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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
letošní třetí číslo časopisu Mosty přináší 
řadu zajímavých článků a rozhovorů. Opět 
se věnujeme cestování lidí s handicapem, 
což je zejména v letním období velmi 
aktuální téma. Představujeme Vám novou 
vládní zmocněnkyni pro lidská práva 
Helenu Válkovou, ve Sněmovně jsme hovo-
řili s paní poslankyní Andreou Brzobohatou. 
V současné době probíhají důležitá jednání 
kolem zdravotnických prostředků, proto-
že se opět novelizuje zákon o veřejném 
zdravotním pojištění. Myslím, že Vás bude 
velmi zajímat také pokračování reportáže 
o putování pana Milana Langera do Santia-
ga de Compostela.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, až budete 
otevírat nové číslo časopisu, bude již těsně 
před dovolenými. Proto si Vám dovoluji jmé-
nem celé redakce časopisu popřát pěkné 
letní dny, abyste nabrali nových sil a prožili 
letní čas co nejlépe.

Václav Krása
předseda NRZP ČR
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TEXT: Zdeněk Žižka

QUO VADIS,  
„BÍLÝ PROGRAME“?
V minulých dnech se NRZP ČR několikrát opakovaně, prostřednictvím svých zástupců a odborníků 
na zdravotnickou problematiku, pochvalně vyjádřila nad zněním aktuálního zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, platným od 1. 1. 2019. A to především proto, že se po mnoha 
dlouhých, věcných a vysoce odborných jednáních mnoha zainteresovaných subjektů podařilo 
velmi archaické znění zákona značně zmodernizovat a přizpůsobit současným požadavkům. 

Zákon je nyní po loňské novele mnohem 
modernější normou a lépe řeší mnoho 
spoustu let neřešených problémů. Přesto 
není jeho znění stále zcela bez chyb. Jejich 
odstranění bude úkolem pro další období. 
V současné chvíli totiž nebyl dostatek času 
ani prostoru k vyřešení úplně všech spor-
ných či nedostatečně řešených bodů, které 
staré znění zákona obsahuje. Projednávání 
některých z nich bude nesporně, podle oče-
kávání, pro zúčastněné strany i někdy dost 
konfliktní. Největší změny přinesl zákon 
po loňské novele v úhradách zdravotnic-
kých prostředků z veřejného zdravotního 
pojištění. 

Způsob úhrady zdravotnických prostřed-
ků byl sice největší změnou, kvůli které 
byla především zmíněná novela urychleně 
projednána a přijata, ale zásadní změny 
byly rozsáhlejší. Odehrály se jak v části pa-
ragrafového znění zákona, kde se podařilo 
opravit několik nejasností a problémových 
bodů, tak v části přílohy k zákonu, která 
už dříve upravovala a nově stále upravuje 
úhrady zdravotnických prostředků z ve-
řejného zdravotního pojištění. Zde se ji 
podařilo zmodernizovat a vyřadit z úhrad 
ty zdravotnické prostředky, které již byly 
zastaralé a v praxi nevyužívané. A naopak 
nově zařadit původně nezařazené, moderní 
zdravotnické prostředky. Ve spojení s tím se 
značně rozšířila škála hrazených zdravot-
nických prostředků, jejich jednotlivých 
variant a modifikací. Výše jejich úhrad byly 
nastaveny mnohem reálněji, než tomu bylo 
ve starém znění přílohy. Současně byly 
zdravotnické prostředky v kategorizačním 

stromě roztříděny do úhradových skupin 
mnohem jemněji, aby se, pokud možno, ne-
stalo, že ve stejné úhradové skupině budou 
sdruženy neporovnatelné prostředky.

Odtud tedy pramenila spokojenost 
NRZP ČR s výsledky jejích jednání, která 
byla vedena vždy ve vysoce odborné rovině. 
Ty byly převážně zcela zbaveny subjektiv-
ních názorů jednajících stran a zbytečných 
emocí. V této souvislosti je vhodné vyzdvih-
nout i konstruktivní přístup Ministerstva 
zdravotnictví ČR, které považovalo jednající 
subjekty za své rovnocenné partnery, je-
jichž odborné názory vždy pečlivě zvažo-
valo. Tímto přístupem se podařilo mnohé 
v zákoně narovnat. I když i po předložení 
již hotového návrhu novely a po všech jed-
náních v Poslanecké sněmovně bylo hned 
jasné, že bude třeba v budoucnu na zákonu 
ještě dále pracovat a odstraňovat jeho další 
chyby či nejasnosti. Samotná loňská novela 
pak byla výsledkem kompromisní dohody 
všech zúčastněných jednajících subjektů. 
Byla vyjednána především v zájmu rychlého 
přijetí velmi potřebné úpravy zákona. 

Není žádným tajemstvím, že zmíně-
ná novela zákona byla projednávána 
ve značném časovém stresu. To proto, že 
Ústavní soud ČR, jak je všeobecně známo, 
v původním zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění zrušil jeho pasáž o úhradě zdravot-
nických prostředků v provedení nejméně 
ekonomicky náročném. Tím způsobil 
značnou nejistotu v tom, jak budou dále, 
počínaje 1. 1. 2019, zdravotnické prostřed-
ky hrazeny. Zároveň zákonodárcům poskytl 

lhůtu k nápravě stavu. Aby kvůli absenci 
zrušeného ustanovení v zákoně nevznikly 
příliš vysoké doplatky pro pacienty u všech 
zdravotnických prostředků (ve hře byl 25% 
doplatek jejich ceny), bylo nutné novelu pro-
jednat a schválit do konce roku 2018 tak, 
aby mohla začít platit od 1. 1. 2019. 

Tento termín se nakonec za intenziv-
ního přispění všech zúčastněných stran 
od Ministerstva zdravotnictví ČR přes Par-
lament ČR, Senát a zdravotní pojišťovny až 
po pacientské organizace podařilo dodržet, 
novelu schválit a ta začala platit v potřeb-
ném termínu. Daní za tuto rychlost však je, 
že aktuální znění novely obsahuje poměrně 
dost kompromisů, o kterých zainteresova-
né strany ví a na které prozatím přistou-
pily v zájmu rychlosti schválení. Všichni 
zúčastnění si totiž uvědomovali vážnost 
situace a akutní potřebu rychlého jednání. 
Proto z některých svých požadavků, které 
i nadále považovali za velmi důležité, byli 
nuceni prozatím ustoupit. Většina z nich 
tak učinila s vědomím, že se k projednání 
takových důležitých bodů nesporně opět 
v budoucnu vrátí. 

V této atmosféře se také stalo, že dílem 
byla část zastaralých zdravotnických pro-
středků z úhrady z veřejného zdravotního 
pojištění zcela vyřazena (lépe řečeno – 
nebyla znovu zařazena do nového kate-
gorizačního stromu obsaženého v příloze) 
a úhrada některých byla zařazena pouze 
v kompromisní podobě. V této souvislosti 
byl bohužel z úhrady rovněž vyřazen tzv. 
„bílý program“ a všechny jeho komponenty. 
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A to přesto, že se okolo tohoto vyřazení 
mezi jednajícími stranami rozvinula velmi 
bohatá a emocionální diskuse. Většina 
pacientských organizací protestovala 
a nesouhlasila s vyřazením zdravotnických 
prostředků patřících do bílého programu. 
Zástupci zdravotních pojišťoven a Minister-
stva zdravotnictví ČR naopak argumentovali 
tím, že se v případě těchto prostředků 
nejedná o zdravotnické prostředky, nýbrž 
spíše pouze o kompenzační pomůcky mající 
především sociální rozměr. Dále především 
zástupci pojišťoven argumentovali tím, že 
k některým těmto zdravotnickým prostřed-
kům schází potřebné atesty a klinická 
hodnocení. 

Na základě toho tedy padl návrh 
tyto prostředky z úhrady zcela vyřadit. 
Tento názor samozřejmě plně podpořily 
všechny zdravotní pojišťovny s VZP ČR 
v čele. Je bohužel smutnou pravdou, 
že se zdravotní pojišťovny úhrad těchto 
zdravotnických prostředků, souhrnně 
nazývaných „bílý program“, snažily již 
v minulosti několikrát zbavit. Jejich 
stálým argumentem pro vyřazení je, že se 
nejedná o zdravotnické prostředky. Odbor 
farmacie MZ ČR tedy připravil na základě 
těchto výsledků jednání příslušný návrh. 
Zde se tak stalo přes výrazný nesouhlas 
většiny pacientských organizací. Přesto 
tento návrh v konečném znění novely, 

která odešla k projednání a schválení 
do Parlamentu ČR, zůstal. 

Protože tento odmítavý postoj k úhra-
dám zazněl ze strany odpůrců velmi 
důrazně a nekompromisně, již zcela reálně 
hrozilo, že pokud zúčastněné strany nesleví 
ze svých požadavků a setrvají na svých 
pozicích, s velkou pravděpodobností se 
na tomto bodě projednávaná novela velmi 
dlouho „zasekne“. Bude zablokována a její 
dokončení se zdrží, tudíž se celý návrh již 
v potřebném termínu nepodaří schválit.

Nakonec tedy pacientské organizace 
s NRZP ČR v čele učinily kompromis   
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a znovuzařazení těchto zdravotnických 
prostředků pro danou chvíli nepožadova-
ly. I proto, že byla naděje, že se je podaří 
do úhrady vrátit v průběhu projednávání 
novely v Parlamentu ČR nebo v Senátu. 
A v případě, že by se to nepodařilo, byla 
NRZP ČR rozhodnuta se k potřebným 
jednáním v budoucnu opět vrátit. Zmíněné 
organizace toto stanovisko zaujaly i přesto, 
že si byly vědomy velmi problematických 
dopadů této situace pro skupinu imobilních 
osob. Převážně pak seniorů.  Ostatně pod-
klady pro hájení úhrady těchto prostředků 
se NRZP ČR a dalším organizacím sbíhaly 
ze všech stran, včetně potřebných statistic-
kých čísel. Bohužel při projednávání v naší 
sněmovně již nebyl dostatek času, prostoru 
ani vůle do návrhu zákona výrazným 
způsobem zasahovat. Vše bylo motivováno 
rozhodováním pod „Damoklovým mečem“ 
nestihnutí potřebného termínu schválení.

V této chvíli si dokážu představit reakci 
mnohých čtenářů, kteří dočetli až sem 
a nyní stále naléhavěji reagují dotazem: 
„A co to vlastně ten bílý program je?“ Pro 
ně tedy upřesním, že se jedná o slango-
vý výraz pro tzv. „toaletní zdravotnické 
prostředky“, určené především pro osoby 
s omezenou mobilitou a plně imobilní 
osoby. Jedná se o takové zdravotnic-
ké prostředky, které kompenzují jejich 
handicap ve chvíli, kdy potřebují vykoná-
vat svoji hygienu včetně toalety. Mám-li 
být konkrétní a jmenovat jeho jednotlivé 
součásti, tak se jedná o sprchové sedačky, 
sedačky na vanu, sedačky do vany, pevná 
sprchová křesla, pojízdná sprchová křesla, 
pevná klozetová křesla, pojízdná klozetová 
a kombinovaná křesla. Z uvedeného výčtu 
je všem zasvěceným bezesporu jasné, o jak 
důležité pomůcky se v případě imobility 
jedná. Současně jakým způsobem přispívají 
k zachování zdraví svých uživatelů.

Novela zákona, obsahující nový kategori-
zační strom zdravotnických prostředků, byla 
tedy nakonec schválena včas a v mnoha 
směrech v daleko lepší podobě, než jak 
vypadal původní zákon. Ale s menším „stí-
nem“, že tento velmi důležitý segment zdra-
votnických prostředků z ní pro současnou 
chvíli zcela vypadl. A jeho výpadek lze jen 
velmi těžko vyvážit mnoha dalšími vylep-
šeními zákona bez jakési podivné pachuti 
v ústech. To vše v praxi znamená, že podle 
aktuálního znění zákona platného od 1. 1. 
2019, jehož účinnost v plném rozsahu byla 

poměrně nečekaně (bez větší diskuse mezi 
jednajícími subjekty) posunuta až od termí-
nu 1. 12. 2019, nejsou zdravotnické pro-
středky patřící do „bílého programu“ vůbec 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
Ironií zůstává, že s ohledem na posunutí 
plné účinnosti novely na 1. 12. 2019, 
které si vyžádala nutnost zavedení nových 
technických systémů a opatření potřebných 
k nové registraci zdravotnických prostřed-
ků na SÚKLu, zatím zůstává v platnosti 
do 30. 11. 2019 staré znění zákona. Podle 
něj pak tyto prostředky v současné chvíli 
hrazeny ještě doposud jsou. 

Z uvedené skutečnosti zcela jasně vy-
plývá absurdita a nelogičnost argumentace 
odpůrců úhrady bílého programu z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Tou je výhradně 
tvrzení, že se u jejích komponentů nejedná 
o zdravotnické prostředky, a tudíž nemohou 
být hrazeny z veřejného zdravotního pojiš-
tění. Jednotlivé součásti tohoto programu 
byly samozřejmě v minulosti bez problému 
registrovány jako zdravotnické prostředky 
a po velmi dlouhou dobu hrazeny v zá-
konném rozsahu z veřejného zdravotního 
pojištění. Ostatně nebyl ani žádný důvod je 
neregistrovat a nezařadit do úhrady, neboť 
v souvislosti s tím bez problémů splnily 
a splnit musely všechny velmi náročné pod-
mínky pro registraci, které zákon ukládá. 
Včetně všech potřebných atestů a klinic-
kých hodnocení. Vedle toho velmi dlouhá 
doba jejich bezproblémového a prakticky 
každodenního využívání velkým množstvím 
pacientů v praxi jasně ukázala, že jde 
o zdravotnické prostředky zcela bezpečné, 
značně využívané a potřebné. Jde o tako-
vou část zdravotnických prostředků, které 
jsou pro velmi velkou skupinu pojištěnců 
naprosto nezastupitelné a nenahraditelné. 
Proto jejich zatímní nezařazení do úhrady 
působí až zcela absurdně a neomluvitel-
ně. Pokud by tento stav zůstal zachován, 
působil by nemalé potíže velkému množství 
imobilních osob a jejich rodin.

NRZP ČR se nehodlá s touto situací ani 
v nejmenším smířit. Jejím zástupcům bylo 
ihned po ukončení jednání o novele, kdy 
bylo již jasné, že bílá technika z úhrady 
vypadne, zřejmé, že je v této věci čeká 
ještě množství práce a potřebných nároč-
ných jednání. Na jejich konci by mělo být 
opětovné zařazení těchto zdravotnických 
prostředků do úhrady. V nejhorším případě 
aspoň jejich nejdůležitějších položek. Již 

před koncem roku 2018, tedy ve chvíli, kdy 
ještě ani nenabyla platnosti a účinnosti 
projednávaná novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, tak bylo odpovědnými 
specialisty v NRZP ČR rozhodnuto, že při 
nejbližších jednáních o dalších novelách 
zákona o veřejném zdravotním pojištění 
budou i nadále trvat na vrácení všech zdra-
votnických prostředků z bílého programu 
opětovně do úhrady z veřejného zdra-
votního pojištění. V tomto svém pevném 
stanovisku byla NRZP ČR zajedno s mnoha 
dalšími pacientskými organizacemi, které 
rovněž mají eminentní zájem na vrácení 
těchto prostředků do úhrady.

V souvislosti s tím, ihned při prvních jed-
náních o další novele tohoto zákona, která 
proběhla počátkem roku 2019, NRZP ČR 
tento problém spolu s dalšími spornými 
body zákona a požadovanými změnami 
vrátila na jednací stůl. Jejím argumentem, 
který kontinuálně prostřednictvím svých 
zástupců používá, je, že tyto zdravotnic-
ké prostředky byly dlouhá léta hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění a jsou 
praxí a mnoha uživateli naprosto spolehlivě 
prověřeny. Pádným argumentem je i to, 
že jsou přechodně, podle starého znění 
zákona, hrazeny dosud, a tudíž že je zcela 
nelogické argumentovat tím, že se nejedná 
o zdravotnické prostředky. Nebo tím, že 
nemají potřebné zdravotnické atesty nebo 
klinická hodnocení. Jejich potřebnost, účin-
nost a nezastupitelnost byla již v minulosti 
až po současnost, po velmi dlouhou dobu, 
v praxi mnoha pacienty prověřována. Z této 
historie je zcela zřejmé, že tyto zdravot-
nické prostředky skutečně zdravotnickými 
prostředky jsou, neboť pomáhají udržet, 
zachovat či zlepšit zdravotní stav pacientů, 
kteří je využívají. Proto argumentovat tím, 
že se nejedná o zdravotnické prostředky, je 
zde zcela liché. 

Ačkoli o navrácení těchto zdravotnic-
kých prostředků začala jednat NRZP ČR 
již počátkem letošního roku sama ze své 
iniciativy, v poslední době se na naši 
adresu začalo opět sbíhat množství pod-
nětů vyděšených pacientů, kterým začali 
předepisující lékaři, především pak jejich 
praktičtí lékaři, sdělovat, že pokud budou 
některý z těchto zdravotnických prostřed-
ků v budoucnu potřebovat předepsat, 
nebude to již možné. A to proto, že byly 
z úhrady vyřazeny. V této souvislosti je 
bohužel nutné podotknout, že se k paci-
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entům ze strany jejich ošetřujících lékařů 
a dalších zúčastněných subjektů často 
dostává mnoho nepřesných či neúplných 
informací, které tak podporují jejich nejis-
totu a někdy až panické jednání způsobe-
né strachem. 

Ke klidu imobilních pojištěnců příliš 
nepřispívá bohužel ani jednání některých 
distributorů zdravotnických prostředků. 
Ti informují o již platné novele zákona 
o veřejném zdravotním pojištění někdy po-
měrně katastrofickým způsobem. Nejenže 
zdůrazňují vyřazení již zmíněného bílého 
programu nebo případně dalších, velmi 
levných nebo zastaralých zdravotnických 
prostředků z úhrady a v souvislosti s tím 
nabádají pojištěnce (imobilní pacienty) 
k velmi rychlému pořízení těchto prostřed-
ků ještě do termínu 1. 12. 2019, od kte-
rého mají být již naplno hrazeny všechny 
zdravotnické prostředky podle nového 
zákona, ale navíc ještě přidávají další 
nepřesné informace o nových úhradách. 
Těžko říct, zda je za těmito informacemi 
snaha některých prodejců ještě na posled-
ní chvíli co nejvíce vydělat nebo jiný zájem. 
Nebo zda jde jen o prostou neinformova-
nost. V každém případě situace vyvolává 
mezi osobami se zdravotním postižením 
značnou nervozitu.

Pacienti a mezi nimi samozřejmě i osoby 
se zdravotním postižením také poměrně 
často dostávají informaci, že nově bu-
dou zdravotnické prostředky z veřejného 
zdravotního pojištění hrazeny nižšími 
částkami než dříve. V zákoně v příslušném 
kategorizačním stromě se to tak skutečně 
může i jevit, ale pouze do chvíle, než čtenář 
zákona zjistí, že nově se jedná o částky uve-
dené bez DPH, kterou je nutno samozřejmě 
ke každé úhradě rovněž připočíst. Poté už 
rozdíly nejsou tak markantní a někde je 
naopak úhrada i vyšší než dříve. S ohledem 
na zcela nové, mnohem jemnější rozdělení 
všech zdravotnických prostředků do úplně 

nových, úhradových skupin (v každé z nich 
má být minimálně jeden zdravotnický pro-
středek plně hrazen) je ovšem někdy velmi 
obtížné, až zcela nemožné konkrétní úhrady 
srovnat s minulým stavem. Bylo by však 
chybou zde zastírat, že případné snížení 

úhrad u některých zdravotnických prostřed-
ků, které novela zákona také samozřejmě 
obsahuje, nebylo prioritně motivováno 
ničím jiným než snahou zdravotních pojiš-
ťoven ušetřit tam, kde byly a případně stále 
jsou ceny zdravotnických prostředků u nás 
bezdůvodně nadhodnocené. 

Při probíhajících jednáních souvisejí-
cích s výší úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění se však NRZP ČR vždy poctivě 
snažila, aby takové snahy o úspory plně ne-
dopadly na bedra pojištěnců! Tedy aby jim 
neodůvodněně, kvůli špatnému nastavení 
úhrad, nevznikaly zbytečně vysoké doplatky 
cen zdravotnických prostředků. V této fázi 
je však pro většinu zúčastněných velkou 
neznámou, co všechno se v souvislosti 
s úhradami následně ukáže až v praxi, při 
každodenním používání novely. V souvislos-
ti s tím je samozřejmě NRZP ČR v případě, 
že se projeví špatné nastavení některých 
konkrétních úhrad, připravena zasadit 
se všemi svými možnostmi a prostředky 
o nápravu. Mechanismy, které to umožňují, 
novela zákona samozřejmě obsahuje.

Vrátíme-li se ale zpět k bílému progra-
mu, jehož osud nejspíš nyní zajímá pacienty 
nejvíce, tak u něj by asi bylo vhodné již 
dnes, v této fázi a na tomto místě, jeho 
uživatele a jejich rodiny uklidnit. Zdá se, že 
lze projevit umírněný a střízlivý optimismus. 
Po řadě jednání probíhajících od počátku 
letošního roku je velmi blízko dohoda mezi 
NRZP ČR a MZ ČR, podle mého názoru 
akceptovatelná i pro všechny pacienty, kteří 
tyto zdravotnické prostředky využívají. Bude 
mít pravděpodobně opět podobu nějakého, 
pro obě strany přijatelného kompromisu. 
Ačkoliv konečná podoba dohody zatím ještě 

na světě není, zdá se být velmi reálné, že 
se minimálně základní a nejvíce potřebné 
prvky tohoto programu v co nejkratším 
termínu opět do úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění vrátí. Zatím je však 
velmi předčasné spekulovat o jakýchkoliv 
konkrétních položkách. 

Dle názoru NRZP ČR by se určitě mělo 
jednat o stěžejní prvky, které jsou v běž-
ném, každodenním užívání ničím naprosto 
nezastupitelné. Které takovými jsou, může 
být podle názorů jednotlivých uživatelů 
různé. Bude tudíž věcí odborných týmů, aby 
v konečné podobě dohody všechny takové 
detaily přesně určily a označily. Jak široké 
bude portfolio, které bude hrazeno, asi ani 
není možné spolehlivě předpovědět, neboť 
samozřejmě přicházejí v úvahu k úhradě 
i některé zcela nové zdravotnické prostřed-
ky, které se mohou nyní nově na našem 
trhu teprve objevit.

Na závěr je nutné vyzdvihnout a zdůraz-
nit velkou důležitost zpětné vazby ke všem 
diskutovaným problémům, kterou NRZP ČR 
dostává od svých členských organizací 
i jednotlivců. Současně naprostou nezastu-
pitelnost jakékoliv jejich pomoci ve vy-
jednávání, o kterou je NRZP ČR poměrně 
často žádá. Ať už se jedná o oslovování 
„svých“ poslanců Parlamentu ČR v různých 
kauzách a bližší vysvětlování problému jim, 
tak o písemná oslovování zainteresovaných 
ministrů, ministerstev, úředníků a úřadů 
na všech úrovních. Znovu se to v plné síle 
projevilo i nyní, u zdravotnických prostřed-
ků z bílého programu. Velmi brzo se totiž 
ukázalo, jak velkému množství pacientů, 
především pak osob se zdravotním postiže-
ním, není toto téma vůbec lhostejné. Tyto 
názory pak jsou velmi důležitým podkla-
dem ke všem potřebným jednáním, které 
NRZP ČR absolvuje. V tomto případě jsou 
pro NRZP ČR navíc všechny tyto podněty 
současně zcela jasným signálem, vodítkem 
i indikátorem toho, jak moc ožehavé téma 
zdravotnické prostředky jako celek jsou. 
A jak velmi je potřebné a nutné zdravotnic-
ké prostředky z bílého programu v úhradě 
z veřejného zdravotního pojištění zachovat. 
NRZP ČR si je plně vědoma této akutní 
potřeby a podle toho svá jednání o tomto 
problému bude koncipovat a nekompro-
misně ji i nadále prosazovat. Věříme, že 
nakonec enormní aktivita NRZP ČR povede 
k úspěšnému výsledku.  

Zdá se být velmi reálné, že se minimálně 
základní a nejvíce potřebné prvky 
tohoto programu v co nejkratším 
termínu opět do úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění vrátí. 
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TEXT: Václav Krása, rozhovor byl převzat z internetového 
magazínu pro aktivní seniory www.i60.cz. 

