středem zájmu a mohli zbývající 
dny svých životů žít v přítomnosti svých blízkých, příbuzných a vnímali, 
že jim toto prostředí chce pomoci. Nemůže je sice vyléčit, ale umí jim 
účinně pomoci od jejich obtíží.

Pochopil jsem, že tomuto pracovišti je potřeba pomoci nejen vlastní 
aktivitou v hospici. Proto jsme hned další rok uspořádali Den Hospice 
a zaplnili jsme celý Kulturní dům v Litoměřicích – přednášky vyplnily celý 

den. Ukázali jsme odborné i laické veřejnosti, že tato péče je potřebná, 
nutná a že může být profesní náplní mnoha odborností.

V  současné době už u  nás funguje několik kamenných i  mobilních 
hospiců. Paliativní medicína je samostatným oborem postgraduálního 
vzdělávání a jednoznačně našla své místo, a hlavně respekt mezi ostat-
ními obory.

Do Hospice sv. Štěpána jsem jezdil šest let a jsem rád, že jsem se čin-
nosti tohoto zařízení mohl účastnit. Byla to zkušenost kromobyčejná (jak 
by řekl Karel Schwarzenberg) a určitě přínosná z odborného i  lidského 
hlediska.

Přeji všem, kteří v  Hospici sv.  Štěpána pracují, hodně zdraví, síly 
a odhodlání!

MUDr. Josef Mališ, vedoucí lékař oddělení HOS 2
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Slovo Jiřího Landy,  
starosty Litoměřic v letech 1998–2002

Vážení přátelé, 

dovolte mi u příležitosti 20. výročí otevření Hospice sv. Štěpána vrátit se 
o kousek zpátky… 

Už při mém příchodu na radnici v roce 1994 patřily Litoměřice mezi měs-
ta s dobře fungující sítí sociálních služeb. O to bylo i pro mě jednodušší 
tento trend udržet a  služby rozšiřovat. Díky spolupráci s  neziskovým 
sektorem měly Litoměřice dobré jméno mezi okolními obcemi. Zástupci 
z nich jezdili do našeho města pro zkušenosti. Musím přiznat, že zastu-
pitelstvo vždycky umělo potřebám v  této oblasti naslouchat a  rozvoj 
těchto služeb podporovat.
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Kolem roku 2000 se začalo mluvit o hospicovém hnutí, což byl pro mnohé 
z nás neznámý pojem. Zároveň docházelo k převodům státního majetku 
na obce, a tak došlo i k převodu budovy bývalé porodnice na město. Bylo 
proto symbolické, když za mnou přišla rodina Smolkova s nápadem a vizí, 
že by mohl být v Litoměřicích vybudován hospic a budova porodnice 
by byla ideální. Nechal jsem se tedy poučit o hospicové péči a dopro-
vázení. Vzpomínám si i na první setkání s paní doktorkou Svatošovou, 
jejíž nadšení i trpělivá práce s námi politiky nám postupně otevírala oči. 
Spolu s kolegyní L. Melenovou, vedoucí odboru sociálních služeb, jsme 
pak absolvovali exkurzi v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci. 
Po  návratu jsme začali s  myšlenkou hospice seznamovat své kolegy. 
Velkou pomocí nám byl též předseda sociální komise, MUDr. F. Pražák. 
Po  nějakém čase jsme předložili návrh na  pronájem budovy bývalé 
porodnice pro nově založené občanské sdružení pro hospic za symbo-
lické nájemné. Po intenzivním přesvědčování a po náročných diskuzích 
se nakonec podařilo pronájem budovy radou města schválit. Zásadní 
dotace na rekonstrukci však mohlo Sdružení získat pouze v případě, že 
bude vlastníkem nemovitosti. Předložili jsme návrh na převod majetku 
z města na Sdružení. Tentokrát jsme však museli přesvědčovat 26 za-
stupitelů. Vynaložili jsme maximum úsilí, abychom zastupitele přesvědčili 
o tom, že takový krok má smysl. Přizvali jsme na pomoc i nově jmenova-
ného ředitele MUDr. Františka Pražáka. Velkou pomocí byla i MUDr. Marie 
Svatošová. A podařilo se. Rozhodla většina hlasů zastupitelů. Ukázalo 
se, že litoměřičtí zastupitelé mají zájem o  posunutí sociálních služeb 
ve městě zase o úroveň výš.

