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Green energy
vaše
budoucnost
má zelenou
Jak zůstat stejně efektivní
a přitom spotřebovávat méně?
Jak nezatížit investiční
rozpočty, ale přesto realizovat
úsporná řešení?
ČEZ ESCO – nejsilnější partner
v oblasti zelené energetiky –
pro vás má odpověď.
více informací naleznete na
www.cezesco.cz/greenenergy

EDITORIAL
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou letošní
poslední číslo časopisu Mosty. Uvnitř
časopisu najdete především rozhovor
s ministrem dopravy o dopravě osob se
zdravotním postižením. Prioritně jsou
otázky směřovány na dopravu po železnici.
Dále Vás informujeme o připravovaných
nebo projednávaných zákonech,
o vyhlášení ceny Mosty za rok 2020
a o dalších událostech. Uvnitř časopisu
najdete nominační arch ceny MOSTY,
abyste mohli poslat návrhy na ocenění.
Konečným termínem pro zaslání nominací
je 31. 12. 2020. Najdete zde i ostatní
pravidelné rubriky, jako je Okénko
do poraden a podobně.
Vážení čtenáři, až budete číst náš časopis,
bude již doba adventní a všichni se
budeme připravovat na vánoční svátky
a oslavu příchodu nového roku. Budeme
tak trochu bilancovat. Letošní rok byl pro
nás všechny rokem velmi zvláštním, kdy
jsme byli vystaveni různým zkouškám.
Myslím si, že NRZP ČR v těchto zkouškách
obstála a potvrdila svoje místo v oblasti
ochrany zájmů a práv osob se zdravotním
postižením.
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné, radostné
a pohodové vánoční svátky v pevné víře, že
nás všechny čeká lepší příští rok.

Václav Krása
předseda NRZP ČR
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mosty 5|2020
TEXT: Václav Krása, Zdeněk Žižka,
Jan Hutař, Jitka Pelikánová

K NOVELE ZÁKONA
O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Vážení čtenáři, po mnoha stížnostech na zdlouhavé projednávání prodloužení platnosti průkazů
OZP připravila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR novelu zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Návrh zákona podala skupina
poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským, Václavem Klausem a poslankyněmi
a poslanci z KDU-ČSL. V Poslanecké sněmovně je veden jako tisk 896.

P

ředloha byla projednána v prvním čtení
na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny a nyní by se jí měl zabývat Výbor pro
sociální politiku a zdravotnictví. Vzhledem
k tomu, že z důvodu koronavirové epidemie není možné, aby se veřejnost jednání
účastnila, oslovili jsme poslance vysvětlujícím dopisem, protože vláda k tisku 896
dala negativní stanovisko. To znamená, že
doporučila, aby byl návrh zákona zamítnut.
Poslanecký návrh reaguje na situaci,
která se velmi často opakuje, a sice že jsou
osoby se zdravotním postižením, u nichž není
možné zlepšení zdravotního stavu, opakovaně posuzovány lékařskou posudkovou
službou při žádostech o prodloužení průkazu
pro osoby se zdravotním postižením. Vláda
ve svém stanovisku k tisku 896 s tímto názorem nesouhlasí. NRZP ČR může dokladovat
na mnoha případech, že dochází opakovaně
k posuzování zdravotního stavu, například
u osob po amputaci dolní končetiny a podobně. Tím dochází k zbytečnému vydávání
veřejných prostředků, protože je zřejmé, že
u těchto zdravotních stavů nemůže dojít
ke zlepšení. Poslanecký návrh tuto problematiku řeší. Pokud bude přijat, a NRZP ČR to
velmi podporuje, došlo by nejen k úspoře veřejných prostředků, ale zároveň i k usnadnění
života u osob se zdravotním postižením, které
se právě zdlouhavým úřednickým postupem,
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při posuzování lékařskou posudkovou komisí,
dostávají do situace, kdy nemají platný průkaz osoby se zdravotním postižením.
Vážení čtenáři, posíláme vám úplný text
dopisu, kterým jsme se obrátili na poslankyně
a poslance, aby na jednání Výboru podpořili
náš návrh. Snažili jsme se jim vysvětlit, v čem
se vláda mýlí při svém negativním stanovisku:
Vážené paní poslankyně, vážení páni
poslanci, dovolujeme si poslat reakci
na jednotlivé připomínky vlády k poslaneckému návrhu, tisk 896:
1. Vláda má za to, že v případě vydání
nového průkazu osoby se zdravotním
postižením pouze z důvodu uplynutí doby
platnosti dosavadního průkazu nedochází
již podle stávající právní úpravy k opětovnému posuzování zdravotního stavu žadatele
a že navrhovaná právní úprava je v tomto
ohledu nadbytečná. Vláda upozorňuje, že
navrhovaná úprava navíc směřuje v neprospěch osob se zdravotním postižením,
které nemají nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením přiznán trvale, ale
jen na omezenou dobu, neboť při výměně
tohoto průkazu pouze z důvodu uplynutí
doby jeho platnosti by byl jejich zdravotní
stav opětovně hodnocen, přestože by jejich
nárok na průkaz stále trval.
Připomínky NRZP ČR: Podle mnoha zkušeností klientů NRZP ČR jsou žadatelé o vy-