NRZP ČR již delší dobu usiluje o možnost elektronického výdeje léků, které jsou na předpis. 
V současné době je možné si po internetu objednat léky, které nejsou na lékařský předpis. 
V letošním roce již platí povinnost pro lékaře, aby vystavovali elektronické recepty na léky. 
Pouze v případech, kdy to není možné, má lékař možnost dát písemný recept. Právě 
elektronický recept na léky umožňuje, aby pacient, který má pravidelně předpis léků, nemusel 
za lékařem a lékař mu může poslat elektronický předpis buď e-mailem, nebo kód tohoto 
předpisu na mobil. Elektronická forma předpisu by mohla umožnit, aby pacient přeposlal buď 
e-mailem nebo SMS předpis svému lékárníkovi, který mu doručí lék prostřednictvím přepravní 
společnosti až domů. Je samozřejmé, že dopravu si pacient bude muset zaplatit, přesto 
na tom vydělá. Pokud dnes musí poslat pacient se zdravotním postižením asistenta k lékaři 
pro předpis a poté do lékárny pro lék, tak platí cestovné asistentovi a také čas, který strávil 
na cestě. NRZP ČR připravila pozměňovací návrh k zákonu o lécích, který podal pan poslanec 
Patrik Nacher. Umožňuje internetové objednání léku na předpis, tak jak je popsáno výše. 
Zatím se nepodařilo přesvědčit všechny lékárníky a hlavně poslankyně a poslance, že je to 
dobrý nápad, který bude podstatně méně zatěžovat pacienty s těžkým zdravotním postižením 
a ještě bude levnější než současná praxe. V některých evropských zemích již tento způsob 
funguje. Proto jsme se rozhodli přetisknout rozhovor s panem Josefem Vaníčkem, výkonným 
ředitelem Asociace provozovatelů lékárenských sítí. Věřím, že rozhovor vám ještě více přiblíží 
problematiku elektronického výdeje léčiv.

„Pacient při online výdeji může dostat 
vyšší komfort než v lékárně, kde na něj ne-
musí zbývat moc času. Lékárník bude mít 
například prostor podívat se, jaké další léky 
pacient užívá a zda nemůže jejich kombina-
ce vyvolat zdravotní potíže,“ říká výkonný ře-
ditel Asociace provozovatelů lékárenských 
sítí (APLS) Josef Vaníček.

Jak se díváte na návrh zákona, který by umožnil 
objednávat si online i léky na recept?

Již někdy vloni měli zástupci naší asocia-
ce schůzku s představenstvem lékárnické 
komory včetně jejího prezidenta pana 
Chudoby, na níž jsme upozornili, že pokud 
toto téma neuchopí lékárníci, přijde 
někdo jiný, kdo to udělá za ně. Což se 
za rok a půl potvrdilo a s návrhem přišel 
někdo jiný (Návrh podala Národní rada 
osob se zdravotním postižením prostřed-
nictvím poslance Patrika Nachera – pozn. 
redakce).

Síťové lékárny fandí tomuto způsobu vyzvedávání 
léků na předpis?
Jde o vývoj, který dříve či později nastane. 
A buď půjdou provozovatelé této službě 
vstříc, anebo se jí chopí někdo jiný. V Evropě 
online výdej funguje v zemích jako Německo, 
Holandsko či ve Skandinávii již několik let, 
takže je očividné, že lze zachovat při rozvozu 
léků lidem všechny bezpečnostní podmínky. 
Vždyť i do lékáren musí distribuční společ-
nosti léky dostat bezpečně.

JOSEF VANÍČEK:  
SÍTĚ PŘEPSALY 
DOSTUPNOST LÉKÁREN
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Jak by měla služba vypadat – objednám si 
online léky na recept a objednávku zkontroluje 
lékárník?
Na formulaci způsobu tohoto výdeje by se 
měli podílet lékárníci. Ti musí rozhodnout, 
zda je nutná služba konzultace lékárníka 
např. po telefonu či po online chatu tak, 
aby při výdeji léčiv byl lékárník přítomen. 
Ale myslím, že v době, kdy začne fungovat 
plný lékový záznam pacienta v jeho složce 
na eReceptu, pacient při online výdeji může 
dostat vyšší komfort než v lékárně, kde 
na něj nemusí zbývat moc času. Lékárník 
bude mít například prostor podívat se, jaké 
další léky pacient užívá a zda nemůže jejich 
kombinace vyvolat zdravotní potíže.

Lékárnická komora naproti tomu navrhuje 
návštěvní službu lékárníků, kteří by těžko po-
hyblivým pacientům nosili léky domů. Je takový 
způsob podle vás reálný?
Myslím, že jde o věc, která měla být 
zavedena před 10 lety. V době, kdy již 

funguje eRecept, existuje elektronický 
záznam a kdy jsou možnosti přepravy léku 
k pacientovi, přichází nápad s donáškovou 
službou pozdě.

Pokud by přesto byla návštěvní služba zavedena, 
kdo by ji měl platit?
Podle návrhu by to měly být zdravotní 
pojišťovny. Ale mám informace, že nejsou 
ochotny platit za to, že lékárník donese 
pacientovi lék, když ví, že někdo jiný to 
dokáže levněji a efektivněji. Myslím, že lé-
kárníci by spíš měli poskytovat konzultační 
činnost u výdeje, ale samotnou přepravu 
by měl zajišťovat někdo jiný. Navíc si 
neumím představit, kde by na donáškovou 
činnost vzali čas. Dlouhodobě se potýká-
me s nedostatkem lékárníků i farmaceu-
tických asistentů, proto si nemyslím, že by 
bylo tolik lidí, kteří by mohli zavřít lékárnu 
a vyrazit do terénu, aby uspokojili případ-
nou poptávku. Ze statistik, které vede 
SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), 

vyplývá, že drtivá většina pacientů si léky 
vyzvedne v den, kdy je recept předepsán. 
Zřejmě cestou od lékaře. Myslím tedy, že 
online si budou léky vyzvedávat přede-
vším chroničtí pacienti či lidé s omezenou 
pohyblivostí. Nebo se bude takto vydávat 
například antikoncepce apod., když si lidé 
dnes nechávají poslat recept prostřednic-
tvím SMS.

Lékárnická komora také letos navrhuje změnu 
zákona, aby nadpolovičním vlastníkem každé 
lékárny byl lékárník. Jaký může mít tento návrh 
dopady?
Jsou příklady z Evropy, jimiž komora pro 
podporu svého návrhu argumentuje, jako 
je Maďarsko, částečně Polsko. Z Maďar-
ska je jasně vidět, že lékárníci nechtějí 
od sítí lékárny přebírat, zejména na venko-
vě. I přímo v Budapešti je případ, kdy žád-
ný z farmaceutů nenašel odvahu lékárnu 
si koupit. Přestože šlo o velkou lékárnu, 
musela zavřít. Zajímavé je, že sever   
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nebo jih Evropy jde zcela opačným smě-
rem. Liberalizace trhu proběhla v nedávné 
době ve Švédsku, Norsku nebo Itálii. Pro 
tuto regulaci nevidím žádný důvod. Máme 
data od lékového ústavu, která ukazují, že 
síťové lékárny jsou provozovány s nad-
průměrnou kvalitou. Že mají menší počet 
závažných pochybení a že jejich známky, 
tedy hodnocení lékárenské péče, jsou 
lepší než průměr trhu.

Takže by tento návrh, pokud by se prosadil, měl 
dopad na dostupnost lékáren?
Určitě. Změna vlastnictví by také měla 
nepochybně vliv i na cenovou úroveň. Sítě 
dokáží nakupovat léky efektivněji a nabízet 
zákazníkům lepší ceny i nižší doplatky.

Než na český trh vstoupily sítě, měly lékárny 
otevřeno většinou jen ve všední den a jen do 18 
hodin. Dnes mají v obchodních centrech ote-
vřeno až do devíti večer každý den, i o víkendu. 
Myslíte, že by tyto podmínky byly i po změně 
vlastnictví zachovány?
Síťové lékárny jsou v drtivé většině obcí 
od osmi tisíc obyvatel výše. Z naší analýzy 
také vyplývá, že mívají otevřeno od „ne-
vidím do nevidím“. A je otázkou, jak by 
otevírací doba vypadala po regulaci. Kdo 
se podívá do minulosti, musí vidět, že 
síťové lékárny přepsaly mapu lékáren. Je 
jich více, jsou i v menších obcích a mívají 
otevřeno i v dobu, kdy by teoreticky někdo 
mohl chtít poplatek za pohotovostní výdej. 
Na druhou stranu je pravda, že v někte-
rých krajských městech nejsou lékárny, 
které by měly otevřeno nonstop, 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Proto jsme letos 
na dohodovacím řízení s pojišťovnami na-
vrhovali, aby byly lékárny s tímto servisem 
finančně zvýhodněné. Protože nonstop 
služba je náročná, klade vyšší mzdové 
požadavky, spotřebuje víc energie, klade 
nároky na zabezpečení. Se zdravotními 
pojišťovnami jsme se na návrhu shodli. 
Po 14 letech, kdy komora bonifikaci popr-
vé navrhla, by se mohla konečně zavést.

Jak je to s dostupností lékárenské péče v od-
lehlých oblastech? 
Provozování lékárny je finančně náročná 
věc, příjmy lékáren se snižují, a proto je 
tlak vysoký. Otevírání nebo provoz lékáren 
je tedy nutné přizpůsobovat tomu, kde 
je větší koncentrace lidí či tam, kde lidé 
lékárnu očekávají. Pokud v obci není 
lékař, není důvod, aby tam byla lékárna. 
Lékaře totiž k jejímu fungování potřebu-

jete. V tom jsou síťové lékárny racionální, 
přesto bych zde rád vyvrátil jeden mýtus, 
že síťové lékárny nejsou přítomny i v ma-
lých obcích. Jako příklad mohu uvést Bor 
u Tachova, Kostelec nad Labem, Mšeno, 
Vizovice, Ledeč nad Sázavou a mohl bych 
dále pokračovat. Všechno to jsou obce 
do 5000 obyvatel. Ale samozřejmě nejsme 
proti tomu, aby byly bonifikovány lékárny 
v odlehlých místech. Sami jsme přišli jako 
první s návrhem pravidel, jako je dojezd-
nost, přítomnost ordinace, výše obratu 
apod., díky nimž by bylo předvídatelné pro 
tyto provozovatele lékáren, zda na bonifi-
kaci dosáhnou a službu v daném regionu 
udrží. Takových lékáren však v republice 
není mnoho.

Těchto lékáren identifikovala Česká lékárnická 
komora v Česku asi ke třem stovkám...
A zároveň vlastně stanovila jen jediné 
kritérium, což je při rozdělování veřejných 
peněz opravdu hodně málo. Komora za po-
třebné označila všechny jedinečné lékárny, 
tedy ty, které jsou v dané obci jediné. Jen-
že nejméně v polovině případů jde o obce 
v okruhu větších měst a dalších sídel, 
kde už je lékáren více. Anebo jde o přípa-
dy, jako je Sezimovo Ústí a Tábor, které 
spolu prakticky sousedí, ale na bonifikaci 
by dosáhla jen lékárna v Ústí, protože je 
ve městě jen jedna, prakticky by koukala 
do oken těm táborským. Proto jsme navr-
hovali zmiňovaný soubor pravidel, který 
bude jasný pro provozovatele, ale i pro po-
jišťovny. Celkem dlouho jsme o pravidlech 
jednali a přišli jsme na zajímavý paradox: 
to, že je lékárna v odlehlém místě, zdaleka 
neznamená, že je špatně vedená, že je 
ve ztrátě a že musí být dotována. Často její 
provozovatel dokáže využít právě jedineč-
nosti a nabídne svým pacientům službu, 
kterou očekávají.

Jak se stavíte k nápadu na zavedení pevného 
doplatku na léky na recept?
Pokud by se doplatky zafixovaly na maxi-
mální úrovni, znamenalo by to pro mnoho 
lidí neuvěřitelné výdaje. Zároveň je legis-
lativa nastavená tak, že stát stanovuje 
úhradu ze zdravotního pojištění a maximál-
ní výši ceny. Rozdíl je maximální doplatek. 
Vše, co lékárny nabízejí levněji, je výhodou 
pro pacienty. A také zároveň jde o konku-
renční prostředí, které vytváří tlak na cenu. 
A z toho profitují pacienti.

Kdyby byl návrh na zavedení pevného 
doplatku realizován, představovalo by 

to kompletní změnu cen a úhrad v Čes-
ké republice. Což není záležitost, již lze 
připravit přes noc, změna by musela být 
velmi podrobně diskutována včetně dopadů 
na pacienty. A zřejmě by pak šlo ve finále 
o politická rozhodnutí, které skupiny léků 
budou více hrazeny a které méně. A to má 
rovněž své nedostatky, jak jsme se poučili 
v minulosti.

Jaké další služby vedle výdeje léčiv by lékárny 
mohly zákazníkům nabízet?
Lékárny jsou nejlépe dostupná zdravot-
nická zařízení v Česku. V poslední době je 
stále populárnější poradenství v oblasti 
dermokosmetiky, analýzy pleti apod. Díky 
odborné erudici personálu mají však 
mnohem větší potenciál, který je dlouho-
době nevyužit. Lékárníci by mohli třeba 
očkovat, což se snaží komora již léta 
prosadit, bohužel zatím marně. Nemyslím 
si, že by lékárník nezvládl práci zdravotní 
sestry po patřičném proškolení a vybavení 
provozovny. Pro tuto chvíli nechávám stra-
nou fakt, že významná část lékárníků tyto 
služby poskytovat nechce. Dále by mohli 
nabízet konzultace ohledně užívaných 
léků, což umožní lékový záznam pacienta, 
především u těch, kteří berou hodně léčiv. 
Na to ovšem potřebujete rovněž upravit 
prostory a vytvořit místnost pro tyto kon-
zultace.

Síťové lékárny jsou často kritizovány, že pacien-
tům nabízejí generický lék namísto toho, který je 
na receptu. 
Zákon stanovuje povinnost nabídnout 
pacientovi ekonomicky výhodnější variantu. 
A je pak na něm, aby se rozhodl, co chce. 
Pacienti jsou svéprávní.

V těchto dnech se hodně diskutuje zavedení 
emergentního systému. Můžete vysvětlit, co pro 
zákazníky znamená?
Emergentní systém bude znamenat, že pro 
pacienta bude lék dostupný nejdéle do 48 
hodin v jakékoliv lékárně v zemi, pokud 
bude na trhu přítomen, tzn. bude ho mít 
u sebe distributor anebo farmaceutická 
firma. Vidím to tak, že za odmítáním emer-
gentního systému jsou jiné zájmy než dobře 
sloužit pacientům.  

Rozhovor byl převzat z internetového maga-
zínu pro aktivní seniory www.i60.cz. 
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Vláda České republiky rozhodla o změně způsobu placení dálničních poplatků. Ministerstvo dopravy 
proto vypsalo výběrové řízení na elektronickou formu těchto poplatků. Konsorcium CzechToll/SkyToll 
zvítězilo v tendru na deset let provozu mýtného systému, který bude placen elektronicky a nikoliv tak 
jako dosud prostřednictvím dálničních známek. Tato změna by měla nastat od roku 2021. 

Pro NRZP ČR to znamená, že musí zajistit, 
aby současné slevy na mýtném pro držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P byly zachovány. Jsme 
si této skutečnosti vědomi a již déle než půl 
roku jednáme se Státním fondem dopravní 
infrastruktury ČR o změně zákona, aby úlevy 
byly zachovány.

Po dlouhých a složitých jednáních jsme se 
shodli na tomto způsobu řešení. Pro držitele 
průkazů ZTP a ZTP/P bude systém fungo-
vat tak, že si každý bude moci bezplatně 
nahlásit do systému jeden automobil, a to 
registrací svojí registrační značky (RZ), dříve 
SPZ. Toto auto, kdykoliv pojede po dálnici, 
bude osvobozeno od poplatku bez ohledu 
na to, zda je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P 
ve vozidle. Samozřejmě že parkovací karta 
se bude moci využít v jiných vozidlech, na-
příklad při parkování ve městech, při vjezdu 
do ulic, kde je povolen vjezd pouze dopravní 
obsluze a podobně. Tato oprávnění se ne-
mění. Na dálnicích to však nelze jinak řešit, 
než že bude registrováno jedno vozidlo, a to 
na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Takto to mají na-
příklad na Slovensku a v jiných zemích, kde 
je elektronická platba dálničních poplatků.

Velmi složité bylo vyřešit problém u nezle-
tilých anebo nezaopatřených dětí, které mají 
zhoubný nádor nebo postižení hemoblastosou. 
Postup dokladování toho, že nezletilému nebo 
nezaopatřenému dítěti je léčen specializova-
ným lékařským zařízením zhoubný nádor nebo 
hemoblastosa, a následný průběh osvobození 
od dálničních poplatků by po prodiskutování 
našeho návrhu měly vypadat následovně:
1)  Rodič nebo zákonný zástupce si vyžádá 

u ošetřujícího lékaře nezletilého nebo 
nezaopatřeného dítěte potvrzení o tom, 
že je jeho dítě léčeno na zhoubný nádor 
nebo hemoblastosu. Potvrzení musí vysta-
vit na jeho žádost odborný lékař onkolog 
či odborné lékařské pracoviště (např. 
dětská onkologie nebo hematologie).

2)  Potvrzení lékaře bude součástí společného 
formuláře „Oznámení o nároku na osvobo-
zení podle § 20a odst. 1 písmeno i) zákona 
č. 13/1997 Sb.“ (dále jen Oznámení), kde 
rodič nebo zákonný zástupce uvede násle-
dující údaje: jméno a příjmení zákonného 
zástupce; jméno a příjmení nezletilého 
nebo nezaopatřeného dítěte, jeho datum 
narození a adresu bydliště a název zařízení, 
kde je toto dítě léčeno.

3)  Oznámení, vyhotovené dle připravené-
ho vzoru, by mohl rodič nebo zákonný 
zástupce předložit k potvrzení buď osobně 
v ordinaci či zařízení, kde je dítě léčeno, 
nebo žádost vyplní společně s ošetřujícím 
lékařem v systému EDAZ (elektronický 
formulář), přičemž by takovou žádost 
lékař podepsal elektronickým podpisem 
a odeslal přímo do systému (elektronické 
podpisy jsou aktuálně u některých lékařů 
využívány v procesu vystavování elektronic-
kých receptů a budou využívány v systému 
elektronických neschopenek).

4)  Rodič zašle Oznámení SFDI, pokud tak již 
neučinil ošetřující lékař (viz bod 3).

5)  Rodič nebo zákonný zástupce přímo v žá-
dosti uvede registrační značku vozidla, které 
má být osvobozeno od poplatku, a termín, 
odkdy má být vozidlo osvobozeno (s počát-
kem platnosti nejdéle do 3 měsíců od pod-
pisu oznámení, délka platnosti osvobození 
je 12 měsíců od počátku platnosti).

6)  Na základě žádosti bude zaveden do evi-

dence a bude mu zpět na adresu nezao-
patřeného dítěte zasláno potvrzení.
S ohledem na pravděpodobně velmi 

malou skupinu těchto osvobozených vozidel 
se jeví nadbytečné využívání jednorázové-
ho kódu, který by se musel v dalším kroku 
zadávat přes aplikaci, a oznamovatel uvede 
požadovanou registrační značku ve výše 
uvedeném formuláři pro Oznámení.

Zajištění úhrady případného poplatku 
za vystavení potvrzení lékařem ze zdravotní-
ho pojištění není v možnostech SFDI. Bude 
to muset být aktivita samotných oznamova-
telů nebo zájmové skupiny ve vztahu ke své 
zdravotní pojišťovně. 

Tato metoda má slabinu v tom, že specializo-
vané lékařské pracoviště bude s největší prav-
děpodobností vyžadovat za vystavení potvrzení 
manipulační poplatek. Běžná výše poplatků se 
v takovýchto případech v současnosti pohybuje 
asi v rozmezí 200 – 600 Kč. Z tohoto důvodu 
by bylo vhodné zajistit úhradu tohoto potvrzení 
ze zdravotního pojištění. Pokud se tak nestane, 
bude pro rodiče nemocného dítěte často 
ekonomicky nezajímavé vyřídit si osvobození. 
A to především proto, že proces nebude zcela 
bez starostí a výsledný efekt nemusí odpovídat 
úsilí vynaloženému rodiči či zástupci k zajištění 
osvobození od dálničního poplatku.

Je třeba říci, že zatím není rozhodnuto, 
zda nový systém bude skutečně takto na-
staven, protože změna zákona o dálničních 
poplatcích ještě nebyla schválena.  

NRZP ČR musí zajistit, aby současné slevy 
na mýtném pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
byly zachovány. Jsme si této skutečnosti vědomi 
a již déle než půl roku jednáme se Státním 
fondem dopravní infrastruktury ČR o změně 
zákona.

DÁLNIČNÍ POPLATKY NOVĚ
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Příprava nového národního plánu pro lidi s handicapem, komplexní řešení bezbariérových tras 
ve městech a obcích nebo podpora spolků zdravotně postižených s celostátní působností. Mezi 
priority nové vládní zmocněnkyně patří i pokračování procesu inkluzivního vzdělávání a dokončení 
ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. S Helenou Válkovou 
jsme si povídali také o prvních krocích, které učinila v nové funkci, a o tom, co ji nejvíce překvapilo.

Vážená paní profesorko, po svém jmenování 
vládní zmocněnkyní pro lidská práva jste uvedla, 
že se chcete soustředit především na proble-
matiku ohrožených dětí, seniorů a sociálně či 
zdravotně znevýhodněných lidí. Mohla byste 
přiblížit, co konkrétně plánujete právě v oblasti 
zdravotně znevýhodněných osob? V čem byste 
chtěla navázat na svou předchůdkyni Martinu 
Štěpánkovou a co naopak zamýšlíte dělat jinak?
Z hlediska naplňování práv osob se zdra-

votním postižením chci ve své činnosti pře-
devším navázat na již rozpracované úkoly, 
kterými se Vládní výbor zabývá, a pokra-
čovat v jejich realizaci. Mám zde na mysli 
zejména naplňování úkolů vyplývajících 
z vládou schváleného podnětu k řešení 
situace osob s poruchou autistického spek-
tra. Další materiál, který se tomuto tématu 
bude věnovat, předložím vládě k projednání 
do konce března následujícího roku. 

Samozřejmě jako každý rok budeme 
i v roce letošním monitorovat a vyhodnoco-
vat, jak se jednotlivé rezorty v loňském roce 
vypořádaly s plněním opatření, která jim 
ukládá Národní plán rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením na období 
2015 až 2020. Souhrnnou zprávu o plnění 
předložím vládě v létě tohoto roku. 

Určitě se budu také intenzivně zajímat 
o postup prací na probíhající reformě psy-

ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY NOVÁ 
VLÁDNÍ ZMOCNĚNKYNĚ PRO LIDSKÁ 
PRÁVA HELENA VÁLKOVÁ

JE TŘEBA 
KULTIVOVAT 
CHOVÁNÍ LIDÍ 
VŮČI TĚM, 
KTEŘÍ JSOU 
ZRANITELNÍ,
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chiatrické péče, kterou považuji z hlediska 
lidí s duševním onemocněním za mimořádně 
naléhavou a potřebnou. Tímto tématem se 
pravidelně zabývá i Vládní výbor pro zdravot-
ně postižené občany. I jako ministryně spra-
vedlnosti jsem věnovala této problematice 
zvýšenou pozornost, protože jsem se setkáva-
la s tragickými důsledky zanedbané psychia-
trické péče, na což bohužel doplatily nevinné 
oběti. Například ve Žďáru na Sázavou to byl 
šestnáctiletý chlapec, který při obraně své 
spolužačky nepřežil útok duševně nemocné, 
nevhodně ambulantně léčené ženy. I proto je 
nutné urychleně tuto oblast řešit.

Jaké jsou vaše priority v problematice osob se 
zdravotním postižením?
Jednak je to příprava nového národního plá-
nu pro osoby se zdravotním postižením. Ak-
tuální Národní plán podpory rovných příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením byl 
schválen na období 2015–2020. Platnost 
tohoto dokumentu a sledování úkolů a opat-
ření v něm obsažených končí 31. prosince 
2020. Přestože většina opatření obsažená 
v doposud realizovaných národních plánech 
byla splněna, zůstává i pro následující obdo-
bí řada otevřených a nedořešených otázek, 
které se přímo dotýkají života jednotlivých 
skupin lidí se zdravotním postižením. Mám 
zde na mysli například řešení problémů 
souvisejících se zaměstnáváním OZP, vzdě-
láváním dětí, žáků a studentů se zdravot-
ním postižením, bezbariérovou dopravou, 
dostupností sociálních služeb apod. Z těchto 
důvodů je potřebné navázat na dosavadní 
státní politiku v této oblasti a připravit a vlá-
dě ČR předložit nový Národní plán podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na následující období. Dalším 
neméně důležitým argumentem pro vypraco-
vání nového národního plánu je skutečnost, 
že EK nastavila jako jednu ze základních 
horizontálních podmínek existenci národ-
ního mechanismu pro naplňování Úmluvy 
o právech osob se zdravotním postižením. 
Čerpání finančních prostředků na následující 
programové období je podmíněno právě 
existencí takovéhoto dokumentu. Předpo-
kládám, že práce na novém národním plánu 
dokončíme v prvním čtvrtletí roku 2020.