Asi neexistuje hezčí pocit než si uvědomit, že určitá (a jistě nedokonalá) 
snaha člověka pomohla dobré věci a při pohledu zpět zjistit, že to mělo 
smysl.

Milí hospicáci, dovolte mi ze srdce vám všem poděkovat a popřát vám 
zažít podobný pocit, že každá kapka potu, každá slza i občasný pocit 
marnosti a smutku měla a má hluboký smysl… vážíme si vás za to.

Jiří Landa, starosta Litoměřic (1998–2002)

Slovo PhDr. Miroslavy Zoubkové, ředitelky  
Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem

Dvacetiletá spolupráce

V úvodu chci jménem Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy 
zdravotnické v Ústí nad Labem popřát litoměřickému hospici všechno 
nejlepší ke dvacetileté existenci.

Naše škola spolupracuje se zařízením od  jeho počátku. Každoročně 
jsme zde v rámci výuky paliativní péče pořádali se žáky exkurze, které 
měly velmi pozitivní ohlas. Žáci viděli, že je možné o  těžce nemocné 
klienty v terminálním stádiu pečovat s velikou empatií a zprostředkovat 
jim důstojné opuštění tohoto světa. Odborné učitelky se účastnily 
pravidelně seminářů, které hospic pořádal, a nabyté poznatky přenášely 
do výuky. Bohužel v tomto roce vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci byly tyto aktivity přerušené, ale věříme, že se k  nim zase brzy 
budeme moci navrátit.

Hluboce se skláníme před všemi, kteří jsou nablízku jak nemocným, tak 
i rodinám a dokáží je v tomto nelehkém období povzbudit a vyjádřit jim 
podporu. Tuto práci nedokáže dělat každý. Proto přejeme, aby hospic 
neměl nouzi o takové pracovníky a také aby se mu dařilo zavádět všech-
ny nové nápady bez administrativních těžkostí. Vždyť lidskost a empatie 
jsou vedle léčby tou největší devizou v ošetřovatelství.

Přejeme všem zaměstnancům pevné zdraví a hodně sil v jejich nelehké, 
ale velice záslužné, práci.

PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy
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Slovo Petra Severy,  
vedoucího odboru zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje

Hospic považuji za místo, které nejen prostředím, ale především osob-
ním přístupem vytváří prostor pro důstojný odchod ze života. Místo, kde 
nemocný najde vždy společníka, odborníka, osobu blízkou, kteří společ-
ně nedovolí, aby byl člověk sám a strádal. Místo kde najde psychickou 
podporu i duchovní útěchu. 

Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích se to úspěšně daří již 20 let. Vysoce 
kvalifikovaní a  empatičtí pracovníci pod vedením paní ředitelky profe-
sionálně a laskavě pečují o nemocné v závěru života. Za své dvacetileté 
existence dokázal hospic vytvořit takové podmínky a zázemí, ve kterých 
se umírání stalo časem klidu, míru a smíření s odchodem. 

Smrt je přirozená součást života, poslední cesta však obdobím, kterého 
se většina z nás bojí. Proto je tak důležitá pomoc lidem, kteří se právě 
ocitli na své poslední cestě životem a nechtějí po ní kráčet sami. Hospic 
je místem, kde je umírajícímu s láskou, úctou a respektem k jeho osob-
nosti, poskytována péče, opora a porozumění a je mu dopřán pocit, že 
na poslední cestě životem není sám. 

Ústecký kraj si uvědomuje nenahraditelnost hospicové paliativní péče, 
a proto pravidelně a dlouhodobě tuto službu podporuje, a tak usnad-
ňuje všem hospicům jejich fungování a posiluje rozvoj této služby pro 
obyvatele regionu. 