stavení průkazu z důvodu pouhého uplynutí
doby platnosti předchozího průkazu opětovně posuzováni posudkovým lékařem. A to
i v případech, že jim byl rozhodnutím průkaz
přiznán trvale. Považujeme za naprosto
nezbytné ostře odlišit posuzování samotného nároku na průkaz od řízení o pouhém
vystavení nového průkazu po skončení doby
platnosti původního průkazu.
2. Vláda dále poukazuje na to, že se
návrh zákona nezabývá tzv. principem
srovnatelnosti obsaženým v § 34b odst. 3
zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. Není jasné, jakým
způsobem by bylo postupováno u zdravotního stavu, který není uveden v prováděcím právním předpise, ale je považován
za srovnatelný. Také platí, že stav srovnatelný nemusí být stavem „trvalým“. Návrh
zákona dále nebere v úvahu problematičnost nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení
v případě hodnocení funkčních schopností
v počátečních fázích některých nemocí
nebo úrazů nebo porovnávání funkčních
schopností z hlediska věku.
Připomínky NRZP ČR: Tato vytýkaná absence srovnatelnosti není pravdivá a není
návrhem nikterak narušena. Podle názoru
předkladatelů může být uplatňována
po novele i nadále, beze změny. V případě

TÉMA

vyvíjejícího se stavu s možností výrazného
zlepšení nemusí být přiznán průkaz trvale.
Navrhovaná změna se dotýká výhradně případů, u kterých zůstanou zdravotní následky bez velkých změn… Lékaři tuto prognózu dokážou s naprostou přesností učinit.
Typicky – ztracená končetina již nenaroste,
těžce zlomená páteř s těžkou míšní lézí
znamená trvalé ochrnutí apod. S ohledem
na věk a postup času se následky vždy
spíše zhorší, než aby se lepšily…
3. Vláda upozorňuje, že navrhovaná úprava
§ 35 odst. 5 zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením nestanoví lhůtu, dokdy má držitel průkazu osoby
se zdravotním postižením předložit krajské
pobočce Úřadu práce aktuální fotografii, aby
mu mohla vydat nový průkaz ke dni skončení platnosti dosavadního průkazu.
Připomínky NRZP ČR: Námitku ministerstva
považujeme za bagatelní a obstrukční. Je
v nejvyšším zájmu držitele průkazu - žadatele o nový průkaz dodat fotografii obratem,
po vyzvání. Bez průkazu mu hrozí velké
nepříjemnosti spojené s absencí držení průkazu jako veřejné listiny. Nelze spravedlivě
požadovat na držitelích dodržení jakýchkoliv
lhůt v tomto případě. Úřad, který fotografii
neobdrží, není povinen průkaz vydat. Navrhovaná lhůta pro dodání fotografie a vyrobení nového průkazu je natolik dlouhá, že
zpoždění s dodáním v řádu jednotek dnů
nemůže úřadu způsobit problémy…
4. Vláda nerozporuje záměr, kdy se navrhovaná úprava snaží v § 35 odst. 3 zákona
č. 329/2011 Sb. odlišit situace, ve kterých
se jedná o nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a ve kterých o průkaz
osoby se zdravotním postižením, nicméně
důrazně upozorňuje, že tato změna není
provedena důsledně a nepřispěla by
ke zlepšení stávající právní úpravy.
Připomínky NRZP ČR: Považujeme předložený návrh za zcela dostačující a dobře
řešící zamýšlený účel. Pokud by však
vláda našla v zákoně ustanovení, které by
tomuto návrhu nevyhovovalo, jeho úpravě
ve smyslu předloženého návrhu se nebráníme. Námitka je však natolik obecná,
že se nedá její závažnost a relevantnost
vůbec posoudit. Z těchto důvodů ji tedy lze
považovat pouze za obstrukční.
5. Vláda nesouhlasí s obecným argumentem uvedeným v důvodové zprávě o zbytečném vynakládání veřejných finančních
prostředků v oblasti nákladů na lékařskou
posudkovou službu i její přetíženosti. Vláda
poznamenává, že v roce 2019 bylo 80 %

průkazů osoby se zdravotním postižením
přiznáno bez časového omezení. Posudkový lékař tak posuzuje zdravotní stav
s ohledem na konkrétní situaci a nedochází
k neodůvodněnému stanovení omezené
doby platnosti posudku a tím ani k zátěži
posuzovaných osob, ošetřujících lékařů
a samotných lékařů posudkové služby. Omezená doba platnosti posudku, tedy i nároku
na průkaz osoby se zdravotním postižením
se stanovuje jen v odůvodněných případech
a stanovování doby platnosti posudku je
soustavně monitorováno a kontrolováno ze
strany České správy sociálního zabezpečení.
Připomínky NRZP ČR: Považujeme námitku
za naprosto nepravdivou a zcela odtrženou
od současné praxe. Posudkoví lékaři jsou
v současnosti velmi přetíženi a nezvládají
ani velmi nutné posuzování žadatelů v potřebných zákonných termínech. S jejich
prací jim musí velmi pomáhat asistentky.
Práce tohoto týmu ani režie rozhodně není
levná. Jakékoliv zbytečné posuzování žadatelů v této situaci rozhodování o nárocích
nejen dále prodlužuje, ale samozřejmě
znamená naprosto zbytečné vynaložení
finančních prostředků, které by mohly
být účinněji a smysluplněji vynaloženy
na podporu samotných žadatelů o sociální
dávky. Je tedy zcela irelevantní, jak vysoké
procento zbytečných posudků posudkoví
lékaři realizují. Každý z nich znamená plýtvání penězi ze sociálních zdrojů.
6. Vláda upozorňuje na to, že v důvodové
zprávě nejsou uvedeny důvody, které vedly
k výběru jednotlivých zdravotních stavů,
u nichž se navrhuje vydávání rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením bez časového omezení. Důvodová
zpráva dále neobsahuje vyčíslení předpokládané úspory veřejných finančních prostředků
v oblasti nákladů na lékařskou posudkovou
službu a činnost odborných lékařů a nezabývá se administrativními náklady souvisejícími
s navrhovanou právní úpravou.
Připomínky NRZP ČR: Z vybraných zdravotních stavů nade vší pochybnost vyplývá
jejich trvalost. Následky a jejich trvalost
dokáže spolehlivě posoudit každý ošetřující
lékař. Posudku posudkového lékaře u nich
není třeba… Drobné korekce ve výběru,
po konzultaci s odbornými lékaři jsou v případě potřeby možné. Pokud jsou zmíněny
náklady, přesné vyčíslení je v tomto případě
nepodstatné. Již na první pohled je více než
jasné, že k velmi výrazným úsporám musí
dojít. Pokud přesné náklady ministerstvo
vyžaduje, doporučujeme, aby jejich kalkula-