Druhou prioritou je realizovat Národní 
rozvojový program mobility pro všechny 
v souladu se schváleným usnesením vlády. 
Cílem tohoto programu je zajistit pokračo-
vání finanční podpory záměrů komplexně 
řešených bezbariérových tras ve městech 
a obcích. Důvodem pro pokračování finanč-

ního zajištění tohoto programu je zejména 
skutečnost, že celá řada budov veřejných 
institucí a služeb zůstává pro osoby se sní-
ženou schopností pohybu a orientace stále 
nepřístupná. Jedná se zejména o budovy 
úřadů, škol, dopravních staveb, sociálních 
a zdravotních služeb, které byly postaveny 
v době, kdy povinnost zajistit bezbarié-
rové užívání staveb ještě nebyla uložena 
zákonem. Do programu se mohou hlásit 
města a obce z celé České republiky, které 
předloží záměry bezbariérových tras. 

Dále jde o dotační podporu spolků 
zdravotně postižených s celostátní působ-
ností. Úřad vlády ČR každoročně vyhlašuje 
a realizuje dotační program Podpora veřej-
ně prospěšných aktivit spolků zdravotně 
postižených. V letošním roce jsme na tento 
program vyčlenili částku 22,5 milionu Kč. 
Z programu jsou finančně podporovány čin-
nosti spolků s celostátní působností zamě-
řené nejen na vlastní chod organizace, ale 
také aktivity související s obhajobou práv 

a zájmů osob se zdravotním postižením, 
osvětovou činnost i mezinárodní spolupráci. 

Zároveň je třeba pokračovat v procesu 
inkluzivního vzdělávání. O inkluzi je třeba 
systematicky usilovat, jde o přirozené 
právo dětí s postižením vzdělávat se spolu 
s ostatními. Pro kvalitní inkluzi je ale třeba 
zajistit podmínky – asistenty pedagoga, 
kompenzační pomůcky, individuální vzdě-
lávací plán, odbornou znalost učitelů atd. 
Speciální školy by se měly zaměřit na vzdě-
lávání dětí s nejtěžším či kombinovaným 
postižením. Vzdělání má pro osoby se 
zdravotním postižením mimořádný význam, 
neboť zásadním způsobem předurčuje 
jejich postavení ve společnosti i v životě. 
Určitě platí, že čím vyšší vzdělání osoba se 
zdravotním postižením získá, tím větší je 
pravděpodobnost, že se jí podaří uplatnit 
se na trhu práce. Je třeba ocenit, že se daří 
umožňovat stále většímu počtu dětí a žáků 
se zdravotním postižením společně se 
vzdělávat s dětmi a žáky bez zdravotní- 

ROZHOVOR

„Hodnoty, jako je solidarita, podpora, 
pomoc bližnímu, když potřebuje, a dobré 
vztahy nejen se svými blízkými a přáteli, 
ale i se sousedy a spoluobčany jako 
by ztrácely na významu. To pokládám 
za největší ohrožení základních lidských 
práv a svobod.“
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ho postižení, a to při zachování vysoké míry 
úrovně vzdělávání. Společná školní docház-
ka žáků se zdravotním postižením a žáků 
bez postižení je přirozeným a důležitým 
nástrojem prevence sociálního vyloučení. 

Mezi mé priority patří také dokončení 
ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě 
o právech osob se zdravotním postiže-
ním. Dne 13. prosince 2006 přijalo Valné 
shromáždění OSN text Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením. Úmluva je 
významnou smlouvou o lidských právech 
a základních svobodách a doplňuje sedm 
stávajících základních lidskoprávních úmluv 
OSN. Je založena na principu rovnopráv-
nosti a zaručuje osobám se zdravotním 
postižením plné uplatnění všech lidských 
práv a podporuje jejich aktivní zapojení 
do života společnosti. 

Zároveň s textem Úmluvy byl na uve-
deném Valném shromáždění OSN přijat 
i text Opčního protokolu, který umožňuje 
smluvním státům uznat pravomoc Výboru 
pro práva osob se zdravotním postižením 
zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo sku-
pin jednotlivců na porušení práv vyplývají-
cích z jednotlivých ustanovení Úmluvy. 
Česká republika oba tyto dokumenty 
v březnu 2007 podepsala, a to s výhradou 
ratifikace. Zatímco proces ratifikace Úmluvy 
byl v roce 2009 úspěšně dokončen, Opční 
protokol doposud ratifikován nebyl. 

Návrh na ratifikaci Opčního protokolu 
schválila vláda na podzim loňského roku, 
poté byl postoupen k projednání Parlamen-
tu ČR. Senát s návrhem již vyslovil souhlas, 
Poslanecká sněmovna jeho projednávání 
ještě nedokončila. 

Je třeba konstatovat, že v současnosti 
má Česká republika v rámci své legislativy 
již stanoveny vysoké standardy ochrany lid-
ských práv osob se zdravotním postižením. 
Ani při ratifikaci Úmluvy nebyla v rámci me-
zirezortního projednávání shledána potřeba 
provedení zásadnějších legislativních změn 
či úprav.  Jak Opční protokol stanoví, indivi-
duální oznámení či podněty k prošetření ze 
strany stěžovatelů se mohou týkat pouze 

případů, jež prošly regulérním šetřením s vy-
užitím všech nápravných prostředků, které 
budou mít stěžovatelé k dispozici na vnitro-
státní úrovni, až poté by se jimi měl zabývat 
na mezinárodní úrovni Výbor pro práva osob 
se zdravotním postižením. Přijetí Opčního 
protokolu by tak nemělo znamenat nepři-
měřené zasahování do kompetencí České 
republiky, neboť Výbor bude projednávat 
oznámení a bude se zabývat podněty pouze 
ve vážných případech porušování závazků 
stanovených Úmluvou, pokud budou tyto 
skutečnosti dostatečně podloženy hodno-
věrnými informacemi a důkazy a zároveň 
nedojde k dostatečné ochraně takovýchto 
závazků vnitrostátními soudy. 

Opční protokol spolu s Úmluvou ratifi-
kovala již většina států celého světa - 94 
ve světě a 22 v EU. 

Přijetí Opčního protokolu bude znamenat 
další významné posílení naplňování práv 
a právních záruk pro osoby se zdravotním 
postižením z Úmluvy vyplývajících. Nejen jako 
zmocněnkyně pro lidská práva, ale i jako 
poslankyně udělám vše pro to, aby už i Česká 
republika konečně Opční protokol ratifikovala. 

Jaké byly vaše první kroky ve funkci? Objevilo se 
něco, s čím jste nepočítala?
Zcela popravdě musím přiznat, že jsem ne-
počítala s tím, jak rozsáhlá a různorodá je 
agenda lidských práv, kterou má zmocněn-
kyně ve své kompetenci. Například národ-
nostní menšiny do té doby nebyly ve spek-
tru mého zájmu a musím se tedy s touto 
problematikou postupně seznamovat. 

Vaše jmenování vládní zmocněnkyní vyvolalo 
nesouhlasné reakce či pochybnosti u zástupců 
některých organizací. Co jste již udělala nebo 
uděláte pro to, abyste odpůrce získala na svou 
stranu? 
Nebudu samoúčelně dělat něco jen pro 
to, abych vypadala v očích svých kritiků 
„dobře“ nebo alespoň  „lépe“. To by byla 
cesta do pekla… Musí za mne mluvit skutky 
a výsledky, a ne planá politická prohlášení. 
Myslím, že prvým signálem toho, jak to mys-

lím s agendou lidských práv, je příprava, 
projednání a schválení devíti Priorit Rady 
vlády pro lidská práva dne 27. května 2019.   

Kde vidíte největší rezervy na poli lidských práv, 
co podle vás dosavadní vlády v této oblasti nejví-
ce zanedbávaly? 
Myslím, že je to oblast vzdělávání, edukace 
a vůbec kultivace chování nás všech vůči 
těm, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů zranitel-
ní, handicapovaní, ohrožení nebo se mohou 
stát snadněji než jiní předmětem útoků. Jako 
by hodnota života spočívala převážně v tom, 
zda budu mít úspěch ve své profesi, vydělám 
si hodně peněz, užiji si naplno nejrůznějších 
zážitků a zábavy… Oproti tomu hodnoty, jako 
je solidarita, podpora, pomoc bližnímu, když 
potřebuje, a dobré vztahy nejen se svými 
blízkými a přáteli, ale i se sousedy a spo-
luobčany jako by na významu ztrácely. To 
pokládám za největší ohrožení základních 
lidských práv a svobod, které se tak v očích 
některých spoluobčanů mohou degradovat 
na pouhé prázdné pojmy. Samozřejmě je 
velmi těžké takové „nastavení společnosti“ 
změnit, ale na druhé straně je nutné se o to 
stále pokoušet. 

Jak se vám daří skloubit práci vládní zmocněnky-
ně s poslaneckým mandátem? 
Zkouším to a zatím to jde. Nicméně je třeba 
počkat s takovým bilancováním až tak 
po půl roce. Pak již budu moci odpovědněji 
než nyní po měsíci říci, zda se to dá skloubit 
či nikoliv. 

Jaké máte zkušenosti s problematikou lidí se 
zdravotním postižením?
Ve své rodině máme zdravotní handicap 
slabozrakosti – můj pradědeček byl ve svém 
pozdním věku prakticky slepý a moje 
babička na tom byla jen o trošku lépe. Mám 
i proto k lidem s jakýmkoliv tělesným posti-
žením přirozenou empatii a vždy jsem se jim 
snažila pomáhat. Teď se mi to snad povede 
i na celostátní úrovni. Uvidíme…

Je něco, co byste chtěla vzkázat lidem s handi-
capem? 
Přeji jim krásné letní měsíce, ve kterých 
načerpají sil do těch pošmournějších časů, 
které nás čekají na podzim a v zimě… 
A za sebe ještě posílám slib, že v rámci 
svých kompetencí, znalostí i životních 
zkušeností budu vždy a ráda hájit jejich 
oprávněné požadavky a zájmy. 

Děkuji za rozhovor.  

„Nejen jako zmocněnkyně pro lidská práva, 
ale i jako poslankyně udělám vše pro to, 
aby Česká republika konečně ratifikovala 
Opční protokol k Úmluvě o právech osob se 
zdravotním postižením.“
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PORADNA
TEXT: Jana Rozbořilová

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A JEHO NEDÁVNÉ 
NAVYŠOVÁNÍ
Péče o blízkého člověka s postižením, 
ve stáří či po úraze představuje pro rodinné 
příslušníky nesnadný úkol. Mnoho lidí 
se rozhoduje pečovat o blízkou osobu 
v domácím prostředí a musí řešit, jak tuto 
svou činnost vykonávat co nejlépe a ještě ji 
kombinovat s dalšími závazky a povinnost-
mi (např. zaměstnáním). V tomto článku 
bychom rádi přiblížili základní informace 
o klíčové dávce, tedy příspěvku na péči, kte-
rý slouží k financování potřebné pomoci při 
zajištění základních životních potřeb, včet-
ně systému jeho nedávného navyšování. 

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je určen osobám starším 
jednoho roku, které z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb v rozsahu 
stanoveném stupněm závislosti podle 
zákona o sociálních službách. Z poskytnu-
tého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, 
kterou jim může dle jejich rozhodnutí posky-
tovat osoba blízká, asistent sociální péče, 
registrovaný poskytovatel sociálních služeb, 
dětský domov nebo speciální lůžkové zdra-
votnické zařízení hospicového typu. 
Od dubna 2019 došlo k navýšení příspěv-
ku na péči osobám ve IV. stupni závislosti 
o 6000 Kč a následně od července 2019 
byl navýšen i příspěvek na péči ve III. 
stupni o 4000 Kč osobám, které nevyuží-
vají pobytových sociálních služeb. 

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 
let věku činí za kalendářní měsíc
 �3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závis-

lost),

 �6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 
závislost),

 �9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká zá-
vislost) u osob, které využívají pobytové 
sociální služby, nebo 13 900 Kč u osob, 
které nevyužívají pobytové sociální služby,

 �13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná 
závislost) u osob, které využívají pobytové 
sociální služby, nebo 19 200 Kč u osob, 
které nevyužívají pobytové sociální 
služby.

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 
18 let činí za kalendářní měsíc
 �880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 �4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost),
 �8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká zá-

vislost) u osob, které využívají pobytové 
sociální služby, nebo 12 800 Kč u osob, 
které nevyužívají pobytové sociální 
služby,

 �13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná 
závislost) u osob, které využívají pobytové 
sociální služby, nebo 19 200 Kč u osob, 
které nevyužívají pobytové sociální 
služby.

Vyšší příspěvek na péči náleží osobě, 
o kterou pečuje:
 �osoba blízká
 �asistent sociální péče
 �poskytovatel sociálních služeb, který je 

zapsán v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb (vyjma níže jmenovaných)

Výše jmenované poskytovatele péče lze 
navzájem kombinovat a mít tak více posky-
tovatelů pomoci. 

Příklady z poradny
Příklad 1:
Prosím o informaci ohledně navýšení pří-
spěvku na péči. Vozíme  syna do týdenního 
stacionáře do Brna, tzn. v pondělí ráno 
syna předáme a v pátek odpoledne vyzved-
neme. Jezdíme nepravidelně, zpravidla 
týden stacionář a týden pobyt doma. Týká 
se tedy navýšení i nás? Syn má IV. stupeň 
postižení.

Navýšení příspěvku na péči upravuje no-
vela zákona o sociálních službách v § 11. 
Výše příspěvku záleží na typu sociální 
služby, kterou klient využívá.
Jde-li o stupeň IV (úplná závislost), činí 
výše příspěvku:
1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje 
pomoc poskytovatel pobytových sociálních 
služeb:
§ 48 – Domov pro osoby se zdravotním 
postižením
§ 49 – Domov pro seniory
§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
§ 51 – Chráněné bydlení
§ 52 – Sociální služby poskytované ve zdra-
votnických zařízeních lůžkové péče nebo 
dětský domov anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu,
2. 19 200 Kč v ostatních případech.
Z výše uvedených informací vyplývá, že 
týdenní stacionáře nespadají do pobyto-
vých sociálních služeb s nižší výší příspěv-
ku na péči, a tudíž by syn měl mít nárok 
na zvýšený příspěvek. 

Příklad 2:
Od 1. července má být zvýšen příspěvek 
na péči ve 3. stupni. Podmínkou je, aby 

OKÉNKO  
DO PORADEN NRZP ČR
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poživatel byl v domácí péči. Chci se zeptat, 
jak to bude v případě odlehčovacího poby-
tu. Plánujeme například odlehčovací pobyt 
od 14. 7. do 14. 8. Ztratíme nárok na vyšší 
příspěvek v obou měsících? Nebo se bude 
počítat poměrná část? Doufám tedy, že ob-
časnými odlehčovacími pobyty neztratíme 
nárok na vyšší příspěvek vůbec. Nemohu 
nikde nalézt podrobnější informace.

Vyšší forma příspěvku na péči náleží 
osobě, o kterou pečuje:
 �osoba blízká
 �asistent sociální péče
 �poskytovatel sociálních služeb, který je 

zapsán v registru poskytovatelů sociál-
ních služeb dle § 85/1 zákona o sociál-
ních službách (ZSS), vyjma poskytovatelů 
pobytových sociálních služeb podle § 48, 
49, 50, 51 a 52.

Odlehčovací služby spadají pod § 44 
ZSS, tudíž se na ně vztahuje vyšší forma 
příspěvku na péči. Při využívání této služby 
by vám neměl být příspěvek nijak snižován 
či krácen.

Nižší výše příspěvku na péči náleží 
osobě, která využívá pomoci poskytovatele 
pobytových sociálních služeb, kterými jsou:
 �domovy pro osoby se zdravotním posti-

žením
 �domovy pro seniory
 �domovy se zvláštním režimem
 �chráněné bydlení
 �sociální služby poskytované ve zdravot-

nických zařízeních lůžkové péče
 �dětský domov
 �speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu
Výše jmenované poskytovatele pobytových 
sociálních služeb nelze kombinovat s dal-
šími poskytovateli pomoci a na úřadu práce 
bude evidován jako jediný poskytovatel 
pomoci. 

Příklad z poradny:
Rodina pečuje o matku, která má přiznaný 
příspěvek na péči IV. stupně a  střídavě 
pobývá v DS  a domácnosti dcery (syna). 
Potřeby matky při pobytu v DS jsou 
hrazeny smluvním vztahem s odborným 
personálem (sociální pracovnice). Při 
pobytu v domácnosti dcery (syna) je péče 
zajišťována rodinným příslušníkem.
Může tímto způsobem matka čerpat 
přiznaný příspěvek na péči IV. stupně? 
A jak vykazovat a dokládat čerpání tohoto 
příspěvku?

V případě, kdy je ohlášen jako poskyto-
vatel pomoci domov pro seniory (dle § 49 
zákona o sociálních službách), je evidován 
jako jediný poskytovatel, jehož nelze kom-
binovat s dalším poskytovatelem pomoci.

Čerpání příspěvku se tedy nijak nevyka-
zuje, jelikož zcela náleží pobytové sociální 
službě, dle smluvního ujednání.

Pro doplnění uvádíme, že příspěvek 
na péči lze zvýšit o 2 000 Kč, v případě kdy:
1. náleží příspěvek na péči nezaopatřené-
mu dítěti do 18 let, s výjimkou:
 �dítěte, kterému náleží příspěvek na úhra-

du potřeb dítěte ze systému dávek 
pěstounské péče dle zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí

 �dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhra-
du potřeb dítěte ze systému dávek 
pěstounské péče proto, že požívá důchod 
z důchodového pojištění, který je stejný 
nebo vyšší než tento příspěvek

 �dítěte, které je v plném přímém zaopatře-
ní pro péči o děti a mládež

2. náleží příspěvek na péči rodiči, který 
pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let 
věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné 
osoby a osob s ní společně posuzovaných 
je nižší než dvojnásobek částky životního 
minima (dle zákona o životním a existenč-
ním minimu)

Zvýšení příspěvku o 2 000 Kč náleží 
také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let 
věku, kterému náleží příspěvek na péči III. 
stupně nebo IV. stupně. V případě tohoto 
navýšení se příjmy nezjišťují. 

Zvýšení příspěvku na péči lze přiznat 
pouze jednou, tzn. i v případě, kdy by 
nezaopatřené dítě splňovalo podmínky pro 
přiznání obou výše uvedených zvýšení pří-
spěvku na péči, lze příspěvek zvýšit pouze 
o 2 000 Kč. 

Řízení o příspěvku na péči
Žádost o příspěvek na péči se podává 
na krajské pobočce úřadu práce (případně 
na pobočce pro hlavní město Prahu) dle 
trvalého pobytu občana. Na základě žádosti 
je následně provedeno sociální šetření, při 
kterém se zjišťuje schopnost člověka zvlá-
dat životní potřeby. Dále pak je vypracován 
lékařský posudek na základě aktuálních 
informací o zdravotním stavu doloženého 
praktickým lékařem.

V rámci řízení bude hodnocena schop-
nost zvládat základní životní potřeby, 
kterými jsou:

 �mobilita
 �orientace
 �komunikace
 �stravování
 �oblékání a obouvání
 �tělesná hygiena
 �výkon fyziologické potřeby
 �péče o zdraví
 �osobní aktivity
 �péče o domácnost (schopnost zvládat 

tuto potřebu není hodnocena u osob 
do 18 let)

Dle zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb. se osoba do 18 let věku 
považuje za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby v
 �stupni I (lehká závislost), jestliže z důvo-

du dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat tři základní 
životní potřeby,

 �stupni II (středně těžká závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu není schopna zvládat čtyři 
nebo pět základních životních potřeb,

 �stupni III (těžká závislost), jestliže z dů-
vodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu není schopna zvládat šest 
nebo sedm základních životních potřeb,

 �stupni IV (úplná závislost), jestliže z dů-
vodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu není schopna zvládat osm 
nebo devět základních životních potřeb, 
a vyžaduje každodenní mimořádnou péči 
jiné fyzické osoby.

Osoba starší 18 let věku se považuje 
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v
 �stupni I (lehká závislost), jestliže z důvo-

du dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat tři nebo 
čtyři základní životní potřeby,

 �stupni II (středně těžká závislost), jest-
liže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna zvládat 
pět nebo šest základních životních 
potřeb,

 �stupni III (těžká závislost), jestliže z dů-
vodu dlouhodobě nepříznivého zdra-
votního stavu není schopna zvládat 
sedm nebo osm základních životních 
potřeb,

 �stupni IV (úplná závislost), jestliže z dů-
vodu dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu není schopna zvládat devět 
nebo deset základních životních potřeb 
a vyžaduje každodenní pomoc, dohled 
nebo péči jiné fyzické osoby.

mosty 3|2019
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PORADNA

Pečující osoby 
Zajištění péče o závislou osobu v mnoha 
případech leží na rodinných příslušnících, 
pro které je vzhledem k její náročnosti 
jedinou možnou pracovní činností. Podstat-
né je znát některé podmínky, které se týkají 
povinností a práv pečujících osob.

Povinnosti pečujících osob
Primární povinností pečujících osob je 
samozřejmě řádná péče o závislou osobu. 
Kvalita péče je kontrolována pracovníky 
úřadu práce, kteří zkoumají, zda je péče 
poskytována na dostatečné úrovni. Dále 
pak zda je pomoc poskytována osobně tím, 
kdo je uveden v žádosti o příspěvek. 
Povinností pečující osoby je do osmi dnů 
nahlásit veškeré změny, které se týkají 
péče. Písemně je nutné ohlásit změnu pe-
čovatele či poskytovatele sociálních služeb, 
přijetí pečované osoby do ústavní péče 
nemocnice či odborného lékařského zaří-
zení a jejího následného propuštění. Stejná 
povinnost platí při úmrtí pečované osoby. 

Příklad z poradny:
Jsem osoba, která pečovala o tchyni. 
Tchyně zemřela, ale v tomtéž měsíci jí byl 
ještě zaslán příspěvek na péči, který byl 
posílán na můj účet, jelikož ona žádný ne-
měla. Ráda bych se tedy zeptala, zda mám 
na tento příspěvek ještě nárok, nebo má jít 
do dědického řízení?

Úmrtí osoby pobírající příspěvek na péči 
má pečující osoba co nejdříve (nejpozději 
do 8 dnů) nahlásit na příslušný úřad práce 
na odbor příspěvku na péči (PnP).
Dle §16 zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb. příspěvek na péči náleží 
pečující osobě i za kalendářní měsíc, 
ve kterém osoba zemřela (např. pokud 
osoba zemřela 5. května, náleží pečující 
osobě PnP za měsíc květen), samozřejmě 
v případě, kdy pečovaná osoba nepobývala 
ve zdravotnickém zařízení.

Příspěvek na péči tedy náleží vám jako pe-
čující osobě a nespadá do dědického řízení.

Práva pečujících osob
Výhody pro pečující osoby spadají přede-
vším do oblasti zdravotního, sociálního 
a důchodového pojištění.

Pojištění pečující osoby
V případě, kdy člověk pečuje o závislou oso-
bu, které náleží příspěvek na péči II. – IV. 
stupně, nebo pečuje o závislou osobu, kte-

ré náleží příspěvek na péči I. stupně a která 
je mladší 10 let, je za pečující osobu státem 
hrazeno zdravotní pojištění. 

Sociální pojištění v době péče hrazeno 
státem není, ale doba péče je započítávána 
jako náhradní doba důchodového pojištění 
(tzn. odpracované roky). Ovšem opět v pří-
padě, kdy člověk pečuje o závislou osobu, 
která pobírá příspěvek na péči II. – IV. stup-
ně, nebo pečuje o osobu mladší 10 let, kte-
rá pobírá I. stupeň příspěvku na péči. Dále 
se musí jednat o pečujícího, který poskytuje 
péči v největším rozsahu, a zároveň jde 
o osobu blízkou či osobu, která se závislou 
osobou žije ve společné domácnosti.

Důchod pečujících osob
V situaci, kdy péče trvala méně jak 15 let, 
lze při podávání žádosti o starobní či inva-
lidní důchod zažádat o tzv. vyloučení doby 
péče. Vyloučená doba péče je výhodná pře-
devším pro pečující osoby, které dosahovaly 
během péče nízkých či nulových příjmů. 
Nízké příjmy budou v rámci výpočtu zohled-
něny a nebudou snižovat konečnou částky 
vypláceného důchodu. Při péči nad 15 let 
bude příspěvek započítáván jako příjem pro 
účely výpočtu důchodu. 

