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Když emoce vítězí nad rozumem 

(skutečnost o broumovské kauze odebraných sourozenců) 

 

Jedním z aktuálních témat současné doby, akcentovaných v prostředí liberální, hodnotově 

pluralitní společnosti, jsou otázky vztahující se k problematice vymezení lidských práv, 

v kontextu pojetí svobody a odpovědnosti.  

Bohužel, stále častěji se stáváme ve veřejném prostoru svědky jednání, které pod zdáním a 

záštitou altruistických pohnutek, je vedeno čistě egoistickými motivy, kdy prioritní hodnotou 

není pravda, ale dosažení vlastního prospěchu a vytyčených cílů. Tento typ pragmatického a 

ve své vyhraněné podobě zcela amorálního jednání je tím více nebezpečný, čím silněji se mu 

daří působit na emoce a ovlivňovat tak nejen přímé účastníky situace, ale vtáhnout do 

problému co nejširší okruh osob a získat je na svou stranu.  

S touto situací je v současnosti konfrontován Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné 

péče v Hradci Králové, který musí čelit zcela nesmyslným a lživým obviněním, vztahujícím 

se k aktuální „broumovské kauze“ soudně odebraných sourozenců, následně umístěných do 

tohoto školského zařízení. 

Jako řediteli organizace, která je tímto jednáním hrubě poškozena, je mou povinností učinit 

potřebné kroky nejen proto, abych se pokusil tyto nepravdy o našem zařízení vyvrátit a 

zabránit dalším útokům, ale také z důvodu, že jimi byli hluboce dotčeni všichni zaměstnanci 

školského zařízení a negativním označením byly poškozeny i umístěné děti, včetně jejich 

rodin. Je smutné, že na těchto útocích se podílejí nejen jednotlivé fyzické osoby, v kauze 

přímo zainteresované, ale také představitelé státních i neziskových organizací, včetně 

některých sdělovacích médií.  

Domnívám se, že ve svém úhrnu naplňuje tento postup charakter kyberšikany, kdy zvyšující 

se intenzita nátlaku a pomluv ve svém důsledku nejen ničí dobré jméno organizace a snižuje 

její důvěryhodnost v očích veřejnosti, ale také přímo ztěžuje školskému zařízení výkon své 

činnosti.  

Již od počátku umístění sourozenců prostřednictvím předběžného opatření soudu, které je pro 

nás závazné, začal být na školské zařízení vytvářen systematický nátlak s cílem měnit 

pravidla činnosti, vytvářet specifické výjimky z ustanovení vnitřního řádu a pravidel 

organizace, včetně neakceptování dohod a postupného zvyšování požadavků a nároků 

v kontextu subjektivně interpretovaných zájmů a práv dětí. Protože jsme na tento způsob 

nátlakové komunikace nepřistoupili, byly proti nám použity další metody a prostředky, 

zahrnující výhrůžky, lži, stížnosti, včetně neobjektivních a neetických televizních reportáží, 

toužících pravděpodobně především po co nejvyšší sledovanosti.  Prostřednictvím internetu je 

osobou prohlašující se za otce spolužáka jednoho z přijatých sourozenců rozesílána účelově 

interpretovaná stížnost dětí a popis jejich situace, barvitě líčící pláč, stres, nespravedlnosti a 

nesvobodu, kdy jim například není umožněno ani vzájemné setkávání a systém hodnocení 

autor textu označuje trestaneckým řádem. Ředitel gymnázia v Broumově, aniž by kdykoliv 

naše zařízení navštívil, do tisku sdělil, že přestože žádné rodinné problémy u chlapce 

nezaznamenali,  tak v ústavu je zavřený pomalu jako ve vězení a dále, že jsme nikdy 

v ústavu neměli žáka z gymnázia, a proto vedení školy poslalo do diagnostického ústavu 

učební plány, aby chlapec neztratil krok se svými spolužáky. Pedagogové i žáci gymnázia 

sepisují petici proti jeho umístění do DDÚ.  

Doložitelná fakta jsou ovšem taková, že v našem zařízení jsou umisťováni i žáci z víceletých 

gymnázií (ani v současnosti chlapec z Broumova není jediný) a především etoped a sociální 

pracovnice diagnostického ústavu hned při přijetí chlapce žádali přímo, i prostřednictvím jeho 

otce, gymnázium v Broumově o zpracování a předání individuálního vzdělávacího plánu, aby 

se v případě jeho návratu do gymnázia žádný problém s výukou nevyskytl. Nebylo jim 

vyhověno s odůvodněním velké vytíženosti učitelů gymnázia, kteří by museli tuto práci 
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vykonat ve svém volném čase. Žádost matky dětí o poskytnutí individuálního vzdělávacího 

plánu byla dle jejího sdělení také gymnáziem zamítnuta, s vysvětlením, že již chlapec není 

žákem jejich školy. Následně byly škole diagnostického ústavu poskytnuty pouze tematické 

vzdělávací plány, což je sice zcela dostačující a pro vzdělávání chlapce v naší škole, kde je 

mu věnována individuální péče z toho žádný problém nevyplývá, ale naskýtá se otázka, proč 

lživými nařčeními ředitel gymnázia poškozuje jiné školské zařízení a o co vlastně tedy vedení 

gymnázia jde? 