ci provedlo samo. Má pro ni mnohem lepší
předpoklady a všechny potřebné podklady.
7. Vláda nepovažuje za vhodné zasahovat
do úpravy průkazu osoby se zdravotním
postižením, neboť tato problematika je
obsažena v návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 730), a rovněž
v připravovaném vládním návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná
právní úprava tak zvyšuje riziko věcných
i legislativně technických nedostatků.
Připomínky NRZP ČR: V případě zmiňovaných návrhů novel jde o zcela nedostatečnou nebo žádnou úpravu předmětné problematiky průkazů. Tyto novely tuto ambici
nesledují. Navrhovaná úprava je naprosto
nezbytná, velmi potřebná a akutní. Současný stav způsobuje držitelům průkazu
a žadatelům o jeho vydání značné a často
naprosto neřešitelné problémy.
8. Vláda upozorňuje, že návrh zákona
obsahuje legislativně technické nedostatky
a odchylky od ustálených pravidel vytváření
novel právních předpisů.
Připomínky NRZP ČR: Jde o zcela nepodstatnou, bagatelní připomínku. Pokud
nějaké takové nedostatky navrhovaná
novela má, jsou velmi snadno v procesu
jejího schvalování odstranitelné. Jsme však
přesvědčeni, že námitka je zcela lichá.
Vážení přátelé, z výčtu připomínek a reakcí
NRZP ČR je zřejmé, že vláda v tomto
případě svým stanoviskem postupuje spíše
obstrukčním způsobem, aniž by měla
skutečně vážné důvody k zamítnutí návrhu
zákona. Je to velmi smutné už proto, že
MPSV ČR při svém stanovisku k tisku 896,
které předkládá vládě k projednání, nekonzultovala s NRZP ČR možnost určité dohody
tak, abychom nalezli společné stanovisko.
Je to velmi překvapivé. NRZP ČR se snaží
komunikovat s MPSV ČR, konzultujeme
řadu věcí a jsme překvapeni, že právě v této
věci jsme nebyli osloveni, abychom vysvětlili
naše důvody k vypracování návrhu zákona.
Pracovníci MPSV ČR velmi dobře věděli, že
návrh zákona je z dílny NRZP ČR.
Vážení přátelé, jakmile dojde k dalšímu
projednávání návrhu zákona, budeme vás
samozřejmě informovat. 
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TEXT: Jitka Pelikánová

ON-LINE KONFERENCE
ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY 2020
NRZP ČR se 6. října zúčastnila on-line konference Zdravotnické prostředky 2020, pořádané
společností Porta Medica, s.r.o. Účastníci panelové diskuze hovořili o tématech, které se týkají
procesu posuzování shody zdravotnických prostředků s předpisy EU a přípravy na zvyšování
úrovně odpovědnosti výrobců zdravotnických prostředků (adaptace MDR), úhradové regulace,
HTA a elektronické preskripce zdravotnických prostředků (ePoukaz).
Adaptace MDR
MDR je zkratka pro nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Jeho
cílem je zajistit hladké fungování vnitřního
trhu, pokud jde o zdravotnické prostředky,
na základě vysoké úrovně ochrany zdraví
pacientů a uživatelů a se zohledněním
malých a středních podniků, které v tomto
odvětví působí, a stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti zdravotnických
prostředků s cílem vyřešit obecné otázky
bezpečnosti související s těmito výrobky.
Oblast diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro (dále jen „IVD“) je regulována samostatným nařízením 2017/746
(IVDR).
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích (ST 696) v návaznosti
na MDR upravuje působnost správních
orgánů při výkonu státní správy v oblasti zdravotnických prostředků. Doplňuje
pravidla stanovená přímo použitelnými
předpisy Evropské unie upravujícími oblast
zdravotnických prostředků a upravuje
skutkové podstaty přestupků spočívajících
v porušení povinností stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími oblast zdravotnických prostředků
a povinností stanovených tímto zákonem
a výše pokut za spáchání těchto přestupků.
ST 696 dále řeší otázky, které MDR neřeší
a nechává je na rozhodnutí členských států
6

(např. obnova prostředků pro jedno použití,
registrace distributorů a osob provádějících
servis, předepisování prostředků na poukaz, pravidla fungování etických komisí
a přestupky).
Novela zákona o zdravotnických prostředcích (ST 697) upravuje stávající zákon
tak, aby pokrýval pouze diagnostické zdravotnické prostředky IVD. Součástí je novela
zákona o reklamě, která je současně novou agendou pro Státní ústav pro kontrolu
léčiv (dále jen „SÚKL“). Novela rozšiřuje
působnost zákona o regulaci reklamy
na zdravotnické prostředky a IVD a současně adaptuje čl. 7 nařízení 2017/745.