Další příklady z poradny týkající se 
příspěvku na péči:
Příklad 1
Pobírám příspěvek na péči o osobu blízkou 
stupeň číslo 4. Žiji střídavě u přítelkyně 
nebo u rodičů, kde mám trvalý pobyt. V do-
mácnosti s rodiči mi péči zajišťuje matka, 
která je již ve starobním důchodu. Má 
matka nárok si nechat přepočítat důchod, 
tak jako pracující starobní důchodce, který 
pracuje na nějaký úvazek? Dále by mě za-
jímalo, jestli přítelkyně může být uvedena 
jako pečující osoba o osobu blízkou, i když 
máme rozdílné adresy trvalého bydliště, 
aby se jí započítávala péče o mě do odpra-
covaných let a celkově částka na důchod?

V případě, kdy pečující osoba je ve sta-
robním důchodu, není příspěvek na péči 
brán jako příjem ze zaměstnání.  Z tohoto 
důvodu nelze příjem připočítávat ke starob-
nímu důchodu a přepočet tedy není možný 
(jako v případě klasického zaměstnání, 
během nějž je ze mzdy odváděno sociální 
a zdravotní pojištění).

Zapsání vaší přítelkyně jako pečující 
osoby by nemělo nic bránit. Je nutné tuto 
změnu písemně ohlásit na příslušném 
úřadu práce, ze kterého je příspěvek 

na péči vyplácen. Pokud bude přítelkyně 
uvedena jako první (hlavní) poskytovatel 
pomoci, bude jí státem hrazeno zdravotní 
pojištění. Sociální pojištění za ni hrazeno 
nebude, ale doba péče se jí může započítat 
jako náhradní doba důchodového pojištění. 
Nárok na započtení doby péče má pečující 
osoba, která poskytuje péči v největším 
rozsahu a zároveň se jedná o osobu blízkou 
nebo se závislou osobou žije ve společné 
domácnosti.

Příklad 2:
Ráda bych se zeptala, jak to chodí 
v případě přiznání PnP v okamžiku, kdy 
žadatel v době schvalování zemřel. Matka 
onemocněla ve vysokém věku z plného 
zdraví akutní leukemií. Sociální pracovnicí 
nám bylo doporučeno podat žádost o PnP. 
Žádost jsme podali, dokonce jsme zvládli 
i návštěvu odpovědné sociální pracovnice, 
a poté matka zemřela. Bohužel se v době 
nemoci střídali obvodní lékaři - odchod 
do důchodu, dovolené atd. Během krát-
kého časového úseku mezi stanovením 
diagnózy a úmrtím matku neviděl obvod-
ní lékař, ale pouze odborná pracoviště. 
Zprávy jsme samozřejmě dodali, nicméně 
posudek OL zněl, že byla zdravá. Je nějaká 
šance na odvolání a získání PnP i za po-
slední a pro všechny náročnou etapu 
matčina života? 

Z vašeho příspěvku nevyplývá, zda již do-
šlo k rozhodnutí o přiznání/nepřiznání pří-
spěvku na péči. Řízení o příspěvku na péči 
zahrnuje sociální šetření a posouzení 
zdravotního stavu posudkovým lékařem 
na základě podkladů od praktického lékaře 
(např. lékařské zprávy od specialistů). Ná-
sledně úřad práce vydá rozhodnutí ohledně 
příspěvku na péči. 

Po převzetí rozhodnutí o příspěvku 
na péči lze do 15 dnů podat proti tomuto 
rozhodnutí odvolání k ministerstvu práce 
a sociálních věcí prostřednictvím krajské 
pobočky úřadu práce, tedy pracoviště, 
které rozhodnutí vydalo. 

V odvolání je nutné uvést veškeré 
informace, které byly dle vás v posouze-
ní opomenuty a doložit lékařské zprávy, 
které dokazují zhoršený zdravotní stav vaší 
matky. 

V případě kladného výsledku odvolání 
by vám měl být vyplacen příspěvek na péči 
zpětně, od podání žádosti až do smrti vaší 
matky.  
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Skutečným vykročením k realizaci reformy psychiatrické péče bylo oficiální spuštění provozu 
vybraných pěti Center duševního zdraví (CDZ) v polovině roku 2018. Celý proces začal a pokračuje, 
nabírá na rychlosti, šířce i složitosti – to je ošklivá vlastnost praxe proti představám a plánům. 

Nejen já (viz úvod doprovodného článku 
MUDr. Tadeáše Mareše) musím konstato-
vat, že dnešní dění kolem reformy se jako 
celek zvládnout a obhlédnout opravdu 
nedá. S postupujícím časem je tedy nutné 
chápat tyto texty o změnách v psychiatrii 
a péči o duševně nemocné jen jako jakési 
vybrané kapitoly k celému tématu.

Myslím, že právě proto nabývají na vý-
znamu články dalších autorů (jistě spíše 
monotematické) nabízející pohled z jiného 
zorného úhlu – o událostech a detailech, 
se kterými se já sama ani nemám možnost 
seznámit.

NOVÁ ETAPA REFORMY PSYCHIATRIE
Pokud zahájení provozu prvních pěti CDZ 
znamenalo začátek realizace reformy 
a zásadní přelom – tím dalším by se mělo 
stát schválení Národního plánu duševního 
zdraví (NAPDZ) českou vládou. Do konce 
června mělo MZ dokončit zpracování doku-
mentu tak, aby mohl být předán do vnější-
ho připomínkového řízení a poté předložen 
vládě. Definitivní podoba NAPDZ je prioritou 
současného období – jeho existence je 
svázána s využitím evropských dotací. 
Po programu Zdraví 2020 musí následovat 
i Zdraví 2030, nejen jako strategický plán, 
ale i jako reálná cesta.

Druhé pololetí zahájí oficiální existenci – 
a financování – „druhé vlny“ CDZ. Do konce 
roku jich tedy bude v ČR fungovat už dvacet 
(viz mapka), celkem ve 12 českých krajích. 
(Osud schválení plánovaného šestnáctého 
projektu není zatím znám.) I zde je období 
financování z evropských fondů stanoveno 
jako u prvních pěti Center na 18 měsíců, 
přiznané částky se pohybují až do výše 
14,7 mil. (Diecézní charita Brno).

Tato „základní“ zařízení disponující mul-
tidisciplinárními týmy pracovníků zdravotní 
i sociální oblasti mají svoji vymezenou 
klientelu dlouhodobě vážně nemocných 
pacientů (SMI), s určenými diagnózami, 
především psychóz.

Centra mají ovšem poskytovat péči 
„v přirozeném prostředí“ i ostatním 
diagnostickým skupinám. Pod názvem 
„Nové služby“ by měla obdobná centra 
vznikat pro speciální obory adiktologie, 
gerontopsychiatrie, dětské psychiatrie 
a ochrannou ambulantní léčbu. Do pro-
jektu spadá také nový typ ambulancí 
s rozšířenou péčí. Pro zájemce o realizaci 
pilotních projektů pro tyto specializova-
né skupiny byl v dubnu před vyhlášením 
příslušné výzvy zorganizován celodenní se-
minář s početnou účastí. Na rozdíl od pro-
jektů CDZ pro dlouhodobě nemocné se 
u „Nových služeb“ počítá s 2 – 3 pilotními 
projekty.

EVERGREEN FINANCOVÁNÍ
Celá komunita poskytovatelů sociálních 
služeb je dnes víc než znepokojena sta-
vem financování svých zařízení v letošním 
roce. Perspektiva, že přidělené prostředky 
vystačí sotva do konce třetího čtvrtletí, 
už vede u řady zaměstnavatelů k propou-
štění pracovníků, a dokonce i k úvahám 
o ukončení poskytované péče. V posledních 
květnových dnech zasedala mimořádná 
schůze Poslanecké sněmovny s požadavky 
na hledání řešení, výzvami k vládě a zainte-
resovaným rezortům i voláním po víceletém 
financování těchto nezastupitelných subjek-
tů. (O vývoji po termínu uzávěrky bohužel 
nemůžeme čtenáře informovat.)

V současnosti je možné jen spekulovat, 
jak se stávající situace a její vývoj promít-

ne do podmínek existence pacientských 
organizací „v oblasti duševního zdraví“, 
ale i do dalšího vývoje transformace péče 
o duševně nemocné, zejména činnosti CDZ. 
Financování z evropských fondů po 18 
měsících skončí – a o peníze jde až v první 
řadě…

Zatímco zdravotní pojišťovny s násled-
ným financováním CDZ údajně počítají, je 
přes všechna jednání a předpokládané 
záruky NAPDZ možné MPSV pokládat 
za poněkud nevyzpytatelný úřad, navíc 
závislý na rozhodnutích o státním rozpočtu, 
štědrosti vlády a Ministerstva financí.

V této souvislosti je třeba zmínit výhled 
na další možnosti čerpání Norských 
fondů, prezentované na květnovém setkání 
zástupců pacientských organizací na MZ. 
Ze tří okruhů jmenujme možnost čerpání 
peněz pro dětskou a dorostovou psychiatrii 
a na posílení role pacientských organizací. 
Granty s 10% spoluúčasti bude možné 
využít v rozmezí od 255 tis. do 4,08 mil. Kč, 
výzvy k podávání projektů lze očekávat 
počátkem roku 2020. Celkem má být 
rozdělena částka 48 mil. Kč. Pomůže tato 
možnost pacientským organizacím pro 
pomoc duševně nemocným? Jenom tehdy, 
pokud budou schopné zvládnout veškerou 
agendu i samu realizaci. Nejsem si jistá, 
jakou tu budou mít šanci nadšenci bez 
zkušeností.

PROBLÉMY A OTAZNÍKY
Na budoucnost reformy, léčby i sociální 
pomoci, přetrvávající i nové nedostatky, ale 
také na význam některých „detailů“ nahlíží 
každá zájmová skupina po svém. Rozdíly 
jsou například i mezi různými věkovými 
kategoriemi nemocných. Pro řadu zejména 

mosty 3|2019
TEXT: Martina Přibylová
FOTO: archiv CDZ

REFORMA PSYCHIATRIE: 
DÁL NA DLOUHÉ CESTĚ
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venkovských klientů CDZ je zásadní otázka 
nákladů na dopravu ze vzdálenějších míst. 
Část uživatelů v poslední době důrazně 
připomíná, že na rozdíl od tělesně postiže-
ných (i seniorů) nemají duševně nemocní 
s často velmi nízkými invalidními důchody 
nebo i pouhými dávkami hmotné nouze 
nárok na jakékoliv slevy jízdného ve veřej-
né dopravě.

Část nemocných a jejich rodin žije 
v nejistotě, jestli změna systému opravdu 
pokryje všechna „bílá místa“ v psychiatrii. 
„Tato skupina nemocných nemá dostatečný 
přístup k léčbě,“ slyšíme při různých příleži-
tostech z úst některých odborníků. Budou 
ji mít i tito nemocní v příštích obdobích? 
Jiné skupiny dál trápí hluboko zakořeně-
ná stigmatizace. Řada neobjasněných 
skutečností a nezodpovězených otázek má 
logicky za následek nedůvěru v reformu. 
Na „pouhé“ vysvětlování jako by pořád ne-
byl čas a navíc vyřešení jedněch problémů 
neznamená, že tu zítra nebudou jiné, stejně 
naléhavé.

K úrovni komunikace a informovanosti 
jsem už delší dobu značně kritická – 
o jejich významném vlivu na vývoj reformy 
vůbec nepochybuji. Kdo dnes zná složení 
Odborné rady, která Řídicímu výboru pře-
dává zkušenosti z praxe, terénu a regionů? 
Kdo zná složení „skupiny zapojení uživa-
telů“ na MZ – která je, pokud vím, velmi 
homogenní a spíše pragocentrická? Je 
pravda, že pokud se i obyčejní „pěšáci“ 
reformy po požadovaných informacích 
sami shánějí, pokud se účastní různých 
veřejných akcí, dozvídají se o reformě víc 
podrobností, než jsou oficiální všeobecné 
zprávy na webech. Stránky www.refor-
mapsychiatrie.cz spravované MZ se podle 
mého názoru v posledním období znatelně 
zlepšily. Řadu významných skutečností znají 
ovšem dál jenom vyvolení. Zajímal by mne 
i rozsah informovanosti o reformě mezi 
funkcionáři a pracovníky Národní rady.

NEKLID A SOUVISLOSTI
(původní informace MOSTY 2/2019)
Považuji za prospěšné zamyslet se nad 
důsledky vzniku stránek Neklid.net, které 
nepochybně vzbudily velký, i když zcela proti-
chůdný ohlas – dokonce i rozdvojení názorů 
uvnitř jednotlivých skupin. Zdá se, že vyvolal 
také nový, stejně rozdvojený zájem médií.

Moje doslova historická zkušenost 
s bohnickou léčebnou 60. – 80. let není 
nejlepším předpokladem k vynášení 

objektivních soudů, ale pocity především 
prvohospitalizovaných (a jejich šok) dokážu 
pochopit velmi dobře. Na druhé straně 
se mi zdá důležitější hledat příčiny než 
viníky. Není opravdu v první řadě vinen do-
savadní systém? Na podfinancování oboru 
upozorňují lékaři už celá desetiletí. Na moji 
informaci o stížnostech na webu reagovala 
při svém vystoupení pro zástupce pacientů 
MUDr. Protopopová – garant projektu Dein-
stitucionalizace, zcela adekvátně: „Proto tu 
reformu děláme!“

Ale paradoxně: Není nakonec dobře, 
že se pacienti ozývají, nesouhlasí s tímto 
způsobem léčby a nepovažují ho za přimě-

řený 21. století? Neprospívají tím určitým 
způsobem celému procesu?

Před časem poukazoval PhDr. Winkler 
(NUDZ) na skutečnost, že o kvalitě zařízení 
rozhoduje financování a péče zřizovatele. 
Hlavní rozdíl mezi všeobecnými a psychia-
trickými nemocnicemi spatřoval v tom, že 
zřizovatelem PN je MZ, zatímco obecné 
nemocnice patří krajům.

Zpráva z psychiatrických nemocnic byla 
na webu reformy uveřejněna přesně v den 
uzávěrky minulého čísla Mostů, nebyl čas 
už do ní ani jen nahlédnout. Zájemců o tyto 
informace bylo ale mnoho a pozastavovali 
se nad tím, že zveřejněna byla jen její   

17. 4.  Seminář MZ pro zájemce o pilotní projekty CDZ „Nových služeb“

24. 4.  Seminář Výboru dobré vůle „Duševní zdraví – reforma psychiatrické péče“ – 
s informacemi pro NNO

6. 5.  Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., jmenována vládou ČR zmocněnkyní pro lidská 
práva

7. 5.   Oslava 100. výročí založení Psychiatrické společnosti (1919 – Purkyňova 
společnost pro studium duše a nervstva)

22. 5.  Pravidelné čtvrtletní setkání pacientských organizací se zástupci MZ

25. 5.  Zahájení 27. ročníku festivalu Mezi ploty v areálu PN Bohnice

27. 5.  Přednáška R. Weingartena v NUDZ o zahraničních zkušenostech 
se svépomocnými aktivitami a prací peerů

30. 5.  Valná hromada Asociace komunitních služeb – jednání o další roli AKS v RPP

5. 6.  Odborná schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP – program CDZ Přerov

19. 6.  Zasedání VVZPO

27. 6.  Setkání pracovní skupiny Pacientské rady pro duševně nemocné Z
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část. Zároveň se objevovaly komentáře, že 
skutečnost v některých psychiatrických 
nemocnicích je ještě podstatně horší, než 
jak je zobrazena na webu Neklid. Na spo-
lečném zasedání sociálních a zdravotních 
výborů obou komor Parlamentu ČR prohlá-
sil v únoru ministr zdravotnictví Vojtěch, že 
„uvazování je v psychiatrických nemocni-
cích normou“. Fyzické omezování pacientů 
ovšem není právě jednoduchý problém.

Dotazům a volání po zrušení bývalých 
léčeben (pokud možno zítra) je sice možné 
rozumět, jenom úplně neodpovídají sou-
časné reálné situaci. Řešení nemůže přijít 
jinak než krok za krokem.

PSYCHIATRIE V MÉDIÍCH
Rozhovorů se zástupci psychiatrie v médiích 
v posledních týdnech, zdá se, přibylo.

Zaznamenala jsem několik rozhovorů 
s ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohni-
ce MUDr. Martinem Hollým i s profesorem 
Cyrilem Höschlem. (Bouřlivé jsou také 
diskuse na sociálních sítích, ty je ale asi 
většinou lépe pominout.)

Text redaktorky Ivy Bezděkové na 
Aktuálně.cz s názvem „Do psychiatrie 
v Česku míří miliardy z EU. Nemocnice 
chystají stavbu nových center“ mě ovšem 
dokázal jen zarazit. V článku jsem objevila 
některé nepřesnosti, chybná je už formu-
lace „stavba nových center“. Jako příklad 
je jmenováno osm příjemců, mezi nimi 
i čtyři psychiatrické nemocnice – Kroměříž, 
Opava, Brno a Kosmonosy. Autorka uvádí 

komentáře ředitelů tří z nich (kromě Brna), 
ale s výjimkou jediné poznámky o sociál-
ních pracovnících (PN Kroměříž) zmiňuje 
celý text výhradně zdravotní péči. Jak se 
tyto informace srovnávají s charakteristikou 
zdravotně - sociálních služeb CDZ, s tím, že 
„peníze nepůjdou do zdí, ale na vytváření 
multidisciplinárních týmů“? Nebo byla pro 
CDZ II schválena jiná podoba projektů? 
Velmi by mne zajímalo, kde autorka čerpala 
podklady pro tyto neočekávané informace.

AKTIVITY UŽIVATELŮ
Stále důležitým tématem zůstává zapojení 
uživatelů v procesu reformy. Je možné ho 
označit jako nekoordinované až roztříštěné 
a značně neprůhledné. Nepochybně je nut-
né rozlišovat oficiální „zapojení do refor-
my“, jednotlivé typy aktivit peer pracov-
níků, činnost stávajících pacientských 
organizací, nejrůznější profesionálně říze-
né nebo samostatné aktivity (včetně těch 
„antipsychiatrických“ a alternativních) 
i představy o vzniku pacientského hnutí. 
O širší záběr se snad snaží stránky iniciativy 
Na rovinu, aktivní v projektu Destigmati-
zace. Naproti tomu ovšem vznikají různé 
záhadné pracovní skupiny, o kterých nikdo 
zvnějšku nic neví, některé weby postrádají 
jakoukoliv informační hodnotu. Seznámit 
se s celkovou situací v regionech snad není 
vůbec možné a ani účast na schůzkách pro 
pražské a středočeské pacienty (SETUŽ) 
mě příliš nepřesvědčuje.

Jako kdekoliv jinde i tyto pacientské 
aktivity vyžadují a budou vyžadovat 

financování – a čerpání dotací právní 
subjektivitu. Mezi jednotlivci zvládající-
mi své onemocnění i svůj život (a často 
i výdělečnou činnost) je v dnešní době těch 
angažovaných řada, ale není mi známo, že 
by vznikaly nové pacientské spolky.

Jaká je tedy podoba onoho budoucího 
vytouženého českého pacientského hnutí? 
Nechám se ráda poučit. (Ale od koho?)

Specifickým orgánem je pracovní 
skupina Pacientské rady MZ pro duševně 
nemocné.

Vzhledem k okolnostem se její dosa-
vadní zasedání stávají spíše (užitečnými) 
semináři. (Plánované červnové setkání se 
uskutečnilo rovněž až po uzávěrce čísla.)

Jestliže se skutečnou prioritou stal 
NAPDZ, jako by došlo k útlumu zájmu 
u dalších subjektů – především nejsou 
žádné informace o souvislosti NAPDZ 
a tzv. Narplánu (Národního plánu podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením) pro období po roce 2020.

NA KONEC…
V minulých měsících se opakovaně ozývaly 
projevy uspokojení z reálného „startu refor-
my“. Výstřel startovní pistole je významný 
okamžik, rozhodující je ale cesta k cíli. 
Ti, kdo očekávají sprint, budou bezpečně 
zklamáni.

Některé zkratky:
PN – Psychiatrické nemocnice
NUDZ – Národní ústav duševního zdraví
RPP – Reforma psychiatrické péče  

mosty 3|2019
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TEXT: Tadeáš Mareš

Domnívám se, že jen hrstka odborníků 
je v současné době dostatečně zdatná 
o reformě hovořit v její celistvosti a já k této 
skupince rozhodně nepatřím. V následu-
jícím sdělení si proto dovolím nastínit své 
zkušenosti začínajícího psychiatra v péči 
o pacienty. Vzhledem k tomu předesílám, 
že text si v žádném případě za svůj cíl 
neklade objektivitu, ale je pouze mým pozo-
rováním současného vývoje v psychiatrii.

Očekávání
Zpočátku byla očekávání v mém okolí veliká, 
koncept CDZ (Centra duševního zdraví) se 
zdál velmi lákavý. Snad si až člověk říkal, zdali 
se zrovna v České republice může něco ta-
kového uskutečnit. Prezentace projektu byla 
profesionální a přesvědčivá a zejména mezi 
mladými psychiatry převažoval pocit, který 
bych definoval jako „opatrný optimismus“. 
Z některých stran se ozývaly obavy ze zavírání 
psychiatrických nemocnic a z potenciální 
ztráty zaměstnání, což mi při nedostatku zdra-
votnického personálu v celé ČR znělo jako 
poměrně nepřiléhavá vize. Byl jsem ovšem 
velmi zvědavý, jak budou fungovat první CDZ 
a co všechno přinesou pro pacienty v nemoc-
niční péči, o které se já primárně starám.

Prvotní krůčky ke spolupráci
Rozšiřování multidisciplinárního týmu o pra-
covníky CDZ a zahrnutí plánu na komunitní 
péči bylo ze začátku poněkud rozporuplné. 
Mnozí terénní pracovníci prvotně neměli 
představu, jak probíhá taková psychiatric-
ká péče v lůžkovém zařízení, a stejně jako 
v laické veřejnosti byla opředena mnoha 
mýty a polopravdami, což na spolupráci 
nepřidalo. Ke cti CDZ budiž, že byla otevřena 
novým informacím a brzy se přesvědčila, 
že psychiatrické oddělení má velmi daleko 

ke slavnému filmu Miloše Formana. S tím 
šlo ruku v ruce i pochopení specifik práce 
v terénu, a tudíž jsme byli schopni vzájemně 
odhadnout, jak která část týmu může pomo-
ci v konkrétní moment péče o pacienta.

Praktické důsledky reformy
V minulosti byla péče po ukončení hospita-
lizace značně limitována, zejména pacienti 
trpící psychotickými onemocněními byli bez 
komunitní péče ve velkém riziku sociálním 
i zdravotním. Již při hospitalizaci sice bylo 
možné domluvit pacientům ambulantní 
péči, chráněné bydlení či invalidní důchod, 
nebylo ovšem možné zajistit, aby dotyčný 
tyto možnosti skutečně využil. Když si 
sám  uvědomím, jaký je pro mne problém 
občas vyplnit na úřadě dotazník, tak plně 
chápu, že oslabený pacient mohl stát před 
neřešitelnými problémy a nebyl nikdo, kdo 
by mu pomohl. Vedlo to v mnoha případech 
k tomu, že takový pacient ambulantního 
psychiatra nenavštívil, tím se důchodové 
řízení značně zkomplikovalo a bez peněz 
mohl eventuálně přijít i o bydlení a skončit 
na ulici, což vyústilo k samovolnému vysa-
zení medikace a relapsu a spirála opakova-
ných hospitalizací se opět roztočila.
V současnosti je i díky reformě situace 
značně odlišná. Možnosti pomoci pacientovi 
jsou probírány v multidisciplinárním týmu, 
pracovnice a pracovníci CDZ se s dotyčným 
setkají již za hospitalizace a naplánují, jakou 

podobu bude mít komunitní péče o kon-
krétního pacienta. Je mnoho možností, jak 
zlepšit fungování nemocného komunitě, 
ze základních jmenujme nejen doprovo-
dy na úřady či k lékaři, ale taktéž pomoc 
v rovině sociální a jiné. Dalším pozitivním 
aspektem je možnost terénních týmů apli-
kovat depotní medikace přímo u pacienta 
doma (depotní injekce obsahuje léčivou 
látku na jeden až tři měsíce, a odpadá tak 
nutnost každodenního užívání medikace), 
tím se zabraní vynechání a relapsům, které 
opět pacienta zavedou do nemocnice a způ-
sobí jeho vytržení z běžného života. Zde bych 
podotkl, že i přes občasné problémy je spolu-
práce s CDZ v mém okolí dobrá. Z lidského 
hlediska mne velmi potěšilo, když jsem viděl, 
že i při případné rehospitalizaci je pacient 
pravidelně navštěvován „svými pracovníky“, 
což případnou spolupráci jenom posiluje.

