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Opel Handycars

	 	Automatická	převodovka	u	většiny	modelů
	 	Cenové	zvýhodnění	pro	zdravotně	postižené
	 	Výhodný	spotřebitelský	úvěr	s	kartou	CCS	v	hodnotě	5	000	Kč
	 	Pojištění	s	asistenční	službou	pro	celou	Evropu	na	5	let	zdarma
	 	Sociální	poradenství
	 	Komplexní	servisní	služby
	 	Speciální	úpravy	vozů

www.opel-handycars.cz       infolinka: 800 101 101
Kombinovaná	spotřeba	a	emise	CO2:	4,1–5,8	l/100	km,	108–133	g/km.
*Dvouletá	výrobní	zákonná	záruka	a	dále	tříletá	smluvní	záruka	Opel.

 Opel Pojištění   Opel Finance  

Spotřebitelský	úvěr	zajišťuje	společnost	UniCredit	Leasing	CZ,	a.s.

Reprezentativní příklad financování Opel COMBO Life 1.2 Turbo Selection 81 kW při ceně vozu 339 900 Kč s bonusem  
pro klienta – CCS karta v hodnotě 5000 Kč.  

Pořizovací	cena	vozu	339	900	Kč	vč.	DPH,	výše	úvěru	203	940	Kč,	akontace	hrazená	klientem:	135	960	Kč	(40	%	z	poř.	ceny),	pevná	úroková	sazba:	5,9	%	
p.a.,	RPSN:	13,13	%	p.a.,	1.–72.		měsíční	splátka	úvěru:	3	371	Kč,	měsíční	splátka	pojištění	HAV:		598	Kč,	POV:		303	Kč,	měsíční	splátka	včetně	HAV	a	POV 
(1.–72.)	4	272	Kč,		poplatek	za	poskytnutí	úvěru	3	059	Kč,	celková	částka	k	uhrazení	(jistina,	úrok,	havarijní	pojištění,	povinné	ručení,	poplatek):	310	643	Kč,	
délka	úvěru	72	měsíců,		povinnost	uzavřít	smlouvu	s	pojišťovnou	Generali;	spoluúčast	5	%,	HAV,	připojištění	skel	v	ceně.	 
Bonus	pro	klienta	CCS	karta	v	hodnotě	5000	Kč.	

Platnost	nabídky	do	31.	3.	2019

Tato	nabídka	je	pouze	indikativní,	není	návrhem	na	uzavření	smlouvy	a	nelze	z	ní	proto	dovozovat	povinnost	společnosti	uskutečnit	jakékoli	transakce.	
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Vážení čtenáři,
otvíráte první letošní číslo časopisu Mosty, 
který bude vycházet pravidelně jako před-
chozí roky. Nejprve si Vám dovoluji popřát 
do nového roku zdraví, optimismus a aby 
se Vám každý den podařil tak, jak si přeje-
te. V časopise najdete články o tom, co je 
nového v legislativě a co se změnilo od No-
vého roku. Větší prostor tentokrát věnujeme 
náhlému úmrtí paní profesorky MUDr. Olgy 
Švestkové, Ph.D., která zemřela 13. prosin-
ce 2018 uprostřed rozdělané práce. S paní 
doktorkou jsme spolupracovali na mnoha 
tématech, tím největším byla nepochybně 
ucelená rehabilitace. Práce paní profesorky 
si zaslouží připomenutí.
Přeji nám všem, ať se rok 2019 vydaří.

Václav Krása

předseda NRZP ČR
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TEXT: Jan Kholl, Václav Krása

Ve věku 66 let zemřela loni 13. prosince prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., která byla přední 
odbornicí na rehabilitaci a přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 
v Praze. Věnovala se hlavně práci s lidmi po traumatu mozku a mrtvici. Podílela se na vytváření 
sítě rehabilitačních center v Česku a zavedení koncepce ucelené rehabilitace. Byla členkou 
Vědecké rady NRZP ČR a Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, působila jako poradkyně na ministerstvech zdravotnictví a práce. 
Během svého života publikovala stovky článků a odborných publikací, působila v řadě 
mezinárodních společností. Za svou práci byla mnohokrát oceněna. Požádali jsme několik jejích 
spolupracovníků a známých o krátkou vzpomínku.

VZPOMÍNKA 
NA PROFESORKU OLGU ŠVESTKOVOU

Foto: Matěj Stránský, Respekt
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Před Vánoci loňského roku mě velmi zasáhla zpráva o náhlém úmrtí prof. MUDr. Olgy 
Švestkové, Ph.D. S Olinou, jak jsem jí důvěrně říkal, jsme spolupracovali již na začátku 90. let 
minulého století. Tehdy jsme se potkali poprvé na půdě rehabilitační kliniky na Albertově. 
Pod vedením pana profesora Jana Pfeiffera jsme společně s dalšími kolegy založili Radu pro 
rehabilitaci, jejímž úkolem bylo připravit prostředí pro ucelenou rehabilitaci lidí po úrazech, tak 
aby se mohli co nejdříve vrátit zpět do normálního života. 

Snili jsme krásný sen o tom, že za několik let vybudujeme sys-
tém, který bude lidem po úrazu, náhlé příhodě či po těžké nemoci 
umět pomoci tak, aby se po léčení, rehabilitaci, za pomoci kompen-
začních pomůcek, úpravě bytu a podobně znovu vrátili do normální-
ho života. Motorem všeho toho dění byla právě Olina, plná energie, 
optimismu a radosti z práce.

Jak léta ubíhala, tak náš sen narážel na stále tvrdší realitu, 
byrokracii a předpisy. Jeden věcný návrh zákona stíhal druhý, ale 
vždy něco chybělo. Peníze, vůle, ochota a někdy i odbornost. Panu 
profesorovi Janu Pfeifferovi pomalu ubývaly síly a mnoho těch, kteří 
začínali s Olinou, panem profesorem, Pavlem Duškem a dalšími, 
odešli nebo rezignovali. Přišli noví, ale možná už neměli ten zápal, 
který jsme měli my na počátku 90. let. Tehdy se nám všem zdálo, 
že všechno bude snadné, protože lidé si budou vycházet vstříc, 
budou vnímaví k potřebám druhých a budou chtít pomáhat. To 
všechno z našeho života pomalu mizelo a zůstávala pouze Olina se 
svojí neutuchající energií a zápalem prosadit systém pomoci, který 
je dnes běžný na západ od nás. 

Sedávali jsme spolu po léta v různých komisích, pracovních sku-
pinách, u kulatých stolů a podobně, a nikdo z nás netušil, jak náhle 
a navždy bude naše spolupráce ukončena. Ten den před vánočními 
svátky, kdy mě zastihla zpráva o smrti Oliny, jsem si uvědomil, co 
všechno jsme spolu prožili a kolik energie věnovala do prosazení 
našeho snu. Možná že v budoucnu bude nějaký zákon o ucelené 
nebo koordinované rehabilitaci, ale už nikdy nebude takový, jaký 
jsme si vysnili, protože v něm bude chybět energie a znalosti paní 
profesorky, vůle spolupracovat a nemyslet na to, co za to bude.

Milá Olino, vím, že mi budeš vždycky chybět. Měl jsem v Tobě 
velkou oporu a obdivoval jsem Tvoji odbornost, vůli a energii. Vždy 
jsi byla optimistická a pro každého jsi měla úsměv, a nikdo z nás 
ani pořádně netušil, že sama můžeš mít nějaké problémy. Bez Tebe 
už to nikdy nebude takové a přiznám se, že se bojím, že bez Tebe 
se mi nepodaří splnit si náš sen.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

BEZ TEBE  
TU BUDE SMUTNO

5

Foto: Markéta Vernerová
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Vážený pane profesore, milý Jene. Před ne-
dávnem náhle zemřela Tvoje nejbližší spolupra-
covnice paní profesorka Olga Švestková. Vím, 
že Tě její smrt velmi zasáhla. Jak dlouho jste 
spolupracovali a co bylo hlavním předmětem 
vaší spolupráce?
Byla u mě už jako studentka. Měl jsem 
takový studentský zájmový kroužek na neu-
rologické klinice, který byl už tenkrát zamě-
řený na neurologii v rehabilitaci. Takže to 
bylo velmi dávno, kdy se o to začala velmi 
intenzivně zajímat. Seznámil jsem se pak 
i s jejím otcem a matkou. Navázali jsme 
velmi intenzivní spolupráci, která skončila 
bohužel takovým, musím říct, podivným 
způsobem, že ona při malé zubní operaci 
dostala záchvat bezvědomí, ze kterého se 
nedostala. Medicína je taková, ale tohle 
připadá mně i jiným lidem podivné. 

Můžeš nám přiblížit osobnost paní profesorky?
Byla ohromně impulzivní a aktivní, měla 
spoustu podnětů. Byla radost mít takovou 
spolupracovnici. A ještě ke všemu zadarmo, 
protože byla studentka. Začala jako takový 

ten fiškus, jak se říkalo u nás na klinice. 
Pracovala tam dlouho, byla známá a šla 
pořád dopředu. Pak už byla profesorkou, 
měla tam na budově na Albertově titul. Byla 
pokračovatelkou mé práce. Je to pro nás 
pro všechny hrozná rána, z níž se rehabilita-
ce neumí vyhrabat. 

Úmrtím paní profesorky jsi zase zůstal jediným 
profesorem rehabilitace v České republice. 
Jak vidíš perspektivu tohoto oboru lékařství 
v dalších letech? 
Rehabilitace nabývá na velkém významu. 
To není nafoukanost, ale rehabilitace u nás 
je ostudná. V jiných zemích to mají většinou 
v rukou vojáci, armáda má velmi živý zájem, 
aby měla úrazové věci zajištěné. Tohle spoje-
ní s armádou u nás trochu chybí. Ještě bez-
vadné to bylo se Střešovicemi, s nimiž jsme 
měli kontakty. Byla také zajímavá věc, že 
když byla válka ve Vietnamu, tak ke vší hrů-
ze ti vietnamští partyzáni vyhrávali. Vietkong 
byl tak dobrý, že stavěl do pozoru americkou 
vojenskou rehabilitaci. To se nerado přizná-
vá. Problém zůstal trochu viset ve vzduchu, 

my se s vojáky kamarádíme, ale nemáme 
ten fortel, co ve světě většinou rehabilitace 
má, že za tím bývá prezident, který podepíše 
nějakou takovouhle aktivitu. Tyto argumenty 
sbírám, ale není mi to moc platné.

Chystá se nějaká užší spolupráce s armádou, že 
by se to více prohloubilo?
Snad ano. Ale že bych mohl říct, že už nám 
to běží, to zas ne.

Paní profesorka po Tobě převzala vedení reha-
bilitační kliniky. Co pro Tebe znamenala, v čem 
jsi viděl její výjimečnost? Lze vůbec tuto ztrátu 
urychleně nahradit?
Prakticky se to nedá. Tenhle typ člověka, 
jako byla ona, nám teď schází. Meziná-
rodní konference, které ona rozjela, jsou 
za dveřmi. Nevím, co se s tím stane. Tenhle 
stát nemá takovou zásobu lidí a mně už je 
přes devadesát.

Na fakultě se nerýsuje nějaký budoucí profesor 
nebo profesorka?
Musím říct, že nevím. 

PROFESOR JAN PFEIFFER:  
TYP ČLOVĚKA, JAKO BYLA ONA,  
NÁM TEĎ SCHÁZÍ

Foto: MAFRA – DAVID NEFF
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Na konci prosince 2018 mě zasáhla smutná zpráva, že nás opustila paní profesorka Olga 
Švestková, ředitelka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
vynikající lékařka a dobrý člověk.

Moje životní dráha se s životem paní Švestkové setkala několi-
krát. Poprvé v době našich studií na Univerzitě Karlově, kdy jsem 
studoval na Matematicko-fyzikální fakultě. Tam jsme se často-
krát  vídali a někdy si i povídali.

Pak asi po 25 letech jsem počítal na Přírodovědecké fakultě 
nějaký výsledek vypouštění spalin a znovu jsme se setkali v Praze 
na Albertově. Zjistil jsem, že paní Švestková je zde přednostkou 
Kliniky rehabilitačního lékařství. 

Ale to jsem netušil, že se po dlouhých letech stanu za dramatic-
kých okolností jejím pacientem a že mi pomůže i nad běžný rozsah 
léčby. V roce 2010 jsem utrpěl při nehodě na kole velmi těžký úraz 
hlavy. Po pobytu v rehabilitačním ústavu jsem se dostal do péče 
lékařů Kliniky rehabilitačního lékařství na Albertově. V průběhu léč-
by lékaři zjistili,  že mám zničena některá mozková  centra paměti 
a oslabenu schopnost vyjadřování. Zároveň si právě paní Švestková 
povšimla, že moje schopnost orientace na mapě, v terénu a datech 
je téměř bez následku zachována. Již v průběhu léčby jsem bez 
problémů sestavoval návrhy tras a itinerářů výletů, které klinika 
pro pacienty v rámci terapií organizuje. To má souvislost s mým 
celoživotním koníčkem - pěší turistikou, cykloturistikou a jízdě 
na běžkách, i mou původní profesí specialisty na ovzduší a počasí 

v Českém hydrometeorologickém ústavu a programátora speciál-
ních informačních systémů.

Právě díky lidskému přístupu a vnímavosti paní přednostky jsem 
byl zařazen do rehabilitačního programu, kde jsem se připravil 
na práci na chráněném pracovním místě.  Díky zaměření na doku-
mentaci v terénu, vytváření nabídek tras pro turisty a regionálního 
místopisu jsem mohl uplatnit schopnosti, které každý nemá, vyni-
kající fyzickou kondici a vytrvalost. Právě chráněné pracovní místo 
vytvořené s podporou Úřadu práce v Berouně (za což mu tímto 
i děkuji) mi umožnilo, abych s pracovní podporou přispěl k doku-
mentaci krás zejména Berounska, jeho památek, přírody, turistic-
kých tras. Díky tomu jsem se uplatnil s téměř 10 tisíci fotografiemi 
(s popisem) i na Wikipedii a v dalších kategoriích využívaných dnes 
nejen domácími návštěvníky, ale i pro školní výuku a v mezinárod-
ních projektech. Můj případ a zkušenost od roku 2012 ukazuje, že 
i člověk s handicapem s podporou zdravotní a pracovní rehabilitace 
a lidí se zájmem o druhé dokáže v týmu dosahovat plně využitel-
ných výsledků.

Za to vše patří vzpomínka a poděkování paní Olze Švestkové.  

 RNDr. Jan Maňák

PODĚKOVÁNÍ  
OLZE ŠVESTKOVÉ Foto: Matěj Stránský, Respekt
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DRUHÁ ALTERNATIVNÍ 
ZPRÁVA O PLNĚNÍ 
DOPORUČENÍ K VÝBORU OSN 
PRO KONTROLU PLNĚNÍ 
ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Výbor OSN na svém 13. zasedání konaném ve dnech 25. 3.–17. 4. 2015 hodnotil plnění Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením v řadě členských států, mimo jiné i v České republice. 
Posuzoval jednak zprávu vlády ČR a také alternativní zprávu, kterou zpracovala Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR a další organizace včetně lidskoprávních. 

Hlavní pozornost při zpracování zprávy 
se soustředila zejména na plnění článků 
Úmluvy o přístupnosti, tedy o opatření 
k zajištění přístupu osob se zdravotním 
postižením k fyzickému prostředí, dopravě, 
informacím a komunikaci. A to i v rozhlasu, 
televizi, ve zdravotnické péči a podávání 
zdravotních zpráv.

V dalších článcích se zpráva zabý-
vá omezením svéprávnosti v otázkách 
uzavření manželství, rodičovství a osvo-
jení pro osoby se zdravotním postižením, 
možností volit a účastnit se ve volbách. 
Dále nedostačující rehabilitací, vysokou 
mírou nezaměstnanosti osob se zdravot-
ním postižením, zvláště u žen. Posuzování 
osob se zdravotním postižením, sociální 
dávky a výši invalidních důchodů Výbor 
též řešil.

Zpráva k jednotlivým tématům:
Článek 9 Úmluvy ukládá smluvním státům 
přijmout opatření k zajištění přístupu osob 
se zdravotním postižením k fyzickému pro-
středí, dopravě, informacím a komunikaci, 

aby jim umožnily žít nezávislým způsobem 
života a plně se zapojit do všech oblastí 
života společnosti. 

V České republice je nadále výrazný 
nedostatek tlumočníků. V předcházejících 
letech byla otevřena jedna vyšší odborná 
škola pro tlumočníky znakového jazyka 
a zlepšilo se jejich finanční ohodnocení. 
Profese tlumočníka do znakového jazyka 
nebyla zařazena do Národní soustavy 
kvalifikací, což může být jeden z důvodů 
nedostatku zájmů o tuto odbornost. Přijetí 
normy, která by takové zařazení řešila, je 
však reálné přibližně do dvou let.

Stavební zákon a následně vyhláška 
o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb stanoví podmínky, které upravují 
přístupnost staveb veřejností užívaných 
pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Tyto právní předpisy stanoví, 
že v případech, kdy stavební dokumentace 
nebo stavba neodpovídá uvedenému záko-
nu, nelze na takovou stavbu vydat stavební 
povolení a předat ji do užívání. 

V České republice přístupnost dopra-
vy zůstává nadále vážným problémem. 
V souvislosti s probíhající liberalizací trhu 
v oblasti dopravy dochází ke zhoršování si-
tuace pro osoby se zdravotním postižením. 
Noví dopravci nezajišťují služby pro osoby 
se zdravotním postižením ani ve stávajícím 
rozsahu: nedostatečně řeší způsoby zajiš-
ťování fyzické přístupnosti a přístupnosti 
dopravy, neřeší přístup k informacím a ko-
munikacím zejména pro osoby se zrakovým 
a sluchovým postižením.  

Velmi obtížný je přístup k informacím 
ve zdravotnictví. Pracovníci ve zdravotnictví 
nevyžadují přítomnost tlumočníka do znako-
vého jazyka u pacientů se sluchovým posti-
žením. Tím dochází k obcházení požadavku 
na informování pacientů o způsobu léčby. 
Souhlasy s hospitalizací, zdravotnickými 
zákroky a dalšími úkony jsou podepisovány, 
aniž by zdravotnický personál ověřoval, zda 
pacient všemu porozuměl. Není ponechán 
prostor pro dotazování pacientů a další 
informování. On-line tlumočnické služby 
ve zdravotnických zařízeních jsou špatně 



9

ÚMLUVA OSN

dostupné. Elektronická komunikační média 
jsou v nemocnicích obtížně dostupná, per-
sonál je nedostatečně informovaný. 

V čl. 12 se hovoří o rovnosti před 
zákonem. Nový občanský zákoník nadále 
stanoví možnost omezit svéprávnost osoby 
a svěřit jí do částečného opatrovnictví. 
Počet osob omezených ve svéprávnosti s tr-
valým pobytem v ČR se stabilně pohybuje 
kolem 36 000. V období let 2014–2016 
došlo k 29 012 rozhodnutím o omezení 
svéprávnosti. K navrácení svéprávnosti 
však došlo jen v 2 154 případech. Z uve-
deného vyplývá, že velké množství soudů 
téměř nevyužívá možnost rozhodnout 
o navrácení svéprávnosti. Kvalitní vzdělá-
vání soudů, zajištění metodického vedení 
pro soudní praxi, aby rozsudky byly kvalitní 
a jednotné, by situaci řešilo.