Úhradová regulace zdravotnických
prostředků na poukaz
Od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nestanovuje pouze
nové úhrady zdravotnických prostředků,
ale i nový proces a pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků
předepisovaných na poukaz a hrazených
z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnické prostředky hrazené ze zdravotního
pojištění na základě předepsání na poukaz
jsou součástí kategorizačního stromu, který je přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se
o 3 skupiny:

- 1 až 10,
- 11 nekategorizované zdravotnické
prostředky,
- individuálně zhotovené zdravotnické
prostředky, a to včetně úprav a oprav
zdravotnických prostředků. SÚKL vydává
Seznam hrazených zdravotnických prostředků v měsíčních intervalech.
Účelem kategorizace je realizace možnosti porovnání zdravotnických prostředků
nebo přístrojů, popis a úhrada za poskytnutou zdravotní péči. Cílem kategorizace
je stejná úhrada za stejný nebo podobný
prostředek nebo přístroj, stejná úhrada
za alternativní zdravotnický prostředek se
stejným terapeutickým efektem (výsledkem), úspora financí z veřejného zdravotního pojištění, které mohou být alokovány
na jinou péči (inovativní), stejná pravidla
pro všechny zdravotní výkony a rozlišení
přístrojů (v zdravotních výkonech amortizace), ZUM, PMAT, poukaz.
K vývoji kategorizace je třeba uvést, že
tu byla tzv. interní kategorizace tvořená
zdravotními pojišťovnami, která byla podkladem pro proces zařazování do úhradového katalogu a pro možné nastavení
ekonomicky nejméně náročné varianty.
S účinností novely zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, se tvoří
kategorizace zdravotnických prostředků
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na poukaz v rámci komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických
prostředků na Ministerstvu zdravotnictví
ČR. Tato komise je složená ze zástupců zdravotních pojišťoven, odborných
společností, profesních komor, asociací
nemocnic, asociací průmyslu v oblasti
zdravotnických prostředků, akademické
sféry a pacientských organizací. NRZP ČR
jako zástupce pacientů je rovněž členem
této komise.
Dále je tvořena kategorizace zdravotnického materiálu ZM (ZUM, PMAT), a to
v rámci pracovní skupiny v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen
„ÚZIS ČR“), kterou tvoří zástupci ÚZIS ČR,
nemocnic, zástupci zdravotních pojišťo-

ven, odborné společnosti a Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Jedná se o standardizované postupy pracovní skupiny na základě
metodiky. V rámci této skupiny je tvořena
také kategorizace přístrojů – technika.
Současné skupiny kategorizací tedy
zahrnují:
- již zmiňované poukazy (01 – 11) v rámci
kategorizačního stromu, který je součástí zákona č. 48/1997 Sb. – příloha č. 3,
- zdravotnický materiál (20 – 79), kde
kategorizaci tvoří ÚZIS ČR,
- technika (80), tj. zdravotnické přístroje,
kde kategorizací tvoří také ÚZIS ČR.
Poslední dvě zmiňované kategorizace
navazují na seznam zdravotních výkonů
a klasifikační systém DRG.

HTA
HTA znamená klinické hodnocení
zdravotnických technologií. Je upraveno
v nařízení Evropského parlamentu a Rady
o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU.
Toto nařízení stanoví společná pravidla
pro klinické hodnocení zdravotnických
technologií, organizační rámec a postupy
pro spolupráci v oblasti zdravotnických
technologií a jejich hodnocení na úrovni
Unie. Stanovuje, že
a) „hodnocením zdravotnické technologie“
se rozumí multidisciplinární komparativní proces hodnocení, který sestavuje
a hodnotí dostupné důkazy o klinických
a neklinických aspektech, spojené s používáním zdravotnické technologie,
7
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který je systematický, transparentní,
nezaujatý a robustní.
b) „zdravotnickou technologií“ se rozumí
léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek či léčebné a operační postupy
a rovněž opatření pro prevenci, diagnózu
nebo léčbu nemocí, které se používají
v rámci zdravotní péče.
Co se týče historie nařízení o HTA, pak
koordinační skupina v něm uvedená provádí společné klinické hodnocení na:
- léčivé přípravky podléhající povolovacímu postupu podle Nařízení (ES) č.
726/2004, s výjimkou přípravků povolených podle směrnice 2001/83/ES;
- zdravotnické prostředky klasifikované
do třídy IIb a III podle čl. 51 nařízení
2017/745 (MDR), podléhající mechanismu kontroly podle čl. 54 uvedeného
nařízení;
- IVD klasifikované do třídy D podle čl. 47
podle nařízení 2017/746 (IVDR) a podléhající mechanismu kontroly podle čl. 48
odst. 6 uvedeného nařízení.
Dle nařízení o HTA bude zasedání koordinační skupiny společně vedeno komisí
a rotujícím spolupředsedou zvoleným ze
členů skupiny prostou většinou. Koordinační
skupina zřídí podskupiny a vybere zdravotnické prostředky podle kritérií uvedených
v nařízení (neuspokojené léčebné potřeby,
možný dopad na pacienty, veřejné zdraví
nebo systémy zdravotní péče, významný
přeshraniční rozměr, významná přidaná
hodnota pro celou Unii, dostupné zdroje).
Autoři a prosazovatelé MDR a IVDR
v nařízení vidí další pokračování klinického
hodnocení a možná i snahy o posuzování
zdravotnických prostředků regulátorem
před uvedením na trh, což bylo nakonec
v MDR zredukováno na „Postup konzultace
v oblasti klinického hodnocení u některých
prostředků třídy III a třídy IIb“, viz čl. 54.
Prosazovatelé HTA pro zdravotně ekonomická rozhodování v oblasti veřejného
zdravotního pojištění zde vidí začátek
evropské HTA platformy. Zastánci evropské konfederace/federace zde vidí šanci
na další provázání států v oblasti prostupující do zdravotnictví.
Je zde důležité zmínit, že existují zdravotnické prostředky, kde má institut HTA
smysl, ale „je zcela nevhodné jej uplatňovat jako automatický kobercový nástroj
8

předřazený vstupu jakéhokoli zdravotnického prostředku (či zdravotního výkonu
prováděného s využitím zdravotnického
prostředku – např. přístroje) do systému
úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
Takové řešení by bylo naprosto neproporcionální, administrativně zatěžující
a v konečném důsledku zbytečně nákladné
pro všechny strany, aniž by se dostavil
očekávaný efekt.“ (www.portamedica.cz/
post/co-bychom-nemeli-ignorovat-zavadeni-hta-zp)

