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Každá lidská bytost má právo na důstojné stáří. Život je často 
nevyzpytatelný a zkoušky, záměrně nepíšeme překážky, které 
před nás staví, jsou těžké, z určitého pohledu se mohou zdát 
i kruté či nespravedlivé. V Domově Alzheimer se snažíme, aby 
čas, který je našim klientům dán, byl smysluplný a laskavý. Pečli-
vě sledujeme vývoj výzkumů z oblasti geriatrie či Alzheimerovy 
nemoci a nové postupy. Po konzultaci s lékaři je zavádíme do 
naší péče.

Domov znamená zázemí a rodinu. Našim cílem je vytvořit pro 
klienty, v rámci jejich možností a úrovně jejich vnímání, tento po-
cit zázemí a rodiny. Společně slavíme jejich narozeniny i svátky, 
Vánoce i Velikonoce, pořádáme koncerty či zahradní párty.

Život stářím či nemocí nekončí.

Váš 

Domov Alzheimer

Myšlenka a směřování Domova Alzheimer

Ing. Radek Žádník 
 a Ing. Karolina Honlová

Domov pro ty, kteří potřebují vaši 
lásku a naši péči
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Registrovaná sociální služba
Domov sociální péče
Chceme, aby u nás našli skutečný domov lidé, kteří 
si s ohledem na svoje zdravotní omezení již nemo-
hou sami zajistit péči v domácím prostředí. Cílovou 
skupinu tvoří lidé s chronickým duševním onemoc-
něním, zejména s Alzheimerovou nemocí a jinými 
formami demence. Klientům poskytujeme celodenní 
stravu, ubytování a péči, kterou potřebují. Vychází-
me vždy z individuálních potřeb klienta a úzce spo-
lupracujeme s rodinou. Poskytujeme profesionální 
kvalitu služeb. Usilujeme o to, aby klienti byli s naší 
péčí co nejspokojenější.

Klienty našeho Domova jsou lidé se specifickými 
potřebami, kteří vyžadují vzhledem ke své nemoci 
citlivé a důstojné  zacházení. Pečuje o ně odborný 
personál pod vedením vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků. Zdravotní péči klientům poskytují naše 
zdravotní sestry na základě indikací praktického 
lékaře nebo ambulatních specialistů. Naši odborní 
pracovníci připravují pro klienty pestrý aktivizační 
a volnočasový program, jenž má pomoci vytvářet 
a rozvíjet nové sociální kontakty, tolik potřebné pro 
jejich naplněný a spokojený život.
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Domov Alzheimer nabízí specializovanou péči o kli-
enty s chronickým duševním onemocněním založe-
nou na propojení komplexní ošetřovatelské a sociální 
péče. Náš přístup se vymyká úrovni běžných tuzem-
ských zařízení sociálních služeb a  je inspirovaný tren-
dy západních zemí. Kvalita poskytované péče je mj. 
podmíněna velkým počtem zaměstnanců, především 
pracovníků sociální péče a odborníků se zdravot-
nickým vzděláním (zdravotní sestry, fyzioterapeuti, 
nutriční specialisté atd.).

Podmínkou pro jejich činnost je dostatečné zázemí. 
Domov disponuje plně vybavenou kuchyní, prádel-
nou, výtahy, moderními kompenzačními pomůckami 
a dalším vybavením. Klienti u nás najdou velkorysé 
společné prostory pro svou aktivizaci a odpočinek 
i zabezpečenou zahradu, která je součástí krásného 
lázeňského parku. 

Pokoje jsou převážně dvoulůžkové vybavené WC, 
sprchou, nábytkem a  polohovacími lůžky. Nabízíme 
i pokoje jednolůžkové, rovněž s vlastním sociálním 
zařízením. 

Domov Alzheimer navazuje na dlouholetou tradici 
historicky významného objektu starých lázní. V úzké 
spolupráci s rodinou se všichni naši odborníci snaží 
beze zbytku naplnit motto „Domov pro ty, kteří po-
třebují vaši lásku a naši péči.“ 

Specializovaná péče  
v lázeňském prostředí
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Domov Alzheimer se nachází  
přímo v areálu lázeňského parku

5



Volnočasové aktivity
Ve spolupráci s vedoucím sociálního úseku připravují naši 
aktivizační pracovníci program pro volný čas našich klien-
tů. Aktivity jim nabízíme podle jejich individuálních schop-
ností a potřeb. Při nástupu do Domova zjišťujeme, co mají 
klienti rádi, o co se zajímají, jaké mají koníčky a rodinné 
zázemí. Naším cílem je, aby klienti prožili kvalitní život 
s ohledem na své  potřeby a zdravotní omezení. Snaží-
me se, aby si udrželi stávající schopnost sebepéče, aby se 
zabavili, zasmáli a navázali nové kontakty s ostatními oby-
vateli Domova. 

