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Klece zmizely, přišly potíže 
 
Ministryně Džamila Stehlíková slíbila, že ústavy už budou moci chránit postižené děti 
 
Slatiňany - Spisovatelka Joanne Rowlingová dosáhla svého. Po její kritice už ústavy 
nezavírají postižené děti do klecových ochranných lůžek. 
Jenže ministerští úředníci po vydání nového zákona zároveň omezili vysunutí postranic u 
postelí. Výsledek? Některé postižené děti v noci padají z postelí, pohybují se po pokoji či spí 
na zemi. Jejich rodiče žádají, aby byl nesmyslný předpis zrušen. Ministryně pro lidská práva 
Džamila Stehlíková jim to včera při návštěvě Domova sociálních služeb ve Slatiňanech 
slíbila. 
„Můj syn je mentálně na úrovni půlročního dítěte a byl zvyklý na ohrádku, kvůli novému 
zákonu mu ji vzali. V noci tak padá na zem, jednou si už dokonce zlomil nosní přepážku. 
Nechápu to. Když budete mít půlroční dítě, také ho necháte jen tak na posteli, i když by 
mohlo spadnout?“ zlobí se Josef Jirů. 
Ředitel Domova sociálních služeb ve Slatiňanech Miroslav Kubín se použít vyšší postranice 
neodváží. „Máme z ministerstva napsáno, že výše postranic je možná do dvaceti centimetrů, 
ale vyšší už ne. Proto chytáme klienty do molitanů, necháváme je padat do polštářů a máme 
radost, když si neublíží. Připadá nám to absurdní,“ řekl ředitel Domova sociálních služeb ve 
Slatiňanech Miroslav Kubín. 
Rodiče mentálně postižené desetileté Michaely Citové ji do ústavu pořídili speciální lůžko za 
osmnáct tisíc korun, na které je zvyklá z domu. Od ledna ale postel stojí venku. „Zakázali 
nám ji používat. Je to úplná hloupost, na to lůžko byla od malička zvyklá a nyní v noci padá 
na zem do polštářů,“ řekla její matka Marta Citová. 
Ministryně Džamila Stehlíková nejdříve navrhla, aby použití postranic vyřešili úřední cestou. 
„Je právem každého obyvatele nebo jeho zákonného zástupce o to požádat,“ řekla Stehlíková. 
Jenže tak jednoduché zavřít postiženého v posteli není. „Je to administrativně nesmírně 
náročné. Chcete uložit klienta v šest večer, musíte mít souhlas jeho zákonného zástupce, taky 
souhlas lékaře, musí být napsáno, který pracovník ho tam uložil, kdy klient zase vstal, kdy 
byla postranice stažena dolů, musíte napsat zápis, kde vysvětlíte všechna předchozí opatření,“ 
uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. 
„Budeme čekat, až se stanou další úrazy? Nás to neuspokojuje,“ řekl Jirků. 
Džamila Stehlíková nakonec po prohlídce ústavu a postižených dětí usoudila, že ministerstvo 
práce a sociálních věcí by použití vyšších postranic mělo povolit. 
„Myslím, že se to vyřeší v horizontu dnů,“ řekla Stehlíková při loučení rodičům postižené 
desetileté dívky. 
 
Foto popis| JAK BYDLÍ MÍŠA? Ministryně Džamila Stehlíková se včera přijela podívat, jak 
bydlí děti v Ústavu sociální péče ve Slatiňanech. (Na snímku je Míša Citová). 
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Chceme pro syna síťové lůžko 
 
Slatiňany - Ještě loni v prosinci měl třiadvacetiletý mentálně postižený Martin Jirů ve 
slatiňanském ústavu síťové lůžko. 



Poté, co se Česká republika ocitla na stránkách Sunday Times jako odstrašující případ péče o 
postižené a poslanci změnili zákon, Martin už uzavřené lůžko nemá. Jeho rodiče však jsou z 
toho nešťastní. 
Nyní leží v pokoji, ve kterém je pouze postel a pod ní slabý molitan. Při pádu na zem si už 
zlomil nosní přepážku a celý se potloukl. 
„Když si ho vezmeme domů, má ohrádku a nic se mu nemůže stát, i když má epileptický 
záchvat. Tady to ale nejde. Ředitel ústavu se nám snažil vyjít vstříc, ale ministerstvo to prostě 
nedovolí. Měsíc jsme kvůli tomu s manželkou nespali,“ zlobí se Josef Jirů. 
Zatímco některým postiženým lidem v domově by stačily vyšší postranice, v případě Martina 
by to bylo málo. Nejspíš by tu překážku překonal a vylezl ven. 
„Ideální je pro něj síťové lůžko, to je však zakázané. Nařídit něco takového je hloupost. Musí 
se to řešit individuálně,“ říká Jirů a zklamaně obchází stěnyMartinova pokoje. „Myslel jsem, 
že bude pokoj něčím obložen, aby si neublížil. A podlaha je dřevěná, to by ho při pádu mohlo 
bolet,“ uvažuje. 
Síťová lůžka nejsou podle odborníků ani v zemích jako je Německo či Rakousko. „Tam je 
však v podobných zařízeních až dvojnásobek zaměstnanců,“ řekl prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. 
„Řadě našich klientů by prospěl osobní asistent, je to ale ale otázka peněz,“ řekl ředitel 
Domova sociálních služeb ve Slatiňanech Miroslav Kubín. 
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