Elektronická preskripce zdravotnických
prostředků (ePoukaz)
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci
se SÚKL připravilo návrh elektronické
preskripce zdravotnických prostředků
do vládního návrhu zákona o zdravotnických prostředcích, ST 696. Prostředek
předepisuje lékař, zubní lékař nebo jiný
zdravotnický pracovník se specializovanou
nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle
zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních, na lékařský předpis: elektronický poukaz, listinný poukaz nebo žádanku.
Návrh obsahuje podmínku, že na elektronický poukaz lze předepsat pouze po dohodě s pacientem, jelikož to může znamenat
omezení výběru výdejce; pro lékaře i výdejce je využívání e-poukazu nepovinné.
ePoukaz je navržen jako nová součást
systému eRecept obsaženého v zákoně
o léčivech, který se skládá ze vzájemně
propojených součástí. Podle toho je navrženo do zákona o zdravotnických prostředcích centrální úložiště elektronických poukazů, založené na stejných principech při
vytváření, rušení a změně jako u eReceptu,
stejných způsobech předání identifikátoru
elektronického poukazu a povinnosti uvádět číselné označení přidělené SÚKL podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Jeho funkce je tedy shodná s centrálním
úložištěm elektronických receptů, tj. zejména shromažďování a ukládání ePoukazů
a záznamů o výdeji. Přístup zabezpečuje
systém eRecept pro předepisující, vydávající, zdravotní pojišťovny a ministerstvo
zdravotnictví.
SÚKL je zřizovatelem a provozovatelem
úložiště a současně správcem a provozovatelem systému eRecept. Bude zveřejňovat
na webu seznam výdejců, kteří mají přístup
k systému eRecept, tj. mají možnost vydat
zdravotnický prostředek na ePoukaz.

Účinnost návrhu je plánovaná
na 26. května 2022. Toto datum je sladěno s IVDR tak, aby ePoukaz začal platit
současně pro zdravotnické prostředky i IVD
ve chvíli, kdy budou účinné oba nové zákony. Při přípravě nového zákona o IVD (podle
IVDR) bude úprava ePoukazu již zahrnuta
do samotného návrhu zákona.
V současnosti probíhají přípravné práce
na zadávací dokumentaci pro informační
systém zdravotnických prostředků (dále jen
„ISZP“). SÚKL zřídí ISZP nejpozději do 18
měsíců ode dne nabytí účinnosti nového
zákona o zdravotnických prostředcích,
nebo do 6 měsíců ode dne spuštění databáze EUDAMED, podle toho, co nastane
později. Do doby uvedení do provozu
ISZP se pro plnění povinnosti distributorů
a osob provádějících servis použije Registr
zdravotnických prostředků.
NRZP ČR jako zástupce širokého okruhu
pacientů jednoznačně podporuje zákonnou
úpravu dobrovolné elektronické preskripce zdravotnických prostředků. ePoukaz
je další možností preskripce k listinnému
poukazu, odpovídá standardům 21. století
a je v souladu s digitalizací zdravotnictví.
Do budoucna by zjednodušil vykazování
lékáren a výdeje zdravotním pojišťovnám
a zprůhlednil celý postup.
Zásadním způsobem by pomohl chronickým pacientům a osobám se zdravotním postižením v případě opakující se
preskripce stále stejných zdravotnických
prostředků (mnohdy je potřebná návštěva
u ambulantního specialisty 1× za půl roku
či 1× za rok, avšak pacient jej musí reálně
navštěvovat každé 3 měsíce jen kvůli nutnosti listinné/papírové preskripce).
Potřebu elektronické preskripce zdravotnických prostředků jasně prokázala první
vlna koronavirové krize, kdy byly zdravotní
pojišťovny donuceny mimořádnými okolnostmi akceptovat praxi skenování poukazů a jejich zasílání e-mailem či přenášení
na flashdiscích apod. I přes skutečnost,
že šlo de facto o mimoprávní režim bez
náležité IT infrastruktury, nedošlo k žádné
nežádoucí praxi, preskripce i výdej zdravotnických prostředků fungovaly. Tím spíše je
žádoucí zakotvit elektronickou preskripci
jako standardní nástroj obsažený v právní
úpravě i pro další období. 
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BEZBARIÉROVOST
NA ŽELEZNICI
VÝZNAMNĚ ROSTE,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY MINISTR
DOPRAVY KAREL HAVLÍČEK
O pokračujícím odstraňování bariér na železnici, objednávkovém systému, nové elektronické
dálniční známce nebo o tom, jak bude trávit letošní Vánoce, jsme si povídali s vicepremiérem
a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem.