Očekávání do budoucna
Změny v pohledu na péči, které přinesla 
reforma, jsou nemalé, ale i přes svou počá-
teční zdrženlivost  musím uznat, že praktické 
důsledky reformy jsou více než hmatatelné 
a mnozí nemocní i jejich rodiny z ní velmi 
profitují. Doufám, že se současný trend udr-
ží. Práce „mladého“ psychiatra v prostředí 
probíhající reformy je uspokojující, a troufnu 
si říci, i smysluplnější.   
Autor je místopředsedou Sekce mladých 
psychiatrů Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Reforma psychiatrické péče je pojem, který je v popředí zájmu odborné, ale i laické veřejnosti 
mnoho let. Svým rozsahem a komplexitou se jedná o velmi ambiciozní projekt v evropském 
i světovém měřítku a provází jej až nepřátelské tábory příznivců i odpůrců. 

REFORMA ČESKÉ PSYCHIATRIE 
OČIMA MLADÉHO PSYCHIATRA

Přes počáteční zdrženlivost musím uznat, 
že praktické důsledky reformy jsou více 
než hmatatelné a mnozí nemocní i jejich 
rodiny z ní velmi profitují.
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TEXT: Kateřina Havelková, Jana Palečková
FOTO: Freepik, jcomp

DOPRAVA OD A DO Z  
– NA VÝLET, DOVOLENOU 
ČI NA VYŠETŘENÍ
Doprava se zdá být poměrně jednoduchou záležitostí. Ale pro osoby se zdravotním postižením 
a jejich rodiny to tak být vždy nemusí. A přitom je jedno, zda plánují cestu na dovolenou nebo 
na vyšetření k lékaři. Pojďme je tedy společně projít, abyste se vyvarovali zbytečných problémů 
a nedorozumění.

Chystáte se za hranice? Nejlepší je 
letadlo!
Každý si chce užít teplé dny roku stejně, ale 
osoby se zdravotním postižením musí mno-
hem více přemýšlet i o takových věcech, 
jako je doprava, a to nikoli jen z hlediska 
výběru, pohodlí a termínu. Přeprava člověka 
s handicapem, zejména uživatele invalidní-
ho vozíku, má totiž svá pravidla a omezení.

Aférám z počátku nového století, kdy 
známé nízkonákladové aerolinky žádaly 
po postižených cestujících speciální příplatky 
nebo odmítly přepravit zrakově postižené 
s odůvodněním, že jsou celkem čtyři, což 
je na jeden let příliš, snad už odzvonilo. 
Pravidla jsou jasně daná. V roce 2006 přijala 
Evropská unie nařízení Evropského parla-
mentu a rady č. 1107/2006 o právech osob 

se zdravotním postižením a osob s omeze-
nou schopností pohybu a orientace v letecké 
dopravě. To by mělo osobám se zdravotním 
postižením a osobám s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace zajistit to, aby mohly 
cestovat stejně jako ostatní lidé. K tomu patří 
také poskytnutí potřebné pomoci personá-
lem na letištích a na palubách letadel států 
EU, a to bez dodatečných poplatků. 

Nařízení EU se vztahuje na všechny 
osoby se zdravotním postižením nebo 
osoby s omezenou pohyblivostí. Patří sem 
tedy všichni, jejichž pohyblivost je při použití 
dopravního prostředku snížena v důsled-
ku tělesného, zrakového či sluchového 
handicapu. Pro zajímavost to mohou být 
i lidé vyššího věku, kteří nejsou schopni ujít 
dlouhé vzdálenosti. 

Na co konkrétně máte právo?
 �Na zajištění přepravy v rámci letištních 

hal, tj. na odbavení, přepravu od odbavo-
vací přepážky k letadlu atd.

 �Na pomoc při nástupu a výstupu z le-
tadla a uvnitř letadla; vždy si zjistěte 
podmínky konkrétní letecké společnosti, 
např. zda a jak dlouho dopředu je nutné 
asistenci objednat.

 �Cestující nesmí v souvislosti se svým 
handicapem zmeškat navazující let.

 �Letecké společnosti zemí EU jsou povin-
né přepravit bez poplatku invalidní vozík 
nebo vodicího psa, letiště také musí v pří-
padě potřeby postiženému cestujícímu 
invalidní vozík nebo vodicího psa půjčit.
Kdy vás může letecká společnosti 

odmítnout?



Samozřejmě v souvislosti se splněním 
příslušných požadavků na bezpečnost 
stanovených mezinárodním či vnitrostátním 
právem. V takovém případě je však letecký 
dopravce povinen snažit se navrhnout vám 
přijatelnou alternativu. 

Důvodem k odepření nástupu do leta-
dla může být také jeho velikost či rozměry 
dveří, které neumožňují, abyste nastoupili. 
Máte však právo na proplacení výdajů.

Let může mít stanoven maximální počet 
cestujících s omezenou pohyblivostí, raději 
se tedy poraďte už při rezervaci letenek. 

Omezení:
 �Pokud má tělesně postižený elektrický 

vozík, je nutné o tom leteckou společnost 
informovat minimálně 48 hodin dopředu, 
aby byla sjednána asistence.

 �Některé letecké společnosti vyžadují 
i zaslání návodu na obsluhu elektrického 
vozíku.

 �Některé letecké společnosti vyžadují, aby 
s sebou měl vozíčkář doprovod.

 �Elektrické vozíky jsou někdy přepravová-
ny jen, pokud mají odpojitelnou suchou 
baterii.

 �Při přepravě se vozík může poškodit nebo 
ztratit, jak se to stává se zavazadlem.

Výhody:
 �Pro zajištění pohybu na letišti a nástupu 

do letadla máte zdarma asistenta.
 �Za přepravu vozíku letadlem nic neplatíte.
 �Zdarma vám také bude poskytnut 

náhradní vozík, když se s tím vaším něco 
stane.

 �Většina velkých letišť, včetně Letiště 
Václava Havla v Praze, je již bezbariérová.

Chcete jet vlakem? I tady máte jasná 
práva
Také vlaková přeprava je chráněna antidiskri-
minačním nařízením pro zdravotně a tělesně 
postižené osoby, konkrétně č. 1371/2007 
o právech a povinnostech cestujících v že-
lezniční přepravě. Omezení se opět týkají 
přepravy osob na invalidním vozíku.

Omezení:
 �Pokud potřebujete vůz s plošinou, je nut-

né si jej objednat až 48 hodin předem – 
doba se může lišit pro cesty po tuzemsku 
a do zahraničí a také podle jednotlivých 
dopravců. 

 �Objednávka vozu s plošinou může být 
odmítnuta z provozních nebo technolo-
gických důvodů.

 �Důležitý je i počet přepravovaných – po-
kud počet cestujících na vozíku překročí 
kapacitu vozu, mohou být odmítnuti.

 �Pokud si cestující neobjednal vůz s plo-
šinou, zajišťuje si naložení a vyložení 
vozíku sám.

Výhody:
 �Cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P má 

nárok na 75 procent slevy z obyčejného 
jízdného při cestování ve 2. vozové třídě.

 �S použitím „In-karty“ určené pro ZTP 
nebo ZTP/P má cestující nárok na 75 
procent slevy ze zákaznického jízdného 
ve 2. vozové třídě.

 �Průvodce držitele průkazu má jízdenku 
ve 2. vozové třídě zdarma.

 �Možnost objednat si vůz se zvedací 
plošinou.

Autobusem není nic tak jisté
Jet na výlet autobusem na invalidním vozíku 
může být pěkný oříšek. Autobusů, které 
mohou přepravovat takové cestující, je málo. 
Přesto však i tady se dopravci, zprostřed-
kovatelé služeb cestovního ruchu a jejich 

poskytovatelé musí řídit nařízením Evropské 
unie č. 181/2011. Stejně jako u letadel 
a vlaků to znamená, že osoby se zdravotním 
postižením a osoby se sníženou pohyblivostí 
musí mít přístup k přepravě bez jakýchkoli 
dodatečných nákladů a za ztrátu či poškoze-
ní vybavení, které jim umožňuje pohyb, jim 
náleží finanční odškodnění. 

Omezení:
 �Kapacita meziměstských linek, které 

mohou přepravovat osoby na invalidním 
vozíku, je omezená, proto je třeba i místo 
rezervovat dopředu.

 �Při nastupování do autobusu nejsou řidiči 
povinni fyzicky pomáhat.

 �Pokud můžete např. s pomocí doprovodu 
nastoupit a vystoupit, měl by být váš in-
validní vozík skládací, aby jej bylo možné 
uložit do zavazadlového prostoru.   

PRÁVA PACIENTŮ

23

CHRÁNÍ VÁS 
I POZICE 
SPOTŘEBITELE
�  V postavení spotřebitele 

se zákazník ocitne i tehdy, 
kupuje-li letenku nebo lístek 
na vlak. Stejně jako v jiných 
spotřebitelských vztazích 
i zde je podnikatel povinen 
dodržovat ustanovení § 6 
zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, a zajistit 
spotřebiteli právo na rovné 
zacházení, tzn. nediskriminovat 
jej např. z důvodu zdravotního 
postižení.

NA „POŠLAPANÁ“ PRÁVA  
SI STĚŽUJTE
�  Pro všechny cestující bez rozdílu platí, že jsou-li poškození na svých 

garantovaných právech, mohou podat stížnost dopravci či vnitrostátnímu 
subjektu, který pro prosazování práv nařízení EU příslušný. V Kanceláři 
Ombudsmana pro zdraví vám s tím rádi poradíme. 
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 �Pokud musíte cestovat přímo na svém 
invalidním vozíku, informujte se, zda je 
to u zvoleného přepravce a v daném typu 
autobusu na lince možné.

 �Nezapomeňte, že invalidní vozík, který je 
použitelný jako cestovní sedadlo, musí 
splňovat konkrétní normy a musí mít 
stanovené rozměry.

 �O svých zvláštních potřebách musí 
handicapovaní uvědomit dopravce nej-
později 36 hodin předem a dohodnout 
se na času, kdy se dostaví na příslušný 
autobusový terminál. 

Výhody:
 �Bezplatné cestování městskou hro-

madnou dopravou (autobus, tramvaj, 
trolejbus, metro).

 �75procentní sleva na jízdné na vnitro-
státních linkách.

 �Pro skupinu ZTP/P je doprava průvod-
ce nebo vodicího psa pro nevidomé 
zdarma.

Loď
Výlety na lodi jsou v rámci dovolené velmi 
oblíbené, k přepravě z místa na místo však 
plavidla moc nepoužíváme. Pokud jde o pří-
vozy, jsou pro vozidla majitelů průkazu ZTP 
obvykle zdarma nebo alespoň se slevou 
a podmínky jsou pro všechny cestující stej-
né – tedy kdo dřív přijede, ten se plaví. 

Omezení:
 �Možnost výletu na lodi pro osoby na in-

validním vozíku závisí na kapacitě lodi 
a technickém vybavení.

 �Doporučujeme ověřit možnost cesty 
předem.

 �K nastupování a vystupování není k dis-
pozici asistence.

Výhody:
 �V závislosti na dopravci sleva na jízdném 

nebo přeprava zdarma.

Cestujete na vyšetření? Možná máte 
právo na sanitu
Potřebujete na vyšetření a nemá vás 
tam kdo vozit? Pokud váš zdravotní stav 
neumožňuje, abyste se dopravili běžnými 
dopravními prostředky (v to se počítá i chů-
ze pěšky), pak máte právo na zdravotnickou 
dopravní službu (ZDS). Má to ale jeden 
háček. Pokud má být jízda hrazena zdra-
votní pojišťovnou, musí příkaz k transportu 
vystavit lékař, který vás odesílá na vyšet-
ření, a „cílovou stanicí“ musí být nejbližší 

poskytovatel zdravotní péče, který je vám 
danou službu schopen poskytnout. Samo-
zřejmě musí jít o ZDS, která je smluvním 
partnerem vaší pojišťovny. 

Jedinou výjimkou je přeprava osob 
na invalidním vozíku. Pokud jde o dopravce, 
který nemá smlouvu s vaší pojišťovnou, ale 
má vůz speciálně upravený pro přepravu 
tělesně postižených osob na vozíku, pak 
bude taková cesta uhrazena. Samozřejmě 
doporučujeme takovou dopravu předem 
konzultovat s vaší pojišťovnou. Pro úhradu 
je pak zapotřebí, aby lékař, který přepravu 
pacienta vyžaduje, předepsal cestovní 
příkaz, který potvrdí přepravce či lékař, 
ke kterému jedete. Pozor! Ověřte si také 
u dopravce samotného, zda po vás nebude 
chtít poplatek za přepravu vozíku jako kom-
penzaci za jím zabrané místo a za jeho fixa-
ci. Tato částka je jen ujednáním mezi vámi 
a dopravcem, pojišťovna ji hradit nebude.

Z výše uvedeného vyplývá, že posádka 
běžné sanity zdravotní dopravní služby 
(ale ani vůz rychlé záchranné služby) není 
povinna převážet ve stejném autě s pacien-
tem i invalidní vozík. Důvodem je především 
bezpečnost. Vyhláška totiž neukládá ZDS 
ani ZZS mít ve vozech vybavení, kterým by 
bylo možné vozíky fixovat, a zamezit tak 
ohrožení přepravovaných lidí ve voze. 

Kromě snížené pohyblivosti může být 
důvodem malátnost, pooperační stavy, 
ale i psychiatrické onemocnění. Transport 
může být obousměrný a domluví vám ho 
sestřička, na vás pak už je jen odevzdat žá-
danku řidiči sanitky, který pro vás na jednu 
konkrétní jízdu přijede. 

Samozřejmě je příjemnější cestovat 
na častá vyšetření s někým blízkým a ne-
muset se podřizovat časovým možnostem 
dopravní služby. Kdo to zažil, ví, že přede-

vším na cestu zpět můžete mnohdy čekat 
i dlouho, výjimkou nejsou ani hodiny. Ani 
v případě použití soukromého automobilu 
není nutné platit všechno z vlastní kapsy. 
Existuje totiž možnost vyúčtování náhrady 
cestovních nákladů – tedy tzv. cestov-
né pacienta. Lze ho využít při přepravě 
na lékařské zákroky, terapie, kontroly 
u lékaře v souvislosti s onemocněním, 
dialýzy, rehabilitace, ozdravné pobyt apod. 
O nároku na cestovné rozhoduje stejně jako 
v případě transportu ZDS ošetřující lékař 
(praktický lékař nebo třeba specialista), 
který zná váš zdravotní stav. Samozřejmě 
řidičem nesmí být sám pacient. 

BEZ TISKOPISU TO NEJDE
�  K tomu, abyste mohli pojišťovně vyúčtovat cestovné, musíte mít vyplněný 

a orazítkovaný tiskopis. Měl by ho mít k dispozici váš lékař – ten, který vás 
vysílá. Tiskopis se jmenuje „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým 
vozidlem“, je stejný pro všechny pojišťovny a měl by být k dispozici ke stažení 
na jejich webových stránkách. 

�  Na jeden tiskopis se vejde maximálně deset cest.

�  Každou cestu soukromým vozidlem vám musí lékař potvrdit, tj. napsat 
do patřičné části datum a připojit k němu podpis a razítko. Pokud soukromým 
vozidlem jedete jen na místo a nevracíte se, pak lékař doplní k místu pro razítko 
„Zpět ne“. V případě, že na cestu zpět budete potřebovat sanitu, vypíše „Zpět 
sanita“. 

�  Na náhradu cestovních nákladů máte podle občanského zákoníku nárok tři roky 
ode dne, kdy jste absolvovali první cestu.

KOLIK 
POJIŠŤOVNA 
ZAPLATÍ?
�  Výše cestovních náhrad při 

dopravě soukromým vozidlem 
odpovídá vzdálenosti k nejbližšímu 
smluvnímu poskytovateli, který 
je schopen požadovanou službu 
poskytnout. Pokud jde o delší cestu, 
musí být předepisujícím lékařem 
vždy dobře zdůvodněna. 

�  Proplacen dostanete jen počet 
ujetých kilometrů za nejkratší cestu 
z domova (nebo jiného udaného 
místa výjezdu) do místa určení. Pro 
výpočet je určující aktuální sazba 
za kilometr, která je stanovena 
v období, kdy je cesta uskutečněna. 
Od 1. 1. 2019 je to 5,10 Kč 
za kilometr. 
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Otázkám veřejného prostranství a jeho kultivace je možné 
se věnovat z mnoha úhlů pohledu – od jeho funkčnosti, tedy 
zda se v něm lidé cítí dobře a tráví v něm čas, přes udržitelný 
provoz, koncepční zasazení až po bezbariérovost, na kterou 
se často zapomíná, stejně jako na umělecko-architektonický 
záměr. Nakonec to vypadá tak, že veřejný prostor je ve své 
podstatě všechno: zastávky, lavičky, odpadkové koše, zeleň, 
parkoviště, sochy anebo popelnice, které se na ulicích někdy 
nacházejí. 

Dříve byly klasické popelnice běžně 
na ulici a nikoho to nepohoršovalo. Doba 
se mění a s ní i pohled na veřejný prostor. 
V současnosti klasické popelnice na ulici 
uvidíte, jen když se mají vyvážet. V ulicích 
zůstaly pouze kontejnery na tříděný odpad, 
tedy sklo, kartony, papír, plast, hliník, textil 
a vysloužilé elektro. Proč? Protože kontej-

nery na tříděný odpad mají své nezastupi-
telné místo v ulicích měst a obcí, přestože 
jejich funkčnost převládá nad vzhledem. 
Nejhustší veřejně dostupnou síť míst, 
kde je možné odevzdat vysloužilé elektro, 
má společnost ASEKOL, která provozuje 
červené kontejnery. Tyto nádoby ASEKOL 
pravidelně inovuje, především z důvodu 

ORGANIZOVANÝ STREETART
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bezpečnosti, ale nebrání se ani liftingu, 
protože si uvědomuje měnící se pohled 
na design a prostranství měst. 

Počmárali si je sami
Projekt Umění třídit, který společnost 
ASEKOL momentálně realizuje, je roztomi-
lou přesmyčkou mezi povzdechem, že třídit 
je někdy umění, a klasickým pojetím umění 
jako takového, v tomto případě streetartu. 
Společně s umělci, které sdružil sprejer 
Khoma (vlastním jménem Nikola Vavrous), 
se společnost ASEKOL rozhodla umístit  
v každém krajském městě originální 
kontejner, který by znázorňoval podstatu 
daného města. Vzniklo tak 14 návrhů, které 
se po roce příprav začaly v květnu realizo-
vat a momentálně čekají na své rozvezení 
do krajských měst. První kontejner byl 
vytvořen již před více než rokem pro město 
Pardubice, kdy se jednalo o zkušební 
prototyp. V ASEKOLU si totiž chtěli ověřit, 
zda právě takto „upravený konťák“ bude 
lákat vandaly a nenechavce, nebo naopak 
zafunguje praxe z evropských měst nebo 
například z New Yorku, kde streetart snížil 
kriminalitu a vandalismus, speciálně v tzv. 
no-go zónách, tedy v místech, kam je 
bezpečnější nechodit. Červené kontejnery 
jsou totiž často poničené od těch, kteří se 
do nich snaží přes několik zábran dostat, 
protože se mylně domnívají, že v nich na-
jdou nějaký poklad. Žádné poklady ovšem 
v červených kontejnerech nejsou, nachází 

se tam pouze vysloužilé elektro, které je 
ve většině případů nefunkční, rozbité, 
zastaralé a běžný smrtelník ho maximálně 
o pár ulic dál vyhodí do křoví, což se větši-
nou děje. 

Rytíři, koně i abstrakce
Umění třídit je unikátní ve své komplexnosti 
a také originalitě. Tak jako cow parade 
(sochy různě pomalovaných krav v ulicích 
měst po celém světě) byl vytvořen jako kon-
cepční projekt, tak i umění třídit je řízeno 
projektově. Na jedné straně jsou umělci, 
kteří dostali velmi jednoduché zadání – 
vyobrazit dané město, což byl jediný limit, 
tedy kromě autorských práv, a na druhém 
konci zúčastněných jsou města a obce, 
které měly právo se s návrhem sezná-
mit a případně navrhnout dominantu či 
osobnost, která je pro město typická. Každý 
k zadání přistoupil po svém, ať už se jedna-
lo o ztvárnění námětu, tedy zda byl návrh 
malován v grafických programech nebo 
„z ruky“, až po rozdílnou techniku nástřiku, 
malby štětcem, fixem apod. Některé návrhy 
jsou abstraktní, věnované futuristickým 
vyobrazením, kdy nadvládu přejímá nad 
světem vysloužilé elektro, jindy naopak byly 
zpodobněny zásadní sochy daného místa, 
architektura či osobnosti, jako je tomu 
například u kontejneru, který bude umístěn 
v Olomouci a na kterém kromě komiksově 
ztvárněné Svaté Trojice najdete i karikaturu 
šéfkuchaře Přemka Forejta. 
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Umístěním to nekončí
Nastříkané kontejnery budou umís-
těny do měst v průběhu července 
a srpna, čímž projekt ovšem nekon-
čí. Po umístění bude ještě probíhat 
hlasování o nejoblíbenější kontejner 
a také instagramová soutěž, která 
by měla podpořit šíření informací 
o projektu. ASEKOL se rozhodl, že ví-
tězný nejoblíbenější kontejner vyhraje 
ocenění pro město, které získá pří-

spěvek na úpravu veřejného prostranství, 
ve kterém se právě kontejnery nachází. 
Od půlky srpna tedy budete mít možnost 
se na všechny kontejnery podívat osobně 
či virtuálně, přečíst si o každém z nich, 
o návrhu i autorovi a případně se zapojit 
jak do hlasování, tak do soutěže na in-
stagramu. Kontejnery budou ve městech 
a obcích krášlit ulice minimálně rok, 
doufejme bez jediného škrábnutí.  

Nikola Vavrous (Khoma) je hlavou 
celého projektu a stará se o to, aby vše 
fungovalo ve fázi přípravy návrhů a také 
jejich přenesení do podoby maleb 
na kontejnerech. Graffiti se věnuje 
od dětství, během puberty zjistil, že 
adrenalin není jeho šálek kávy, a proto 
inicioval zřízení mnoha legálních ploch 
v Moravskoslezském kraji. Od roku 
2008 pořádá putovní streetartové 
festivaly, propojuje umělce, školy, firmy 
a úřady, a vnáší tak umění do ulic měst. 
Zároveň sám tvoří malby na zakázku 
do interiéru i exteriéru domovů a firem. 
Tvoří také vlastní obrazy a velkoplošné 
muraly. Do mnoha svých projektů zve 
také jiné umělce. Výtvarníky, kteří se 
ke Khomovi v projektu Umění třídit 
připojili, byli Dalibor (MAX) Krch, Jan 
Gruml (Slakinglizard), Ivan Svárovský 
(yvans), Nelli Plevová (VANELLI), Michal 
Filák (Prorok) a Oto Vehovský (Phomel).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Neprve bych se chtěla zeptat, kolik kilometrů 
jste urazili a zda se vám daří držet původního 
plánu, tedy 20 kilometrů za den.  
Celková vzdálenost, kterou jsme urazili za 78 
dní cesty, je rovna 1259 kilometrů, pokud po-
čítáme pouze chůzi bez dopravních prostřed-
ků, které jsme byli nuceni využít – vlak, loď 
a policejní auto. V průměru se nám nám tedy 
denně podaří urazit cca 15 až 20 kilometrů.

Kde vlastně teď jste a kolik kilometrů máte ještě 
před sebou? 
Momentálně se nacházíme nedaleko 
městečka Romanens přibližně 40 kilometrů 
od Lausanne. Na konec světa zbývá urazit 
přibližně 2200 kilometrů.

(Poutníci plánují urazit cestu nejen do San-
tiaga de Compostela, ale ještě kousek dál, 
jak sami říkají – „až na konec světa“ k Se-
vernímu Atlantskému oceánu – pozn. red.)

Pokud si dobře vzpomínám, z Olomouce jste 
startovali ve složení Milan, Hanka, Vendy, Ivana, 
Ondra, Jožo a podpůrný tým Aza a Nika s mimin-
kem. Jak se váš tým za dobu putování proměnil?
Aza a Nika s miminkem putovaly pouze první 
tři dny, podle plánu se odpojily kvůli mimin-
ku, pro které by delší cesta nebyla pohodlná, 
a také z pracovních důvodů. 
Hanka se po společné poradě rozhodla 
pokračovat samostatně a odpojila se několik 
dní předtím, než jsme dorazili do Innsbrucku. 