Čl. 23 vyzývá k respektování obydlí 
a rodiny. Výbor doporučuje, aby usta-
novení nového občanského zákoníku 
a zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) 
umožňující omezení svéprávnosti v rodin-
ných otázkách, zejména pak práva na man-
želství, rodičovské odpovědnosti a osvo-
jení byla zrušena. Osoby neslyšící, němé 
nebo nerozumějící česky bez přítomnosti 
tlumočníka nemohou uzavřít manželství 

nebo partnerství. Účast tlumočníka zajiš-
ťuje jeden ze snoubenců nebo osob, které 
chtějí vstoupit do partnerství, na vlastní 
náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis 
jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze 
prohlášení o uzavření manželství nebo 
o vstupu do partnerství v těchto případech 
učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného 
ministrem spravedlnosti nebo předsedou 
krajského soudu, musí tlumočník složit 
slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu 
podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Čl. 25 hovoří o zdraví. V roce 2018 
se výrazně zlepšila legislativa související 
s úhradami zdravotnických prostředků 
z veřejného zdravotního pojištění pro osoby 
se zdravotním postižením. Zdravotnické 
prostředky byly mnohem lépe a jemněji 
zatříděny do úhradových skupin, vzniklo 
mnoho nových skupin zdravotnických 
prostředků a zároveň zákon o veřejném 
zdravotním pojištění počítá s úhradou 
množství nových, moderních prostředků. 
Toto zatřídění způsobí výrazné snížení 
finanční spoluúčasti osob se zdravotním 
postižením na úhradách zdravotních pro-
středků. U poskytovatelů zdravotních služeb 
přetrvává naprostý nedostatek ošetřujícího 
a pomocného personálu, který by mohl 
na odpovídající úrovni kvalitně pečovat 
o osoby se zdravotním postižením. 

V České republice na rozdíl od mnoha 
zemí EU nedoznala péče o lidi s duševním 
onemocněním od počátku 90. let 20. sto-
letí žádné zásadní systémové změny. Chybí 
finanční prostředky na realizaci reformy 
a také koordinace jednotlivých činností 
v rámci reformy.

Zcela zásadním problémem je neexis-
tence zákona o duševním zdraví, který by 
zastřešoval zdravotní i sociální dimenzi 
péče o lidi s duševním onemocněním.

V České republice chybí systém rehabi-
litace (čl. 26 – habilitace a rehabilitace), 
který by pomohl lidem, kteří se stanou 
osobami se zdravotním postižením, opět se 
navrátit do plnohodnotného života ve svém 
přirozeném prostředí. Systém by měl pro-
střednictvím zdravotní péče, sociálních slu-
žeb, poskytnutím potřebných kompenzač-
ních pomůcek, úpravou bydlení, případně 
pomocí rekvalifikace umožnit návrat těchto 
osob do situace, kdy se svojí prací stanou 
soběstačnými. 

Povinnost vzniku ucelené rehabilitace 
vyplývá mimo jiné také z Kapitoly 11, Národ-
ního plánu podpory vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením na léta 
2015 až 2020. Vláda však tento úkol není 
schopna plnit ani splnit, přičemž je nut-
né dodat, že tento úkol se prolíná všemi 
strategickými dokumenty o problematice  



mosty 1|2019
 

zdravotního postižení od poloviny 90. let 20. 
století. V současné době Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR připravuje další návrh 
na systém ucelené rehabilitace. Chybí však 
základní podmínka funkčnosti systému, 
a to způsob financování. ČR nemá veřejný 
systém úrazového pojištění, jehož prostředky 
by mohly být použity k financování ucelené 
rehabilitace.

Čl. 27 – Práce a zaměstnávání bere 
se znepokojením na vědomí vysokou míru 
nezaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením a skutečnost, že míra nezaměst-
nanosti u žen se zdravotním postižením je 
vyšší. A téměř jedna třetina zaměstnaných 
osob se zdravotním postižením působí 
mimo otevřený trh práce.

Úsilím Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR se podařilo, že vláda ČR sta-
novila od 1. 1. 2017 výši minimální mzdy 
a výši zaručené mzdy stejnou pro všechny 
osoby, tedy i pro osoby se zdravotním posti-
žením bez ohledu na klasifikaci postižení. 
Nepodařilo se ale zajistit rovná práva při 
evidenci osob jako uchazečů o zaměstnání. 
Osoby, které jsou příjemci invalidních dů-
chodů ve III. nejvyšším stupni, nemohou být 
registrovány jako uchazeči o zaměstnání 
na Úřadu práce ČR. Mohou být registrovány 
pouze jako zájemci o zaměstnání, což je 
podstatně nižší statut. 

Počet osob se zdravotním postižením 
evidovaných jako nezaměstnaní na Úřa-
du práce činí necelých 40 000. Celkový 
počet evidovaných zájemců o práci je v ČR 
asi 240 000 osob. V České republice je 
obecná míra nezaměstnanosti 3 %. Z toho 
plyne, že míra nezaměstnanosti osob se 
zdravotním postižením je podstatně vyšší. 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením je velmi rozdílná. U tzv. chráně-
ného trhu práce je několikanásobně vyšší 

podpora státu proti podpoře na volném trhu 
práce. V chráněném trhu práce (chráněné 
dílny, kdy zaměstnavatel zaměstnává více 
než 50 % osob se zdravotním postižením) je 
zaměstnáno asi 35 000 osob se zdravot-
ním postižním. Veřejné rozpočty vynaklá-
dají na tuto skupinu zaměstnanců téměř 
7 miliard Kč.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postiže-
ním,  měl nepříznivý účinek na výkon práva 
na přiměřenou životní úroveň a na sociální 
ochranu ze strany osob se zdravotním 
postižením, včetně chlapců a dívek se 
zdravotním postižením (čl. 28 – Přimě-
řená životní úroveň a sociální ochrana). 
Řadě příjemců invalidního důchodu hrozí 
odepření přístupu ke starobnímu důchodu, 
neboť doba, po kterou pobírají invalidní 
důchod, se nezapočítává do doby pojiště-
ní. V současné chvíli je posuzování míry 
invalidity a míry závislosti na péči zcela zá-
vislé na odborném posudku posudkových 
lékařů. Systém lékařské posudkové služby 
se v ČR dlouhodobě neustále zhoršuje 
a v posledních několika letech již doslo-
va kolabuje. Každým rokem stále ubývá 
posudkových lékařů a věkový průměr těch, 
kteří nyní posuzují, je hluboko za hranicí 
důchodového věku. Délka doby potřebná 
pro vypracování posudků se neustále pro-
dlužuje a dávno již překročila správní lhůty 
a pro žadatele únosnou délku. Nezřídka 
žadatel čeká na posudek posudkového 
lékaře až půl roku a více. Kvalita vypra-
covaných posudků se rovněž zhoršuje. 
Z uvedených důvodů je v ČR nutné zavést 
zcela jiný systém posuzování míry invali-
dity a míry závislosti na péči. Z hlediska 
lékařského posudku by bylo vhodné zavést 
multidisciplinární posuzování žadatelů, 
kde by se ke zdravotnímu stavu vyjádřil 

praktický a odborný lékař žadatele a s nimi 
žadatele posuzovali ergoterapeut a sociál-
ní pracovník. 

K faktické revizi spektra dávek 
omezených zákonem č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravot-
ním postižením, nedošlo. Stejný zůstal 
i sortiment pomůcek, spektrum kom-
penzačních pomůcek nebylo rozšířeno 
ani u dětí, byly provedeny jen dílčí změny 
ve smyslu mírného zvýšení některých 
dávek, avšak jejich spektrum nedoznalo 
rozšíření. Rovněž nebyla zavedena dávka, 
která by kompenzovala snížení příjmové 
úrovně velkého počtu rodin, za zrušený 
sociální příplatek. Životní úroveň mnoha 
rodin se zdravotně postiženými dětmi má 
příjem těsně nad hranicí životního minima. 
Řadě příjemců invalidního důchodu I. 
a II. stupně nevznikne nárok na starobní 
důchod, neboť se doba pobírání těchto 
typů důchodu nezapočítává do potřebné 
doby pojištění. Těmto osobám je po dosa-
žení důchodového věku vyplácen důchod 
ve výši valorizovaného stávajícího invalid-
ního důchodu. Pokud dojde k jeho odejmu-
tí, nebudou mít tito lidé nárok na žádný 
důchod. Nově zavedená metoda výpočtu 
invalidních důchodů v období od vzniku 
invalidity do vzniku nároku na starobní 
důchod způsobí, že výše důchodů, které 
osoby ve třetím stupni invalidity pobírají, 
klesne pod úroveň životního minima. Tím 
spíše platí tato situace i pro poživatele 
invalidního důchodu I. či II. stupně.

Nový občanský zákoník a právní před-
pisy upravující volby neumožňují osobám 
se zdravotním postižením s omezenou 
svéprávností právo volit nebo kandidovat 
ve volbách nebo volit v referendu. Volební 
podklady jsou podle některých zpráv jen 
zřídka přístupny nevidomým osobám nebo 
osobám s mentálním postižením, volební 
místnosti často nejsou fyzicky přístupné 
a hlasovací lístky nemusejí být přístup-
né nevidomým osobám (čl. 29 – Účast 
na politickém a veřejném životě). Stále je 
možné omezit člověka s postižením ve vý-
konu těchto práv. Nejvyšší soud ve stano-
visku k tomuto omezení uvádí, že v řízení 
o omezení svéprávnosti „je soud oprávněn 
rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná 
osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu 
volebního práva“. Materiál byl kritizován 
lidskoprávními organizacemi kvůli rozporu 
s článkem 29 Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením (viz https://1url.cz/
NmpdS, https://1url.cz/hMpd0).  
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LEGISLATIVA
TEXT: Václav Krása

ZMĚNY ZÁKONŮ V OBLASTI 
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
PLATNÉ OD ROKU 2019

Jak asi už všichni víte, od letošního 
1. ledna se zvýšila základní výměra všech 
důchodů z dosavadních 9 % na 10 % prů-
měrné mzdy. Znamená to, že základ všech 
vyplácených i nově přiznaných důchodů 
se zvyšuje o 1 % průměrné mzdy. Výrazněji 
se to projeví u nižších důchodů, u nichž 
základní výměra tvoří větší část důchodu.

Základní výměra vzrostla o 570 Kč 
na 3 270 Kč. Procentní výměra důchodů se 
zvýšila o 3,4 %. Oněch 3 270 Kč je vlastně 
základní důchod, který musí obdržet každý 
občan, jenž z různých důvodů nesplní počet 
odpracovaných let, ale z důvodu zdravotní-
ho stavu nebo stáří již objektivně pracovat 
nemůže. Důchody v lednu vzrostly v průměru 
o 900 korun. Zvýšení bezmála 3,5 milionu 
vyplácených důchodů provedla Česká správa 
sociálního zabezpečení automaticky.

Od lednové splátky 2019 se valorizují 
i vyplácené příplatky k důchodu přiznané 
podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o po-
skytování příplatku k důchodu ke zmírnění 
některých křivd způsobených komunistic-
kým režimem, a příplatky podle zákona č. 
357/2005 Sb., o ocenění účastníků národ-
ního boje za vznik a osvobození Českoslo-
venska a některých pozůstalých po nich. 
Tyto příplatky se zvýší o 3,4 % celkové výše 
příplatku.

Od 1. ledna 2019 došlo k nárůstu pro-
centní výměry důchodu o 1 000 Kč u osob, 
které dosáhly věku 85 let. Záměrem bylo 
zvýšit životní úroveň osob, u kterých lze 
téměř s jistotou předpokládat, že si její 
případné zvýšení nemohou zabezpečit 
samy, například ani částečným uplatněním 
na trhu práce (důchodcům, kteří dosáhli 
85 let před 1. 1. 2019, náleží toto zvýše-

ní procentní výměry od splátky důchodu 
splatné v lednu 2019). Zvyšování důchodů 
z důvodu dosažení 85 let zajistila Česká 
správa sociálního zabezpečení, stejně jako 
valorizaci důchodů, bez žádosti.

Od počátku roku byla také zvýšena mini-
mální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč 
za měsíc. Minimální hodinová mzda 
vzrostla ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jedná se 
o druhé nejvýraznější nominální navýšení 
od zavedení minimální mzdy v roce 1991. 
Společně s úrovní nejnižšího výdělku došlo 
také k růstu nejnižších úrovní zaručené 
mzdy, a to o 1150 až 2300 Kč měsíč-
ně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou 
výdělková minima platná pro zaměstnance, 
jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních 
smlouvách, a pro zaměstnance ve veřej-
ných službách a správě a ve státní službě, 
jimž je za práci poskytován plat.

V současné době je v Poslanecké 
sněmovně projednáván návrh na zvýšení 
příspěvku podle § 78 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, který by měl být zvý-
šen o 800 Kč pro zaměstnavatele zaměst-
návající více než 50 % osob se zdravotním 
postižením. Stačí, když tento návrh bude 
projednán, schválen a uveřejněn ve Sbírce 
zákonů do 31. 3. 2019, aby zvýšení pří-
spěvku mohlo být uplatněno za celé první 
čtvrtletí roku 2019.

Od 1. ledna 2019 se současně 
o 3,4 procenta navyšují náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschop-
nosti vzniklé pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání a náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých. Podle informací 
získaných od pojišťoven, které realizují 
zákonné pojištění odpovědnosti za škody 

při pracovních úrazech nebo nemoci z po-
volání, pobírá náhrady za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti cca 
12 750 poškozených. Náhrady nákladů 
na výživu pozůstalých jsou vypláceny cca 
470 pozůstalým.

Dále se od 1. ledna u OSVČ změnila 
splatnost záloh na důchodové pojištění 
a pojistného na nemocenské pojištění. Do-
sud musela OSVČ zaplatit zálohu a pojistné 
ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního 
měsíce; při jejím nedodržení musela platit 
z dluhu na zálohách penále. Při nezapla-
cení pojistného v této 20denní lhůtě jí 
nemocenské pojištění zaniklo. Musela se 
znovu přihlásit, pokud si přála být nadále 
nemocensky pojištěná; nárok na nemo-
censké jí vznikl až po třech měsících 
trvání účasti na nemocenském pojištění. 
Nově od ledna činí lhůta pro zaplacení 
záloh a pojistného celý měsíc, na který se 
záloha či pojistné platí, a dlužnou zálohu 
na důchodové pojištění a dlužné pojistné 
na nemocenské pojištění může OSVČ 
doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez 
sankce (bez penalizace nebo bez ukončení 
nemocenského pojištění).

OSVČ dosud může požádat okresní 
(v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu 
sociálního zabezpečení pouze o snížení 
záloh na důchodové pojištění. Od letošního 
roku může OSVČ, která vykonává vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost, požádat 
i o zrušení povinnosti platit zálohy. Bude 
jí vyhověno, pokud dosahuje tak malých 
příjmů, že lze předpokládat, že nebude 
povinna za tento rok platit pojistné na dů-
chodové pojištění, a proto zaplacené zálohy 
za měsíce tohoto roku by jí byly vráceny.  

Jako každoročně také letos vstupují v platnost některé zákonné úpravy, a to jak novely stávající 
legislativy, tak i zcela nové zákony. K významným změnám došlo i v oblasti sociálního zabezpečení.
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JAK JE TO S POUKÁZKAMI 
U DÁVEK HMOTNÉ NOUZE
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR řešila téměř po celý loňský rok nový systém 
vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek, který začal platit v prosinci 2017. Na změnu 
doplatili především důchodci, tělesně a mentálně postižení, pečující osoby a další. 

Do konce listopadu 2017 byly dávky 
hmotné nouze vypláceny bezhotovostním 
převodem peněz, případně byly vypláceny 
v hotovosti, například lidem v zařízeních 
sociální péče. Úřad práce mohl rozhodnout 
o výplatě části dávky na živobytí formou po-
ukázek v případech, kdy bylo podezření, že 
příjemce dávky použije finanční prostředky 
jiným způsobem nežli na obživu svou nebo 
své rodiny.

Vyplácení části dávek formou poukázek 
má nepříznivý dopad na handicapované 
osoby nebo seniory, kteří nemohou praco-
vat. Po několika měsících se ukázalo, že 
dochází k diskriminaci některých skupin 
občanů. Diskriminace spočívá především 
v tom, že si musejí poukázky zpravidla 
vyzvedávat na Úřadu práce, což je pro ně 
často velmi obtížné. Nemohou za pou-
kázky kupovat zboží, jež nutně potřebují, 
jako jsou některé zdravotnické prostředky. 
Za poukázky je možné si koupit zboží pouze 
ve vybraných prodejnách, což znamená 
další zbytečné a obtížné cestování. 

Poukázky činí velké potíže lidem, kteří 
jsou v zařízeních sociální péče nebo v ne-
mocnicích, protože si za ně prakticky nemo-
hou nic koupit. V zařízeních sociální péče si 
nevědí rady, jak v této situaci postupovat. 
Obdobně je tomu u osob se sníženou právní 
subjektivitou. Jsou to všechno obtíže spoje-
né s plošným uplatněním poukázek, které 
nerozlišuje osoby, jež podvádějí sociální 
systém, od osob, kterým byly přiznány dávky 
hmotné nouze z důvodu nemožnosti zlepšit 
svoji ekonomickou situaci vlastní prací.

Domluvili jsme se s poslancem za  
KDU-ČSL Vítem Kaňkovským, že společně 
s dalšími poslanci a poslankyněmi podá 
ve Sněmovně novelu zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, která by vyňala některé 

skupiny osob z výplaty části dávek hmotné 
nouze formou poukázek. „Jak chcete po osm-
desátiletém člověku, aby ve svém věku 
oběhával obchody a hledal, kde mu vezmou 
stravenky?“ podotkl Vít Kaňkovský.

 Systém poukázek je pro lidi, kteří si ne-
mohou zlepšit vlastní prací svoji ekonomic-
kou situaci, ponižující. Jsou zařazeni mezi 
osoby zneužívající sociální systém a setká-

vají se s pohrdáním ostatních občanů v pří-
padech, kdy jdou za poukázky nakupovat. 
Je to vůči nim velmi nespravedlivé a stát by 
neměl své občany takto ponižovat.

Na základě negativních reakcí občanů 
v tíživé životní situaci a ve spolupráci s Ná-
rodní radou osob se zdravotním postižením 
ČR podal Vít Kaňkovský společně se svým 
stranickým kolegou Janem Bartoškem 
a poslankyněmi Markétou Pekarovou Ada-
movou (TOP 09), Olgou Richterovou (Piráti) 
a Alenou Gajdůškovou (ČSSD)  návrh změny 
zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle 
nějž by se poukázky nevydávaly všem 
skupinám lidí, které si nemohou zvýšit svůj 
příjem prací. 

Jako reakci na návrh pana poslance 
Kaňkovského a dalších poslanců podala 
paní poslankyně za ANO Anna Pastuchová 

společně s dalšími poslanci za ANO alterna-
tivní návrh, který vyčlenil z povinnosti odběru 
poukázek při výplatě dávek hmotné nouze 
podstatně menší okruh příjemců dávek. 

Naštěstí se při projednávání novely 
zákona v Poslanecké sněmovně a Senátu 
podařilo prosadit, aby byly od poukázek 
osvobozeny všechny skupiny lidí, které si 
objektivně nemohou zvýšit svůj příjem prací. 

Dávky se nebudou vyplácet poukázkami 
v případech, kdy výše příspěvku na živobytí 
nepřesáhne 500 Kč, a v následujících spe-
cifických případech, kdy je příjemce nebo 
osoba společně s ním posuzovaná osobou, 
která poskytuje péči podle § 3 odst. 1  
písm. a) bodu 5, nebo je osoba, které: 
1.  jsou poskytovány pobytové sociální 

služby, 
2.  je poskytována zdravotní péče ve zdra-

votnickém zařízení po celý kalendářní 
měsíc, 

3.  byla pravomocným rozhodnutím soudu 
omezena svéprávnost, 

4.  byl přiznán příspěvek na péči ve III. stupni 
(těžká závislost) nebo ve IV. stupni (úplná 
závislost), a to ode dne právní moci roz-
hodnutí o přiznání této dávky, nebo v pří-
padě, že se jedná o osobu starší 70 let, 

Při projednávání novely zákona 
v Poslanecké sněmovně a Senátu se 
podařilo prosadit, aby byly od poukázek 
osvobozeny všechny skupiny lidí, které 
si objektivně nemohou zvýšit svůj 
příjem prací.