Dvacet let plní Hospic sv.  Štěpána v  regionu důležitou úlohu v  péči 
o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, a za to si zaslouží naši hlubokou 
úctu a  respekt. Děkujeme za dvacet let poctivé, ale tvrdé práce, Vaší 
obětavosti a  pomoci bližnímu. Hluboce se před Vaší prací skláníme 
a ještě jednou DĚKUJEME.

Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví, Ústecký kraj

A CO BUDE DÁL… 
Mgr. Monika Marková, ředitelka Hospice sv. Štěpána

Kam jdeme dál?

Jisté je, že hospic a jeho lidé chtějí dál poskytovat velmi kvalitní, vysoce 
odbornou i stále laskavou péči lidem v závěru života a jejich blízkým.

Doba nám přináší nové výzvy – od péče o dětské pacienty, přes větší 
a systematičtější podporu pozůstalým až po více pozornosti věnované 
předávání zkušeností. Kterými z těchto cest se vydáme a jak daleko po 
nich půjdeme, budeme hledat společně při strategickém plánování na 
podzim roku 2021.

Pár slov k novému logu hospice.

Slunečnice – mezinárodní symbol hospicového hnutí

Slunečnice nám svým otáčením za Sluncem připomíná, že jsou velké 
a trvalé hodnoty a jen za nimi má cenu „otáčet hlavu“. To si lidé v závěru 
života často uvědomují.

Mnoho okvětních plátků tvoří jeden květ – symbol toho, že hospicovou 
práci nemůže nikdo dělat sám. Jen společně. Každý z nás svým „okvět-
ním plátkem“ – společně tvoříme krásný květ služby našim pacientům.

Slunečnice není pěstována jen pro svou krásu, ale hlavně proto, aby se 
rozdávala druhým – aby vydala semínka, která slouží za potravu ptáků, 
nebo jsou lisována pro olej. 

A  v  tomto duchu služby druhým se nese i  celé hospicové hnutí, kdy 
spolu s našimi pacienty hledáme smysl a hloubku lidského života.
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Co přejí zaměstnanci hospici 
do dalších dvaceti let?

 Ať hlavně nezanikne!

Hodně spokojených rodin.

Aby se mu dařilo po všech stránkách – vztahy mezi lidmi, 

kvalitní péčí i ekonomicky.

Až tu budu ležet, aby péče byla stále stejná!

Plno rodin spokojených s péčí a doprovázením svého 

blízkého.

Aby tu co nejvíc rodin mohlo prožít vzácný čas se svým 

těžce nemocným členem.

Aby byl stále plný fantastických a empatických 

zaměstnanců.

Abych v něm mohla zůstat.

Aby byl obklopen milými lidmi, dobrovolníky 

a podporovateli. 

Aby se rozšiřoval a pomáhal všem, kteří to potřebují. 

Úžasný a prima tým jako má dnes.

Přeju štěstí na lidi, kteří pro něj pracují, podporují ho a věří 

v něj.

Aby zůstal věrný svému poslání.

Aby byl!       

 

Děkujeme za jakoukoliv podporu.
Díky vám můžeme již 20 let pečovat o nemocné.

Oslavy 20 let Hospice sv. Štěpána podporují: 

Studio Svéráz, tvůrce nového loga:

Vizuálním stylem jsme se snažily „pomoci” v situaci, kdy je potřeba už 
jen pohladit. Porozuměli jsme symbolu slunečnice jako květině, která 
nese energii Slunce a  která, symbolicky složena ze spojení žlutých 
srdcí, objímá a  střeží hospic, stejně jako další vzkazy, kterými hospic 
komunikuje. Dáváme do  rukou litoměřickému hospici slunečnici jako 
prostředek k  láskyplné a  pozitivní komunikaci. Skrze tuto slunečnici 
může lidem hospic děkovat, darovat jim naději, motivovat je či vyslovit 
pochopení.
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