Aktivizační pracovníci vypracovávají týdenní program a kli-
enty s ním pravidelně seznamují. Při vytváření aktivit se vy-
chází z nových trendů péče o osoby s demencí – např.  

Aktivity probíhají v příjemném prostředí denních místností, 
teras a zahrady. V programu nechybějí ani výlety do blíz-
kého okolí (výstavy, návštěvy zoo, zámků, pivovaru atd.) 
K dispozici je také motlitebna, kam za klienty pravidelně 
dochází duchovní. 

Reminiscenční terapie
Tréninky paměti 
Bazální stimulace
Muzikoterapie 
Aromaterapie
Zahradní terapie 

Canisterapie
Snoezelen
Biblioterapie 
Pohybová terapie 
Smyslová terapie 
...a další.
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Jak se žije v našem domově
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Spolupráce s rodinou
Již od narození je rodinné zázemí nepostradatel-
né pro pocit bezpečí a jistoty. Ten si člověk nese 
celým životem a staví na něm svoji budoucnost. 

Proto máme zájem na tom, aby si klienti udrže-
li své rodinné vazby. V Domově může rodina se 
svým blízkým sdílet čas, slavit významné životní 
události, jako například výročí a svátky. 

Pořádáme společenské akce, kterých se může 
zúčastnit klientova rodina či přátelé - např. za-
hradní slavnosti, vánoční koncerty a jiné. Rodiny 
klientů informujeme prostřednictvím webových 
stránek, e-mailu nebo našeho tištěného Zpravo-
daje. 

Návštěvy v Domově jsou možné bez omeze-
ní, v jakýkoli čas s ohledem na zvyklosti  klienta 
a provoz Domova. 

Podpora klientova kontaktu s rodinou je pro nás 
jednou z priorit. Proto také velmi vítáme indi-
viduální vycházky našich klientů v doprovodu 
příbuzných nebo čas strávený u svých blízkých 
mimo Domov. 

Zajímají nás názory rodinných příslušníků našich 
klientů. Proto se s nimi pravidelně setkáváme 
a jejich podněty a dobré myšlenky se snažíme 
reflektovat.
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Stravování a jídelníček
„ Láska prochází žaludkem“
Dobré jídlo znamená dobrou náladu. Náš jídelníček má 
splňovat dva základní předpoklady. Pokrmy musí chut-
nat a zejména dostatečně vyživovat. Klienti s Alzhei-
merovou chorobou mívají potíže se ztrátou váhy kvůli 
narušené funkci mozku. A přestože  přijímají dostatek 
živin, jejich organismus není schopen je využít. 

Proto pravidelně každý týden sledujeme vývoj váhy na-
šich klientů, aby nedošlo k nežádoucím úbytkům. Peč-
livě sledujeme jejich stravování a těm, kteří mají potíže 
s příjmem stravy či tekutin, pomáhají naši ošetřovatelé. 
V případě vyšších úbytků na váze doplňujeme stravu 
o tekutou výživu tzv. nutridrinky, které indikují podle 
potřeb klientů naši nutriční odborníci. Kromě nutričních 
doplňků stravy také pokrmy mechanicky upravujeme 
s využitím moderních přístrojů. Pro klienty s dietním 
omezením upravujeme pokrmy podle individuálních 
potřeb. 

Jídelníček pro Domov Alzheimer byl sestaven ve spo-
lupráci s naším odborným garantem pro výživu, Prof. 
MUDr. Lubošem Sobotkou, CSc., přednostou III. in-
terní gerontometabolické kliniky z Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, a lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové. 

Využíváme sezónní nabídky ovoce a zeleniny a dalších 
místních potravin od lokálních dodavatelů či farmářů. 
Nepoužíváme žádné polotovary, náhražky, instantní 
prášky či umělá dochucovadla.   