Televize Prima vysílá reportáž, kde souběžně v průběhu komentáře o umístění sourozenců do 

hradeckého diagnostického ústavu ukazuje účelově vybrané ilustrační záběry na jiné 

zařízení, s obrázky temné chodby a řady zamřížovaných oken. Je velmi vypovídající, že 

televize využila záběry na výchovný ústav v Králikách, který již v současnosti je vyřazen ze 

školské sítě a neplní funkci školského zařízení.  

Že v bulvárním tisku je otištěn článek s nadpisem „Soud poslal jedničkáře do pasťáku“, ve 

kterém je opět citován ředitel Broumovského gymnázia a kde autor článku na závěr doplňuje, 

že sourozenci jsou zde v ústavu drženi mezi průšviháři a problémovými dětmi, není 

vzhledem k očekávané úrovni daného periodika překvapující. Ale že na oficiálních 

facebookových stránkách Českého helsinského výboru se lze dočíst sdělení, že podmínky 

v diagnostickém ústavu se podobají vazbě a školské zařízení je zde přirovnáno k lágru, 

se spoustou lží o režimu a vybavení, je alarmující. O úrovni a profesionalitě zpracování 

textu kromě pravopisných chyb velmi vypovídá i skutečnost, že nikdo z Helsinského výboru 

nikdy v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové nebyl, ani neprojevil zájem o jeho 

návštěvu. Tato lživá sdělení se samozřejmě přímo týkají nejen organizace, ale také mnoha 

rodičů, kteří využili pobytový terapeutický program školského zařízení pro preventivní řešení 

a předcházení problémů svých dětí. Svoje polínko si neopomenou přiložit další aktivní 

„odborníci“ s potřebou se prostřednictvím této kauzy zviditelnit, mluvící o selhání systému, 

potřebě mediace a nevhodnosti řešení, také aniž by zařízení kdykoliv navštívili a poznali.  

Možná také přehlédli skutečnost, co všechno již bylo v průběhu let rodině nabízeno, včetně 

odborné terapeutické pomoci, kterou otec sourozenců odmítl.   

Do problému dále intervenuje ředitelka Českého helsinského výboru, požadující po deváté 

hodině večer telefonní hovor s dětmi a sdělující, že si bude stěžovat, pokud jí to neumožníme. 

Nebylo ji vyhověno nejenom vzhledem k době a souvisejícím pravidlům organizace, ale i 

z důvodu žádosti matky dětí, nepřející si jejich kontakty s dalším subjekty. Tato skutečnost 

není nijak překvapující vzhledem k okolnosti, kterou sdělila matka sourozenců, že nebyla 

touto organizací kontaktována, ani s ní její zástupci nejednali, ale přesto ředitelka Českého 

helsinského výboru, paní Mgr. Lucie Rybová, v televizní reportáži mluvila o výchovných 

problémech na straně matky. Dle našeho zjištění tato paní, označovaná otcem sourozenců za 

psycholožku jejich dětí, se s nimi fakticky do dnešního dne nikdy osobně nesetkala, což velmi 

vypovídá také o věrohodnosti komunálního politika a přítele otce dětí, pana Tomáše Hrábka, 

šířícího po internetu lživá obvinění diagnostického ústavu a opěvujícího Helsinský výbor za 

zajištění nestranných, profesionálních a kompetentních odborníků a současně vybízející 

k finanční sbírce na konto této organizace pro zaplacení obhájce zájmu dětí.   

Následně oznámí svůj příjezd pověření zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv 

k   prošetření stížnosti na porušování práv dětí.  Věřím, že tato skutečnost konečně napomůže 

vyvrátit šířené nepravdy o zařízení a obhájit nelehkou práci desítek lidí.   

Nebudu a nemohu se vyjadřovat ke konkrétní kauze, ani k důvodům, které vedly soud 

k nařízení předběžného opatření, ale mohu pouze z profesního pohledu potvrdit, že v mnoha 

případech spory rodičů o děti dosáhnou takové intenzity, že mají na psychický vývoj dětí 

zcela destruktivní dopad a ve své podstatě zcela naplňují definici psychického týrání.  Také 

musím konstatovat, že v prvé řadě jde o selhání rodiny, nikoliv systému, jak zdůrazňují 

někteří „odborníci“ a ani kvalitní mediace bohužel situaci vždy nevyřeší. Kontext „norské 
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kauzy“ odebraných dětí je zde neadekvátní, neboť situace je v České republice zcela odlišná. 