13

LEGISLATIVA

TEXT: Václav Krása

5. byla přiznána invalidita III. stupně,
6.  nebo v případech, kdy se jedná o důvody 

hodné zvláštního zřetele. 
Poslední bod umožňuje Úřadu práce, 

aby upustil od výplaty části dávek hmotné 
nouze i v dalších případech, kdy to uzná 
za vhodné.

Novelu zákona 11. prosince 2018 pode-
psal prezident republiky a 20. prosince byla 
vyhlášena ve Sbírce zákonů. V přechod-
ných ustanoveních zákon stanoví, že noví 
příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují 

výše uvedené skutečnosti, od 1. ledna 
2019 nepobírají část dávek hmotné nouze 
formou poukázek. U osob, kterým byly při-
znány dávky hmotné nouze před účinností 
zákona, to je před 1. lednem 2019, mají 
být po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze 
vypláceny stále formou poukázek. Přesná 
citace zákona je: „Orgán pomoci v hmot-
né nouzi nejpozději do 3 kalendářních 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona přehodnotí způsob výplaty příspěv-
ku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) 

zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
To znamená, že příjemcům dávek hmotné 
nouze, které jim byly přiznány před 1. led-
nem 2019, budou dávky vypláceny formou 
poukázek do konce března 2019.

Takže máme jistotu, že od dubna nebu-
dou výše uvedeným skupinám osob vyplá-
ceny dávky hmotné nouze v poukázkách. 
Ukázalo se, jak je důležitá spolupráce NRZP 
ČR s poslanci. Všem, kdo nám pomohli při 
prosazení zákona, patří poděkování.  

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VE III. 
A VE IV. STUPNI SE ZVYŠUJE
Dne 31. ledna 2019 schválil Senát 
návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 
55 senátorek a senátorů  se jich pro návrh 
vyslovilo 53, dva se zdrželi. Senát schválil 
zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni 
na 19 200 Kč, a to s účinností od prv-

ního dne druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, 
že zákon bude vyhlášen v únoru letošního 
roku. To znamená, že zvýšený příspěvek 
ve IV. stupni bude vyplácen od 1. dubna 
2019. Současně bylo schváleno navýšení 
příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000 Kč. 
To znamená, že příspěvek bude vyplá-

cen ve výši 12 800 Kč a u dětí do 18 let 
ve výši 13 900 Kč. Zvýšený příspěvek ve III. 
stupni bude vyplácen od 1. července 2019. 
Příspěvky v obou stupních budou zvýšeny 
automaticky, nikdo si nemusí o nic žádat. 

NRZP ČR děkuje všem, kteří se společ-
ně s námi podíleli na prosazování těchto 
změn.  
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Kolikáté volební období jste poslankyní Ev-
ropského parlamentu a do jaké frakce patříte?
V Evropském parlamentu jsem druhé 
volební období. V politice jsem začínala 
v Kroměříži, kde jsem byla několik voleb-
ních období místostarostkou. Od roku 2009 
jsem poslankyní Evropského parlamentu, 
působím v politické skupině sociálních 
demokratů. 

Poslanci EP jsou tak jako v českém parlamentu 
členy různých výborů. V jakém výboru působíte 
a čím se tento výbor zabývá?
Pracuji ve dvou výborech, jednak pro vnitř-
ní trh a ochranu spotřebitelů a jednak pro 
dopravu a cestovní ruch. Výbor pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů má velmi širo-
kou agendu od různých nařízení či směr-
nic, které se týkají sjednocování pravidel 

třeba pro harmonizaci technických norem 
a podobně, po pravidla na ochranu spotře-
bitelů. Je to agenda opravdu od Šumavy 
k Tatrám. Oblast ochrany spotřebitelů 
je mi blízká a snažím se jí systematicky 
věnovat. Výbor pro dopravu se zabývá 
všemi možnými druhy dopravy od silniční 
přes železniční po leteckou a má hodně 
konkrétní dopady na život lidí, což se mi 

ŘÍKÁ O PROBLEMATICE OZP V RÁMCI EU 
EUROPOSLANKYNĚ OLGA SEHNALOVÁ

POŘÁD MÁME CO ZLEPŠOVAT, 

S poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou jsme se nesetkali poprvé, díky její 
spolupráci s NRZP ČR jsme v kontaktu poměrně často. A za to se jí sluší poděkovat. Tentokrát 
jsme si povídali o práci meziskupiny Evropského parlamentu pro práva handicapovaných, v níž 
působí, o evropské kartě zdravotního postižení, evropském aktu přístupnosti a o tom, co považuje 
ve vztahu k lidem se zdravotním postižením na evropské úrovni za nejdůležitější.
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líbí. Nemám ráda obecná povídání a chci, 
aby byl za námi vidět konkrétní výsledek.

Kromě toho poslanci působí i v takzva-
ných delegacích Evropského parlamentu 
pro vztahy s mimoevropskými státy, v mém 
případě je to delegace pro vztahy s Izraelem, 
respektive izraelským Knesetem (izraelský 
parlament – pozn. red.).  

V Evropském parlamentu existuje už mnoho 
let parlamentní meziskupina pro práva osob 
se zdravotním postižením. Od roku 2016 jí 
předsedáte. Můžete říci, jak tato meziskupina 
pracuje, kdo jsou její členové, čím se vlastně 
zabývá?
Meziskupina je seskupení poslanců, které 
se ustavuje vždycky na začátku volebního 
období s určitým tématem a sdružuje po-
slance napříč politickými skupinami a taky 
napříč výbory. 
Proto má výhodu, že když se zabýváme 
nějakým tématem, tak se na něj můžeme 
podívat různýma očima. Naše mezisku-
pina je jednou z nejstarších, která vůbec 
v Evropském parlamentu působí, protože 
vznikla už v roce 1980. Je zároveň jednou 
z největších, protože téma práv osob se 
zdravotním postižením zajímá průřezově 
spoustu kolegyň a kolegů. Pokud vím,  
působí v ní zhruba 110 členů Evropského 
parlamentu. 

Jsem sice předsedkyní, ale nemohu 
říct, že jedinou, protože je nás víc. Každá 
politická skupina, která iniciovala vznik 
této parlamentní meziskupiny, má svého 
předsedu. Kromě mě je tam maďarský 
poslanec Ádam Kósa, belgická poslan-
kyně Helga Stevens a řecká poslankyně 
Kostadinka Kuneva. My čtyři se dělíme 
o předsednictví. Za velice užitečné považuji, 
že úzce spolupracujeme s Evropským 
fórem zdravotně postižených, což je vlastně 
zastřešující organizace panevropská, která 
sdružuje organizace zabývající se právy lidí 
se zdravotním postižením ze všech zemí 
Evropské unie. 

Velmi dobrým partnerem, pokud se 
bavíme o legislativě, směrnici, nařízení, 
o nějakém evropském zákonu, je pro nás 
hlas lidí se zdravotním postižením. Myslím 

si, že to může být docela inspirující i pro 
české prostředí, protože způsob konzultací 
s organizacemi se zdravotním postižením 
má tato meziskupina na parlamentní úrovni 
dobře propracovaný. Třeba v případě revize 
pravidel pro cestování na železnici naše 
meziskupina pořádala slyšení k návrhu, kte-
rý předložila Evropská komise. Bavili jsme 
se o pravidlech, jak to funguje v různých 
státech, jaké jsou překážky pro cestování, 
co by se dalo zlepšit, jaké podněty by z toho 
mohly vzejít pro pozměnění návrhu Evrop-
ské komise. Takových témat můžeme najít 
celou řadu, ať už k jednotlivé legislativě 
nebo jako témata, která zatím podobu zá-
konů nemají nebo nemají žádný návrh, ale 
třeba se k nim nějakým způsobem blížíme. 
Jedním z takových témat je evropská karta 
zdravotního postižení.  

Velmi dobrým partnerem, pokud se 
bavíme o legislativě, směrnici, nařízení, 
o nějakém evropském zákonu, je pro 
nás hlas lidí se zdravotním postižením. 
Myslím si, že to může být docela 
inspirující i pro české prostředí.
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Právě o tom bych s vámi rád mluvil. Evropská 
komise v roce 2015 zahájila pilotní projekt 
na zavedení  jednotné evropské karty zdra-
votního postižení. Česká republika se toho 
tehdy neúčastnila, my jsme to paní ministryni 
Marksové hodně vyčítali. Karta již v některých 
státech platí. Můžete čtenáře informovat 
o tom, ve kterých zemích je karta používána 
a co pozitivního osobám se zdravotním postiže-
ním přináší?
Za tu otázku moc děkuji, protože když 
jsem se dozvěděla, že se Česká republika 
pilotního projektu neúčastní - koneckonců 
ani Slovensko se do něj nezapojilo - tak 
jsem z toho byla poměrně rozladěná 
a zklamaná, protože to považuji za pro-
marněnou příležitost. Do pilotního projek-
tu se přihlásilo osm členských států. Není 
to vůbec tak, že by to byly pouze západní 
nebo staré členské země, že by záleže-
lo na jejich ekonomické síle. Jsou tam 
zapojeny státy, jako je Finsko, Estonsko, 
Rumunsko, Malta, Itálie, Slovinsko. Před 
několika týdny jsem organizovala v Ev-
ropském parlamentu konferenci, která 
hodnotila dosavadní zkušenosti z těchto 

pilotních projektů a to, jakým způsobem 
evropská karta v těchto zemích fungu-
je. Vyslechli jsme zkušenosti z Finska, 
z Belgie a podle toho, co nám říkala 
zástupkyně z Evropské komise, by během 
první poloviny letošního roku mělo dojít 
oficiálně k vyhodnocení prvních zkušenos-
tí z projektu. Měly by se v další fázi připojit 
ostatní země, protože je určitě důležité, 
aby se jich do toho zapojilo co nejvíc. 
Doufám, že druhou šanci Česká republika 
nepropásne. Mluvila jsem už na toto téma 

s paní náměstkyní Stöckelovou, kterou 
jsem na to upozornila, takže tu informaci 
by měli mít. 

Je to jen otázka parkování, nebo evropská 
karta nabízí i další benefity?
Je to mnohem širší. Karta by měla držite-
lům umožnit využívání takových benefitů, 
na které jsou zvyklí nebo na které mají 
nárok lidé v hostitelských zemích. Pokud 
například člověk z Belgie přijede do Fin-
ska, měl by tam požívat stejných výhod 
nebo kompenzací jako občané Finska. 
Týká se to například vstupů do různých 
zařízení. V některých zemích tam je zahr-
nuta doprava, jinde není. Jsou možnosti, 
jakým způsobem jsou zajištěny třeba 
vstupy pro asistenty. Netýká se to pouze 
parkování, ale týká se to řady dalších 
benefitů.

Držitel průkazu ZTP je v Česku osvobozen 
od placení dálničních poplatků. Zvažuje se 
i tato možnost v rámci evropské karty?  
Mezi našimi občany je to velmi žádaná věc, 
dostáváme na toto téma obrovské množství 
dotazů.
Myslím si, že tohle bude předmětem 
oficiálního vyhodnocení Evropské komise. 
Podle informací z konference, kterou jsem 
pořádala, se například Belgie rozhodla, 
že dopravu v rámci evropské karty mít 
zahrnutou nebude. Finsko naopak ano. 
Takže každá země k tomu přistoupila 
trošku jinak a myslím, že nějaká míra 
sjednocení by – i z hlediska jistoty pro lidi 
s postižením, kteří vyjíždějí ven – měla 
určitě existovat. Budu v první polovině 
letošního roku pořádat ještě jedno slyšení 
v rámci naší meziskupiny ve spolupráci 
s Evropským fórem zdravotně postižením 
právě k tématu evropské parkovací karty, 
protože jsou různé poznatky, jak to fungu-
je či nefunguje. Je to vždycky na Evropské 

Evropská karta zdravotního postižení 
je zajímavým tématem pro příští 
volební období – posunout ji, aby byla 
využívaná v co nejvíce státech  
co nejvíce lidmi. Myslím si, že to je 
dobrá myšlenka a že stojí za to ji 
podpořit mnohem zásadněji.
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komisi, s jakým návrhem přijde, nicméně 
je pravda, že Evropský parlament na tohle 
téma tlačí. Myslíme si, že to může být také 
zajímavým tématem pro příští volební ob-
dobí - posunout kartu, aby byla využívaná 
v co nejvíce státech co nejvíce lidmi. My-
slím si, že to je dobrá myšlenka a že stojí 
za to ji podpořit mnohem zásadněji.

Co považujete za nejdůležitější věc ve vztahu 
k osobám se zdravotním postižením na úrovni  
Evropské unie nebo z hlediska Evropského 
parlamentu? V čem spočívá největší problém?
Nerada bych vypíchla jednu konkrétní 
věc. Evropská unie obecně je signatářem 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravot-
ním postižením, která jak EU, tak jejím 
jednotlivým státům dává jakési povin-
nosti. Podle mého názoru to je jedna 
z věcí, kterou by si Evropská unie a hlavně 
jednotlivé členské státy v prvé řadě měly 
uvědomit. Má to být téma průřezové, 
na lidi se zdravotním postižením se nesmí 
zapomínat v průřezových agendách, ať 
už se to týká vzdělávání, zaměstnávání, 
zastoupení, přístupu ke zdravotnictví, 

sociálním službám a podobně. Nenajde-
me jedno jediné téma, které by vyřešilo 
vše, ale myslet horizontálně napříč 
různými agendami, v tom jde podle 
mého názoru Evropská unie jako taková 
správným směrem. Velký dluh ale mají 
jednotlivé členské státy. Byla jsem mimo 
jiné zpravodajkou sociálních demokratů 
u směrnice o takzvaném evropském aktu 
přístupnosti, který jsme uzavírali před 
koncem minulého roku. Výsledek mě 
velmi zklamal, stejně jako organizace 
lidí se zdravotním postižením. Ale musím 
říct, že to nebyl Evropský parlament, kvůli 
kterému evropský akt přístupnosti zůstal 
za očekáváním. Byly to právě jednotlivé 
členské státy a možná i trošku nedosta-
tek empatie v tom, co by tato legislativa 
měla přinést. To je rozpor, který máme 
u každého evropského zákona, o němž se 
bavíme. Evropský parlament přistupuje 
k problémům a řešení problémů lidí se 
zdravotním postižením mnohem vnímavěji 
než jednotlivé členské státy – a to je asi 
ten problém. Jestli se mě ptáte na jeden, 
tak ten bych viděla tady.

Z projednávání aktu přístupnosti jsme byli 
hodně zklamaní. Apelovali jsme na naši vládu, 
na jednotlivé ministry, ale myslím si, že už ten 
základ Evropské komise nebyl úplně v pořádku. 
Tam se podle mého názoru ukázala síla lobbis-
tických skupin.
Lobbistické skupiny fungují vždycky všude 
a u všech možných zákonů.

My jsme také lobbisté.
Samozřejmě. Ale je pravda, že v tomhle 
případě byl výsledek ještě méně am-
biciozní než původní návrh Evropské 
komise. A z toho plyne právě to zklamání, 
o kterém můžeme mluvit. Na druhou stra-
nu se v uplynulém období přijala i další 
opatření, ať už to byla směrnice o přístup-
nosti webových stránek veřejných institucí 
nebo kodex elektronických komunikací. 
Máme už na stole změny pravidel pro 
cestování na železnici, kde si myslím, že 
Evropský parlament drží vlajku lidí se zdra-
votním postižením u asistenčních služeb. 
Takže jednotlivých kroků bylo několik, ale 
pořád je co zlepšovat.  



mosty 1|2019
TEXT: Václav Krása
FOTO: Jan Jirouš
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Vážená paní Klausová, jste dlouholetou 
patronkou udílení cen Mosty. Zaujala Vás nějaká 
osobnost či projekt, které byly oceněny, natolik, 
že si na ně ještě po letech vzpomenete? 
Za všechny ty roky, kdy jsem patronkou 
projektu Mosty, jsem měla možnost 
seznámit se s mnoha lidmi a organiza-
cemi z veřejné správy či s nestátními 
organizacemi, které svými náměty 
a jejich realizací pomáhaly osobám se 
zdravotním postižením. Bylo jich mno-
ho a bylo by nespravedlivé zmínit jen 
některé. Ale musím říci, že jsem vždy 
velmi ocenila ty jednotlivce, kteří zasvětili 
svojí prací a obětavostí svůj čas lidem se 
zdravotním postižením. Těm, kteří pomoc 
potřebovali a kterým svým konáním 
usnadňovali život.

Změnila Vaše účast na předávání cen Váš po-
hled na problematiku zdravotně postižených?
Moje účast na předávání cen nezměnila 
můj pohled na problematiku zdravotně 

postižených. Pouze mne ujistila v mém ná-
zoru, že je třeba jednak vytvořit podmínky 
pro důstojný život zdravotně postižených, 
ale současně je potřeba pomáhat těmto 
lidem najít vlastní cestu v životě a upevnit 
jejich snahu být prospěšnými.

Co považujete za nejdůležitější z hlediska 
potřeb osob se zdravotním postižením?
Pro osoby se zdravotním postižením je 
důležité vědět, že existuje organizace nebo 
člověk, u nichž mohou požádat o pomoc 
a kde je mohou nasměrovat při hledání 
cesty z případných potíží. Ať už zdravotních 
nebo existenčních.

S jakými pocity jste nedávno opouštěla post 
velvyslankyně na Slovensku? Jaké bylo  
pracovat na ambasádě ve svém rodném městě? 
Odcházela jsem ze Slovenska s pocitem, 
že jsem vykonala kus dobré práce ve vzá-
jemných vztazích obou těchto zemí a že se 
mám kam vracet.  

POMÁHEJME 
HANDICAPOVANÝM 
NAJÍT VLASTNÍ 
CESTU V ŽIVOTĚ,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO 
MOSTY LIVIA KLAUSOVÁ
Jak by podle ní měla ideálně vypadat pomoc lidem s postižením 
a na co by se měla zaměřit? Změnila její pohled na problematiku 
handicapovaných pravidelná účast na udílení cen Mosty? 
S někdejší první dámou Livií Klausovou jsme si povídali také 
o jejím působení v diplomacii nebo aktivitách Nadačního fondu 
Václava a Livie Klausových. 
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Co se Vám v životě odchodem z diplomacie nejvíce 
změnilo? Máte více času například na vnoučata?
Mohu říci, že jsem činorodý člověk a stále 
hledám činnosti a aktivity, které mám ráda 
a které mne naplňují smysluplností. A mezi 
ty patří i moje role ve vlastní rodině. Být 
tím, kdo rodinu stmeluje a kdo si váží 
krásných chvil strávených spolu s někým 
z naší velké rodiny.

Sledujete počínání své nástupkyně v roli 
manželky prezidenta? Jak ji hodnotíte? Jak  
vnímáte, že si manželka současné hlavy státu 
více chrání své soukromí?
V historii Československa i České republi-
ky bylo několik manželek prezidentů, jak 
se dnes říká – „prvních dam“. Každá svoji 
roli manželky prezidenta přijala a naplňo-
vala po svém, podle své povahy a svého 
vlastního názoru a svých postojů.

Založila jste se svým mužem panem preziden-
tem Václavem Klausem nadační fond. Koho 
nejvíce podporuje a jak je obtížné získávat 
finanční prostředky pro jeho aktivity?
Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových jsme založili již v roce 2003 
za účelem podpory vzdělávání dětí ze 
sociálně potřebných rodin a z dětských 
domovů. Naše programy mají působnost 
po celé České republice a jsou zacíleny 
na různé věkové kategorie a různé vzdě-
lávací oblasti. Mezi naše klíčové projekty 
patří Stipendia a Kroužky. Prvním z nich 
podporujeme jednotlivé studenty na střed-
ních a vysokých školách pravidelným 
stipendiem, které jim umožňuje úhradu 
studijních materiálů, obědů, jízdného 
a podobně. V rámci projektu Kroužky, který 
je zaměřen na podporu dětí na základních 
školách, mají žáci možnost navštěvovat 
libovolnou volnočasovou aktivitu – spor-
tovní, hudební či výtvarnou. Jazykové 
kurzy v zahraničí jsou určeny pro studenty 
středních škol. Studenti absolvují čtrnácti-
denní kurz v zahraničí, kde si zlepší nejen 
své jazykové dovednosti, ale získávají také 
cenné zkušenosti a nové přátele.