Dobré a kvalitní jídlo je někdy ta nejlepší medicína!
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Pohled do historie
Na severovýchodě naší republiky, poblíž hranice 
s Polskem, se nachází město Karviná, které je zná-
mé zejména těžebním průmyslem. Těžilo se zde 
v minulosti černé uhlí a v těžbě se částečně po-
kračuje i dnes. Součástí tohoto šedesátitisícového 
města je i Darkov, který proslul v polovině devate-
náctého století rozvojem lázeňství. První lázeňská 
sezóna byla zahájena v roce 1867. Předcházel jí 
v roce 1862 podrobný vědecký průzkum léčebného 
pramene, jodobromové vody solanky. Pokusný vrt 
provedl baron Jiří Bees, který doufal, že objeví pod 
pozemkem nové ložisko uhlí. Objevu solanky využil 
v roce 1865 lékař Antonín Fiedler, který začal pra-
men ohřívat, a ve dřevěných vanách koupat svoje 
pacienty. V témže roce byl postaven první lázeňský 
dům, tzv. Skleník. 
Jodobromová voda solanka s vynikajícími účinky pro 
léčbu pohybového ústrojí a cévního systému. Má 
mořský třetihorní původ a je nazývána darem z hlu-
bin moře. 
Lázně během let získávaly celorepublikový věhlas a  
přijíždělo tam stále více návštěvníků. Kapacita již ne-
postačovala, a tak byla v roce 1878 postavena dvou-
podlažní budova, vila Anna. Další budova, proslulý 
Společenský dům, se začal stavět v roce 1900. V le-
tech 1895 - 1902 se lázně postupně rozšiřovaly, v té 
době byl vybudován i rozsáhlý lázeňský park se vzác-
nými dřevinami. 
V roce 1905 získal lázně do vlastnictví rod Larischů. 
Během první světové války došlo k útlumu lázeňství. 
Rod Larischů během tohoto období pronajal bezplat-
ně lázně Rakouskému červenému kříži pro vybudo-
vání vojenského lazaretu. Až do roku 1920 kvůli po-
litickým neshodám mezi nově vznikající Republikou 
československou a Polskem lázně upadaly.
V roce 1920 hrabě Larisch opět investoval do rekon-
strukce lázní a do jejich údržby. Jeho záměr překazila 

druhá světová válka. Po ní se objevily další problémy. 
Vlivem nedaleké těžby uhlí musely být lázně na něja-
ký čas přesunuty do nově postavené budovy Reha-
bilitačního sanatoria v Karviné - Hranicích. Po útlumu 
těžby po roce 1989 byly lázeňské budovy v Darkově 
znovu opraveny a začali se sem vracet lázeňští hosté. 
V provozu zůstalo i Rehabilitační sanatorium v Karvi-
né - Hranicích. 
Některé z budov se pro svoji architekturu staly ná-
rodní kulturní památkou a lázeňský park  významným 
krajinným prvkem. Od 1. září 2003 jsou Lázně Darkov 
akciovou společností a navázaly na tradici lázeňství 
v Karviné dlouhou 135 let. 
V roce 2012, v době krize lázeňství, kdy klesl počet 
lázeňských hostů změnou úhrady léčby z veřejného 
zdravotního pojištění, došlo k uzavření staré části Láz-
ní Darkov. Život v této nádherné části Karviné se za-
stavil. Tento dopad pocítili i obyvatelé Karviné, neboť 
jeden z největších zaměstnavatelů ve městě propustil 
část svých zaměstnanců. Od té doby hledaly lázně 
jiné využití těchto budov. 
Začátkem roku 2014 se vedení lázní dohodlo se spo-
lečností Domov Alzheimer na pronájmu budovy sta-
rých lázní pro zřízení Domova se zvláštním režimem 
pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Na začátku květ-
na toho roku přijala společnost první zaměstnance a v 
budově začaly probíhat přípravné práce. Po jednání 
s úřady se na začátku září Domov otevřel prvním kli-
entům. 
V říjnu téhož roku společnost Lázně Darkov znovuo-
tevřela lázeňské domy v Darkově pro své hosty. Život 
se do této části města postupně vrací a Darkov tak 
navazuje na dobu svého největšího rozkvětu. 
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Darkov - pohled na část lázeňského parku.
Dá se odhadnout z kterého období to tak může 
být? Vzhledem k tomu, že již stojí nová budova 
Sanatoria, jehož výstavba byla zahájena roku 1931 
a ukončena roku 1932, dá se dovodit i rok (obdo-
bí). Tedy 30-tá léta.

Druhá světová válka
Fotografie je z doby německé okupace, ale nikoli 
z Protektorátu. Darkov je ve Slezsku, takže byl sou-
částí Německé říše. Protektorát Čechy a Morava 
končil na Ostravici.

A ještě fotografie  
pravděpodobně ze 60. let 
s vozem Škoda Octavia, který byl v mla-
doboleslavské Škodovce vyráběn v letech 
1959-1971.

Historické pozastavení 
aneb tři pohledy na hlavní lázeňskou budovu, jak šel čas

11



Domov Alzheimer Darkov z.ú.
Lázeňská 48/41  
735 03 Karviná, Lázně Darkov  

e-mail: darkov@domovalzheimer.cz
telefon: (+420) 735 170 225

© 2021 DA Corporation s.r.o.

www.domovalzheimer.cz