M

inisterstvo dopravy pod vaším vedením dalo za úkol Správě železnic zpřístupnit
železniční zastávky. Víme, že vám byl předložen
pětiletý harmonogram. Jak jste s tímto harmonogramem spokojen?
Přístupnost železničních stanic je plně
ve správě státu prostřednictvím Správy
železnic a je jednou z jejích hlavních
priorit. Nový pětiletý harmonogram úpravy
železničních stanic a zastávek byl vytvořen
na základě upraveného systému evidence
staveb, který nyní umožňuje evidovat, zda
10

stavba odpovídá bezbariérové přístupnosti.
Obecně bezbariérovost železnic významně
roste, což dokládají i poslední analýzy. Ty
ukázaly, že v rámci koridorů a dalších důležitých mezinárodních tratí činí podíl stanic
s bezbariérovým přístupem na nástupiště
54 %. V případě výpravních budov na těchto páteřních tratích jde o 50 %. Do roku
2025 má Správa železnic v plánu zvýšit počet bezbariérových nástupišť na páteřních
tratích o dalších téměř 20 %. I proto jsem
velmi rád, že Správa železnic získala v září

cenu Mosty 2019. Toto ocenění považuji
za důkaz, že jdeme správným směrem.
Pane ministře, můžete našim čtenářům přiblížit,
jaké jsou konkrétní prvky přístupné železnice?
Mezi základní prvky bezbariérové přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
patří bezbariérové přístupy do budov
a vybavení nádražních budov, vyrovnávací rampičky, bezbariérová WC, pokladní
a informační přepážky přístupné pro osoby
na vozíku a bezbariérové přístupy na mi-

ROZHOVOR

moúrovňová nástupiště s využitím výtahů,
šikmých chodníků s podélným sklonem
a centrální přechody u jednokolejných tratí.
U osob se zrakovým postižením se Správa
železnic soustředí na budování orientačních hlasových majáčků, informačních
systémů s hlasovým výstupem, vodicích
linií s funkcí varovného pásu na nástupišti
a hmatných štítků na zábradlích a dveřích
veřejných prostor.
Pro osoby se sluchovým postižením pak
slouží elektronické informační systémy
s odjezdy vlaků, řádky s běžícím textem pro
informaci o mimořádnostech a pokladní
přepážky s indukční smyčkou.
Dalším krokem k dosažení přístupnosti
je projekt Euroklíč, díky němuž se postupně
zvyšuje dostupnost především veřejných
hygienických zařízení vybavených jednotným
eurozámkem. V rámci železnice (v drtivé většině jde o toalety na nádražích) bylo instalováno už 185 eurozámků na 127 místech.
Do budoucna tento počet nadále poroste.
Správa železnic také umožnila NRZP ČR
navrhovat priority v této oblasti, aby mohlo
dojít k dřívějšímu odstraňování významných bariér.
Domníváte se, že by NRZP ČR mohla vznést své
požadavky a vyzvednout priority, jako je například úprava železniční stanice Bystřice pod
Hostýnem, kam každoročně přijíždí desetitisíce
poutníků?
Požadavky NRZP ČR určitě může vznést.
Co se týká Bystřice pod Hostýnem, Správa
železnic připravuje rekonstrukci jak železniční stanice, tak novostavbu budovy. Záměr
projektu byl schválen v srpnu 2019 a nyní
probíhá příprava výběrového řízení, které má
být zahájeno v březnu 2021. Zahájení realizace se předpokládá v srpnu 2021 a konec
realizace v červnu 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci činí 540 milionů Kč.
Pane ministře, po celých sto let existence železnice jsme zvyklí, že na každé stanici je personál.
Nový trend velí neobsazovat tyto stanice a vše
digitalizovat. Jak bude v této nové době zajištěna pomoc pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace?
Jak mohli čtenáři zaznamenat, v úterý
29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy
železnic Jiřího Svobody a zástupců Národní
rady osob se zdravotním postižením ČR
uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou zajišťuje Správa železnic
od září tohoto roku na 869 nádražích. Po-

moc ve stanici neboli asistenci pro lidi se
všemi typy zdravotního omezení (tělesným,
zrakovým i sluchovým) od přednádraží
až na nástupiště má na starosti Správa
železnic od prosince 2019. Netýká se to
ale asistence nástupu do vlaku, tu zajišťuje
vždy dopravce.
Asistenci při nástupu do vozidla zajišťuje vždy dopravce a všech 100 stávajících staničních zvedacích plošin vlastní jediný dopravce – České dráhy.
K jakému názoru se kloníte, neměly by být tyto
plošiny spravovány Správou železnic, už jen proto,
aby měli všichni dopravci stejné podmínky?
Jsem si vědom, že v minulosti pořízené
plošiny zůstaly ve vlastnictví Českých drah,
a vedeme diskuzi, zda by se na pořízení
těchto provozních součástí neměl podílet
především provozovatel infrastruktury,
tedy zejména Správa železnic. České dráhy