Starším studentům nabízíme mož-
nost získání řidičského oprávnění, které 
jim usnadňuje uplatnění na trhu práce 
a pomoc v rodině. Výjimečným projektem 
je program pro seniory s názvem Senioři 
komunikují. Jedná se aktuálně o třídenní 
kurzy, ve kterých učíme seniory pracovat 
s chytrými telefony a tablety. Navázali 
jsme na jedenáctiletou zkušenost s vý-
ukou seniorů na klasických počítačích. 

Je třeba jednak vytvořit podmínky pro 
důstojný život zdravotně postižených, 
ale současně je potřeba pomáhat 
těmto lidem najít vlastní cestu v životě 
a upevnit jejich snahu být prospěšnými.
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Kurzy byly tak úspěšné, že jsme se je 
rozhodli zmodernizovat a nadšeně v nich 
pokračujeme.

Pokud se ptáte na získávání finančních 
prostředků pro naši činnost, není to pro 
nás, stejně jako pro všechny neziskové 
organizace, jednoduché. Naštěstí máme 
věrné podporovatele, a to zejména proto, 
že pomoc našeho nadačního fondu jde 
přímo jednotlivým studentům bez zpro-
středkování dalších institucí. Nesmírně si 
vážíme všech dárců bez rozdílu výše jejich 
příspěvků  a jsme rádi, že mnozí z nich 
podporují náš nadační fond řadu let.  

Vždy jsem velmi ocenila jednotlivce, 
kteří zasvětili svojí prací a obětavostí 
svůj čas lidem se zdravotním postižením. 
Těm, kteří pomoc potřebovali a kterým 
svým konáním usnadňovali život.
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DVACET FINALISTŮ 
LETOŠNÍCH CEN MOSTY
BUDE NA KONCI BŘEZNA OCENĚNO V TŘEBÍČI 
Z více než pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 21. ledna nominační komise, složená 
z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak 
ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

I. kategorie – instituce veřejné správy
  Město Třebíč za vybudování chráněného 

bydlení pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením

  Obchodní akademie, Vyšší odborná 
škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Střední odborná 
škola služeb a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Jihlava za její 
přínos v oblasti vzdělávání osob 
s poruchou autistického spektra

  Pardubický kraj za pomoc rodinám 
s dětmi a dospělým osobám s autismem 
na území celého kraje

  Statutární město Opava za podporu 
projektu Opava bez bariér

  Univerzita Pardubice za specializované 
pracoviště Centrum ALMA

II. kategorie – nestátní subjekt
  AGAPO, o.p.s., za její tranzitní program 

a podporované zaměstnávání
  Divadelní soubor Slunovrat za podporu 

rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním 
postižením

  STAVBA ROKU střední Čechy za vytvoření 
kategorie „Bezbariérové stavby roku“  
a aktivní propagaci tématu 
bezbariérového přístupu budov 
a veřejného prostoru

  Vltavotýnská struna, z. s., za pořádání 
benefičního festivalu Vltavotýnská struna

  Wheelchair Basket Studánka 
Pardubice, o. s., za vytvoření 
basketbalového týmu a zapojení lidí 
na vozíku do života sportem

III. kategorie – osobnost hnutí osob se 
zdravotním postižením
  Miroslav Čiháček za dlouholetou práci 

ve prospěch osob na vozíku
  Jiří Herynek za vybudování sociálního 

podniku Ergotep Proseč u Skutče 
a podporu lidí se zdravotním postižením

  MUDr. Otakar Malý za dlouholetou práci 
ve prospěch osob s kardiovaskulárním 
onemocněním

  Hana Nejedlá za založení spolku  
Míša & Míša

  Věra Fina za podporu onkologických 
pacientů u lékařské posudkové služby

IV. kategorie – zvláštní cena
  Zdeněk Mandrholec za dlouholetou 

činnost v oblasti bezbariérového užívání 
staveb

  Ladislava Morkesová za vedení Country 
klubu Srdíčko

  Národná diaľničná spoločnosť, a. s., 
za osazení všech toalet pro osoby se 
zdravotním postižením na čerpacích 
stanicích na slovenských dálnicích 
eurozámky

  doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., 
a Ing. Bc. Zdenka Lima, Ph.D.,  
za projekt „Zvýšení kvality vzdělávání 
na Moravskévysoké škole Olomouc 
s ohledem na potřeby trhu práce,  
digitalizaci a internacionalizaci“

  Eva Vosáhlová za dlouholetou práci ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením

mosty 1|2019
TEXT: Michal Dvořák
FOTO: Jan Jirouš
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Letošní vítězové budou vyhlášeni

 28. března od 15.00 hodin
v Hotelu ATOM v Třebíči. 

Patronkami ceremoniálu jsou letos dámy 
Livia Klausová a Monika Babišová.

Záštitu nad 16. ročníkem převzal hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek. 

Kraj Vysočina a město Třebíč jsou hlavními 
partnery 16. ročníku. 

Partnery 16. ročníku jsou OPEL CS a pro-
gram Handycars, Metropolitní univerzita 

Praha, Letiště Praha a Vyšší odborná škola 
a Střední škola veterinární, zemědělská 
a zdravotnická Třebíč. Slavnostní udílení 
cen MOSTY 2018 se koná i za finanční 

podpory Úřadu vlády ČR.
NRZP ČR začala v roce 2003 s pravidel-
ným vyhlašováním ceny MOSTY v zájmu 
podpory aktivit přispívajících ke zlepšení 
postavení osob se zdravotním postižením 

v České republice. 

Cena je udělována za mimořádnou aktivitu 
nebo čin ve prospěch osob se zdravotním 
postižením, letos ve čtyřech kategoriích.

Přijměte pozvání na akci. 
Vstup je zdarma, svoji účast však 

musíte písemně potvrdit do 20. 3. 2019 
na e-mailové adrese m.dvorak@nrzp.cz.

Moderátorem slavnostního odpoledne 
bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu 

vystoupí zpěvák Bohuš Matuš. 

CENA MOSTY
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TEXT: Miroslava Urbanová

Od roku 2000 mám roztroušenou sklerózu. 
Byl mi přiznán invalidní důchod prvního 
stupně s omezením 35 %, v práci mi snížili 
pracovní dobu z 8,5 na 5,5 hodiny. Letos 
jsem si zažádal o zvýšení invalidního důcho-
du a byl mi přiznán invalidní důchod druhého 
stupně s omezením 50 %. Zajímalo by mě, 
jestli mi zaměstnavatel může snížit pracovní 
dobu, a to z důvodu, že tak musí učinit 
na základě zprávy z LPS. Obávám se, že mi 
zaměstnavatel změní pracovní smlouvu nebo 
že mě propustí bez odstupného.

Invalidita je složitá životní situace, z po-
hledu zákona je definována jako pokles 
pracovní schopnosti, který nastal kvůli dlou-
hodobému nepříznivému zdravotnímu sta-
vu, a to alespoň o 35 procent. Podle míry 
poklesu pracovní schopnosti je rozlišována 
invalidita prvního, druhého a třetího stup-
ně.  Invalidní důchod je dávkou sociálního 
zabezpečení a je určen osobám, kterým 
jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
značně ztěžuje, popř. vůbec neumožňuje 
nalezení a výkon pracovního uplatnění, 
jedná se tedy o určitou kompenzaci sníže-
ného nebo zcela chybějícího výdělku. Při 
zjišťování invalidity vychází posudkový lékař 
ze zpráv a výsledků vyšetření ošetřujícího 
lékaře, odborných lékařů a popřípadě 
z výsledku vlastního vyšetření. Pokles 
pracovní schopnosti stanovuje posudkový 
lékař podle vyhlášky č. 359/2009 Sb., 
kterou se stanoví procentní míry poklesu 

pracovní schopnosti a náležitosti posudku 
o invaliditě a upravuje posuzování pracovní 
schopnosti pro účely invalidity. Poklesem 
pracovní schopnosti se rozumí pokles 
schopnosti vykonávat výdělečnou činnost 
v důsledku omezení tělesných, smyslových 
a duševních schopností ve srovnání se 
stavem před vznikem dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu.

U osob, kterým byl v určitém období 
jejich života přiznán invalidní důchod pro 
invaliditu prvního a druhého stupně, právní 
úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající 
pracovní potenciál a budou vykonávat prá-
ci, kterou jim jejich zdravotní stav umožní, 
proto za ně stát důchodové pojištění nepla-
tí. Výdělečná činnost podléhá sociálnímu 
pojištění, čímž se získá vyšší doba pojištění 
pro následný výpočet starobního důchodu. 
Mezi náhradní dobu pojištění patří pouze 
doba pobírání invalidního důchodu třetího 
stupně. Vykonávaná práce by měla být 
v souladu se zdravotním omezením, posud-
kový lékař při případné následné kontrole 
zdravotního stavu především sleduje rozsah 
pracovního úvazku, nikoliv výdělek.

Žádnou legislativou není stanoveno, 
kolik hodin měsíčně může osoba, které byl 
přiznán invalidní důchod prvního či druhého 
stupně, odpracovat. To znamená, že může 
pracovat na plný úvazek a mít libovolně 
vysoký příjem. Doporučuji vám konzul-
tovat s vaším odborným lékařem, zda je 
vaše vykonávaná práce v souladu s vaším 

zdravotním omezením a zda ji můžete vyko-
návat bez omezení či s omezením. Vaše vy-
konávaná výdělečná činnost by však měla 
odpovídat vašemu zdravotnímu stavu.

Výpověď vám musí dát zaměstnava-
tel v souladu s § 52 zákoníku práce. Při 
podání výpovědi zaměstnavatelem dle § 52 
písmena e) nárok na odstupné nevzniká. 
To se děje za situace, kdy zaměstnanec 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
podle lékařského posudku vydaného posky-
tovatelem pracovnělékařských služeb nebo 
rozhodnutí příslušného správního orgánu, 
který lékařský posudek přezkoumává, dlou-
hodobě pozbyl zdravotní způsobilost.

Při podání výpovědi zaměstnavatelem 
dle § 52 písmena d) náleží zaměstnanci 
odstupné nejméně ve výši dvanáctinásob-
ku průměrného výdělku. Jde o situaci, kdy 
zaměstnanec podle lékařského posudku 
vydaného poskytovatelem pracovnělékař-
ských služeb nebo rozhodnutí příslušného 
správního orgánu, který lékařský posudek 
přezkoumává, nesmí dále konat dosavadní 
práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 
z povolání nebo pro ohrožení touto nemo-
cí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Odstupné ve výši jednonásobku až troj-
násobku průměrného měsíčního výdělku 
(v závislosti na délce trvání pracovního 
poměru, při délce trvání pracovního 
poměru nejméně dva roky náleží odstupné 

OKÉNKO  
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ve výši trojnásobku průměrné mzdy) náleží 
při podání výpovědi zaměstnavatelem 
z důvodu uvedených v § 52 písmenu a) až 
c). Patří sem rušení zaměstnavatele, jeho 
přemístění nebo nadbytečnost zaměstnan-
ce. Jak jsem se zmínila výše, vaši situaci 
doporučuji řešit s odborným, eventuálně 
speciálním lékařem (poskytujícím pracov-
nělékařskou péči), který posoudí, zda je 
vámi vykonávaná práce v souladu s vaším 
zdravotním omezením a zda ji můžete 
vykonávat bez omezení či s omezením. 
Následný postup ve vašem případě bude 
dán okolnostmi a aspekty, které neznám. 
V případě pochybností vám doporučuji 
obrátit se na právní pomoc.

Obrátil jsem se na obecní úřad v Jilemnici 
s dotazem, zda si mohu požádat o příspěvek 
na zbudování bezbariérové koupelny. Úřed-
nice mi sdělila, že si žádost podat mohu, 
ovšem příspěvek se netýká sanitárních 
věcí v koupelně, pouze kabelů a odpadních 
trubek. Můžete mi, prosím, poradit, jak 
mám postupovat? Potřebuji koupit vaničku 
do sprchového koutu a sprchovou zástěnu. 
Je možné na toto vybavení čerpat příspěvek?

V příloze č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb. 
v bodě b) je uvedeno: „stavební práce spoje-
né s uzpůsobením koupelny a WC, a to včet-
ně stavebních prací spojených s rozšířením 
dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; 
jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně 
související materiál na úpravu, nikoli však 
o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.“

Dle tohoto bodu by firma měla provede-
né stavební práce rozepsat. Měla by uvést, 
kolik činila práce za elektroinstalaci, rozvod 
vody, za zednické práce, za obkladačské 
práce, například práce se zabudováním 
sprchového koutu a WC, a kolik činil staveb-
ní materiál na úpravu, nikoliv na sanitární 
zařízení (madla, WC, bidet, vana, sprchový 
kout, obklady, dlažby, podlah, dveře atd). 
Úprava by se měla propočíst tak, aby byly 
odděleny stavební práce od sanity, rozvodů, 
obkladů apod., a úprava by neměla být 
starší než jeden rok.

Za stavební materiál se považují napří-
klad cihly, sádrokarton, trubky, kabely, hře-
bíky, šroubky, hmoždinky, zdicí materiály. 
Lze hradit i dodávku stavebního materiálu, 
odvoz a likvidaci suti, stavební nářadí se 
nehradí, musí se jednat o úpravu koupelny, 
ne o nově zbudovanou koupelnu.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 
podáte na Úřadu práce. Zde se posoudí 

zdravotní stav a v případě kladného po-
souzení vás správní orgán vyzve k doložení 
cenové nabídky. Cenová nabídka musí 
obsahovat rozpis stavebních prací a staveb-
ního materiálu. Výše příspěvku se stanoví 
z celkových prokázaných nákladů, a to 
na základě faktur.  Dle vyhlášky je maxi-
mální výše tohoto příspěvku 350 000 až 
400 000 Kč v případě příspěvku na pořízení 
schodišťové plošiny, přičemž součet vypla-
cených příspěvků nesmí v 60 kalendářních 
měsících po sobě jdoucích přesáhnout 
částku 800 000, respektive 850 000 Kč 
v případě pořízení schodišťové plošiny.

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky 
nižší než 24 000 Kč se poskytne jen tomu, 
kdo má příjem nižší než osminásobek 
životního minima jednotlivce nebo společně 
posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je 
ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 
1 000 Kč. U pomůcky dražší než 24 000 Kč 
je spoluúčast žadatele 10 % z ceny pomůc-
ky, pokud ale daný člověk nemá dostatek 
peněz na zaplacení spoluúčasti, může Úřad 
práce jeho situaci posoudit a spoluúčast 
snížit minimálně na 1 000 Kč.

Úřednice vám odpověděla správně, 
že se příspěvek nevztahuje na zakoupení 
sanity, ale pouze na kabely, trubky a další 
stavební materiál, který jsem uvedla výše.

Mám průkaz ZTP/P a sníženou soběstač-
nost, bydlím v Liberci a potřebuji odvoz 
k lékaři, na úřady, nákupy, do lékárny.  Je 
v Liberci možnost takové služby pro seniory?

Odvoz k lékaři, na nákupy a úřady zajišťuje 
Taxík Maxík (tel. 773 773 778), který  jez-
dí v pracovní dny od 7.00 do 11.00 hodin 
a od 13.00 do 17.00 hodin. Cena za jednu 
jízdu je 30 Kč.

Dále se lze v Liberci obrátit na organi-
zaci Sociální automobil, která společně 
s Dopravním podnikem měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s., a statutárním 
městem Liberec provozuje službu Sociální 
automobil. Dostupná je v pracovní dny 
od 7:00 do 16:00 hodin (poslední možná 
objednávka je přistavení v 16:00 hodin). 
Mezi jednotlivými objednávkami musí být 
stanoven čas minimálně 30 minut (ideál-
ně objednávat odvozy s přistavením vozu 
na časy půl a celá).

Přepravu zpět nelze z časových důvodů 
zrealizovat (navazující další objednáv-
ky), pakliže není sjednán přesný čas 
odvozu zpět v rámci prvotní objednávky 
přes dispečink (nelze se na místě v čase 

konkrétního odvozu domlouvat s řidičem 
na odvozu zpět).

Na přepravu mají nárok vozíčkáři, drži-
telé průkazu ZTP, ZTP/P, osoby s nemocí 
pohybového aparátu (samostatně se pohy-
bující nebo s doprovodem). Není v silách 
provozovatele zajišťovat doprovod (k tomuto 
účelu slouží převozní sanitka). Cíl nebo po-
čátek cesty musí být zdravotnické zařízení 
nebo dům sociálních služeb na území měs-
ta, domov důchodců, centrum postižených, 
krajský úřad či liberecký magistrát.

Dospělí za přepravu platí 24 Kč, děti 
od 6 do 15 let 12 Kč a děti do 6 let jezdí 
zdarma. Neplatí žádný tarif MHD ani žádné 
další slevy.

Objednávky jsou možné v pracovní den 
od 7:30 do 14:30 na tel.: 734 685 685.

Jaký je postup při podání žádosti o schválení 
elektrického vozíku pro dceru? Dcera je 
pojištěncem VZP ČR. Dochází u ní ke ztrátě 
soběstačnosti, její zdravotní stav se značně 
zhoršuje a přestává chodit. 

Dle metodiky VZP ČR a novely zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, je postup následující: Vozík 
podléhá schválení revizním lékařem. 
Elektrické vozíky jsou předepisovány 
smluvním lékařem specialistou na poukaz 
(doklad VZP-13/2009 Poukaz na léčebnou 
a ortopedickou pomůcku). Jsou poskytová-
ny imobilním pojištěncům, podmínkou pro 
zapůjčení s úhradou z prostředků veřej-
ného zdravotního pojištění je schopnost 
pojištěnce vozík bezpečně a samostatně 
ovládat při splnění určitých kritérií. Lékař, 
specialista (REH, ORT, NEU, INT) smluv-
ního zdravotnického zařízení, předloží 
reviznímu lékaři vyplněnou žádanku 
o schválení (povolení) – doklad VZP-
21/2006, s uvedením podrobné epikrízy 
onemocnění pojištěnce a specifikací 
elektrického vozíku dle platného Číselníku 
VZP ČR.  Jako přílohu žádanky předloží 
předepisující lékař Formulář k přidělení 
elektrického vozíku ve všech jeho částech. 
Jde o stanoviska příslušného odborného 
lékaře včetně výsledků vyšetření dokláda-
jícího rozsah a závažnost postižení, očního 
vyšetření zaměřeného na schopnost řídit 
vozík a psychologického vyšetření, zda 
je pojištěnec schopen bezpečně ovládat 
vozík v silničním provozu. Kompletní 
podkladové materiály předá revizní lékař 
územně příslušnému krajskému reviznímu 
lékaři k rozhodnutí o úhradě.  

PORADNA
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TEXT: Václav Krása
FOTO: Auto Babiš

ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY MILOŠ 
BABIŠ, POLITIK A MAJITEL RODINNÉ FIRMY 
AUTO BABIŠ V MNICHOVICÍCH U PRAHY
O různých možnostech přestaveb motorových vozidel, rodinném podnikání, legislativním 
procesu kolem novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,  
ale i o tom, jak největší autosalon Citroën u nás může konkrétně pomáhat svému okolí, 
jsme si nad šálkem čaje povídali s panem Milošem Babišem, majitelem Auto Babiš s.r.o. 
a emeritním poslancem Parlamentu České republiky.

Pane Babiši, vítejte u nás na půdě Národní 
rady osob se zdravotním postižením. Provozujete 
úspěšný autosalon v Mnichovicích u Prahy. Jak 
konkrétně pomáhá vaše firma handicapovaným?
Nejprve mi dovolte vám poděkovat za milé 
a vstřícné přijetí u vás v Národní radě. Těší 
mě, že jste si všiml, že máme upřímnou 
snahu pomáhat handicapovaným obča-
nům. Rád bych v této snaze využil i vaše ce-
loživotní zkušenosti v této citlivé oblasti. Pro 
naši firmu i jednotlivé zaměstnance jsou 
vaše připomínky velmi cenným přínosem 
pro zkvalitnění naší práce. 