POUTÍ K SOBĚ 
ANEB NA VOZÍKU 
Z OLOMOUCE AŽ 
DO SANTIAGA 
DE COMPOSTELA 
(2. DÍL)
Jsou to přibližně tři měsíce, co se skupina přátel rozhodla 
společně s Milanem, který je kvůli svalové dystrofii od dětství 
odkázán na invalidní vozík, zdolat Svatojakubskou pouť. 
Na trasu dlouhou více než 3300 kilometrů se vydali z Horního 
náměstí v Olomouci v den jarní rovnodennosti. Nyní je léto 
v plném proudu a skupina putuje dále a nejpíš se jim v době, 
kdy čtete tento článek, podařilo pokořit hranici s Francií. Do této 
chvíle přešli celé Rakousko, obešli Lichtenštejnsko a dále 
pokračovali napříč Švýcarskem. A právě zde, dva dny putování 
od Lausanne, se mi podařilo poutníky vyzpovídat.  
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Stále jsme však v kontaktu, předává nám 
potřebné informace ohledně ubytování atp. 
Ze zdravotních důvodů pak tým opustila 
ve švýcarském městě Herisau Iva. Ale bude 
se k nám opět vracet, pokud to její zdravot-
ní stav dovolí. 
V současné chvíli tedy pokračujeme pouze 
ve složení Milan, Vendy, Jozef a Ondřej. 

Jste na této náročné cestě dlouho a pouze 
v malé skupince, máte nějaké problémy mezi 
sebou, například tzv. ponorku? A pokud ano, jak 
ji řešíte?

Samozřejmě že ano. V takto malé skupině 
nevyhnutelně občas dochází k výměně názo-
rů, přeci jen je poměrně náročné shodnout 
se jednohlasně na řešení konkrétního pro-
blému. Pokud k takovým vyhrocenějším si-
tuacím dojde, je nutné, abychom vše vyřešili 
co nejdříve. Jakmile by se situace vyhrotila 
natolik, že by se jeden z nás rozhodl výpravu 
opustit, znamenalo by to v současné chvíli 
definitivní konec. Pokud se stane, že některý 
ze členů začne pociťovat ,,příznaky ponorky“, 
snažíme se mu poskytnout soukromí, aby 
měl dostatek času jen sám pro sebe.

To musí být jistě složité, zejména v situacích, kdy 
jste odkázáni jeden na druhého. Jaký úsek byl 
na vaší cestě zatím nejtěžší? 
Každý z úseků cesty je něčím náročný, ať 
už po stránce fyzické či psychické. Nejtěžší 
byla nejspíše etapa, jejíž konec ležel v pout-
ním městě Einsiedeln. Na závěr dne nás 
čekal několik set metrů dlouhý kopec, který 
dal všem velmi zabrat.
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Mnoho lidí se na začátku vaší cesty ptalo, zda 
budete zdolávat Alpy? Šli jste přes ně? A jak 
jste to případně zvládli, pokud jste šli třeba 
sněhem? 
Pokud jde o přechod Alp, nejvyšším pře-
konaným bodem byl Arlberský průsmyk 
ve výšce 1793 metrů nad mořem. Ten 
jsme ale museli překonat vlakem, protože 
v těchto místech stále ležel sníh a oficiální 
Svatojakubská cesta byla uzavřena kvůli 
popadanému kamení. Přesun do cíle další 
etapy po rychlostní silnici jsme ale po spo-
lečné poradě vyhodnotili jako zbytečně 
riskantní.  

Zdá se, že počasí vám příliš nepřeje, při pře-
chodu do Švýcarska vás zastihl několikadenní 
déšť. Pokud byste si ale mohli vybrat, zda budete 
putovat větší část v dešti, anebo v horku, co 
byste po svých zkušenostech zvolili?
Je to tak, bohužel počasí změnit nedoká-
žeme, takže v podstatě nemáme na vy-
branou a v cestě musíme pokračovat 
za jakéhokoli počasí. Kdybychom se měli 
rozhodnout, volili bychom asi putování 
ve větším horku, protože shodit nadby-
tečnou vrstvu oblečení je snazší než sušit 
celý obsah batohu.  
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Rozhovor s poutníkem Ondrou
V minulém čísle časopisu MOSTY jsem zpovídala především 
Milana. Ptala jsem se ho, proč se rozhodl zdolat právě Svatoja-
kubskou pouť, na co se nejvíce během putování těší a zda má 
nějaké obavy. Je ale zřejmé, že samotná pouť by byla pro Milana 
nemyslitelná, pokud by nebyl obklopen odvážnými a silnými 
členy týmu. Proto jsem se tentokrát ptala poutníka Ondry. 

Ondro, proč jste se rozhodl vydat se na Svatojakubskou pouť? 
Toužil po poznání nových lidí a míst. Malou roli hrála snaha zažít 
dobrodružství. Také jsem chtěl pomoct splnit jeden bláznivý sen.

Putoval jste někdy předtím? 
Každý prožívá svou pouť životem, otázka je, kam ho jeho cesta 
zavede. Já jsem zamířil na pouť k sobě. Přiznávám však, že je to 
má první zkušenost.

Nestýská se vám po běžném životě doma? 
Nejvíce mi schází rodina, společné grilování a rybaření s brat-
rem, které bylo potřeba kvůli pouti odložit. Nicméně věřím, že 
o to víc si vše budeme užívat, až se znovu uvidíme.

Je něco, co jste si s sebou nevzal, a teď vás to mrzí? 
Musím říct, že jsem se chtěl cestou učit žonglovat, abych si 
ukrátil dlouhou chvíli. Ale po prvním vybalení batohu jsem zjistil, 
že jsem žonglérské vybavení nechal doma. To mě mrzí.

Bez čeho se na cestě jako poutník neobejdete? 
Bez svého batohu, tam mám vše, co potřebuji. Bez něj bych se 
daleko nedostal.

Uvažoval jste někdy o tom, že pouť předčasně ukončíte? 
Samozřejmě. Byly na cestě chvíle, kdy jsem o tom vážně uvažo-
val. Zatím se mi pokaždé podařilo tyto myšlenky překonat.

Je něco, co jste si již teď díky pouti uvědomil? 
Uvědomil jsem si, že každý zdravý člověk má větší štěstí, než si 
dokáže představit.

Jak si myslíte že bude vypadat váš život, až dokončíte tuto pouť? 
Přiznávám, že tak dalece jsem nepřemýšlel. Mám v plánu vše 
řešit až po návratu domů. 

Věříte, že Svatojakubská pouť může skutečně umožnit člověku pouť 
k sobě samému? 
Domnívám se, že když se člověk vydá na pouť sám, má dostatek 
času na přemýšlení a třídění myšlenek. V našem případě bohu-
žel není člověk na cestě sám prakticky vůbec. 

Je něco, co byste chtěl našim čtenářům sdělit či vzkázat? 
Chtěl bych říct, aby se nebáli, protože handicapem život nekončí.
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Nesmíme zapomenout zmínit, že celou dobu 
společně asistujete Milanovi, ale kromě Vendy 
neměl nikdo z týmu dřívější zkušenosti s asisten-
cí. Proto bych se ráda zeptala Milana, jak se tým 
vypořádal s tímto úkolem? 
Milan: Kluci jsou velmi silní. Jiní poutníci 
dojdou, nachystají si jídlo a oddychují. Náš 
tým má nejen obtížnější cestu, ale hlavně 
každý večer, ráno a pravidelně i v noci se 

musí postarat o mé pohodlí a potřeby. Je 
s podivem, že s tolika úkoly a únavou jsme 
došli až sem. Jsou vážně dobří.

I přesto, uvažovali jste někdy, že pouť předčasně 
ukončíte? 
Každého to určitě během cesty někdy 
napadlo, ale pokračujeme. Jde jen o to, jak 
rychle se nám podaří tyto myšlenky zahnat. 

Jakkoli je cesta složitá, jistě zažíváte i úžas-
né chvíle. Co nejzajímavějšího vás na cestě 
potkalo?
Jak Rakousko, tak Švýcarsko nás uvítalo 
nádhernou přírodou, ale stejně tak ob-
rovskou spoustou hodných lidí, kteří nám 
nemálo pomáhají na naší cestě. A právě 
tato setkání jsou nejzajímavější z celé 
pouti. Ty nám dodávají energii potřebnou 
ke zdolání dalších kilometrů. Samozřej-
mě i příběhy jednotlivých lidí jsou velmi 
zajímavé.
(Milan na počátku cesty: „Poutí k sobě 
neznamená jen cestu k sobě samému 
či mezi sebou v malé skupince, ale také 
cestu k těm druhým, se kterými se na pouti 
potkáme.“ Pozn. red.)  

O některých setkáních jste ale nejspíš neuvažo-
vali. Například na počátku rozhovoru jste zmínili 
cestu policejním autem. Co se stalo? 
Zastavila nás švýcarská policie. Bylo to 
ve chvíli, kdy jsme se pokoušeli zdolat 
Brünig Pass. Protože jsme při stoupání 
do prudkého kopce postupovali příliš poma-
lu, byli jsme raději převezeni do tři kilometry 
vzdálené vesnice, aby nedošlo k omezení 
provozu. 

mosty 3|2019
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Úryvky z deníku poutníků:
(Celé příspěvky můžete sledovat na FB stránce @Poutí k sobě 
nebo nechat poutníkům vzkaz na FB stránce @Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR) 

19. května 2019
Podařilo se! Rakousko pokořeno! Ať už se to zdá jakkoli šílené, 
dnes je poslední den, kdy nocujeme na území našeho ,,souse-
da“. Jaké to na návštěvě vůbec bylo? Krásné, kouzelné, nezapo-
menutelné, ale v jistých chvílích velmi náročné.
Republik Österreich, pro nás všechny byla tato krásná země 
zkouškou ohněm. Dostalo se nám všeho, po čem srdce poutní-
kovo může jen toužit - krásné zasněžené vrcholky hor, úrodné 
nížiny řek Inn a Dunaj, malebné vesničky a stejně tak nečekaný 
sníh či putování za neustálého doprovodu dešťových kapek. Vše 
zlé bylo však zapomenuto při dnešním pohledu za obzor, naskytl 
se nám pohled na hory, které tvoří hranici států Rakouska, 
Švýcarska a Lichtenštejnska.
Ta parta bláznů, která po překročení hranic v obci Falkenstein 
málem umrzla v nevytápěném bytě, však není stejná. Už víme 
jak na to! Změnili jsme se, narostly nám delší vousy (mně a Mi-
lanovi), děvčatům se na obličeji objevilo pár vrásek (ani já, ani 
Jozef jsme nebyli schopni zapamatovat si správně jediné místo, 
kde jsme měli následující den spát). Víme to, že dobří lidé existu-
jí, vždy se našel človíček, který nám pomohl v největší nouzi 
(Například obec Erdberg, kde nám Vendy doslova vymodlila 
přespání v kulturáku. Díky, Güntere!). 
S většinou z těchto lidí se už za svůj život nesetkáme a nikoho 
z nich jsme před tímto ,, osudovým setkáním“ ani neznali, přesto 
neváhali a v případě potřeby podali pomocnou ruku. Za toto 
moc děkujeme.

11. května 2019
I k poutníkům se donesly zkazky o tom, že družina okolo Jakuba 
Voráčka sesadila na úvod 83. MS v hokeji z trůnu krále Henrika 
(gólman Švédů), kterého nahradil Patrik Bartošák, jenž hájil tři 
tyče českého národního týmu. Velmi dobře si vedl i slovenský 
mančaft, který zvládl úvodní utkání s USA. No a podobně pro-
bíhala i včerejší etapa dlouhá necelých 15 kilometrů. Tato nás 
zavedla do krásného kláštera ve městečku Stams...

7. května 2019 
Přátelé, musím se k něčemu přiznat. Když jsem v prosinci roku 
2018 souhlasil s tím, že se zúčastním ,,pouti k sobě“, naivně 
jsem se domníval, že mě čeká cukrová vata, kolotoče a střelni-
ce. Poté co jsem si dnes po osmačtyřicáté nasazoval svůj 20 kg 
vážící batoh a ošetřoval puchýře, musím podotknout, že jsem 
byl podveden. Žádné sladkosti, turecký med ani nic podobného. 
Sice jsme všichni vyměnili teplé jídlo  pětkrát denně za toustový 
chléb s paštikou, vyhřáté postele za spací pytle a cestu z obýva-
cího pokoje do lednice za nesčetné kilometry, ale cítím, že je to 
tak správně. Odměnou za dočasné nepohodlí jsou nám krásné 
zážitky, poznání spousty skvělých lidí a vzpomínky na celý život 
a jistě také přátelství, které vydrží drahně let...

30. dubna 2019
Když jsem sledoval, s jakou vervou a neúnavností ukrajují 
jednotliví členové dnešní porci kilometrů, vykouzlilo mi to úsměv 
na tváři. Úsměv mi na tváři ztuhl ve chvíli, kdy jsem spatřil 
monumentální hory, jejichž vrcholky se ztrácely v mlze. Člověku 
v takových momentech přijde na mysl otázka, zdali je vůbec 
možné překonat horské masivy, které příroda tvořila statisíce 
let. Dokáže se tým Poutí k sobě vypořádat s přechodem Alp 
stejně jako Hannibal?

29. dubna 2019
Naše dnešní putování mezi obcemi Unken a Waidring připomí-
nalo spíše tanec mezi kapkami deště než cokoliv jiného. Každý 
člen týmu se snažil uchránit všechny své poklady, co mu síly 
stačily. Bohužel bez úspěchu. Během dnešní etapy, která čítala 
20 kilometrů, jsme měli možnost okusit první sníh, který nás 
všechny poměrně překvapil (sněhuláky postavíme, až seženeme 
lepší rukavice). Dnes pokorně skládáme hlavy na faře městečka 
Waidring, promočení na kost, ale šťastní, že máme za sebou 
další úspěšnou etapu...

23. dubna 2019
Jdeme už jeden měsíc a vše, co se kolem nás děje, je neuvěřitel-
né. Vůbec že můžeme být na cestě, je malý zázrak. 

�  Cestu Milana Langera 
a jeho týmu můžete 
sledovat na facebookových 
stránkách @Poutí k sobě 
a @Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR. 
A také na Instagramu  
@poutiksobe. 

�  Své vzkazy poutníkům zanechte 
v komentářích alba „Poutí 
k sobě“ na facebookové 
stránce Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR, 
předáme je! 
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Ve dnech 1. a 2. června 2019 se v Bruselu uskutečnilo Valné shromáždění Evropského fóra osob 
se zdravotním postižením (EDF). EDF je evropská střechová organizace hájící zájmy 80 milionů 
zdravotně postižených občanů v Evropě. Členstvo EDF zahrnuje národní rady osob se zdravotním 
postižením ze všech zemí EU/EHP, jakož i evropské nevládní neziskové organizace zastupující 
osoby s různými druhy zdravotního postižení. Posláním EDF je úsilí o zajištění plného přístupu 
osob se zdravotním postižením k základním lidským právům jejich aktivním zapojením do tvorby 
a prosazování evropské politiky.

Valné shromáždění delegátů členských 
organizací EDF je nejvyšším orgánem 
organizace, který se schází jednou ročně 

a rozhoduje o jejím dalším směřování, 
mimo jiné volí i členy předsednictva. 
NRZP ČR jako plnoprávná členská národ-

ní rada osob se zdravotním postižením 
má ve Valném shromáždění EDF dva 
volební hlasy.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
EVROPSKÉHO FÓRA OSOB  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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Na úvod se uskutečnila krátká konference 
s názvem „Chytré cestování – zpřístupňová-
ní evropského cestování skrze partnerství 
a technologii“. Na ní představitelé přeprav-
ců, institucí a organizací z různých zemí 
uvedli řadu příkladů dobré praxe a inovací 
v oblasti zpřístupňování přepravy pro osoby 
se zdravotním postižením. Konference 
zdůraznila mimo jiné důležitost zapojení 
OZP a jejich reprezentativních organizací 
do tohoto procesu.

Delegáti, přibližně 200 zástupců asociací 
OZP, dále na samotném Valném shromáž-
dění vyslechli a přijali zprávu o činnosti 
EDF, jeho řídicích orgánů, komisí a dal-
ších poradních skupin za rok 2018. Pro-
brány byly i finanční záležitosti organizace 

– přehled a schválení účetnictví za rok 
2018 i návrhu rozpočtu EDF na další ob-
dobí, byli jmenováni auditoři na rok 2019. 
Byli zvoleni doplňkoví členové předsed-
nictva EDF. Dále se projednávaly členské 
záležitosti, výsledky evropských voleb 
a jejich význam pro hnutí OZP, Evropská 
strategie pro OZP 2020-2030, Evropský 
pilíř sociálních práv, Evropský semestr 
atd.

Valné shromáždění v neposlední řadě 
schválilo prohlášení EDF o znovuustavení 
Meziskupiny Evropského parlamentu pro 
otázky zdravotního postižení po proběhlých 
evropských volbách. Tato meziskupina je již 
40 let hybnou silou pro práva OZP v Evrop-
ském parlamentu, jednou z vůbec nejstar-

ších a nejpočetnějších. Koordinuje aktivity 
různých politických stran a skupin tak, aby 
byly v souladu s Úmluvou OSN o právech 
OZP a s požadavky Evropanů se ZP. Mezis-
kupině již před volbami vyjádřilo podporu 
520 europoslaneckých kandidátů. EDF tedy 
v prohlášení vyzývá politické skupiny v nově 
zvoleném EP, aby podpořily znovuustavení 
Meziskupiny pro ZP, aby zajistily, že mezis-
kupina bude aktivně začleňovat práva OZP 
do činnosti Evropského parlamentu (který 
by se sám měl stát inkluzivní a přístupnou 
institucí pro všechny OZP), a aby EDF na-
dále poskytovalo meziskupině sekretariát 
(v souladu s článkem 4.3 Úmluvy o právech 
OZP, který požaduje spolupráci s organiza-
cemi OZP). 
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RYCHLOVLAKY  
V ČESKU
Letní vydání časopisu 
Mosty je ideální příležitostí 
pro představení českých 
rychlovlaků, se kterými se 
možná vydáte na dovolenou 
u nás nebo v zahraničí. 
Mariánské Lázně, Plzeň, Poprad-
Tatry, Břeclav nebo Vídeň 
mohou být prázdninové cílové 
stanice, kam vás rychlovlaky 
Českých drah dopraví. Podíváme 
se i na bezbariérový osobní vůz, 
který je zařazen do mezistátních 
expresů EuroCity „Berliner“ 
z Prahy na sever Čech a dále 
do Německa. I ten si zaslouží 
zahrnout do našeho článku.  
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Rychlovlaky Pendolino byly vyvinuté v Itálii pro provoz na klasic-
kých železničních tratích. Díky speciální konstrukci naklápění, která 
kompenzuje působení odstředivé síly při průjezdu oblouky, mohou 
jezdit až o 30 % rychleji než klasické vagóny na původních tratích 
s menšími oblouky. Představit si to můžete jako průjezd motorkáře 
zatáčkou. Čím více se nakloní směrem do středu oblouku, o to 
rychleji ji může projet. 

Díky konstrukci pro vysoké rychlosti však mohou tyto vlaky 
využívat i vysokorychlostní tratě. V Itálii dosahují rychlosti až 
250 km/h. Naše české pendolino je konstruované pro maximální 
rychlost 230 km/h, ale na našich tratích zatím může jezdit nejvýše 
160 km/h. 

Kvůli speciální technologii naklápění v obloucích však musí být 
pendolino užší oproti klasickým vlakům. Ani při největším náklonu, 
který může být až 8 stupňů, totiž nesmí žádná část vlaku vybočit 
z profilu, který je pro ně určený. Pokud by tato podmínka nebyla 
dodržena, hrozila by třeba srážka s jiným vlakem nebo předměty 
v blízkosti kolejí, jako jsou návěstidla nebo sloupy trakčního vedení.  
Tím jsme vám možná také odpověděli na otázku, proč se vám zdá 
rychlovlak Pendolino méně prostorný než jiné vlaky.

Místa pro osoby na vozíku jsou v pendolinu ve středním voze sed-
mivozového vlaku. Nástup je označenými dveřmi. Ty nejsou vybaveny 
speciální zvedací plošinou, a proto je při použití pendolina nutné vždy 
použít mobilní mechanicky ovládanou plošinu na nástupišti.

Z nástupního prostoru vede chodba do oddílu pro cestující a je 
zde umístěn vstup na bezbariérové WC.

Dveře na WC jsou ovládané tlačítky a pro otevření a zavření jsou 
vybaveny pneumatickým pohonem.  WC je přizpůsobeno pro pohyb 
osoby na vozíku včetně obvyklého sklopného madla vedle toalety. 
Splachování se ovládá tlačítkem. Voda v umyvadle je ovládána 
fotobuňkou. Na WC je umístěno tlačítko pro přivolání pomoci. 

Dvě místa pro vozíčkáře jsou vyhrazena na kraji velkoprostorové-
ho oddílu hned za vstupními, fotobuňkou nebo tlačítky ovládanými 
automatickými dveřmi. Nacházejí se zde sklopné sedačky. Vozíčkáři 
zde mohou využít i sklopné stolky umístěné v zádových opěrkách  

PENDOLINO – „TANČÍCÍ“ RYCHLOVLAK 
PRO KLASICKÉ TRATĚ
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přední řady sedaček nebo elektrickou zásuvku a konektor USB pro 
dobíjení elektroniky. Zásuvka však není dimenzovaná na větší odběry 
energie např. pro dobíjení baterie elektrického vozíku. 

Nevidomí, slabozrací a neslyšící ocení vlakový rozhlas a po mo-
dernizaci vlaků nově dosazené monitory LCD u stropu nad středo-
vou uličkou v oddílech vozů, jejichž prostřednictvím jsou cestující 
informováni o jízdě vlaku. Pro nevidomé cestující jsou v soupravě 
na řadě míst, např. u různých tlačítek ovládání dveří nebo u seda-
ček, informace v Braillově písmu. 

Pendolina jezdí přibližně každé dvě hodiny na trase Praha – Os-
trava/Bohumín se zastávkami v Pardubicích a Olomouci. Dva páry 
vlaků denně pokračují ze severní Moravy přes Prahu jako vlaky IC 
Pendolino do Plzně, Stříbra, Plané u Mar. Lázní, Mariánských Lázní 
a Chebu a jeden vlak pokračuje až do Františkových Lázní. Pendoli-
nem se denně svezete také na Slovensku po trase Praha – Ostrava 
– Žilina – Poprad-Tatry – Košice. Tento vlak u nás zastavuje navíc 
také v Kolíně, České Třebové a v Českém Těšíně. V pátek odpoled-
ne navíc jezdí z Prahy do Košic posilové pendolino, které se z Košic 
zpět do Česka vrací v sobotu ráno.  
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V roce 2014 vyrazily na české koleje první soupravy railjet. 
Tento typ převzaly České dráhy od rakouských železnic ÖBB, které 
provozují přibližně 60 souprav na linkách z Vídně do Budapešti, 
Štýrského Hradce, Villachu, Benátek, Mnichova nebo Curychu. Díky 
pořízení těchto vlaků spolupracují České dráhy a ÖBB na provozu 
mezinárodní linky Praha – Brno – Vídeň – Štýrský Hradec, kde 
railjety obsluhují všechny spoje. Od letošního léta jezdí navíc jeden 
pár vlaků na okraji dne také do Bratislavy. 

Railjety jsou moderní vysokorychlostní netrakční soupravy 
od společnosti Siemens. Mohou jezdit rychlostí až 230 km/h. Vlaky 
mají charakter ucelených jednotek s pevnými přechody mezi vozy, 
což ocení například nevidomí a slabozrací a lidé, kteří se těžko 
pohybují. Pohybu mezi vagóny nebrání žádné dveře ani nerovné 
přechodové můstky. Nejsou však vybaveny pohonem, a tak jejich 
pohyb musí zajistit klasická lokomotiva. U nás používáme rakous-
ké stroje řady 1216 přezdívané Taurus. Zajímavostí je, že jedna 
z těchto lokomotiv vytvořila světový rekord v rychlosti lokomotivy 
hodnotou 357 km/h. 

V modrých českých vlacích jsou pro vozíčkáře vyhrazená místa 
ve druhém voze, v rakouských červených vlacích pak ve třetím voze 
od začátku vlaku, tedy od řídicího vozu s aerodynamickým čelem. 

Lidem na vozíku umožňují nástup elektricky poháněné skládací 
plošiny u dveří označených mezinárodním symbolem bezbariéro-
vosti. Jejich obsluhu zajišťuje doprovod vlaku. Nosnost plošiny je  

RAILJET – RAKOUSKÝ ELEGÁN 
V ČESKÉM OBLEKU 
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300 kg. Plošina je prakticky kolmo k soupravě, a tak je na ni na ná-
stupišti snadný nájezd.  Z nástupního prostoru je vstup do oddílu 
pro cestující a do bezbariérového WC. 