v současné době disponují 89 plošinami
v 64 stanicích. Jednu plošinu do železniční
stanice Vyškov pořídila společnost RegioJet. Z hlediska právních předpisů představují zdvihací plošiny v železničních stanicích provozní součást zařízení služeb, které
by za cenu sjednanou podle cenových
předpisů mělo být poskytováno nediskriminačním způsobem všem dopravcům. O této
problematice stále jednáme a snažíme se
najít nejefektivnější řešení.
Od prosince 2019 CENDIS spustil vlastní
komunikační a objednávkový systém. Dosavadní
objednávkový systém ČD běží paralelně. Plánuje
se sjednocení těchto dvou systémů tak, aby si
lidé mohli objednat zároveň jízdenku i asistenci
v jednu chvíli na jednom místě?
Z pohledu ministerstva je primárním úkolem zajistit především řádné fungování
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Volně přístupný seznam homologovaných
„vozítek“ iniciovaný od Ministerstva dopravy bohužel ze své podstaty k dispozici není.
Už jen proto, že některé elektrické invalidní
vozíky mohou být zařazené do kategorie
motocyklů (L2e, L6e). Navíc pokud má
vozítko homologaci v jedné zemi EU, pak
je platná v rámci celé EU a není tak možné
vytvořit ucelený veřejný seznam – nedozvíme se rozměry a bohužel neexistuje ani
jednotný evropský registr těchto „vozítek“.
Obecně ale cestujícím doporučujeme obracet se na jednotlivé dopravce a dotázat se,
jaké rozměry mají jejich plošiny.
Co se týká elektronické dálniční známky, pro
držitele průkazu osoby se zdravotním postižením
nedochází od 1. 1. 2021 fakticky k žádné změně
a nemusí se prozatím nikde registrovat. Víme ale,
že se situace bude ještě nějakou dobu vyvíjet.
Při přechodu na elektronickou dálniční
známku se od 1. 1. 2021 pro osoby se
zdravotním postižením skutečně nic nemění a budou nadále od dálniční známky
osvobozeny. O dalším postupu budeme rozhodovat ve spolupráci se SFDI a CENDIS.

Obecně bezbariérovost železnic
významně roste, což dokládají i poslední
analýzy. Ty ukázaly, že v rámci koridorů
a dalších důležitých mezinárodních
tratí činí podíl stanic s bezbariérovým
přístupem na nástupiště 54 %. V případě
výpravních budov na těchto páteřních
tratích jde o 50 %. Do roku 2025 má
Správa železnic v plánu zvýšit počet
bezbariérových nástupišť na páteřních
tratích o dalších téměř 20 %.
Systému jednotného tarifu. Vnímám jako
pozitivní, že s dalšími dopravci probíhají
jednání o zařazení subsystému jednotného tarifu do jejich prodejních kanálů.
Systém objednání asistence na celé síti
funguje v rámci OneTicket již dnes tak, aby
byl schopen odbavit všechny požadavky
pro objednání asistence během přepravy.
Od podzimu tohoto roku existuje možnost
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objednání jízdenky skrze stejný kanál (web
oneticket.cz).
Tak jako se zvětšují a rozšiřují automobily, stejně tak se zvětšují i invalidní vozíky a vozítka, což
může způsobovat lidem se zdravotním postižením problémy při přepravě. Kde se mohou tito
lidé dozvědět více informací, které jim pomohou
při výběru správné kompenzační pomůcky?

Pane ministře, jak vnímáte existenci a činnost
Národní rady osob se zdravotním postižením?
Národní radu osob se zdravotním postižením vnímám jako velmi důležitého partnera pro zajištění lepšího cestování veřejnou
dopravou v ČR. Pan Krása s celým týmem
odvádí dobrou práci, a výsledky jsou vidět.
Společně spolupracujeme na ještě větší
přístupnosti cestování osob se zdravotním
postižením třeba v železniční dopravě a věřím, že dobrá spolupráce bude pokračovat
i nadále. Cíl máme společný.
Blíží se Vánoce, jak je trávíte? A co byste popřál
našim čtenářům?
Letošní Vánoce všichni prožíváme v nelehké době, mnoho tradičních a neodmyslitelných akcí spojených se svátky se
nejspíše neuskuteční. Přesto bych chtěl
popřát čtenářům klidné a radostné prožití
dní kolem 24. prosince, které mají vždy
neopakovatelnou atmosféru. Zároveň bych
chtěl popřát čtenářům vše dobré v roce
2021. Já sám se na Vánoce už těším, tento
rok byl opravdu náročný. Strávím je snad
mimo jiné s nějakou pěknou deskou, třeba
Luboše Pospíšila, Vladimíra Mišíka, Zuzany
Navarové, nebo si pustím Collegium Musicum. To je hudba, kterou mám velmi rád
a relaxuji u ní. 
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TEXT: Antonín Pokorný
FOTO: Handycars

PROJEKT HANDYCARS
ZAJISTÍ MOBILITU
PRO KAŽDÉHO
Cílem projektu, který za dobu své existence prodal více než dva tisíce aut, je komplexní podpora
dopravní mobility osob se zdravotním postižením – od prvotního poradenství při výběru vozu
přes zařízení jeho přestavby na ruční ovládání až po financování a pojištění. Vedle osob se
zdravotním postižením je projekt určený také organizacím pro zdravotně postižené, neziskovým
a charitativním organizacím. Nabízí zvláštní cenové zvýhodnění na vozy Opel a od letošního roku
nově i na vozy Citroën a Peugeot.

K

oupi vozu může usnadnit pětiletý
spotřebitelský úvěr od finančních skupin
jednotlivých značek. Součástí nabídky je
i výhodné pojištění.
Díky příznivým cenám a posuvnému
otevírání zadních bočních dveří jsou pro
vozíčkáře obzvlášť vhodné modely Rifter,

Combo a Berlingo. Úpravcem vozů pro
zdravotně postižené je společnost HURT,
která má v tomto směru dlouholeté zkušenosti.
Klienti programu mají navíc přednost
při objednávání do autorizovaných servisů:
diagnostický servis bez objednávání,

vyzvednutí vozu u zákazníka do vzdálenosti
20 km, zdarma pětiletý asistenční program
pro celou Evropu a samozřejmě i zvýhodněné ceny servisních prací a náhradních dílů.
Do projektu HANDYCARS jsou zařazeni
všichni autorizovaní prodejci značek Opel,
Peugeot a Citroën. 