Naše rodinná firma je založena na pev-
ných základech, působí na trhu s auto-
mobily bezmála pětadvacet let. Začínali 
jsme po revoluci s jedním zaměstnancem 
v garáži a dnes provozujeme největší auto-
salon Citroën v České republice. Dříve jsme 
se orientovali jen na osobní vozy, ale dnes 
dominuje naší nabídce segment užitkových 
vozů. Šli jsme cestou specializace a pod-
nikatelům nabízíme služby ojedinělého 
Citroën Business Centra. Vedle toho již 
několik let úspěšně provozujeme Centrum 
nástaveb. 

Centrum nástaveb je náš vlastní 
unikátní projekt. Nabízíme a provádíme 
individuální úpravy, nástavby a vestavby 
všech typů vozů. Když k nám do Mnichovic 
přijedete, bude se vám vždy věnovat spe- 
cialista Centra nástaveb a společně s vámi 
prodiskutuje vaše představy a potřeby 
úpravy vozidla doslova na míru. 

Úpravy a přestavby provádíme pro 
jednotlivce, ale díky vzácnému spojení 
podnikatelského Business Centra s Cen-
trem nástaveb u nás nakupují ve velké 
míře zejména firmy a instituce. Dodáváme 
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stavebníkům, autodopravcům nebo potra-
vinářům. Jak jsem říkal, specializujeme se 
a na našich službách a zájmu zákazníků je 
to znát. 

Zdá se, že dalším logickým segmentem vašeho 
Centra nástaveb budou přestavby pro handica-
pované? 
Přesně tak. Nejsme ale v této oblasti 
žádným nováčkem. Vždyť jen v druhé po-
lovině minulého roku jsme dodali několik 
speciálně upravených vozů třeba do pe-
čovatelských domů, domovů pro seniory 
či sociálních zařízení. Chápeme ale tento 
segment jako součást většího celku – naší 
společenské odpovědnosti. Moderně se 
tomu myslím říká korporátní odpovědnost. 
My jsme jí ale dělali už dávno předtím, než 
ji začala skloňovat naše média a marketin-
gové příručky. Snažíme se být nápomocní 

svému okolí celou řadou projektů a tento 
je jeden z nich. Myslíme si, že člověk má 
dělat to, co ho baví, dělat to dobře a s chu-
tí, a tak to také děláme. Pak se to odrazí 
na spokojenosti našich zákazníků. A ti se, 
věřte mi, rádi vracejí.

Se zákazníkem jsme ve spojení dlouho-
době, samozřejmostí je pro nás poprodejní 
profesionální péče, přednostní pravidelné 
kontroly a servis veškerých dodaných 
vozidel, zapůjčení vozů s vybraným typem 
nástavby či vestavby či zprostředkování 
výkupu ojetých vozidel. Termíny servisu 
a technických kontrol hlídáme za vás. Han-
dicapované bude jistě zajímat i přednostní 
elektronické objednání na servis, zcela 
bezbariérový provoz našeho autosalonu, 
pneu hotel pro uskladnění sezónní sady 
kol nebo pick-up servis. Potřebujete opra-
vit auto? Dojedeme si pro něj k vám.       

Potěšilo nás, že jsme za naše služby 
a jejich úroveň v minulém roce získali 
Cenu za vynikající kvalitu České společ-
nosti pro jakost a Zvláštní cenu prezident-
ky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. 
Vrcholem našich ocenění z minulých let je 

loňské vítězství v soutěži Diamantová liga 
kvality, kterou jsme ovládli v absolutním 
pořadí napříč všemi hodnocenými sektory.

Pojďme přejít od obchodu k technice. Jak vypadá 
technická stránka pomoci handicapovaným?
Každé začátky jsou z pozdějšího pohle-
du vždy poněkud komické, nemyslíte? 
A stejně jako se dnes možná nostalgicky 
usmějeme nad našimi začátky podnikání 
v garáži, i první vozidla pro handicapované 
dnes vzbuzují nostalgické úsměvy. První 
nesmělé krůčky ve snaze pomoci česko-
slovenským handicapovaným občanům 
započaly, pokud se nemýlím, v padesátých 
letech minulého století. To bratři Stránští 
sestrojili první Velorex, legendární tříkolku 
s trubkovým rámem a koženkovou karo-
serií. Ve vrcholné verzi ho poháněl motor 
Jawa 350 a rozhodně si dle mého soudu 
nezasloužil hanlivé přezdívky. Hadrák 
nebo hadraplán zná asi každý, ale také se 
mu říkalo třeba husí stehno, netopýr nebo 
prchající stan. Dnes už je na ulici nespat-
říme, ale mladší čtenáři jistě znají jeho 
nenahraditelnou roli, kterou sehrál v dnes 
už kultovním filmu Vrchní, prchni!

Nyní s úžasem pozorujeme prudký 
rozvoj nových technologií při přestav-
bách vozidel, ve snaze co nejvíce vracet 
handicapované do reálného života. Pro 
mnoho vozíčkářů je zcela zásadní pomůc-
kou upravené vozidlo. Takové úpravy se 
provádí s ohledem na povahu handicapu, 
ale vždy s řešením, které si handicapovaný 
zvolí jako nejvhodnější. Po zvážení všech 
referencí od uživatelů takto upravených  

Pro mnoho vozíčkářů je zcela zásadní 
pomůckou upravené vozidlo. Takové 
úpravy se provádí s ohledem na povahu 
handicapu, ale vždy s řešením, které si 
handicapovaný zvolí jako nejvhodnější. 
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vozidel jsme navázali spolupráci s firmou 
API CZ Slapy u Tábora. Již první kontakt 
s obchodním zástupcem panem Šrejlem 
nás utvrdil o správnosti rozhodnutí. O vylo-
žení jeho invalidního vozíku z útrob kufru 
se postaralo robotické rameno. Po více 
než hodinové prezentaci a představení 
výrobního programu mi bylo jasné, že  
„Slapy“ jsou tou správnou volbou.

Jaká konkrétní řešení tedy ve vašem Centru 
nástaveb společně s API nabízíte?
Pan Šrejl mi předvedl robota na nakládá-
ní vozíku do kufru vozidla. To mě chytilo 
za srdce. Člověk až žasne, jaké důmyslné 
systémy dnes existují. Bez jakéhokoli zása-
hu obsluhy vestavěný robot sám otevře kufr, 
vyndá vozík a podá ho směrem ke dveřím 
řidiče. Při nastupování pak to samé, ale 
opačně. Vozík můžete mít také schovaný 
ve střešním boxu a spouštět ho automatic-
ky vedle vozu. Existují otočné autosedačky, 
nakládací jeřábky a tak dále a tak dále. 
Zvedací plošiny a nájezdové rampy děláme 
už dlouho, ale tato řešení jsou novinkou. 
Nesmíme zapomenout ani na poutací 
prvky uvnitř vozidla nebo dálková ovládání 
různých prvků. Je toho opravdu hodně 
a jsem rád, že jsme každému schopni 
dodat auto doslova na míru dle typu posti-
žení a potřeb.

 
Jistě vám jako bývalému poslanci není cizí ani 
pohled na legislativní stránku podpory zdravotně 
postižených. Myslíte, že mají handicapovaní 
naději na lepší podporu ze strany státu?

Takovou otázku jsem – přiznám se – tro-
chu čekal. Když jsem se na návštěvu u vás 
připravoval, zjistil jsem, že zákon o posky-
tování dávek osobám se zdravotním posti-
žením byl jen v minulém volebním období 
třikrát novelizován. Pokud se nepletu, 
leží nyní ve Sněmovně poslanecká novela 
tohoto zákona, a je už druhou projednáva-
nou v tomto období.

Předkladatelé chtějí nově pomoci 
i osobám s těžkým omezením pohyblivosti 
způsobeným postižením cév dolních kon-
četin. Tito lidé mají výrazné problémy se 
samostatným pohybem bez pomoci druhé 
osoby, přesto dnes nemají nárok na pří-
spěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. 
Návrh novelizace myslí i na vady a nemoci 
srdce a oběhovou nedostatečnost nebo 
těžké postižení plicních funkcí. Všichni 
takto postižení jsou dnes nuceni hradit si 
zvláštní pomůcky z vlastních prostředků, 
což často znamená, že si je, výhradně 

z ekonomických důvodů, vůbec nemohou 
dovolit. Jejich postižení tedy často zůstává 
zcela nekompenzováno, ačkoliv by jim 
vhodně zvolená zvláštní pomůcka výrazně 
pomohla k větší samostatnosti a k důstoj-
nějšímu životu. 

Ruku v ruce se zákonem jde i noveliza-
ce vyhlášky, kde se k těmto novým indika-
cím přiřazují konkrétní zvláštní pomůcky, 
na které budou moci tyto osoby získat 
příspěvek. Jedná se o pomůcky umožňu-
jící mobilitu. A sem by přicházely v úvahu 
navržené nájezdové ližiny, zvedací plošiny 
a rampy, elektrický skútr a právě doda-
tečná úprava motorového vozidla. Návrh 
myslí i na úhradu nákladů na instalaci.

Za zmínku myslím stojí i navržené 
zvýšení příspěvku v souvislosti s některý-
mi nákladnějšími zvláštními pomůckami. 
Je škoda, že vláda návrhu dala z podnětu 
ministryně práce a sociálních věcí jen ne-
utrální stanovisko. Domnívám se, že když 
se ekonomice daří, je nutné tuto situaci 
promítnout zejména do sociálních výdajů 
správným směrem. A tou podpora zdravot-
ně postižených v mobilitě určitě je. 

Ceny pomůcek a úprav jsou ale vysoké. Jak tomu 
čelit?
Je dobře, že návrh pamatuje pragmaticky 
i na elektrické skútry jako několikaná-
sobně levnější alternativu motorového 
vozidla. U ostatních pomůcek je ale stav 
trhu nezdravý a doufám, že se podobné 
praktiky nepřenesou i do našeho sektoru 
úprav vozidel. Co mám na mysli? Spe-
ciální pomůcku umí jedna firma dodat 
za čtvrt milionu korun, ostatní dodávají 
za půl milionu korun. Je to proto, že výše 
podpory je právě půl milionu korun. 
Normálně ještě postižený hradí ze svého 
deset procent ceny, ale na trhu jsou dnes 
jestřábi, kteří kolem postižených krouží už 
na veletrzích a pomůcky jim doslova  

Pomoc zdravotně postiženým by se 
měla opírat o aktivitu v této oblasti už 
od úrovně výrobce a importéra. Nemám 
na mysli slevy na vozidlech. Chci hovořit 
o specializaci dealerů, kteří budou 
za podpory importéra proškolováni 
v procesních postupech a legislativě.

28
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ROZHOVOR

nutí s tím, že za ně vše vyřídí a deseti-
procentní spoluúčast za ně uhradí jako 
bonus. Není se pak čemu divit, že ceny 
pomůcek rostou.

Představte nám prosím v krátkosti vaše bezba-
riérová vozidla. Co dovedou a jak platnými jsou 
pomocníky?
Nejžádanější verze přestavby je bez-
konkurenční pomocník Citroën Berlingo 
Flexi Ramp TM. Bezbariérová vozidla 
s unikátním systémem snížení podlahy 
udávají zcela nový standard pro komfortní 
přepravu na invalidním vozíku. Vozidlo je 
vybaveno sklopnou nájezdovou rampou. 
Pomocí bezpečnostních pásů je invalidní 
vozík i s osobou bezpečně připoután ve vo-
zidle. Takto upravené vozidlo je díky rovné 
podlaze a volnému přístupu do zavazadlo-
vého prostoru k nerozeznání od běžného 
Berlinga.

Vzhledem k relativně nízké ceně a vel-
kému univerzálnímu stupni využití, je Flexi 
rampa nejžádanějším produktem podpory. 
Další nabídkou, kterou bych rád zmínil, 
jsou nájezdové rampy, zvedací plošiny, 
otočné a výsuvné sedačky nebo v nepo-
slední řadě ruční ovládání vozidel.

Nájezdové rampy a plošiny mají velké 
využití také ve vozidlech například pro do-
movy seniorů a různé pečovatelské ústavy. 
Máme za sebou vícemístné přestavby vozu 
Citroën Jumper s montáží na komfortní 
vozidlo pro více vozíčkářů. Naprostou 
samozřejmostí je vůz vybavit zvedací ploši-
nou nebo nájezdovou rampou s dálkovým 
ovládáním.

S jakými problémy se v praxi potýkáte?
Pomoc zdravotně postiženým by se měla 
opírat o aktivitu v této oblasti už od úrovně 
výrobce a importéra. Nemám na mysli slevy 

na vozidlech. Chci hovořit o specializaci 
dealerů, kteří budou za podpory importéra 
proškolováni v procesních postupech a le-
gislativě. Z mé letité praxe je zcela zřejmé, 
že právě této oblasti je nutné se věnovat 
a věnovat se jí soustavně. Bez toho je 
takřka nemožné na první dobrou zákazní-
kovi podat korektní informace. A věřte, že 
v době internetu se zákazníci ptají a ptají 
se kvalifikovaně. 

V naší firmě je naprostou samozřejmostí 
poskytnout informace třeba o změnách 
v příspěvku na automobil, příspěvku 
na jeho úpravu nebo nejvhodnějším 
financováním vozu. Koneckonců přijďte se 
k nám přesvědčit. Jsme plně bezbariéroví, 
jak stavebně, tak myšlením. Všechny vás 
srdečně zvu k nám do Mnichovic!

Děkujeme za rozhovor.  

3 osoby + 1 vozík 4 osoby + 1 vozík 5 osobF
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Peugeot Partner, Citroën Berlingo FlexiRamp™
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TEXT: České dráhy a Dagmar Lanzová
FOTO: archiv ČD

SERIÁL O VOZIDLECH 
ČESKÝCH DRAH 
Milí čtenáři časopisu Mosty, 
protože jsme v loňském roce zaznamenali řadu pozitivních ohlasů 
na články věnované novinkám v cestování po železnici, připravili 
jsme pro vás nový seriál, který vám představí vybraná bezbariérová 
vozidla Českých drah. V tomto čísle to budou nízkopodlažní jednotky 
Regionova a CityElefant. V dalších pokračováních se pak společně 
podíváme třeba do RegioPanterů, RegioSharků, RegioSpiderů, 
Railjetů, Pendolin nebo do modernizovaných vozů Bbdgmee. 
Mnozí z vás možná stále ještě váháte, zda k cestování využívat 
vlak, protože vám nejsou zcela známé veškeré bezbariérové prvky. 
Jednotlivé typy vlaků jsou různě vybavené, například podle toho,  
zda jsou určeny pro regionální tratě, nebo pro dálkové linky.  
V seriálu vám proto slovem, ale především obrazem představíme 
důležité bezbariérové úpravy pro pohodlné, bezpečné, ale hlavně 
snadné cestování navzdory handicapům, které vám život připravil. 
Věřím, že vám náš fotoseriál dodá odvahu vyrazit na vlak  
a poznávat vaše okolí i vzdálenější místa s národním dopravcem. 
Šťastnou cestu vám přeje 
 Ing. Miroslav Kupec,  
 předseda představenstva a generální ředitel ČD
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Dvou- nebo třídílné motorové jednotky Regionova vznikly v letech 
2005 až 2012 přestavbou starších motorových a přípojných vozů 
vyráběných ve Vagonce Studénka v 70. letech 20. století. Tyto vozy 
po roce 2000 už neposkytovaly cestujícím dostatečný komfort, veli-
ce se osvědčily na lokálních tratích pro svůj poměrně levný provoz. 
Proto bylo rozhodnuto vozy modernizovat a upravit je tak, aby byly 
uzpůsobené i pro přepravu osob na vozíku. Původní vagóny pro 
cestování lidí s handicapem nijak upravené nebyly. 
Při modernizaci byly ze dvou samostatných vozů vyrobeny pevně 
spojené dvouvozové nebo třívozové jednotky. Vůz bez motoru 
byl rozsáhle přestavěn včetně odstranění rámu ve střední části 
a výroby nové části vozu se sníženou podlahou. Ve snížené části 
vozu byly osazeny dveře pro bezbariérový nástup, vytvořen prostor 
pro umístění invalidních vozíků a zřízeno bezbariérové vakuové 
sociální zařízení. 

Jednotky Regionova zajistily rozsáhlé zpřístupnění regionálních 
tratí spoluobčanům odkázaným při pohybu na vozík. Jezdí na desít-
kách hlavních i regionálních tratí od Aše po Jablunkov a obsluhují 
řádově tisíce spojů v celé republice. České dráhy dnes provozují 
210 dvouvozových a 26 třívozových jednotek Regionova. Vozy Regio- 
nova tak zajistily dostupnost veřejné drážní dopravy v malých měs-
tech a vesnicích pro osoby se zdravotním postižením, především 
pro vozíčkáře, ale i pro seniory a maminky s dětmi. 

Jednotka Reginova je částečně nízkopodlažní. Pod hnacím 
vozem je umístěn motor, proto je snížená podlaha pouze pod nemo-
torovým vozem mezi jednotlivými nápravami. U třívozových jednotek 
je to střední vůz. Snížená podlaha je přibližně 55 cm nad úrovní 
kolejnic, tedy přibližně ve stejné výšce jako moderní nástupiště 
na rekonstruovaných stanicích a zastávkách. Vozidlo umožňuje 
snazší nástup i výstup ve srovnání s klasickými vagóny s podlahou 
ve výšce přes jeden metr, jednodušší je i zpřístupnění jednotky 
ve stanicích a zastávkách se starými nízkými a úzkými nástupišti  
nebo v zastávkách bez nástupiště, kde je nástup přímo z kolejiště. 

Nástup do bezbariérové části zajišťují dvoukřídlé elektropneu-
maticky ovládané dveře. Cestující ovládá dveře tlačítky. Ty jsou 
zvenku ve střední části dveří, zevnitř na stěnách vedle dveří. Dveře 
se po stlačení tlačítka samy otevřou nebo zavřou. Pro nástup nevi-
domých jsou vybrané dveře vybaveny vysílačkou (VPN – vysílačka 
povelů pro nevidomé), kterou lze dveře na dálku otevřít.  Vybranými 
dveřmi pro nástup zrakově postižených v soupravách Regionova 
jsou druhé dveře od konce motorového vozu. Nízkopodlažní vstup 
do připojeného vagónu  takto ošetřen není, protože je pro samo-
statný pohyb nevidomých orientačně složitější pro svou prostornost, 
vybavení sklápěcími sedadly a z důvodu, že  jsou zde přepravová-
ny kočárky  a jízdní kola. Všechny nástupní dveře jsou vybaveny 
bezpečnostními prvky, které brání sevření osob a za jízdy jsou 
blokované proti otevření. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost všech 
osob a nemůže dojít k náhodnému otevření dveří a výstupu za jízdy 
například u osob nevidomých a slabozrakých.  

REGIONOVA
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Dveře určené pro nástup maminek s kočárky a osob na invalid-
ním vozíku jsou označeny výrazným mezinárodním symbolem. 

Jednotky Reginova jsou určeny především pro regionální spoje, 
ve kterých cestující tráví kratší dobu cesty. Vzhledem ke konstrukci 
vozů bez samostatných podvozků je délka každého z vagónů omeze-
na přibližně na 14 metrů. Proto je limitovaný prostor pro nízkopodlažní 
část. Z toho důvodu je v Regionově spojen nástupní prostor s oddílem 
pro přepravu osob na vozíku a kočárků. V tomto prostoru se nachá-
zí několik sklopných sedaček například pro osoby se zdravotním 
postižením, které jsou označeny srozumitelnými piktogramy, a místy 
pro bezpečné umístění a zajištění nejméně dvou invalidních vozíků. 
Prostor pro vozíky je vybaven zajišťovacími výsuvnými popruhy. 