Do oddílu pro cestující se vstupuje přes dveře ovládané foto-
buňkou. V oddíle, který je zařízen jako 1. třída, se nacházejí dvě 
až tři místa pro vozíčkáře. Vozíčkáři a jejich doprovod, držitelé 
průkazů ZTP-P, jsou zde odbaveni za obvyklých podmínek. Dvě 
místa jsou po stranách vstupních dveří, kde jsou sklopné sedačky, 
a jedno místo lze využít naproti mezi sedačkou a průchozí uličkou. 

Volný prosto pro pohyb na vozíku je zde bohatě dimenzován. Také 
doprovod zde má místa k sezení. Cestující mají v oddíle k dispo-
zici větší stoly, elektrické zásuvky a USB konektory pro napájení 
drobné elektroniky a nacházejí se zde také nouzová tlačítka pro 
přivolání pomoci. V sousedním oddíle je malý restaurační vůz, 
ze kterého vám nabídnou donášku jídel a nápojů z kompletního 
jídelního lístku. 

Na opačné straně nástupního prostoru se nachází prostorné 
bezbariérové WC. Vstupní dveře mají pohon a ovládají se tlačítky 
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vně a uvnitř toalety. Splachování, pouštění vody u umyvadla 
a sušení rukou horkým vzduchem se zde ovládají tlačítky. 
Ta jsou pro slabozraké a nevidomé ve výrazném barevném 
a reliéfním provedení s hmatovými znaky. Na WC a také v ná-
stupním prostoru se nachází několik nouzových tlačítek pro 
přivolání pomoci.  

Pro slabozraké, nevidomé a sluchově postižené jsou v rail-
jetech další prvky pro snadnou orientaci a bezpečné cesto-
vání. Jedná se o hlasové informace a také o monitory s údaji 
o jízdě vlaku. Dveře mezi oddíly fungují většinou na fotobuňku 
a automaticky se otevírají. Nástupní dveře jsou vybaveny bez-
pečnostními prvky proti sevření osoby a signalizací, upozorňu-
jící na jejich zavření. 

Railjety jezdí pod názvem Vindobona každé dvě hodiny 
na trase Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno – Břec-
lav a dál pokračují do Vídně a Štýrského Hradce. Od letní 
změny jízdního řádu pak jezdí jeden vlak na okraji dne z Prahy 
přes Břeclav do Bratislavy (večer tam, časně ráno zpět).  
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V kooperaci s německou společností DB provozují České dráhy 
vlaky EuroCity Berliner na lince Praha – Berlín – Hamburk. V České 
republice zastavují na pražském hlavním nádraží a nádraží v Ho-
lešovicích, v Ústí nad Labem a v Děčíně, kde je možné přestoupit 
na bezbariérové spoje do různých míst Ústeckého a Libereckého 

kraje. Jednou denně jezdí tento typ soupravy také na vlaku EuroCity 
Metropolitan Slovenská strela v trase Praha – Pardubice – Brno 
– Břeclav – Bratislava. Expresy Berliner jezdí v Německu rychlostí 
až 200 km/h, a jsou tak v současnosti nejrychlejšími vlaky, které 
provozujeme, proto stojí vedle rychlovlaků Pendolino a railjet 
za zmínku. 

Pro projekt rychlého spojení ČD a DB z Prahy do Berlína a Ham-
burku vzniklo několik modernizovaných souprav včetně bezbariéro-
vého vozu, který byl kompletně přestavěn z klasického nepřístupné-
ho vagónu s kupé. 

Nástup do vozu je možný krajními mezinárodním symbolem 
označenými dveřmi o nutné světlé šířce 80 cm. Vůz však není vy-
bavený plošinou a nástup je možný podobně jako u pendolin pro-
střednictvím mechanicky ovládané mobilní plošiny na nástupišti. 
Tou jsou stanice na trasách těchto vlaků vybaveny jak u nás, tak 
v Německu, takže se lze bez problémů vydat i na cestu za naše 
hranice. Z nástupního prostoru vede široká chodba okolo WC 
a dětského oddílu do velkoprostorového oddílu pro cestující. Zde 
jsou v blízkosti vstupu dvě sklopné sedačky. Po jejich sklopení 
vzniká velký prostor pro pohyb a umístění vozíků. U sedaček jsou 
samonavíjecí pásy pro zajištění vozíků. V prostoru se nachází 

RYCHLÝ VŮZ PRO PROJEKT „HAMBURK“ 
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větší stůl, který mohou cestující na vozíku využít. Cestování 
v tomto voze je komfortní také díky vybavení vozu elektrickými 
zásuvkami pro napájení drobné elektroniky nebo díky Wi-Fi 
připojení k internetu. Prostor je vybaven nouzovými tlačítky pro 
přivolání pomoci. 

Prostorné bezbariérové WC je přístupné ze spojovací chodby. 
Široké posuvné dveře jsou ovládány tlačítky s výraznými barvami 
a reliéfy pro slabozraké a nevidomé. Pohyb dveří zajišťuje pohonná 
jednotka. Spouštění vody u umyvadla a teplovzdušného sušáku 
rukou je automatické na fotobuňku. Splachování je ovládané 

tlačítkem. Na toaletě se nachází také dvojice nouzových tlačítek pro 
přivolání pomoci v různé výšce a místech. 

Celé soupravy EuroCity Berliner jsou obvyklým způsobem 
přizpůsobené pro cestování nevidomých, slabozrakých a neslyší-
cích. Všechny vozy v těchto soupravách jsou vybaveny rozhlasovým 
zařízením a monitory s údaji o jízdě vlaku a nadcházejících zastáv-
kách. Pro bezpečný nástup a výstup jsou dveře vybaveny zvukovou 
a světelnou výstrahou. Ve všech vozech lze využívat přípojky 230 
V a USB konektory pro napájení drobné elektroniky. Vozy jsou vyba-
veny také Wi-Fi připojením k internetu. 

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI
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ROZSAH SLUŽEB PRO 
CESTUJÍCÍ S HANDICAPEM 
BY MĚL BÝT MINIMÁLNĚ 
V NAŠICH VLACÍCH ZACHOVÁN
České dráhy postupně zasmluvňují dopravní obslužnost v jednotlivých krajích, finalizuje se také 
smlouva na dálkovou dopravu s ministerstvem dopravy. Jaké mají objednatelé požadavky? O kolik 
procent trhu dopravce přijde a je to pro něj ohrožující? Na tyto a další otázky odpovídal v rozhovoru 
pro Mosty člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele pro obchod Radek Dvořák.

Jak hodnotíte výsledky jednání s kraji?
Veřejná doprava je ve všech krajích největší 
rozpočtovou položkou, každý kraj chce mít 
tedy jistotu, kolik bude obslužnost stát, 
a přirozeně tlačí na co nejnižší cenu a nej-
vyšší možnou kvalitu. Jedná se o kontrakty 
za stovky milionů korun, je proto logické, 
že jednání trvají delší dobu. Jde primárně 
o úroveň poskytovaných služeb a hledání 
vyváženosti mezi požadovanou kvalitou 
a finančními možnostmi ČD i krajů. Obnova 
vozidlového parku něco stojí, roste i cena 
základních vstupů, jako je elektrická ener-
gie nebo mzdové náklady z důvodu nízké 
nezaměstnanosti na trhu. Je proto důležité, 
abychom i my hledali rezervy a možnosti 
tak, aby finanční zatížení krajů bylo co 
nejnižší.  

Často se v souvislosti s novými smlouvami zmiňu-
jí sankce. Jsou přísnější než ty stávající?
Kraje kladou na kvalitu, řazení a služby 
na palubě velký důraz, s čímž souvisí 
i nastavení sankčního systému. Ve smlou-
vách jsou nastaveny parametry provozu, 

odbavení, IT systémů, čistoty a je nutné je 
dodržovat. Tlak na kvalitu bude rozhodně 
vysoký. 

Naše čtenáře bude samozřejmě zajímat, zda se 
teď nezhorší možnosti přepravy vozíčkářů a jinak 
handicapovaných cestujících?
Při jednáních s objednateli tuto otázku 
vždy otevíráme. Naší snahou je, aby rozsah 
služeb, které dnes pro zákazníky s handi-
capem zajišťujeme, byl minimálně v našich 
vlacích zachován. Disponujeme stovkami 
vozidel, která jsou uzpůsobena k jejich 
přepravě, a nasazujeme je na spoje napříč 
celou Českou republikou. Po dohodě s kraj-
skými samosprávami další nová vozidla 
nakoupíme a ta budou automaticky bezba-
riérová. Už jsme například pro regionální 
dopravu zadali výrobu jedenatřiceti elektric-
kých a pěti netrakčních jednotek. Zároveň 
dobře funguje náš objednávkový systém 
a také ten chceme dál rozvíjet. Od ledna 
jsme už na základě požadavků handica-
povaných zákazníků realizovali na 3000 
přeprav. To je velmi pozitivní. Nejen že to 
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NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
ČD RADEK DVOŘÁK:



dokládá, že systém funguje, ale zároveň to 
znamená, že se tito lidé i díky nám nebojí 
víc cestovat a mohou žít aktivněji než dříve. 
Za celý loňský rok s námi takto cestovalo 
přes sedm a půl tisíce lidí. 

Stává se vám, že přesto nejsou někteří s tímto 
systémem stoprocentně spokojeni?
Ne vždy můžeme objednanou přepravu rea-
lizovat. Třeba zrovna nemáme k dispozici 
odpovídající vůz nebo nemůžeme v kon-
krétní čas zajistit asistenci při nástupu 
a výstupu. Nebo je zkrátka již kapacita 
daného spoje naplněná. To se pochopitel-
ně stává. Snažíme se ale vždy nabídnout 
alternativu. A naopak bych řekl, že přibývá 
pochval, což mě těší, protože spokojený 
zákazník většinou necítí potřebu nám psát. 

Ještě se vrátím k tržní pozici ČD po roce 2019. 
Kolik u vás nakonec kraje objednají vlakokilo-
metrů?
Letos máme pod smlouvami 85,7 milionu 
vlakokilometrů a předpokládáme, že se 
nám podaří uzavřít smlouvy na zhruba 82,5 
milionu. Pokles bude tedy necelá 4 procen-
ta rozsahu. Takový výsledek, po dlouhém 
procesu jednotlivých jednání a v době oteví-
rání trhu, považujeme za úspěch. V zásadě 
jsme uhájili přes 96 % dnešních výkonů 
v regionální dopravě. 

Regionální doprava je, což je obecně známé, 
ztrátová. Co je potřeba změnit, aby byla profita-
bilnější?
Segment regionální dopravy je dlouhodo-
bě podfinancován. V nových smlouvách 
se proto snažíme tento dluh z minulosti 
přenastavit. To mimo jiné znamená trochu 
jinou formu smlouvy, respektive krytí vznik-
lých nákladů, které napřímo neovlivníme. 
Myslím tím trakční náklady, jako elektřina 
a nafta a cena lidské práce. My sami ale 
musíme být mnohem aktivnější, přicházet 
s nápady zefektivnění dopravy v krajích 
a nabízet možné optimalizace dopravních 
modelů či oběhů tak, aby i tento segment 
byl dlouhodobě v černé nule. Takové nápa-
dy existují, regionální obchodní centra mají 
tu nejlepší znalost v krajích. Postupně tedy 
selektujeme racionální náměty a musíme 
je umět uvést do reality. Souvisí to i s prací 
s obsazeností a přepravními proudy. 

Pojďme na dálkovou dopravu. Jaká je situace 
v tomto segmentu? 
Nyní jsme po rozstřelech, které všichni 
víme, jak dopadly. Ministerstvo dopravy 

v březnu na úřední desce oznámilo, že 
uzavře velkou smlouvu s ČD na obslužnost 
dálkových linek. V současné době děláme 
vše pro to, abychom připravili tzv. velkou 
smlouvu a k ní finanční model za akcepto-
vatelnou cenu. V ní ale chceme nabídnout 
i určité investice do vozového parku. Z dlou-
hodobého hlediska je nutné do osobní do-
pravy investovat, abychom zvýšili konkuren-
ceschopnost železnice jako celku. Na každý 
pád i v dálkové dopravě dojde v roce 2020 
k redukci našich výkonů oproti roku 2019, 
konkrétně cca o 8 %. To znamená, že část 
přeprav imobilních cestujících nebudeme 
moci realizovat, protože zkrátka na někte-
rých linkách už nebudou jezdit vlaky ČD.

Hospodaření Skupiny ČD skončilo v roce 2018 
ziskem ve výši téměř 1,2 miliardy korun. Jak ale 
vypadá výhled v kontextu výsledku vyjednávání 
do budoucna? 
Vyšli jsme z jednotlivých nacenění, která 
jsme předali krajům a ministerstvu, a sesta-
vili jsme střednědobý ziskový plán do roku 
2023. To nám dalo jasný rámec, nyní 
musíme zajistit, abychom jeho základní 
předpoklady naplnili. Nové smlouvy ale 
nevyřeší vše. Budeme muset hledat kromě 
možnosti optimalizace nákladů i možnosti 
dodatečných tržeb. 

Můžete být konkrétnější?
Jedna věc je optimalizovat firmu v řádu 
stamilionů, druhá věc je soustředit se 
na návyky, které nejsou ekonomické, 
tedy že přestaneme dělat věci v rozsahu, 
v jakém je dnes provádíme. K aktivitám 
týkajícím se nákladové stránky ve větším 
rozsahu je určitě důležité aktuálně zmínit 
návrh alternativ zajišťování náhradní auto-

busové dopravy do budoucna. V roce 2018 
jsme za ni zaplatili takřka jednu miliardu 
Kč, a i když je z větší části kompenzová-
na ze strany SŽDC, stále je značná část 
nákladů nekrytá a je účelné hledat cesty, 
jak tuto částku snižovat. Také v kontextu 
určité ztráty trhu, překlopení vybraných 
krajů do režimu brutto aktualizujeme naši 
strategii rozvoje distribučních kanálů do bu-
doucna. Distribuční síť je velmi cenná, ale 
poměrně nákladná a je namístě si potvrdit, 
zda jsou naše úvahy správné. Nelze ale 
opomenout i zdánlivě nepatrné náklady, 
které však ve finále generují výdaj v řádu 
milionů korun. Mým oblíbeným příkladem 
je rušení pevných telefonních linek. Také 
například omezíme tisk vlakových průvodců 
a knižních jízdních řádů. Stojí to miliony 
korun a v momentě, kdy nepůjde o poža-
davek objednatele, budeme tedy chtít vše 
publikovat v elektronické formě. 

Zároveň ale mluvíte o masivních investicích. ČD 
mají ambici investovat do vlaků takřka 40 miliard 
korun v následujících pěti letech. Je to tak?
Na tom se nic nemění. České dráhy 
disponují velmi ambiciózním, ale reálným 
plánem z hlediska jejich zafinancování. 
Racionálně soutěžíme rámcové smlouvy 
na čtyři základní řady vozidel pro regionální 
a dálkovou dopravu a bude vyhlášen i tendr 
na dodávku nových lokomotiv.  Jednotli-
vé zakázky jsou postupně dokončovány 
a do konce roku očekávám uzavření většiny 
jednotlivých smluv pro dodávky v regionál-
ní dopravě, do poloviny roku příštího pak 
zasmluvnění nových vozů pro mezinárodní 
dopravu a nové lokomotivy. Celkem se 
může jednat až o 175 nových jednotek, 
230 vozů a 65 lokomotiv.  
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Naší snahou je, aby rozsah služeb pro 
zákazníky s handicapem byl minimálně 
v našich vlacích zachován. Disponujeme 
stovkami vozidel, která jsou uzpůsobena 
k jejich přepravě, a nasazujeme je 
na spoje napříč celou republikou. 
Po dohodě s krajskými samosprávami 
další vozidla nakoupíme a ta budou 
automaticky bezbariérová.

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI



48

V Poslanecké sněmovně se Andrea Brzobohatá zabývá hlavně problematikou zdravotně 
postižených, s níž má i osobní zkušenost. Zákeřná bakterie meningokoka ji před devíti lety 
připravila o obě dolní končetiny. Přesto si  uchovala pozitivní náhled na život a totéž doporučuje 
ostatním, kteří se ocitli v podobné situaci.

Vážená paní poslankyně, uplynul již více než 
rok a půl od doby, kdy jste byla zvolena do Sně-
movny za hnutí ANO. Můžete říci čtenářům pár 
slov o tom, jak jste se dostala k politice?
Asi tím, že jsem začala pomáhat druhým. 
Po nemoci mně trvalo delší dobu, než jsem 
se ze všeho vzpamatovala a přišla na to, 
že to, co bylo, už se nikdy nevrátí… A tam 
to všechno začalo. Protože co uděláte pro 
druhé, to se vám několikrát vrátí. Založila 
jsem sdružení pro lidi po amputaci a začala 
dělat osvětu očkování celkově a hlavně 
proti meningokokovi. Seznámila jsem se 
s hejtmankou Jarkou Pokornou Jermanovou 
a ta mně dala příležitost na kandidátce. 
A pak to všechno začalo...

Jste členkou několika výborů a podvýborů Posla-
necké sněmovny. Můžete nám přiblížit členství 
a práci v těchto orgánech? 
Moc jsem chtěla být ve zdravotním 
a sociálním výboru. To se mi povedlo. Je 
to moje parketa. Chci pomáhat hlavně 
handicapovaným, proto jsem taky tady. 
Když jsem přišla do Sněmovny, měla jsem 
představu, že všechno půjde mnohem 
rychleji, ale... Až tady jsem pochopila, že 
to není tak jednoduché. Všechno souvisí 
se vším. Ráda bych, aby se zvýšil příspě-
vek na péči i v prvním a druhém stupni, 
ale nejsou na to v současné době peníze. 
Taky mi vadí posuzování příspěvku.  Je 
toho prostě mnoho, co by se mělo změnit, 
ale chápu, že se musí všechno dělat 
postupně.

Doplatky na zdravotní pomůcky jsou 
také problém. Hlavně bych ale chtěla, aby 
očkování proti meningokokovi bylo hrazené 
státem. Je to pro rodinný rozpočet dost 
velká částka, tak bych ráda, aby byly děti 
chráněné. Myslím, že se k tomu schyluje, 
ale nebudeme předbíhat.

Také jsem místopředsedkyně petičního 
výboru.

Podle našich informací jste jedinou členkou Po-
slanecké sněmovny, která má zdravotní postižení. 
Z médií víme, že jste prodělala nějakou nemoc. 
Můžete čtenářům přiblížit, co se vám stalo?
Před téměř devíti lety jsem dostala dle 
mě obyčejnou chřipku, ale bohužel to tak 
nebylo. Byla to meningitida. Upadla jsem 
do umělého spánku a probudila se až 
po pěti týdnech bez dolních končetin. Ty mi 
museli amputovat, aby mi zachránili život. 
Bakterie meningokoka je nejzákeřnější 
na světe. Od jejího vypuknutí trvá 24 hodin 
a člověk umírá. Nejhorší je, že její příznaky 
jsou dost špatně rozeznatelné, a proto to 
očkování. Nikomu bych to nepřála, bylo to 
peklo na zemi.

Jak vaše zdravotní postižení ovlivňuje vaši práci 
poslankyně Parlamentu ČR?
Myslím, že vůbec. Někdy je to náročné i pro 
zdravého člověka, tak i pro mě. Ale zvládnout 
se to dá. Pro mě je výhoda, že jsem si hodně 
věcí prožila na vlastní kůži, tak vím, co a jak 
se děje. Určitě je ale Sněmovna pro mě něco 
nového a ani teď po dvou letech hodně věcí 
nevím. Proto bych tady chtěla zůstat i další 
volební období. Čtyři roky jsou málo. Něco 
začnete a už pomalu končíte.

mosty 3|2019
TEXT: Václav Krása
FOTO: archiv Andrey Brzobohaté

„Naučila jsem se díky handicapu, že 
všechno potřebuje svůj čas a že hlavou 
zeď neprorazíš. Byla jsem dříve hodně 
urputná a to se snažím teď nebýt.“

POSLANKYNĚ ANDREA BRZOBOHATÁ: 

NEMOCÍ ANI ÚRAZEM 
ŽIVOT NEKONČÍ
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Taky Sněmovna není moc přizpůsobe-
ná handicapu. Mám výhodu že chodím, 
protože na vozíku byste se třeba na výbory 
vůbec nedostal. A když už ano, tak pak 
nemáte ani možnost jít někam na bez-
barierové WC. Je to prostě stará budova 
a s handicapem tady nikdo nepočítal. Mu-
sím ale říci, že jsou tady všichni nesmírně 
ochotní a chtějí pomoci, takže si nemám 
na co stěžovat.

Na webu Poslanecké sněmovny lze vyhledat, že 
jste byla předkladatelkou téměř deseti novel 
zákonů. Můžete čtenářům časopisu Mosty říci, 
která oblast legislativy vás nejvíce zajímá?
Tolika novel? To ani nevím. Ale jak už 
jsem uvedla, zajímá mě hlavně oblast 
handicapu.

Co vás nejvíce potěšilo v poslední době v Posla-
necké sněmovně?
Hlavně asi to, že jsme tady výborná parta 
lidí. Seznámila jsem se s hodně kolegy, 
se kterými si moc rozumím. Nikdo na mě 
nepohlíží jako na někoho méněcenného, 
berou mě jako parťáka a vůbec nevadí, že 
nemám nohy. Když jsem ležela v nemocnici, 
nikdy jsem si něco takového, že budu v Po-
slanecké sněmovně, vůbec nepředstavova-
la. A vidíte, když člověk něco chce a dělá to 
s láskou, dokáže to.

Na co se v poslední době soustředíte v Poslanec-
ké sněmovně a co považujete za velmi důležité 
ve své práci?
Témat je hodně. Teď mě třeba zaujalo, že 
ČR vyplácí cizincům asi dvě miliardy ročně 
na různých příspěvcích, a oni neplatí ani 
sociální a zdravotní pojištění. Pak nejsou 
peníze pro naše lidi po úraze a nemocích. 
Nemůžeme se ke všem chovat tak rozdá-
vačně. Hlavní je postarat se o naše lidi, 
kteří za to, co se jim stalo, vůbec nemo-
hou. Je potřeba si uvědomit, že do takové 
situace se může dostat úplně každý. 
Nikdo neví, co bude za minutu, hodinu, 
druhý den...

Na závěr bych se vás rád zeptal, zda chcete něco 
vzkázat čtenářům časopisu Mosty?
Naučila jsem se díky handicapu, že 
všechno potřebuje svůj čas a že hlavou zeď 
neprorazíš. Byla jsem dříve hodně urputná 
a to se snažím teď nebýt.

 Všem bych vzkázala, že nemocí ani 
úrazem život nekončí, naopak, člověk si 
mnohem více váží života. 

ROZHOVOR
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upotřebíte všude není možnost výtahu schodišťové plošiny Použití
možné interiéru, exteriéru
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mosty 3|2019
TEXT: Stanislava Zahálková
FOTO: MUP, Pestrá, o.p.s.

BEZBARIÉROVÉ CESTOVÁNÍ 
V TEORII I PRAXI
Metropolitní univerzita Praha (MUP) rozšiřuje od zimního semestru 2019/2020 nabídku svých 
studijních programů, z nichž si mohou vybírat také studenti programu Škola bez bariér, o nově 
akreditovaný profesní studijní program Cestovní ruch. O zaměření programu jsme hovořili 
s jeho garantem doc. Ing. Josefem Abrhámem, Ph.D., ale protože do výuky je jako povinný předmět 
zařazen Přístupný (bezbariérový) cestovní ruch, přizvali jsme si k rozhovoru i experty na tuto 
oblast – Ing. Janu Sirotkovou, Ph.D., a Bc. Michala Pragera, MBA.

Co může nabídnout program Cestovní ruch 
studentům?
Josef Abrhám:
Moderně koncipované studium klade velký 
důraz na intenzivní propojení s praxí, které 
je základním předpokladem pro budou-
cí uplatnění absolventů na trhu práce. 
Bakalářský studijní program Cestovní ruch 
je konzultován a spoluvytvářen s před-
staviteli významných podniků, profes-
ních asociací a institucí veřejné správy. 
Členy rady profesního studijního programu 
jsou například předseda Fóra cestovního 
ruchu Viliam Sivek nebo předseda České 
eventové asociace Jan Kubinec. Profes-
ně zaměřené studium zahrnuje vedle 
kvalitního vzdělání také semestrální praxe, 

přednášky předních expertů, topmanažerů 
a exkurze v podnicích cestovního ruchu. 
Komplexně pojatá skladba předmětů nabí-
zí absolventům široké možnosti uplatnění 
v perspektivním oboru. Studenti si osvojí 
znalosti a praktické dovednosti z fungová-
ní e-Turismu, cestovních kanceláří, kongre-
sových akcí, destinačního managementu, 
přístupného cestovního ruchu, hotelových 
a gastronomických zařízení. Porozumí 
marketingu a managementu podniků 
cestovního ruchu. 