Orgány sociálně právní ochrany dětí ve srovnání s předchozími lety dávají soudům mnohem 

méně návrhů k odebrání dětí z rodin, a to i v případech velmi závažných problémů, neboť 

vždy musí využít všech jiných dostupných možností k řešení případu, včetně důkladného 

zpracování funkčně i administrativně náročného individuálního plánu ochrany dítěte. 

V některých případech tento časově náročný postup má i své negativní důsledky, neboť 

psychické poškození dětí příliš dlouho pobývajících v rozvráceném a patologicky se 

chovajícím rodinném prostředí již mívá celoživotní důsledky.       

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče v Hradci Králové je moderně 

koncipovaným zařízením, které poskytuje na základě žádosti rodičů nebo z rozhodnutí soudu 

svěřeným dětem odbornou péči, zahrnující na základě komplexní diagnostiky jak pobytové, 

tak i ambulantní programy, včetně poradenství nebo rodinné terapie. Standardní součástí 

pobytových programů jsou pravidelné volné vycházky dětí mimo zařízení, návštěvy a 

vycházky dětí s jejich rodiči, nebo se souhlasem sociálního pracovníka OSPOD víkendové, 

případně prázdninové pobyty dětí u rodin, tzn. pokud zde nejsou ohroženy, nebo samy 

neohrožují své okolí. Individuální přístup ke každému dítěti v rámci určeného programu 

umožňuje nejen jeho potřebnou podporu, ale také zajištění bezpečnosti. Všichni pedagogičtí 

pracovníci mají potřebnou kvalifikaci, včetně nezbytného dokladu o psychické způsobilosti 

k výkonu své náročné profese a velké procento z nich také absolvovalo víceleté 

psychoterapeutické výcviky. Ke každému dítěti je přidělen konkrétní psycholog s etoped. 

Stěžejním principem přístupu k dětem je komunitní systém práce, s důrazem na vyvážený 

rozvoj vnímání práv a povinností, včetně rozvíjení individuální odpovědnosti.  Nad 

dodržováním práv dětí vykonává pravidelný dohled dozorující státní zástupce, provoz zařízení 

komplexně kontroluje a hodnotí jak zřizovatel, tak Česká školská inspekce a soudně umístěné 

děti navštěvuje jejich místně příslušný sociální pracovník. Nikdo ze jmenovaných subjektů 

neshledal v našem zařízení žádné porušování práv dětí ani zákona.    

V tomto kontextu jsou vznesená obvinění zcela absurdní, využívající nepravdy, lži a 

manipulace, které lze na základě jasných a doložitelných skutečností velmi jednoznačně 

prokázat.   

Závěrem si dovolím apelovat na čtenáře tohoto článku, aby se nestali oběťmi manipulátorů 

s pravdou a tzv. „pachatelů dobra“, kteří skryti za štítem zájmů a práv dětí manipulují 

s lidskými emocemi, ale fakticky prosazují pouze vlastní cíle a za nimi zůstává pouze smutek 

a zlo. Pracovníci Diagnostického ústavu a střediska výchovné péče se těmito obviněními a 

nepravdami cítí poškozeni a proto nejen v zájmu svém, ale i v zájmu svěřených dětí a jejich 

rodin, sepisují petici, požadující omluvu a vysvětlení.     

Jako ředitel školského zařízení, které bylo lživými výroky hrubě poškozeno, zvažuji proti 

šiřitelům těchto nepravd možné právní kroky, neboť štvavá kampaň působí i na důvěru 

potencionálních klientů, a tím významně ohrožuje efektivní a smysluplnou činnost školského 

zařízení.  Osobně je pro mě v celé této situaci největším zklamáním přístup Českého 

helsinského výboru, o kterém jsem si vždy myslel, že vzhledem ke své historii a poslání je 

garancí morálního jednání a objektivity.     

Pro zájemce o bližší seznámení s naší organizací, s její činností, nebo s hodnocením ze strany 

klientů, lze využít jak příslušných webových stránek (www.ddu-hk.cz ) tak i návštěvy a 

předem domluvené účasti na týdenním komunitním setkání, kde společně s dětmi i 

pedagogickými pracovníky lze prožít nejen některé formy práce, ale hlavně celkovou 

atmosféru zařízení.  

 

PhDr. Pavel Janský, Ph.D., ředitel 

 

 

http://www.ddu-hk.cz/
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V Hradci Králové, 14. 4. 2015  

  

 