V nástupním prostoru a zároveň v oddíle pro cestující na vozíku 
jsou také tlačítka signalizace pro zastavení na zastávkách na zna-
mení. Na regionálních spojích bývá menší frekvence cestujících, 
pokud v některých zastávkách nikdo nevystupuje ani nenastupuje, 
může strojvedoucí zastávky projet. To dopravu zrychluje a zlevňuje. 
Pro lepší přehlednost jsou tlačítka barevně zvýrazněná. 

Vozy Regionova jsou vybaveny rampou, kterou mezi soupravu 
a nástupiště umístí vlakový doprovod. Díky rampě je možné překo-
nat s invalidním vozíkem nejen mezeru mezi vlakem a nástupištěm, 
ale i výškový rozdíl u nižších nástupišť v malých zastávkách. 

Informační systém pomáhá s orientací na trase všem cestujícím. 
Slabozrakým a nevidomým usnadňuje cestování vlakový rozhlas 
a sluchově postiženým pak displeje. Audiovizuální orientační zaří-
zení přináší informace například o směru jízdy, následující zastávce 
nebo o mimořádnostech na trati. 

Z vyhrazeného oddílu a nástupního prostoru se vstupuje také 
do prostorné buňky WC. Dveře jsou ovládány zvnějšku i zevnitř 
tlačítky a mají elektrický pohon. Uvnitř je velmi důležité zmáčknout 
také třetí zvýrazněné tlačítko se symbolem klíče, který kabinu 
uzamkne a nedovolí vstoupit dalším lidem. Odemčení se provede 
automaticky při zmáčknutí tlačítka „otevřít“. Splachování a voda pro 
umytí rukou se ovládají také tlačítky. Pro bezpečnost jsou u země 
umístěna bezpečnostní tlačítka pro přivolání pomoci. Zařízení 
je provedeno v kontrastních barvách. Toto opatření usnadňuje 
orientaci v prostoru, je vhodné pro všechny cestující, zejména pro 
seniory nebo pro slabozraké osoby.  

mosty 1|2019
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Elektrické jednotky CityElefant jsou moderní velkokapacitní vlaky 
pro příměstskou dopravu ve velkých aglomeracích na velmi frekven-
tovaných tratích. Jedná se o třívozové patrové soupravy. V provozu 
mohou být spojeny až tři jednotky do jednoho vlaku, běžně ale jezdí 
samostatně nebo ve dvojicích. Jedna jednotka má kapacitu až 310 
sedících cestujících a přibližně 300 stojících. 

České dráhy jich mají v současné době v provozu 83. Drtivá 
většina je soustředěna v depu v Praze, odkud vyjíždějí především 
na osobních vlacích linek S v okolí Prahy do Berouna, Benešova 
u Prahy, do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Milovic a přes 
Kralupy nad Vltavou a Roudnici nad Labem jezdí až do Ústí nad La-
bem. Několikrát denně dojedou s vybranými vlaky až do východních 
Čech. Druhé centrum provozu je okolo Ostravy, kde obsluhují osob-
ní a spěšné vlaky tamních linek S1 a R61 Opava–Ostrava–Český 

Těšín a S2 Ostrava–Bohumín–Český Těšín–Mosty u Jablunkova. 
Všechny CityElefanty denně obslouží několik stovek spojů a ujedou 
kolem 40 000 kilometrů. 

CityElefanty patří mezi první moderní bezbariérové soupravy 
u nás. Původně je vyráběla Vagonka ve Studénce a později v Ostra-
vě, dnes člen skupiny Škoda Transportation. Mohou jezdit rychlostí 
až 140 km/h . 

CityElefant je nízkopodlažní vozidlo. To znamená, že jeho podla-
ha je jen 55 cm nad kolejnicí, zatímco u běžných vagónů je to více 
než jeden metr. V modernizovaných stanicích a zastávkách jsou 
nástupiště vysoká 55 cm, takže při nástupu a výstupu není nutné 
překonávat žádné schody, pouze relativně malou mezeru mezi 
nástupištěm a vlakem.  To usnadňuje cestování všem lidem včetně 
maminek s malými dětmi, seniorům, lidem o berlích a dalším pa-
sažérům se zdravotním omezením. Osoby na mechanickém vozíku 
s doprovodem se tak do vlaků CityElefant na moderních nádražích 
a zastávkách obvykle dostanou přes mezeru mezi nástupištěm 
a vlakem i bez použití plošiny. 

Dveře jsou ovládané velmi jednoduše tlačítky. Z vnější strany 
jsou přímo na dveřních křídlech, uvnitř vozu pak obvykle na bočních 
stěnách v blízkosti dveří. Dveře jsou vybaveny zvukovou signalizací 
aktivovanou při otevírání a zavírání. Navíc jsou vybaveny dalšími 
bezpečnostními prvky proti sevření osob ve dveřích. Za jízdy jsou 
nástupní dveře zablokovány proti otevření, což vylučuje náhodný 
pád z vlaku při nechtěném náhodném stisknutí tlačítka. Osoby se 
zrakovým postižením mohou dveře otevřít pomocí speciální vysílač-
ky (VPN – vysílačka povelů pro nevidomé). Na povel tlačítka č. 4 se 
otevřou dveře, stisknutím povelu č. 1 se u dveřního prostoru ozve 
orientační maják, který navádí zrakově postižené přímo do vozidla.  
Odpadá jak hledání místa nástupu do soupravy, tak tlačítka pro  
otevření dveří. Důmyslné, že?

CITYELEFANT
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Cestující na vozíku by měli využívat pro nástup a výstup dveře 
označené mezinárodním piktogramem „vozíčkáře“. U starších 
jednotek s pořadovým číslem do 60 je nejlépe využít první dveře 
vlaku v blízkosti strojvedoucího. U dalších jednotek (pořadová 
čísla od 61 výš) jsou piktogramem označeny dveře v řídicím voze. 
V prostoru dveří je umístěna plošina nebo rampa pro nástup 
a výstup osob na vozíku. Tyto vozy cestující snadno pozná. Nemají 
na střeše pantograf pro odběr elektřiny z trakčního vedení.  

Slabozrací a nevidomí by měli nastupovat nejlépe druhými 
nebo předposledními dveřmi v jednotce. Tyto dveře jsou vybaveny 
zařízením, které umožňuje otevření dveří pomocí VPN vysílačky 
osobám nevidomým nebo slabozrakým. Vhodné je využít dve-
ře v čelním voze vlaku, kam strojvedoucí nejlépe vidí a může 
kontrolovat, zda zrakově postižení cestující bezpečně nastoupili 

nebo vystoupili. Vezmeme-li v úvahu, že některé zastávky jsou 
v oblouku a délka dvou spojených souprav je kolem 150 metrů, je 
to důležitý faktor, kterým handicapovaní cestující přispívají ke své 
bezpečnosti. 

Místa pro osoby se zdravotním postižením jsou v blízkosti dveří 
za univerzálním prostorem pro přepravu vozíků, kočárků nebo 
jízdních kol. Každé místo je zřetelně označené mezinárodním 
piktogramem pro vyhrazené místo znázorňujícím sedačku a kříž. 
Místa pro nevidomé a slabozraké jsou v oddíle pro cestující hned 
za druhými, respektive předposledními dveřmi soupravy. Zde je 
i vhodný prostor pro pobyt vodicího psa. 

Všechna místa pro osoby se zdravotním postižením jsou ozna-
čena mezinárodními symboly, ať již vně soupravy u dveří, kterými 
je nejvhodnější nástup, nebo u míst k sezení či v prostoru, kam 
lze umístit vozík.  

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI
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V nástupním prostoru je umístěna plošina pro nástup a výstup 
osob na vozíku. U souprav do pořadového čísla 60 jsou plošiny 
na obou koncích jednotky u prvních a posledních dveří, u jednotek 
s pořadovým číslem 61 a výše pouze v řídicím voze (vůz bez pan-
tografu, který odebírá elektřinu z trakčního vedení). U nejnovějších 
souprav je elektrická plošina nahrazena prakticky bezporuchovou 
rampou obsluhovanou ručně vlakovým doprovodem. Provoz plošiny 
může být omezen v některých stanicích a zastávkách, například 
pokud jsou v oblouku a vlak je tam nakloněn. 

V nástupním prostoru jsou umístěny dveře ovládané tlačítky, kte-
rými se cestující dostane do univerzálního oddílu. Zde jsou místa 
až pro tři invalidní vozíky nebo pro kočárky a jízdní kola. Opačným 
směrem je přístup na bezbariérové WC. I zde jsou dveře ovládané 
tlačítky a otevírání a zavírání je provedeno elektropneumaticky. 
Uzamčení se provádí mechanicky.  

Jednotky CityElefant jsou vybaveny audiovizuálním informačním 
systémem, který usnadňuje cestováním osob se zrakovým a slu-
chovým postižením. Směr jízdy, zastávky a řada dalších důležitých 
informací je poskytována hlášením vlakového rozhlasu  a současně 
proměnlivými nápisy na displejích. Ty jsou rozmístěny v každém 
oddíle cestujících a v nástupních prostorech.    

Bezbariérové WC upravené pro pohyb osob na vozíku je umístě-
no vedle nástupního prostoru u prvních a posledních dveří třívozové 
jednotky vždy směrem ke kabině strojvedoucího. Prostor je dosta-
tečně velký pro pohyb na vozíku a jeho odstavení. Dveře se ovládají 
tlačítky a samy se pak otevírají a zavírají. Mechanicky je třeba 
zajistit jejich uzamčení před vstupem „nechtěného“ návštěvníka. 
Splachování, voda v umyvadle i elektrický vysoušeč rukou jsou ovlá-
dány tlačítky nebo fotobuňkami podle provedení soupravy.  
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TEXT: Michal Dvořák
FOTO: OPEL CS

S modelem Combo značka Opel míří do třídy 
lehkých užitkových vozů. Ale osobní varianta 
tohoto modelu Combo Life nemá s užitkovou 
dodávkou nic společného – Combo Life má 
všechno, co chcete od dobře vybaveného 
osobního auta střední třídy, a navíc přidává 
nadprůměrný prostor a praktičnost, kterou 
například vozy třídy MPV ani kombi neumí.

Nový Opel Combo Life patří do skupiny sourozenců s Peugeot 
Rifter a Citroën Berlingo. Combo Life pořídíte ze všech tří souro-
zenců za nejnižší základní cenu.
Opel nabízí nové Combo Life ve dvou variantách karoserie. 
Základní je dlouhá 4 403 mm, prodloužená XL pak 4 753 mm. 
Prodloužená verze XL nenabízí pouze o 160 mm delší převisy 
karoserie, nýbrž i o 190 mm delší rozvor náprav. Obě karoserie 
jsou k dispozici v pěti- a sedmimístné konfiguraci. Díky mnoha 
možnostem nastavení sedadel poskytuje nový Opel Combo Life 
praktickou konfiguraci vnitřního prostoru. Individuálně sklopná 

VYSPĚLÝ VŮZ, KTERÝ NABÍZÍ POHODLNÉ 
SVEZENÍ A PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

NOVÝ OPEL  
COMBO LIFE
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sedadla ve 3. řadě se u delší verze XL 
dají navíc posouvat a v obou verzích je 
lze z auta pohodlně vyjmout. Změna ze 
sedmi- na pětimístné uspořádání je tak 
snadná a rychlá.
Objem zavazadlového prostoru je 597 litrů. 
Lze jej sklopením všech sedadel ve druhé 
a třetí řadě zvětšit až na velikost 2 126 li-
trů. Combo Life XL nabídne prostoru ještě 
víc. Umožňuje naložit náklad o délce 
až 3,05 m a objem jeho zavazadlového 
prostoru je 850 litrů. Sklopením sedadel 
se pak dostanete až k hodnotě 2 693 li-
trů. Objemným a širokým zavazadlovým 
prostorem poráží Opel Combo Life svoje 
konkurenty.

Automobil působí uhlazeným dojmem. 
Jeho příď je vysoká a motor je v ní uložen 
hluboko. Design přídě Opelu Combo Life 
ctí ostatní modely značky.
Základní cena modelu Opel Combo Life 
začíná od 339 900 Kč s DPH. V základní 
výbavě Selection nabízí tyto prvky výbavy: 
asistent pro rozjezd do kopce, varování 
před vybočením z jízdního pruhu, rozpo-
znávání dopravních značek, senzor únavy 
řidiče, varování před čelní kolizí, čelní, boční 
a hlavové airbagy, ISOFIX 3× vzadu, včetně 
Top Tether uchycení, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním a sklopným klíčem, 
elektrické ovládání předních oken, palubní 
počítač, audiosystém 4.0, Bluetooth,  
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čtyři reproduktory a USB s ovládáním na vo-
lantu, tempomat, výškově a podélně nasta-
vitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče s loketní opěrkou, sklopná zadní seda-
dla dělená v poměru 60/40, posuvné dveře 
na straně spolujezdce a elektricky ovládaná 
a vyhřívaná zrcátka. Žel klimatizace je k dis-
pozici pouze za příplatek 25 000 Kč.
Vybavenější Enjoy přidává navíc manu-
ální klimatizaci, sedadlo řidiče s bederní 
opěrkou, posuvné zadní dveře na straně 
řidiče a spolujezdce, nárazníky v barvě 
karosérie, kliky dveří a boční lišty v barvě 
karosérie a elektricky ovládaná a vyhříva-
ná zrcátka v barvě karosérie.

Nejvyšší výbava Innovation pak stupeň 
Enjoy vylepší o panoramatické střeš-
ní okno s elektrickou sluneční clonou 
a odkládacími prostory, zatmavená boční 
a zadní okna, elektrické ovládání předních 
i zadních oken, tři samostatná sklopná 
a dělená zadní sedadla, sklopné stolečky 
a úložné prostory ve druhé řadě, vnitřní 
zpětné zrcátko s automatickou clonou, 
LED denní svícení, přední mlhové světlo-
mety s přisvěcováním do zatáček, zadní 
prosklené výklopné dveře s výklopným 
oknem, střešní ližiny a elektricky ovláda-
ná, vyhřívaná a sklopná zrcátka v barvě 
karoserie.

Námi testovaný vůz, který nám v půlce 
ledna zapůjčila společnost OPEL, zahrno-
val nejvyšší výbavu Innovation a spoustu 
příplatkové výbavy. Naftový motor o ob-
sahu 1,5 litru a maximálním výkonu 130 
koní s koly spojovala osmistupňová auto-
matická převodovka, kterou řidič ovládá 
nezvykle otočným ovladačem. V této třídě 
aut je osmistupňový automat ojedinělou 
nabídkou. K dostání je však též i šes-
tistupňový manuál. Motor i převodovka 
zaslouží jenom chválu a v případě motoru 
bude z nabídky Opel pro automobil této 
třídy ten nejvhodnější. Díky dobrému re-
jdu kol se s automobilem skvěle manév-
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ruje v městském provozu a na parkovišti. 
Kabina vozu je dobře odhlučněná a nový 
Opel Combo Life se v potlačení hluku 
dostal i s testovaným silnějším nafto-
vým motorem na úroveň osobních vozů. 
Výhled z kabiny je výborný na všechny 
strany, a to díky bohatě prosklené karo-
serii. Světla je v kabině vůbec dost, velká 
část ho tam vstupuje panoramatickým 
střešním oknem s elektrickou sluneční 
clonou a odkládacími prostory (od výbavy 
Innovation). A díky LED diodám v dlouhé 
odkládací přihrádce pod střešním oknem 
je v kabině i za tmy nerušivé a praktické 
ambientní osvětlení. Velmi inovativní 
řešení.
Na panoramatické střešní okno s odklá-
dací přihrádkou navazuje schránka upev-
něná v zadní části stropu. Stropní box 
našel místo v málo využívaném prostoru, 
je oddělitelný a vyloženě praktický. Lze 
se do něj dostat jak z kabiny, tak zvenku 
po otevření pátých dveří. Aby se nemu-
sely velké zadní dveře vyklápět celé, lze 
otevřít pouze jejich zadní okno. To ocení-
te při nakládání menších zavazadel.
V novém Opel Combo Life má řidič 
a všichni spolucestující k dispozici až 
28 odkládacích míst, která jsou dobře 
dostupná. Najdete je v palubní desce, 
ve středovém tunelu, nad hlavami ces-
tujících, ve dveřních panelech a v zava-
zadlovém prostoru. Ustoupit jim musel 
i airbag spolujezdce, který našel své 
místo ve stropě.
Přístup do zadní části vozidla usnadňují 
posuvné boční dveře na pravé i levé 
straně a jejich zavírání a otvírání je až 
překvapivě snadné. Zadní okna  
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u posuvných dveří se navíc dají i elek-
tricky ovládat a cestující na sedadlech 
ve druhé řadě mají u výbavy Innovation 
k dispozici integrované sluneční clony 
a výklopné stolky.
Prostředku interiéru dominuje kapacitní 
osmipalcový dotykový displej pro ovládání 

rádia, navigace, hands-free telefonování 
a nastavení rozličných funkcí auta. Info-
tainment umí MirrorLink, Apple CarPlay 
a Android Auto. Zobrazuje i obraz zadní 
panoramatické kamery, která poskytuje 
širokoúhlý pohled 180° s virtuálními tra-
jektoriemi. Společně se sadou parkova-

cích senzorů umožňuje výborný přehled 
o situaci za vozem. Jak automobil couvá, 
dotváří kamera panoramatický pohled 
360° okolo celého auta.
Neobvyklým prvkem příplatkové výbavy 
u této třídy vozů je head-up displej, který 
promítá přímo do řidičova zorného pole 
aktuální rychlost, předepsanou rychlost, 
kterou automobil čte ze značek, a systém 
jízdy v pruzích. Na zadních sedadlech je 
pro cestující k dispozici USB zástrčka, 
před předním sedadlem spolujezdce pak 
plnohodnotná 220 V zásuvka.
Opel Combo Life, německý sourozenec 
Peugeotu Rifter a Citroënu Berlingo, nás 
zaujal zajímavou cenou, prostorem a jízd-
ními vlastnostmi. Pokud hledáte skutečně 
velikou a praktickou osobní polododávku, 
Opel Combo Life takovou je. Nám nový 
Opel Combo Life udělal radost. Je to 
dobře ovladatelné, pohodlné a prostorné 
auto. Pro rodiny to může být velmi dobrá 
volba, připomeňme třeba ISOFIX uchycení 
tří autosedaček vedle sebe na zadních 
sedadlech. Opel Combo Life Innovation je 
velmi dobře vybavený automobil. Ke všem 
stupňům výbavy standardně získáte pěti-
letou záruku na vůz.  
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TEXT a FOTO: Helena Latislavová

Otevíráme již XIV. ročník soutěže, do níž se mohou přihlásit jedinci i skupiny a utkat se v deseti kate-
goriích umělecké tvorby. Na závěr je přichystána několikadenní přehlídka v interiérech Zoo Liberec.

V minulých ročnících měla možnost široká 
veřejnost vidět neuvěřitelné množství 
výtvarných děl, ocenit divadelní a pěvecká 
vystoupení a nahlédnout do srdcí výtvar-
níků převážně z řad osob se zdravotním 
postižením. 

Díla umělců s postižením jsou nejen 
důkazem nezdolné vůle k překonání 
životních překážek, ale hlavně přinášejí 
významná svědectví o tvořivé podstatě 
lidského bytí.

Přihlaste se a zapojte do soutěže a naplň-
te s námi společně motto projektu: 
„BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ“.

Posláním projektu je zapojení lidí se 
zdravotním postižením a jejich přátel 
do kulturních aktivit, při kterých nejsou 
oproti ostatním podstatně znevýhodněni 
a mohou významně přispět k rozvoji kultur-
ní úrovně nejen své, ale i společnosti jako 
celku. A že mají výtvory soutěžících úspěch, 
jste se mohli přesvědčit v uplynulých deseti 
ročnících. Nádherná výtvarná díla, strhující 
divadelní či pěvecká vystoupení nenechala 
žádného návštěvníka či diváka v klidu – 

emoce radosti, obdivu a sounáležitosti 
mnohdy vyjadřovali aplausem vstoje.