Nespornou výhodou je rozšířené zamě-
ření programu na rozvíjející se segment 
e-commerce a informačních technologií, kte-
ré připraví studenty pro činnosti a budoucí 
výzvy v rámci online trhu cestovního ruchu. 

Působení absolventů v mezinárodním pro-
středí je podpořeno nejširší nabídkou za-
hraničních studijních pobytů a pracovních 
stáží mezi soukromými vysokými školami 
v Česku. Každý student programu Cestovní 
ruch může v případě zájmu absolvovat 
semestrální pobyt v zahraničí. 

S kým se mohou studenti setkat na přednáškách 
v programu Cestovní ruch? 
Josef Abrhám:
Studenti se mohou těšit nejen na tým 
kvalifikovaných pedagogů, ale i řadu 
uznávaných odborníků z praxe, např. 
Ing. Petra Lžičaře, Ph.D. (generálního 
ředitele Le Hotel Group), Ing. Tomáše 
Sedláčka, Ph.D. (makroekonomického 
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stratéga ČSOB), PhDr. Noru Dolanskou, 
MBA (bývalou ředitelku Pražské informační 
služby nebo zastoupení agentury Czech-
Tourism ve Vídni), PhDr. Jolanu Kopřivu 
Myslivcovou (místopředsedkyni Asociace 
cestovních kanceláří ČR a ředitelku školy 
cestovního ruchu Tyrkys), Mgr. Ondřeje 
Špačka (senior manažera společnosti CE 
Traffic). Posluchači tak mohou navázat 
spolupráci s budoucími zaměstnavateli 
nebo objevit příležitost pro vlastní podniká-
ní již v průběhu studia.  

Metropolitní univerzita Praha má dlouholeté 
zkušenosti s unikátním programem Škola bez 
bariér, navazuje vzdělávání v oblasti Cestovní 
ruch na tento projekt?
Jana Sirotková, Michal Prager:
Jedním z povinných studijních předmětů 
programu Cestovní ruch je předmět Přístup-
ný (bezbariérový) cestovní ruch, který nava-
zuje na aktivity programu Škola bez bariér. 
Hlavním partnerem, který spoluvytvářel 
tento předmět, se stala společnost Pestrá, 
o.p.s., jejíž projekt Pestrá cestovka se spe-

cializuje nejen na bezbariérové cestování 
(projekt Bezbatour) u nás i v zahraničí. 
Iniciátorem tohoto ojedinělého projektu so-
ciálního podnikání v ČR je právě absolvent 
programu Škola bez bariér Michal Prager. 

Cestovní agentura Bezbatour vznikla 
v dubnu 2012 jako projekt neziskové orga-
nizace Pestrá, o.p.s.  Hlavní inspirací byla 
portugalská agentura Accessible Portugal. 
V roce 2017 došlo ke změně podnikatelské-
ho plánu a cestovní agentura se od té   

Program Škola bez bariér, který Metro-
politní univerzita Praha úspěšně reali-
zuje od roku 2003, nabízí studium oso-
bám s pohybovým postižením – studenti 
si zde mohou v souladu se stipendijním 
řádem požádat o přiznání stipendia 
ve výši 90 % školného pro celou dobu 
studia. Programem Škola bez bariér 
prošlo již 335 studentů, z toho jich 222 
úspěšně absolvovalo. V akademickém 
roce 2018/2019 studuje ve všech 
oborech i ročnících téměř 70 studentů 
se zdravotním postižením pohybového 
ústrojí. Škála studijních programů, ze 
které mohou vybírat, je nyní rozšířena 
o další možnost – studium Cestovního 
ruchu.

„Vnímání cestovatelů v poslední 
dekádě se výrazně posunulo, a to 
i v oblasti přístupného cestovního 
ruchu. Přístupnost již není považována 
za nadstandardní službu, ale 
za právo cestujících. Důležitou úlohu 
v přístupnosti sehrává mezioborová 
spolupráce a edukace nastupujících 
generací, a o tom tento program je,“ říká 
Jana Sirotková, ředitelka Pestrá, o.p.s. 

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., 
a studijní referentka Metropolitní 
univerzity Praha Mgr. Kristýna 
Moravcová
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doby již nezaměřuje pouze na poskytová-
ní bezbariérových zájezdů, ale prodává 
zájezdy všech velkých ověřených cestov-
ních kanceláří. Projekt bezbariérového 
cestování Bezbatour však tvoří klíčovou 
část Pestré cestovky a nadále se specia-
lizuje na cestovní ruch osob s postižením 

v oblastech příjezdového i výjezdového 
cestovního ruchu. Od svého vzniku je 
cestovní agentura zaměstnavatelem lidí 
s postižením, kteří zastávají pracovní pozi-
ce napříč celou firmou od managementu 
přes prodejní oddělení až po administrativ-
ní pozice. V rámci aktivit projektu Bezba-

tour byla vytvořena ucelená Metodika 
mapování ubytovacích zařízení z hlediska 
bezbariérovosti. Podle ní bylo zmapováno 
více jak 120 ubytovacích zařízení v České 
republice. Zjištění v oblasti výjezdového 
cestovního ruchu jsou doplněna také 
konkrétními praktickými poznatky, které 
získává Pestrá cestovka ze spolupráce 
s dvanáctkou českých cestovních kancelá-
ří a osmi zahraničními partnery.

Takže díky studiu programu Cestovní ruch mohou 
studenti nahlédnout do problematiky cestování 
osob s handicapem?
Jana Sirotková, Michal Prager: 
Studenti se seznámí se specifiky bezbarié-
rového cestovního ruchu v České republice 
a v mezinárodním prostředí. Získají prak-
tické znalosti a dovednosti v komunikaci 
se zákazníky s různým druhem postižení. 
A rovněž si osvojí principy nabídky produktů 
pro osoby se sníženou možností pohybu 
a orientace a s vlivem základních druhů 
bariér na pohybová omezení.

V rámci semestrálních praxí studenti 
budou mít možnost navštívit některou ze 
spolupracujících organizací, kterými jsou 
již zmiňovaná Pestrá, dále pak Národní 
rada osob se zdravotním postižením, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace 
Charty 77 – Konto Bariéry a další.  

Zájem o studium tohoto programu 
a následné pracovní uplatnění v oboru ces-
tovního ruchu očekáváme také u osob se 
zdravotním postižením. Ty by mohly využít 
nejen nabyté znalosti a dovednosti v rámci 
studia, ale také osobní zkušenosti.  

Jan Lhota a Michal Kabát z o. p. s. Pestrá cestovka 
(a asistenční pes Hakim) 
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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
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V Divadle Palace na pražském Václavském náměstí se 7. a 8. června uskutečnil 13. ročník Mental 
Power Prague Film Festivalu. Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným 
postižení uvedl 20 původních filmů z ČR i ze zahraničí, které se utkaly o nejlepší hodnocení. Cenu 
za nejlepší film si odvezl snímek Bylo nebylo organizace Stéblo Sedlčany. Kromě hlavní ceny 
za vítězný film získal i ceny za vedlejší ženskou i mužskou roli a nejlepší scénář. 

LETOŠNÍMU 
MENTAL POWER 
PRAGUE FILM 
FESTIVALU 
KRALOVAL 
SNÍMEK  
BYLO NEBYLO
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Mental Power Prague Film Festival je 
jedinečnou a jedinou přehlídkou tohoto 
druhu na světě. V první festivalový den byly 
na programu filmové projekce, soutěže 
o nejlepší divácký film a autogramiáda. Ná-
sledující den přehlídka pokračovala již tra-
dičním červeným kobercem, hodnocením 
odborné poroty a předáním cen v deseti 
kategoriích. Z významných hostů podpořila 
i letošní ročník patronka festivalu Tereza 
Voříšková, která předávala cenu za nejlepší 
film. Ke spokojenosti, nadšení a nesmírné 
radosti a energii všech přítomných nechy-
bělo vůbec nic.  Zvesela se udělovaly i ceny 
v dalších kategoriích z rukou porotců Marka 
Taclíka, Igora Bareše, Kláry Králíčkové, 
Milana Tesaře, Patrika Nachera a Gabriely 
Zadražilové.

Vyprodaný a zaplněný sál Divadla Palace 
sledoval po oba dva dny skvělé výkony 
moderátorů Vojty Kotka a Radomíra Švece, 
kteří spolu se soutěžícími opět dokázali, že 
Mental Power není náhoda.

Naplnili tak motto letošního festivalu: 
„Bůh nehraje v kostky, hraje ve filmu...“ 

Přehlídku si nenechalo ujít 700 diváků. 
Hlavním partnerem festivalu byla Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR, 

mediálními partnery Česká televize a Rá-
dio 1. Více informací se lze dozvědět  
na www.mentalpower.cz. 
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VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU 
MPPFF 2019
Nejlepší film
BYLO NEBYLO – Stéblo, z. s., Sedlčany, ČR

Zvláštní cena poroty
OZDRAVNÝ POBYT – Kamarád – LORM, Žatec, ČR

Hlavní ženská role
Laura Salajková, ČERT A KÁČA – Spolek Taška Kladno, ČR

Hlavní mužská role
Jiří Štekl, JINEJ – Domov pod hradem Žampach, ČR

Mluvené slovo
NAKRESLI MI BERÁNKA – Rybka, poskytovatel sociálních. služeb., Neratovice, ČR

Vedlejší ženská role
Zuzana Lenerová, BYLO NEBYLO – Stéblo, z. s., Sedlčany, ČR

Vedlejší mužská role
Petr Cihelka, BYLO NEBYLO – Stéblo, z. s., Sedlčany, ČR

Nejlepší zahraniční film
PELLOT – La Pommeraie, Belgie

Cena STINK
ČERT A KÁČA – Spolek Taška Kladno, ČR 

Nejlepší scénář
BYLO NEBYLO – Stéblo, z. s., Sedlčany, ČR  
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FOTO: Tereza Dostálová

DUHOVÉ KŘÍDLO 2019
Ve středu 15. května se v prostorách 
ZUŠ Karla Malicha v Holicích 
uskutečnilo druhé regionální kolo 
festivalu Pod duhovými křídly. Toto 
kolo společně s regionálním kolem 
poličským předchází samotnému 
podzimnímu udílení ceny Duhové 
křídlo, která je určena pracovníkům 
a dobrovolníkům ze sociálních 
služeb. Klienti sociálních služeb 
a organizací působících ve prospěch 
osob se zdravotním postižením 
v krátkých vystoupeních představují 
své dovednosti a um. Akce se konala 
ve spolupráci Pardubického kraje 
s Národní radou osob se zdravotním 
postižením Pardubického kraje. 
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„Je naprosto neuvěřitelné, co na prknech, 
která znamenají svět, dokáží předvést uživa-
telé sociálních služeb,“ uvedl Pavel Šotola, 
radní pro sociální věci a neziskový sektor, 
pod jehož záštitou se tato akce konala. 
„S potěšením konstatuji, že i v ZUŠ Holice, 
kde se akce konala poprvé, ožil celý sál. 
Poděkování patří jak vystupujícím, tak všem, 
kteří se na zdařilých vystoupeních podílejí.“

Program byl opravdu pestrý, cílová 
skupina vystupujících byla různorodá, 
od dětí, dospělých až po seniory. Opět se 

ukázalo, že i přes nepřízeň osudu v podobě 
zdravotních a jiných problémů dokáží žít 
kulturou, dobrou náladou a zábavou. Publi-
kum tvořené studenty holického gymnázia 
bylo báječné a dokázalo vykouzlit úžasnou 
atmosféru, ve které se vystupovalo samo. 
Zatančit jsme si mohli v rytmu romských 
tanců, muzikálu, zazpívali jsme si známé 
melodie, populární písně, společně podu-
pávali a tleskali do rytmu bubnů. Závěrečná 
společná píseň „Co je normální“ měla velký 
ohlas. V programu slavnostního oceňování 

Duhové křídlo 2019, které se uskuteční 
2. října v Muzeu Chrudim, se zcela určitě 
s některými vystoupeními opět setkáme.

Nominace na cenu Duhové křídlo 2019
Do konce května mohla veřejnost podávat 
nominace do 7. ročníku ceny Duhové kříd-
lo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje 
a Národní rady osob se zdravotním postiže-
ním Pardubického kraje v sociální oblasti. 
Každý může touto cestou ocenit záslužnou 
práci v sociálních službách či vyjádřit své 
poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají 
osobám se zdravotním postižením. 

Fyzické a právnické osoby mohly podá-
vat návrhy na nominace do jedné či více 
kategorií. Uzávěrka došlých návrhů byla 
k 31. květnu.

Cena je udělována v následujících 
kategoriích: 
Kategorie I – Profesionál 
Kategorie II – Dobrovolník/Filantrop
Kategorie III – Poskytovatel sociálních služeb
Kategorie IV – Cena Michala Hašta za celo-
životní práci ve prospěch osob se zdravot-
ním postižením

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni 
a celá akce bude zakončena slavnostním 
předáváním cen 2. října 2019 od 15.00 
hodin v Muzeu Chrudim.  
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TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA:

V ČEM, JAK A KDE MŮŽE 
POMÁHAT?
Metody tradiční čínské medicíny (TCM) jsou u nás opředeny mnoha mýty a falešnými výklady. 
Příčin je víc. Především u nás nejsou základní korektivy pro tento obor – neexistuje akreditované 
vzdělání, možnosti kontroly kvality péče, zdravotní pojištění, sociální podpora a výhody. 
Za terapeuty se často vydávají lidé, kteří mají jen povrchní znalosti. V horším případě se považují 
za jakési vyvolené bytosti a mohou klienty i ohrozit na zdraví.

V zemi původu, v Číně, je TCM samozřej-
mě tisíciletí zkoumaným a hlavně praktiko-
vaným souborem metod prevence i léčby. 
Poslední léta slouží především jako doplněk 
standardní zdravotní péče, které říkáme zá-
padní. Nejde o souboj alternativ nebo vyme-
zování, ale o sdílení historických poznatků 
s nejmodernějšími postupy a technologiemi 
včetně IT. Čínské nemocnice mají špičkovou 
odbornou úroveň.
V České republice nedávno skončil krátký 
pokus sdílet poznatky TCM v klinickém 

prostředí za spolupráce českých lékařů. 
Centrum TCM ve FN Hradec Králové bylo 
v ambulantním provozu zhruba tři roky, 
ošetřili tu přes 3000 pacientů, většinou 
s vysokým efektem zlepšení stavu, a více 
než 30 000 žadatelů museli odmítnout pro 
nedostatečnou kapacitu. 

Pokračování projektu bylo svěřeno Na-
dačnímu fondu na podporu Tradiční čínské 
medicíny a alternativ, který sídlí v Praze. 
Zde také vzniklo Česko-čínské centrum 
TCM Praha, poskytující informace, veřejné 

přednášky a osobní konzultace. Vedoucí lé-
kař původně hradeckého projektu Dr. Med. 
Guan Xin, Ph.D., nyní hlavní konzultant 
pražského centra, přišel z partnerské Shu-
guang Hospital ze Šanghaje. Ta vede také 
dlouholetou česko-čínskou spolupráci. 

Pro různé problémy, zejména dlouhodo-
bého nebo trvalého rázu, má TCM řadu za-
jímavých a hlavně účinných postupů. Mezi 
hlavními okruhy diagnóz zkoumaných ve FN 
Hradec Králové byly mj. problémy pohybové-
ho aparátu, vedlejší následky chemoterapie 
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a ozařování, léčba chronické bolesti a řada 
dalších problémů. 

Individuálním zájemcům může Dr. Med. 
Guan Xin poradit po posouzení jejich 
stavu a potřeb. Zajímavé možnosti může 
předvést například rodičům dětí se svalo-
vou atrofií, pacientům s roztroušenou skle-
rózou, pomalým hojením např. pooperač-
ních ran, chronickými kožními problémy, 
ale i třeba vozíčkářům. Ví, že mnozí mají 
potíže s jednostranně namáhanými břišní-
mi svaly a podobně, a připomněl, že TCM 
umí na základě mnohaletých zkušeností 
lékařů tyto problémy efektivně řešit nebo 
aspoň eliminovat.

Česko-čínské centrum TCM Praha tak 
má v čele projektu špičkového lékaře světo-
vé úrovně a může poradit, jak řešit aktuální 
a individuální problémy, a doporučit další, 
i dlouhodobý postup. Jeho provozovatel, Na-

dační fond na podporu Tradiční čínské me-
dicíny a alternativ, má v záměru pomáhat 
lidem, kterým mohou metody TCM nějak 
prospět. Ve spolupráci s Shuguang Hospital 
Šanghaj a samozřejmě s českými lékaři 
praktikujícími TCM, dále pacientskými orga-
nizacemi, nadacemi, ale i třeba krajskými 
úřady pracuje na projektu regionálních 
center sdílené péče. Tam by měli klienti 
k dispozici odborníky-lékaře TCM, osvědče-
né praktiky a maséry s odpovídajícím vzdě-
láním a praktickou edukací. To je autentic-
ké, od čínských pedagogů a lékařů předané 
a s jejich návodem a supervizí aplikované 
v terapeutické praxi. Pohybujeme se stále 
v oblasti nelékařské péče. Legislativa ČR 
bohužel více možností nedává, ale i tak je 
možné pracovat na ochraně pacienta, sle-
dování kvality péče, určité garance úrovně 
a vzdělání. A tak pomáhat léčit.  

Nadační fond 
na podporu Tradiční 
čínské medicíny 
a alternativ
Česko-čínské 
centrum TCM Praha

Opletalova 19, 110 00 Praha 1

E-mail: info@nfptcma.cz

Mobil: 773 007 597 K
O

N
TA

K
T
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V období kolem slunovratu mají bylinky tu největší léčivou moc. Nejsou to žádné babské pověry, 
například u třezalky to bylo i vědecky dokázáno. Sluníčko totiž svítí nejdéle a nejvíce, rostliny 
jsou v květu, ještě čerstvé vitální a svěží po jarních měsících. O svatojánské noci se tradičně 
sbírá devatero svatojánských bylin. My si řekneme, jakých devatero rostlin si můžeme nasbírat 
a nasušit do naší domácí lékárničky, abychom měli pořádné zásoby voňavých bylinek na zimu. 

Pokud máme možnost volby, nejlepší je používat bylinky čerstvé.  
Jestliže ale chceme bylinky sušit, vyrobit z nich tinkturu, olej, mast 
nebo léčivé víno, nastala ta nejlepší doba v roce. V létě se zpravidla 
sbírají nadzemní části rostlin – kvetoucí natě, květy a listy. Vyčká-
me si proto na suchý slunečný den, nejlépe za přibývajícího Měsíce. 
Bylinky opatrně nasbíráme do proutěného košíku, látkové tašky 
nebo papírových sáčků a doma je usušíme ve stinné, dobře větrané 
místnosti. Můžeme je dát v tenké vrstvě sušit do sušicí sítě nebo 
na čistý papír. Skladujeme je za stálé teploty ve tmě nebo v tma-
vých sklenicích. Ideální jsou prachovnice, ale postačí i obyčejné 
zavařovačky. Takto uskladněné bylinky nám vydrží zhruba rok. 

Vybrala jsem pro vás devatero běžných bylin na sušení, které 
v přírodě snadno najdete a jejich květy a kvetoucí natě se dají v létě 
sbírat. Některé z nich si můžete i sami pěstovat na zahrádce.

Tužebník jilmový je přírodní náhrada aspirinu. Pomáhá při 
nachlazení a chřipce, při horečce, bolestech hlavy a při revmatismu 
a dně. Stejně se dá použít tužebník obecný.

Lípa malolistá a velkolistá je nádherný strom, který umí léčit 
už jen svou přítomností. Voňavé květy sbíráme kvůli potopudným 
a močopudným účinkům, působí i proti bolesti a lehce zklidňuje. 
Hodí se do zimních čajových směsí na chřipku a nachlazení. 

Řebříček obecný patří mezi bylinky se silným dezinfekčním 
účinkem, rozmačkaný květ výborně hojí čerstvé rány. Mimo to pro-
spívá celému našemu zažívání, snižuje krevní tlak, pomáhá i proti 
závratím, nevolnostem a některým migrénám. Je to také vynikající 
bylinka na ženské obtíže. 

Vřes obecný: jeho kvetoucí vršky se hodí do čajů na posílení 
psychiky a na léčení ledvin a močových cest. Vřes působí jemně 
a může se užívat dlouhodobě. 

DEVATERO LETNÍCH BYLIN
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Třezalka tečkovaná je nejznámější bylinkou na léčbu depresí. 
Používá se ještě v mnoha dalších indikacích – čistí krev, má antibio-
tické a protizánětlivé účinky, pomáhá při poruchách trávení. Návod 
na hojivý a protizánětlivý Janův olej najdete na konci textu. 

Heřmánek pravý má zevně i vnitřně úžasné hojivé účinky, působí 
protizánětlivě, protibolestivě, proti překyselení, umí léčit i žaludeční 
a dvanácterníkové vředy. Dokáže nás také krásně zklidnit.

Řepík lékařský dokáže léčit celé naše zažívání, je to skvělá 
jaterní bylinka. Je hojivý, při bolestech v krku a ztrátě hlasu poslouží 
jako kloktadlo. V přírodě je stále vzácnější, proto bych vám dopo-
ručila zasadit si ho na zahrádce. Jeho žluté květy zahrádku krásně 
ozdobí a vy máte zásobu bylinek po ruce. 

Meduňka lékařská zklidňuje naše nervy, srdíčko i zažívání. 
Na zahrádkách se snadno pěstuje i množí. Na naší zahrádce už 
meduňka zabírá každý kousek volného místa. Vůbec mi to nevadí, 
přebytky zpracovávám do výborného sirupu nebo karmelitánských 
kapek. 

Měsíček lékařský prozáří každou zahrádku svou nádhernou 
oranžovou barvou. Je sice jednoletý, ale snadno a rád se vyse-
meňuje.  Jeho působení je hodně široké: léčí játra, žlučník a celé 
zažívání. Je protizánětlivý a hojivý, míchá se do bylinkových směsí 
pro ženy. Oblíbená je hojivá měsíčková mast, kterou si můžeme 
snadno vyrobit doma. 

Ostatně i další recepty jsou tentokrát na vnější použití. Můžete si 
tvořit jen tak pro radost nebo vyrobit voňavé dárečky pro své blízké.

Milí čtenáři, přeji vám krásné slunečné léto – a sem tam i letní 
déšť, aby bylo dobře nám i přírodě.   

Janův olej
Volně naplníme sklenici květy třezalky a doplníme za studena 
lisovaným olejem, nejlépe slunečnicovým nebo mandlovým. 
Sklenici lehce uzavřeme a necháme stát tři až pět týdnů na okně 
na slunci, dokud se olej nezbarví do tmavočervena. Každý den 
protřepeme. Přecedíme a pevně uzavřeme. Používáme na ošetřo-
vání odřenin, drobných poranění, křečových žil, vředů a spálenin, 
účinkuje i na bolesti zad, ekzémy, bércové vředy a hemeroidy.

Měsíčková mast
Květy měsíčku lékařského sbírané za slunečního dne kolem 
poledne vložíme do uzavíratelné sklenice, nepěchujeme je. Zali-
jeme olivovým, slunečnicovým nebo jiným za studena lisovaným 
olejem a necháme na slunci 14 dní. Každý den protřepeme. 
Poté slijeme přes gázu nebo vyžehlený kapesník do kastrůlku, 
podle množství oleje vložíme trochu včelího vosku. Na 250 ml 
oleje přidáme zhruba plát velikosti 15x15 cm. Opatrně za stálé-
ho míchání zahřejeme tak, aby se vosk začal rozpouštět. Poté 
hrnec odstavíme, necháme vosk rozpustit a plníme do skleniček. 
Uchováváme v chladu.

Olej z tužebníku pro přitažlivost
Kvetoucí nať tužebníku dáme do skleničky se šroubovacím uzá-
věrem, zalijeme kvalitním za studena lisovaným olejem (olivový, 
slunečnicový, sezamový…) tak, aby kvítky byly zcela ponořené. 
Dáme je na okno, kam svítí slunce a necháme macerovat zhruba 
14 dní. Každý den lahvičku protřepeme, aby olej nezplesnivěl. 
Pak olej přecedíme přes jemný cedníček, vyvařenou utěrku, 
kapesník nebo papírový filtr a uchováváme v chladu. Tento olej 
tradičně používaly o svatební noci nevěsty. Ženy, budete neodola-
telné, když si vetřete trochu oleje za uši, na zápěstí a pod kolena. 
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Třezalka tečkovaná 
na naší zahrádce

Tužebník jilmový

Heřmánek pravý
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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 
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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

Dárkový set – 
dětská zástěrka 
+ dárková 
taštička

Utěrka 
v dárkové krabičce

Přání, dopisní papíry

Dárkový set – 
pánská zástěra 
+ taška na víno

Všechna přání jsou 
včetně obálky.

Reprodukce
obrazů
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