Soutěžními kategoriemi jsou malba, 
keramika, fotografie, textilní tvorba, 
kombinovaná technika (např. ruční 
práce, koláže), literární tvorba, divadlo 
(např. malé formy, loutkoherectví), tanec, 
hudební tvorba (např. hudební přednes, 
skladba) a jiné formy zajímavé umělecké 
tvorby (řezbářství, umělecké zpracování 
skla atd.).  

XIV. ROČNÍK  
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE  
O CENU MODRÉHO SLONA  
BYL VYHLÁŠEN

Vyplněnou přihlášku, kterou najdete 
na www.czplk.cz, je nutno písemně nebo 
osobně doručit nejpozději do 31. 05. 
2019 na adresu: Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, o.p.s.,  
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI  
(tel.: 731 653 002).

Přihlášená soutěžní díla zašlete nebo 
doručte také do CZP Liberec, Zahradní 
415/10 Liberec XI., popř. do jednotli-
vých center Libereckého kraje (Semily, 
Jablonec n. N., Česká Lípa), a to rovněž 
do 31. 5. 2019. Slavnostní vyhlášení Cen 
Modrého slona 2019 se uskuteční v rámci 
XIV. ročníku Letního setkání v Zoo Liberec 
15.6. 2019. Informace o organizaci setká-
ní obdržíte prostřednictvím našeho portálu 
www.czplk.cz.

Vystavovatelé berou na vědomí, že je-
jich díla budou prezentována na veřejnosti 
v uvedeném termínu v liberecké zoo.

Organizátoři se zavazují, že zaslané 
práce budou použity pouze k výstavním 
účelům v rámci soutěže. Kvůli přehlednos-
ti a řádnému navrácení děl vystavovateli je 
zapotřebí, aby jednotlivá zasílaná díla byla 
opatřena vhodným obalem, který bude 
řádně označen adresou vystavovatele.

Další informace o soutěži naleznete 
na webových stránkách www.czplk.cz 
a www.artefaktum-info.cz. 

Kontaktní osobou je hlavní koordiná-
torka projektu Helena Latislavová,  
tel: 731 653 002,  
e-mail: latislavova.h@seznam.cz.
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TEXT: Petra Hanušková
FOTO: archiv MUP

Už šestnáct let realizuje Metropolitní univerzita Praha sociální program Škola bez bariér (ŠBB) 
pro osoby s pohybovým postižením. Do roku 2018 v něm studovalo 335 studentů v bakalářském 
a magisterském studiu v deseti oborech jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. 
Na 126 z nich své studium zakončilo bakalářským titulem, 81 magisterským a jeden student získal 
doktorský titul v rigorózním řízení. 

Metropolitní univerzita Praha z vlastních prostředků poskytuje 
studentům s pohybovým postižením stipendium ve výši školné-
ho, plně bezbariérové prostory, studijní pomůcky, profesionální 
poradenství i pracovní uplatnění. Za svůj projekt Škola bez bariér 
získala řadu ocenění. 

Kromě výše uvedených služeb se studenti ŠBB mohou pravi-
delně účastnit pohybových i kulturních aktivit díky nově vzniklému 
sportovnímu oddílu. Oddíl Školy bez bariér byl založen v roce 
2017 a studenti s pohybovým postižením se tak mohou pravi-
delně věnovat sportům, jako jsou například powerchair hockey, 
boccia (sport podobný francouzskému pétanque), atletika (např. 
hod koulí, oštěpem nebo kuželkou), orientační závody a běžecké 
závody.

Sportovní akce pro studenty ŠBB
Metropolitní univerzita Praha byla například spolupořadatelem loň-
ského 9. ročníku Prague Powerchair Open, který se konal v Praze 
na Třebešíně. Mezinárodní turnaj Powerchair Hockey od roku 2010 
každoročně pořádá spolek Flor-in.

SE ŠKOLOU 
BEZ BARIÉR 
NA CESTY 
I ZA SPORTEM 
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Loni se soutěže zúčastnil rekordní počet 
zahraničních týmů. Do Prahy si přijely 
zahrát celky z Itálie, Švýcarska, Německa, 
Nizozemí a Finska. Ve dvou českých týmech 
si na turnaji zahráli absolventi i současní 
studenti programu Škola bez bariér. 

MUP využila příležitosti a do akce 
zapojila také zahraniční studenty, kteří 
v tomto období na univerzitě studovali 
v rámci programu Erasmus+. Ti tak mohli 
podpořit týmy svých národností. S přípravou 
i průběhem turnaje pomohli také zaměst-
nanci Metropolitní univerzity, kteří se po-
díleli na vítání týmů, ubytování, organizaci 
sportovního programu i předávání ocenění 
vítězům v rámci závěrečného ceremoniálu 
turnaje. Za spoluorganizátora turnaje, Me-
tropolitní univerzitu Praha, ceny předávala 
zakladatelka univerzity paní Mgr. Anna 
Benešová a vedoucí zahraničního oddělení 
slečna Mgr. Jana Berousková.

Na začátku prosince se také v Centru Pa-
raple uskutečnil druhý přátelský turnaj mezi 
Oddílem Školy bez bariér a klienty Centra Pa-
raple. Turnaje dvojic i družstev se zúčastnilo 
dvanáct hráčů, a to jak v mix týmech, tak 
i v reprezentaci své organizace. Mezi hráči 
byli zkušení závodníci i úplní nováčci. Turnaj 
probíhal ve velmi příjemné a díky vánočnímu 
stromku doslova sváteční atmosféře. 

Cestování
Studenti ŠBB se často vydávají na cesty 
po českých krajích, kterých se často také 
účastní dobrovolníci a zaměstnanci Metro-
politní univerzity Praha. Atmosféru výletu 
na Karlštejn přiblížil v reportáži jeden ze 
zakladatelů oddílu Václav Uher: 

„V rámci Oddílu Školy bez bariér jsme 
uskutečnili další cestu na elektrických 
vozíčcích. Tentokrát jsme vyrazili na jedno-
denní cestu půvabnou podzimní krajinou 
podél řeky Berounky z Berouna až do Prahy. 

Kvůli probíhající rekonstrukci vlakového 
nádraží v Berouně jsme byli nuceni využít 
autobusovou dopravu. Díky vstřícnému 
panu řidiči se nám podařilo vměstnat se 
všichni i se svými vozíky do jedné soupravy 
jedoucí ze Zličína do Berouna. Podél řeky 
lemované žluto-hnědo-červenými barvami 
přilehlých lesů jsme doputovali po necelých 
dvou hodinách do Karlštejna. Překvapila 
nás prázdnota obce, zavřené restaurace 
i obchody se suvenýry. Vyfotili jsme se pod 
krásným hradem a pokračovali v jízdě. 
Po nabití vozíků a vynikajícím obědu ve vy-

hlášené restauraci U Máni v Hlásné Třebani 
jsme pokračovali ku Praze. Počasí nám přá-
lo. Svítilo sluníčko, teplota doprovodného 
vánku nebyla nepříjemná, přírodní scenérie 
kolem nás byly lahodné na pohled. Všechno 
běželo jako na drátkách. Jediným průšvi-
hem výpravy byl fakt, že si jeden z účast-
níků doma zapomněl nabíječku na svůj 
vozík. Tento podstatný nedostatek způsobil, 
že se jezdci museli střídat v opakovaném 
nabíjení. Naštěstí se žádný vozík nevybil 
zcela. Všichni jsme se za tmy, ale v pořád-
ku dopravili na periferii Prahy, odkud jsme 
pokračovali MHD do svých domovů. Těšíme 
se na další výpravu společně s vámi.“

V roce 2019 čekají na studenty ŠBB kro-
mě sportu a turistiky také zábavné kulturní 
aktivity. Buďte s námi.  
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BY MĚLO BÝT VE ZDRAVOTNICTVÍ 
SAMOZŘEJMOSTÍ

ZOHLEDNĚNÍ  
ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Jaká práva mají lidé se zrakovým postižením? Jsou stejná pro všechny pacienty? Nebo jsou jiná, 
širší, lepší, či snad jsou horší? Ano, i takové otázky vyplývají z podnětů, s nimiž se obracíte na 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví. V prvé řadě je třeba vědět, že práva všech pacientů jsou 
skutečně stejná, jen forma jejich naplnění se může vzhledem k postižení nebo aktuálnímu 
zdravotnímu stavu pacienta lišit.

Také nevidomí rozhodují o léčbě sami
Že lékař nesmí pacienta až na zákonné 
výjimky léčit bez jeho souhlasu, je všem 
jasné. Jenže někdy to nemusí být vůbec jed-
noduché. Před operací dostala hospitalizo-
vaná Marie, zrakově postižená čtyřicátnice, 
vytištěný papír s informovaným souhlasem. 
Sestřička ji požádala, aby jej urychleně 
podepsala. Když Marie namítla, že si jej ne-
dokáže přečíst, bylo jí sděleno, že tam není 
nic nového a že jí sestřička navede ruku 
na místo, kde je třeba připojit podpis. 

To, že stále dostává řada pacientů 
informovaný souhlas k podpisu bez 
předchozího poučení lékařem, je bohužel 
nešvarem v mnoha nemocnicích. (Psali 

jsme v loňských Mostech č. 2.) „Jenže 
paní Marie si ho vzhledem ke svému 
postižení nedokázala ani přečíst. Zákon 
na to však myslí a Marie mohla využít 
některou z alternativ, které jí umožňují 
se s obsahem informovaného souhlasu 
seznámit,“ konstatuje JUDr. Jana Palečko-
vá, právní poradkyně Kanceláře Ombuds-
mana pro zdraví. „Jednou z možností je 
sken nebo fotografie textu, který pak bude 
za pomoci speciální aplikace převeden 
do hlasového výstupu. Tuto dnes zcela 
běžnou metodu samozřejmě lze použít 
i v nemocnici a sestra měla pro její využití 
Marii poskytnout potřebný čas,“ doplňuje 
JUDr. Palečková.

Druhou možností je pomoc jiné osoby, 
kterou si sám zrakově postižený zvolí. 
V našem případě, kdy sestra žádala urych-
lený podpis, to mohla být třeba právě ona. 
Sestra by obsah dokumentu Marii přečetla, 
ale neodpovídala by za to, zda pacientka 
vše dobře pochopila. Rovněž by nebyla 
odpovědná za důsledky právního jednání, 
pokud by pacientka informovaný souhlas 
s její pomocí podepsala.

Vlastnoruční podpis je další podmínkou 
platnosti informovaného souhlasu. Nestačí 
například razítko nebo jiné mechanické 
prostředky. Uznatelný je podpis pomocí 
šablonky, kterou může sestra (nebo jiná 
osoba) umístit na správné místo. Vedení 



ruky je však nepřípustné. To, zda podpis 
bude čitelný, není rozhodující. 

A co když se nevidomý není schopen 
vlastnoručně podepsat? Pak bude potře-
bovat dva svědky. Jeden napíše na listinu 
své jméno a jméno postiženého, druhý se 
podepíše. Sám pacient pak připojí jakékoli 
znamení.

Za uvedených podmínek je podpis 
zrakově postiženého platný, stejně jako 
kdyby jej učinila jakákoli jiná osoba. 
Zneplatnění je možné jedině před soudem, 
kde je nutné prokázat, že došlo například 
k podstatnému omylu nebo k podvodu. 
Tím máme na mysli situaci, kdy by byla 
nevidomému přečtena jiná listina nebo mu 
k prostudování bylo dáno něco jiného, než 
následně podepsal.

Vodicího psa nelze jen tak vykázat 
Marek se chystal do lázní a nutně potře-
boval, aby s ním jel i jeho pes Luky. Ne 
z nějakého rozmaru, ale protože to byl 
pes vodicí. Marek je totiž nevidomý a bez 
psa se neobejde. Jaké bylo jeho rozča-
rování, když dostal informaci, že do láz-
ní pes nepatří, protože by to klientela 
samoplátců nesnesla a navíc by všechno 
bylo chlupaté. Opravdu nemusí lázeňská 
zařízení přijímat pacienty s asistenčními 
nebo vodicími psy? Jak by měl Marek svou 
situaci řešit?

Začněme obecnou poučkou: Pacient má 
při poskytování zdravotních služeb právo 
na přítomnost osoby blízké nebo osoby 
určené pacientem. Lidí se smyslovým nebo 
tělesným postižením se to samozřejmě týká 
také. Podle zákona o zdravotních službách 
však mají navíc právo s ohledem na svůj 
aktuální zdravotní stav mít psa u sebe při 
vyšetření v ordinaci, při hospitalizaci a také 
v lázních. Samozřejmě musí jít o psa, který 
má doklad o tom, že byl vycvičen jako asis-
tenční nebo v případě zrakově postižených 
jako vodicí. Všichni by si měli uvědomit, že 

potřeba mít u sebe psa není pro nevido-
mého žádným rozmarem. Usnadňuje mu 
pohyb a orientaci, což může významně 
přispívat k hladkému průběhu jeho pobytu. 

„Přesto však není možné považovat prá-
vo na přítomnost vodicího psa za absolutní. 
Vnitřní řád každého poskytovatele zdravot-
ních služeb by totiž měl obsahovat i konkrét-
ní pravidla doprovodu osoby se zdravotním 
postižením vodicím nebo asistenčním 
psem,“ připomněla právní poradkyně Kan-
celáře Ombudsmana pro zdraví. Obvykle 
jsou pravidla takováto:  

PRÁVA PACIENTŮ

NABÍZÍME RADY ZADARMO
Informujte nás o situacích, ve kterých se ocitají lidé se zrakovým postižením. 

	  Víte o někom, kdo využívá vodicího psa a nesmí s ním ke svému lékaři? 

	  Nebo o někom, koho vyhodili z dopravního prostředku, protože tam byl už jiný 
zdravotně postižený? 

	  Máte zkušenosti s tím, že vašeho blízkého lékař nutil použít zdravotní dopravní 
službu jen proto, že je nevidomý? 

	  Či snad nechce lékař, aby s vámi šel do ordinace někdo, kdo vám může pomoci 
s pochopením obsahu informací?

Dejte nám o tom vědět!

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s.,
e-mail: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz
tel.: 222 075 103
www.ombudsmanprozdravi.cz
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  Pacient je při příjmu povinen doložit 
doklad o tom, že se jedná o psa se spe-
ciálním výcvikem, tedy v případě Marka 
o psa vodicího (průkaz musí být vydaný 
tím, kdo psa vycvičil). 

  Pacient musí předložit doklady svědčící 
o dobrém zdravotním stavu psa (např. že 
je pravidelně očkován a odčervován).

  Vodicí pes může být přítomen pouze 
v případě, že je pacient sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby schopen 
ho nakrmit, vyvenčit a zajistit mu jinou 
běžnou péči.

  Přítomnost psa schvaluje primář odděle-
ní nebo ošetřující lékař.

  Pes smí být ubytován s pacientem pouze 
v jednolůžkovém pokoji nebo v pokoji, 
kde jsou spolu s páníčkem sami. V pří-
padě, že by měl být pes přítomen na ví-
celůžkovém pokoji s ostatními pacienty, 
je třeba jejich souhlasu. 

  Přítomnost psa není povolena na jed-
notce intenzivní péče a ARO, popř. může 
vnitřní řád stanovit i další oddělení.

  Pes musí být čistý, ovladatelný, bez 
známek agresivního chování.

Doprava na vyšetření? Žádný problém!
Dvaadvacetiletá Věra se zrakovým postiže-
ním byla hospitalizována v nemocnici vzdá-
lené asi 50 kilometrů od domova. Když byla 
propuštěna, potřebovala se každý týden 
dostat na kontrolu svého zdravotního stavu. 
Brzy to začal být problém, protože maminka 
si nemohla tak často brát dovolenou. 

„To ani nemusela, protože pracovní 
volno k doprovodu rodinného příslušníka 
do zdravotnického zařízení k vyšetření či 
ošetření při náhlém onemocnění nebo 
úrazu a k předem stanovenému vyšetření, 
ošetření nebo léčení se poskytne jednomu 
z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou 
dobu. Ta může trvat maximálně jeden den 
s podmínkou, že byl doprovod opravdu nut-
ný a uvedené úkony nebylo možné provést 
mimo pracovní dobu. Je-li doprovázejícím 
manžel, druh nebo dítě, jakož i rodiče a pra-
rodiče zaměstnance nebo jeho manžela, 
náleží jim náhrada mzdy nebo platu (má-li 
však zaměstnanec nárok na ošetřovné 
z nemocenského pojištění, nepřísluší mu 
náhrada mzdy nebo platu). Jiným rodinným 
příslušníkům náhrady mzdy nebo platu 
nenáleží,“ upřesnila JUDr. Jana Palečková.

Věra však mohla pro transport využít i slu-
žeb zdravotní dopravní služby. „Předepsat“ 
ji však musí lékař. Když se Věra na základě 
našeho doporučení na tuto možnost zeptala, 
vystavil jí beze všeho tzv. příkaz k transportu.

Kdyby se však stalo, že by lékař nepo-
važoval převoz dopravní službou za nutný 
a příkaz k transportu vystavit odmítl, měla 
by Věra možnost objednat si zdravotní do-
pravní službu na vlastní náklady. Většinou 
je to levnější než použití taxi. 

Zdravotnická dopravní služba:
  Zajišťuje dopravu z domova k poskytova-

teli a zpět.  
  Dopravu mezi poskytovateli, ale vždy 

k tomu nejbližšímu, který je schopen 
požadovanou službu poskytnout. 

  Doprava je hrazena ze zdravotního po-
jištění za předpokladu, že má zdravotní 

dopravní služba uzavřenu smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou pacienta.

  Na dopravu prostřednictvím zdravotnic-
ké dopravní služby má pacient právo 
v případě, že jeho zdravotní stav neu-
možňuje přepravu běžným způsobem. 
To je klasickými dopravními prostředky 
na náklady pacienta nebo pěšky, je-li 
toho nemocný s ohledem na svůj stav 
schopný.  

VÍCE ZÁJMU 
O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Loňská novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci přinesla i změny, které 
zdravotně postiženým zjednodušují život.  

	  Pokud se pacient neobejde bez pomoci někoho jiného, musí být v případě 
jednodenní nebo lůžkové péče ve zdravotnické dokumentaci záznam o osobě, 
která se o něj bude po propuštění starat. V případě, že pacient nikoho takového 
nemá, musí být v dokumentaci zaznamenáno, kdy bude pacient propuštěn 
a kdy o tom bude informován obecní úřad. 

	  U pacienta se zdravotním postižením musí být ve zdravotnické dokumentaci 
uvedena informace o nezbytných zdravotnických prostředcích, popřípadě 
zvláštních pomůckách, které používá. Jde-li o osobu se zrakovým, sluchovým 
nebo kombinovaným postižením, měla by zde být i informace o formách 
komunikace, které pacient preferuje. Ty by měl lékař zohlednit.

ZVLÁŠTNÍ 
POMŮCKY
K dávkám pro osoby se zdravotním 
postižením patří i příspěvek 
na zvláštní pomůcku. Lidem s úplnou 
či praktickou nevidomostí či těžkou 
slabozrakostí jsou určeny tyto 
zvláštní pomůcky:

	  vodicí pes,

	  psací stroj pro nevidomé,

	  popisovací kleště pro nevidomé,

	  indikátor barev pro nevidomé,

	  braillský displej pro nevidomé,

	  tiskárna reliéfních znaků pro 
nevidomé,

	  hlasové popisovače pro nevidomé 
a hluchoslepé,

	  digitální čtecí přístroj pro 
nevidomé s hlasovým výstupem,

	  diktafon,

	  kamerová zvětšovací lupa,

	  digitální zvětšovací lupa.
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Je to kniha, která spojuje zdánlivě neslučitelné – povídky, úvahy, 
eseje, příběhové cykly, apokryfy a poezie vytváří v propojení s čer-
nobílými fotografiemi zvláštní a pozoruhodnou uměleckou jedno-
litost. Vzbuzuje ve čtenáři touhu vidět a zažít něco jinak, obyčejný 
lidský život vnímat neobyčejně, zvláštně. 

Smyslem a posláním knihy Zvláštní znamení je hledání od-
povědí, smyslu a krásy ve zdánlivé obyčejnosti a všednosti, text 
se niterně dotýká základních potřeb člověka – touhy po lásce 
a po blízkosti. 

Stejnojmenná píseň Petra Ulrycha vypráví o pradávné lidské 
touze hledat znamení. Znamení často nepostřehnutelná a námi 
opomíjená. Přesto je máme všichni šanci najít, všichni máme 
šanci je nepřehlédnout. Pomáhají nás směřovat k sobě samým, 
vyšlapávají cesty porozumění a blízkosti k těm, s nimiž sdílíme 
životní příběh. 

Výjimečnost knihy Zvláštní znamení je nejen v kráse publika-
ce jako takové (grafická úprava přebalu, textu a fotografií), ale 
především v jejím celkovém poselství – znovu se učit žasnout nad 
světem, která nás všechny obklopuje.

Knihu lze koupit či objednat v maloobchodní síti (890 Kč), v in-
ternetových obchodech (cena od 623 Kč) nebo přímo od autorek 
přes formulář www.zvlastniznameni.cz za zvýhodněnou cenu.  

O KNIZE  
ZVLÁŠTNÍ 
ZNAMENÍ
Kniha Zvláštní znamení je zvláštní. Zvláštní svým rozsahem, zvláštní šíří literárních forem a žánrů, 
zvláštní tématy, jichž se dotýká.

Počet stran: 376
Nakladatelství: Formal Group
Rok vydání: 2018 (1. vydání)
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-88287-00-1

Kontakt: 
Yvona Horáková, tel.:604 254 137; 
e-mail: yvona.horakova@seznam.cz

KNIŽNÍ NOVINKY
TEXT A FOTO: Blanka Vávrová
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Nastává jaro. S prodlužujícími se dny využíváme každou volnou chvilku k pobytu venku, 
abychom nachytali trochu sluníčka a dodali tak tělu chybějící vitamin D. 
Vitamin D je velmi důležitý pro pevnost kostí a v naší zeměpisné 
šířce většina obyvatel trpí jeho deficitem. Dostatek vitaminu D posílí 
naši imunitu a celkový stav našeho organismu. Světlo a slunce je 
zároveň nejlepším lékem na zimní chmury a deprese. 

Vycházky do přírody můžeme spojit se sběrem lístků a květů prv-
ních rašících bylinek, jako je kopřiva, bršlice, popenec, sedmikráska 
či medvědí česnek. Je také nejvhodnější doba na jarní sběr léčivé 
kůry (dub, magnólie, vrba) či kořenů – například kuklíku městské-
ho, kostivalu, pampelišky. První jarní bylinky nám krásně pročistí 
tělo a dodají chybějící vitamin C. 

Pokud počasí vycházkám nepřeje, můžeme si něco zdravého při-
pravit i doma. Nakličujeme dostupná semínka, stačí třeba i obyčej-
ná čočka, řeřicha, výborné jsou mungo fazolky. Postup je snadný: 
semínka propláchneme, zalijeme vodou a přes noc je necháme 
ve vodě nabobtnat třeba v zavařovací sklenici. Druhý den vodu slije-
me, semínka propláchneme přes gázu (uvázanou na sklenici místo 
víčka) nebo přes cedník a necháme stát v teple. Proplachování 
opakujeme ráno a večer a někdy již druhý den vidíme první klíčky. 
Semínka můžeme konzumovat čerstvá, přidáváme je do polévek, 
pomazánek nebo jimi zdobíme hotová jídla či pečivo.

A kdyby nás přes všechny předchozí rady postihly nachlazení, 
angína či chřipka, svou bylinkovou lékárnu pro tyhle neduhy si 
můžeme vypěstovat doma na okně. Znáte migrénovník, rýmovník 
a angínovník? Už názvy napovídají, na co můžete tyto nenáročné 
pokojové rostliny použít. Jejich použití vám zabere méně času než 
spolknout tabletu a zapít ji vodou. 

Rostlinku s hovorovým jménem migrénovník a latinským 
názvem Iboza species nebo Tetradenia species můžete snadno 
a okamžitě použít při bolestech hlavy, stačí vdechovat příjemnou 
vůni rozdrcených listů (literatura ji přirovnává k vůni růže, kadidla 
a máty, podle mne se trochu podobá vůni rýmovníku). Rozmač-
kaným šťavnatým lístkem si také můžete potřít čelo, spánky nebo 
zátylek. V léčitelství se používá i při dýchacích onemocněních, 
chřipce a při zažívacích problémech. Rostlinka pochází z Afriky, tak-
že zvládne i vynechanou zálivku, naprosto bez problémů se pěstuje 
v bytě, rychle a snadno se množí pomocí řízků.

Použití rýmovníku (latinský název Plectranthrus) je poměrně 
známé, ale možná neškodí si jej připomenout: můžete rozkousat 
čerstvé listy, vdechovat jejich vůni, dát si je při rýmě na polštář 
nebo vedle lůžka. 

BYLINKY pro zdraví a imunitu 
NA JAŘE A V PŘEDJAŘÍ

50



51

ZDRAVÍ

Rýmovník pomá-
há při nachlazení, 
zahlenění a kašli. Při 
počínající rýmě můžete 
šťávu z rozdrceného 
lístku nakapat do nosu 
a k tomu klidně i jeden 
lístek sníst. Nemusíte 
se ničeho obávat, 
rýmovník se dá 
konzumovat, využívá 
se i jako zajímavá zelenina či náhrada koření. V kuchyni nahradí 
například šalvěj. Pomáhá téměř na všechny potíže: Má antibiotické 
a protiplísňové působení, snižuje vysoký krevní tlak a cholesterol, při 
ledvinových a močových kamenech a zánětech močových cest, při 
zažívacích problémech, dokonce má zklidňující účinky na naši psychi-
ku. Rýmovníky také spolehlivě odpuzují hmyz v místnosti.

Druhů existuje několik stovek, ty nejběžnější, jako je rýmovník 
eukalyptový, můžeme využívat podobně a na podobné problémy. 
Protože rýmovník se stejně jako migrénovník nenáročně pěstuje 
a množí, je skoro zbytečné jej jakkoliv konzervovat. Pouze pokud 
máte velké přebytky, které nemáte komu darovat, můžete vyrobit 
například mast nebo sirup. 

Pokud cítíte známé škrábání či bolení v krku, spolehlivou první 
pomocí je rozkousat malý kousek listu angínovníku (Belamcanda 
chinensis). Známý bylinkář Vláďa Vytásek doporučuje použít cca 1 cm 
listu a kousat jej maximálně minutu 6x denně. Působení angínovníku 
je totiž hodně razantní. Po rozkousání lístků máte pocit, jako by byl krk 
lehce ochrnutý, a při tom vás v něm pálí, jako kdybyste spolkli pepř. 
Někdy však stačí jednorázové použití lístku a bolení je pryč. Alergici by 
měli být opatrnější a napoprvé zkusit žvýkat jen maličký kousek lístku.

Použití angínovníku je také široké: pomáhá při kašli, astmatu, 
zahlenění, má protibolestivé účinky, je to oblíbená léčivka tradiční 
čínské medicíny. 

Angínovník se od předchozích dvou rostlinek výrazně liší. Jeho 
listy jsou podobné mečovitým listům kosatce, k tomu má nápadné 

tygrované květy podobné pro změnu květům lilie. Máte-li zahrádku, 
můžete jednu rostlinu pěstovat venku, kde dokáže i přezimovat. 
Protože se na zimu zatáhne do země, je dobré mít jednu rostlinu 
po ruce doma na okně, kde bude dobře růst na plném slunci. 

Používáte v kuchyni jako koření kardamom? Možná nevíte, že 
rozžvýkání několika semínek 3× – 4× denně působí jako prevence 
nachlazení a může pomoci i při bolestech v krku, zároveň má zklid-
ňující účinky na naši psychiku. Semínka navíc mají bělicí účinky 
na naše zuby, osvěžují dech a působí jako afrodiziakum. Karda-
movník obecný patří mezi nejvzácnější a nejdražší koření, nejvíce 
je pěstován a využíván v Asii. Je dobré si zakoupit celé sušené 
plody a zrnka z nich zkonzumovat čerstvě vyloupaná, aby neztratila 
své aroma. Přidání kardamomu do čajů, kávy, pokrmů a sladkostí 
prospívá také našemu zažívání a pomáhá proti překyselení ze 
sladkých jídel. 

Na snížení horečky a utišení bolestí nejen při nachlazení a chřip-
ce, můžeme použít přírodní aspirin – vrbovou kůru. V naší vlasti se 
vyskytuje 21 druhů vrb, které se mezi sebou různě kříží, takže jejich 
rozlišení bývá oříškem i pro botaniky. Nicméně všechny mají větší 
či menší léčivé účinky. Můžeme použít ty nejběžnější druhy, jako je 
vrba křehká, vrba bílá, vrba nachová a vrba košíkářská.  
Ženy a dívky kdysi na jaře jedly vrbové květy – tzv. 
kočičky, které obsahují fytoestroge-
ny a pomáhaly prý na omla-
zení a na otěhotnění. 
Doporučovalo se sníst 
tři květy denně.

Milí čtená-
ři, přeji vám 
hodně jarní-
ho sluníčka 
a radosti 
z bylinkového 
objevování 
a tvoření. 

Angínovník

Přírodní aspirin
Na jaře před vyrašením lístků a květů nařežeme slabší vrbové vět-
ve, z kterých škrabkou nebo nožem sloupneme kůru. Kůru usušíme 
a skladujeme v uzavřených zavařovacích sklenicích. Používáme ji 
jako náhradu aspirinu při horečce a bolestech ve formě odvaru. 
Jednu lžíci nadrobno rozlámané kůry zalijeme hrnkem studené 
vody, uvedeme do varu a vaříme pět minut. Necháme 15 minut 
louhovat a rozdělíme do tří denních dávek. Chuť je velmi hořká.

Větvičkový čaj z jasanu podle pátera Ferdy
Brzy zjara si nařežeme špičky větví jasanu, opláchneme je 
a nastříháme na 3 – 5 cm dlouhé kousky a usušíme. Usušené 
větvičky pro lepší chuť můžeme lehce opražit na plechu v troubě 
nebo v pánvi. Větvičky vsypeme na suchou pánev a pár minut při 
mírné teplotě lehce pražíme, aby zavoněly. Z větviček připravuje-
me odvar: do skleněné varné nádoby vložíme malou hrst větviček 
a vaříme 5 – 10 minut. Čaj pomáhá proti překyselení a navíc 
prý i čistí mysl, proto je doporučován studentům. Je vhodný pro 
každodenní popíjení. 

Jarní kopřivový nápoj
Nasbíráme mladé kopřivy, připravíme si med, citrónovou šťávu, 
olej. Do mixéru dáme hrst kopřiv, sklenici vody, přecedíme. Do-
chutíme lžící medu, citrónovou šťávou a přidáme několik kapek 
kvalitního oleje.

Jarní vitamínový salát 
Mladé lístky divokých bylin (pampeliška, popenec, ptačinec, 
sedmikráska, přírodní druhy česneku) nakrájíme, ochutíme jab-
lečným octem nebo citrónem, cukrem nebo medem, zakapeme 
za studena lisovaným olejem.

Čaje na čištění krve podle bylináře Pavla Váni:
1 díl listu kopřivy, 
1 díl kořene pampelišky, 
3 díly mladých poupat bezu černého, 
3 díly květu petrklíče

Použijeme vrchovatou lžičku směsi na šálek, spaříme, po douš-
cích pijeme denně dva šálky.
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• schodišťové plošiny
• schodišťové sedačky
• stropní zvedací systémy
•
• nájezdové rampy
• bazénové zvedáky

Schodišťové plošiny ze  SLOVÁCKA  do celého světa

Společnost garážová rodinném domě Bánově Zpočátku
zaměřovala výrobu samoobslužné později začala výrobou

šikmých svislých schodišťových plošin času rozšiřovala výrobu další výrobky
různé nájezdových bazénové zvedáky, schodišťové sedačky poměrně krátký čas

přestěhovat výrobu větších výrobní závod Uherském Hradišti
každým růstová současné době zaměstnává lidí

začátku proexportně orientovaný tvořil tržeb
výrobků Klíčové mít dobrý přijatelnou vyváženost
odběratelských vztahů, může silném konkurenčním prostředí zahraničí

 dílny

popř vývoj nových produktů nezbytností má účely vlastní
vývojové dílnou, které neustále pracují nových myšlenek tím
zvyšují užitnou výrobků

našly tisíce spokojených zákazníků českém všech
světa nejvýznamnější patří plošin

Olympijské Soči, dále či pařížský
nás zejména plošina Pražský Národní

Plánem společnosti příštích pět kontinuální celé
udržela světovém jedním hlavních výrobců svém

Antonín ředitel společnosti

malé garážové Slovácka nejvýznamnějších výrobců schodišťových plošin
handicapované schodišťových sedaček

800 303 304 
  V O L E J T E    Z D A R M A 

Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště
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FOTO: 

Osobní údaje, poskytnuté pro účely zasílání časopisu MOSTY, zpracovává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (dále jen „NRZP ČR“), v souladu s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů[1] a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu podle zvláštního právního předpisu. Osobní údaje nejsou dále předávány s výjimkou České pošty, s. p., 
která časopis na základě uzavřené smlouvy rozesílá. Odběratel časopisu má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Správce (NRZP ČR) zpracovává, právo požadovat po Správci 
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz, jakož i právo na vznesení námitky 
proti zpracování a právo podání stížnosti u dozorového úřadu.
[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Chcete zdarma dostávat časopis  

přímo do poštovní  
schránky?

Napište na adresu NRZP ČR, 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo 
na e-mail m.dvorak@nrzp.cz.

Ve své objednávce uveďte kontaktní 
adresu, na kterou ho chcete posílat, 
a souhlas s jeho zasíláním.

Časopis vychází pětkrát ročně, bude 
Vám zasílán zdarma prostřednictvím 
České pošty, s.p. Nabídka platí pro osoby se zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky 

a organizace osob se zdravotním postižením a je platná pro rok 2019.
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ÚŘAD VLÁDY ČRNAKLADATELSTVÍ UMÚNASEKOL

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

sada ubrusů
140×140 cm | 80×80cm 
cena: 588 Kč
značka: 454 
(kombinace 451 za 349 Kč a 452 za 239 Kč)

Hrníček s obrázkem 
našich malířů
výška: 9,5 cm |  7,4 cm
cena: 164 Kč | 150 Kč za 1 ks
značka: 3634 | 369 | 3691 | 3623634 | 369 | 3691 | 362

Utěrky a vánočním 
motivem
65×45 cm |  45×65 cm
cena: 75 Kč
značka: 441 |  442 | 445značka: 441 |  442 | 445

stylové dárečky 
dámská zástěra   |   dětská zástěra s dárkovou 
taškou   |   pánská zástěra s taškou na víno 
cena: 199 Kč | 139 Kč + 24 Kč taška| 206 Kč (set)
značka: 421 | 424 + 289| 4281421 | 424 + 289| 4281

OSTRAVA  VÝSTAVA „ŽIVOT BEZ BARIÉR“ spojená 
s prodejem výrobků | 10. – 12. 11. 2017
| Výstaviště ČERNÁ LOUKA 

ZDE JE OCHUTNÁVKA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ KOLEKCE

můžete nás v idět

naKLaDaTeLsT VÍ UMÚn  s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30 
TeL/Fax: +420 485 161 712 (od 9 do 16 hod.) | e-MaIL: umun@umun.cz

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

Vánoční tašky
na dárky nebo na víno
24×32×8 cm  | 15×23×8 cm  | 12×25×8 cm
cena za kus: 29 Kč   |  24 Kč   |  27 Kč
značka: 285 |  283 |  284 |  287 (zleva)285 |  283 |  284 |  287 (zleva)(zleva)

Krabičky 
na dárky „slza“
25,5×19,5×4 cm
cena: 14 Kč za 1 kus
značka: 434 |  433 |  431434 |  433 |  431značka:

nástěnný a stolní 
kalendář 2018
13×21 cm | 21×12 cm 
cena: 80 Kč
značka: 5 | 65 | 6

jmenovky 
na vánoční dárky
10,5×16 cm (rozměr aršíku) 
cena: 9 Kč za aršík tří jmenovek
značka: 4816 |  4716

PRAHA VÁNOČNÍ JARMARK
13. 12. 2017 | od 10:00 do 17:30 hod. | 
Magistrát hl. m. Prahy | Škodův palác – přízemí – vestibul 

04_MOSTY2017.indd   59 4.10.2017   23:26:12
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PARTNEŘI ČASOPISU

ÚŘAD VLÁDY ČRNAKLADATELSTVÍ UMÚNASEKOL

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

sada ubrusů
140×140 cm | 80×80cm 
cena: 588 Kč
značka: 454 
(kombinace 451 za 349 Kč a 452 za 239 Kč)

Hrníček s obrázkem 
našich malířů
výška: 9,5 cm |  7,4 cm
cena: 164 Kč | 150 Kč za 1 ks
značka: 3634 | 369 | 3691 | 3623634 | 369 | 3691 | 362

Utěrky a vánočním 
motivem
65×45 cm |  45×65 cm
cena: 75 Kč
značka: 441 |  442 | 445značka: 441 |  442 | 445

stylové dárečky 
dámská zástěra   |   dětská zástěra s dárkovou 
taškou   |   pánská zástěra s taškou na víno 
cena: 199 Kč | 139 Kč + 24 Kč taška| 206 Kč (set)
značka: 421 | 424 + 289| 4281421 | 424 + 289| 4281

OSTRAVA  VÝSTAVA „ŽIVOT BEZ BARIÉR“ spojená 
s prodejem výrobků | 10. – 12. 11. 2017
| Výstaviště ČERNÁ LOUKA 

ZDE JE OCHUTNÁVKA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ KOLEKCE

můžete nás v idět

naKLaDaTeLsT VÍ UMÚn  s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30 
TeL/Fax: +420 485 161 712 (od 9 do 16 hod.) | e-MaIL: umun@umun.cz

naŠe TIpY na VánoČnÍ DárKY

Vánoční tašky
na dárky nebo na víno
24×32×8 cm  | 15×23×8 cm  | 12×25×8 cm
cena za kus: 29 Kč   |  24 Kč   |  27 Kč
značka: 285 |  283 |  284 |  287 (zleva)285 |  283 |  284 |  287 (zleva)(zleva)

Krabičky 
na dárky „slza“
25,5×19,5×4 cm
cena: 14 Kč za 1 kus
značka: 434 |  433 |  431434 |  433 |  431značka:

nástěnný a stolní 
kalendář 2018
13×21 cm | 21×12 cm 
cena: 80 Kč
značka: 5 | 65 | 6

jmenovky 
na vánoční dárky
10,5×16 cm (rozměr aršíku) 
cena: 9 Kč za aršík tří jmenovek
značka: 4816 |  4716

PRAHA VÁNOČNÍ JARMARK
13. 12. 2017 | od 10:00 do 17:30 hod. | 
Magistrát hl. m. Prahy | Škodův palác – přízemí – vestibul 
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„Ne ruka, to duše maluje…“

Chcete udělat dobrý skutek a zároveň potěšit sebe či své blízké? Navštivte webové stránky
www.umun.cz

Zástěry Utěrka v dárkové krabičce

Přání, dopisní papíry Košilky na vajíčka, 
obtisky

Dárkové 
tašky

Všechna přání jsou včetně 
obálky.
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Košilky na vajíčka, 
obtisky

Jmenovky 
na dárky,
záložky



Václav Uher 
Absolvent oboru Mezinárodní 
vztahy a evropská studia.
Organizátor sportovních  
a kulturních akcí pro 
handicapované.
Spisovatel, moderátor, 
autor knihy Zalitý kaktus.

ŠKOLA 
BEZ BARIÉR
Stipendium ve výši školného 
pro osoby s pohybovým 
postižením.

www.mup.cz