13

mosty 5|2020
TEXT: Hynek Černý, Lucie Jelínková, Zuzana Strouhalová
FOTO: HZS hl. m. Prahy, Radomír Stošek, Eva Biedermannová

POTŘEBUJEME PROJET,
ABYCHOM MOHLI
ZACHRAŇOVAT,
ŽÁDAJÍ HASIČI
Následující článek si klade za cíl představit problematiku průjezdnosti požární techniky v hustě
obydlených aglomeracích měst a především na sídlištích.

Z

ačínat se má pozitivně. Proto bychom
v úvodu chtěli poděkovat všem řidičům
za zlepšení situace s průjezdností na dálnicích spojenou s tvorbou tzv. záchranářské uličky, díky které se dostáváme
rychleji k dopravním nehodám. Zároveň
v posledních letech zaznamenáváme
i výrazné zlepšení v oblasti přenosných
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů
umístěných na chodbách bytových domů.
Dříve jsme při požárních kontrolách
nacházeli skříňky nástěnných hydrantů
často vykradené. V současné době už si
obyvatelé bytových domů uvědomují, že
uvedené hasební prostředky jsou tam
pro jejich bezpečí a provedení prvotního
hasebního zásahu, který může zabránit
většímu rozšíření požáru a tím minimalizovat škody na majetku i životech. Ke kráde14

žím tedy již dochází spíše ve výjimečných
případech.
Co se ale každoročně z pohledu hasičů
zhoršuje, je průjezdnost požární techniky
po sídlištních komunikacích především
v nočních hodinách a často vlivem špatně
zaparkovaných vozidel. Bohužel přibývá
zásahů, ke kterým složky IZS nedojedou.
Z poslední doby připomeňme bytový požár
v sedmipodlažním panelovém domě v ulici
Proutěná na pražském Jižním Městě, při
kterém v sobotu 10. října 2020 zasahovalo
6 jednotek požární ochrany. Hasičské cisterPři požárních kontrolách hasiči pozorují
pozitivní trend, kdy už nedochází k ničení
a vykrádání nástěnných hydrantů
a přenosných hasicích přístrojů.

POTŘEBUJEME PROJET!

Bytový požár ze dne 10. října 2020 v ulici Proutěná v pražských Kateřinkách, v pozadí zablokovaná hasičská technika.
ny se kvůli zaparkovaným autům v okolních
ulicích nemohly dostat až k místu požáru,
a tak museli hasiči dopravit vodu hadicovým
vedením na vzdálenost přibližně 100 metrů.
Kvůli podobným problémům s průjezdností vznikl společný preventivní projekt
HZS Středočeského kraje a HZS hl. m.
Prahy s názvem „3 metry k životu aneb
Parkujte ohleduplně“. Projekt si klade
za cíl rozšířit povědomí řidičů o hasičské
problematice a dlouhodobou informovaností na sociálních sítích a v celostátních
médiích změnit zažité parkovací návyky
řidičů na sídlištích. Zároveň preventivní
projekt cílí i na jednání s dopravními
odborníky, místní samosprávou a zástupci
jednotlivých SVJ, aby vytvářeli nebo lépe
řečeno alespoň udrželi podmínky požární
ochrany jednotlivých bytových domů na takové úrovni, jako byla v době kolaudace.
Jaké jsou požadavky na příjezd požární
techniky?
 k rodinným domům do vzdálenosti 50
metrů od vchodu;
 u bytových domů do 5 podlaží příjezd
do vzdálenosti minimálně 20 metrů
od vchodu;
 bytové domy nad 5 podlaží by měly mít
zřízenou tzv. nástupní plochu požární
techniky, která se zřizovala cca 5 až 7
metrů od stěny domu a často je součástí
pojezdového chodníku nebo z estetických
důvodů je zbudována ze zatravňovací
dlažby, minimální šířka nástupní plochy
je 3,5 metru;
 lůžková zdravotnická a sociální zařízení
s počtem lůžek nad 15 musí mít zřízenou
nástupní plochu při výšce objektu nad 3
podlaží.

Podrobnější informace lze dohledat
v normě ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů. Uvedené
požadavky se uplatňují na stavby postavené po roce 1976.
Možná si kladete otázku: „Jak poznám,
zda se k našemu bytovému domu hasiči
dostanou včas, až je budeme potřebovat?“ Hlavním indikátorem problematického příjezdu je, pokud občas místní
technické služby nevyvezou kontejnery
na odpad z důvodu zaparkovaných vozidel
nebo jestliže k vám na sídliště musí
zajíždět místo standardního nákladního
popelářského vozu zmenšený model
na dodávkovém podvozku. Na hasičLogo preventivního projektu „3 metry
k životu“ a ukázka množství technických
prostředků v hasičských cisternách,
nutných k provedení efektivního zásahu.
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Parkováním v křižovatkách a na nástupních plochách pro požární techniku ohrožují neohleduplní řidiči životy svých rodin a spolubydlících.
skou techniku jsou kladeny vysoké nároky,
aby přivezla dostatečný počet zasahujících
hasičů a technických prostředků, čímž jsou
myšleny hadice, dýchací technika, přetlakové ventilátory a desítky dalších položek
potřebných k záchraně osob a majetku.
V neposlední řadě nesmíme zapomínat, že
hasičské vozy musí na místo události dopravit dostatečné množství hasební látky.
Z výše uvedených důvodů nelze standardní
nákladní hasičská vozidla zmenšovat.
Na základě tragického požáru v domě
s pečovatelskou službou v Praze 9 na Černém Mostě dne 14. listopadu 2019 se autoři projektu 3 metry k životu ve spolupráci
s dopravními odborníky z Fakulty dopravní
ČVUT a za součinnosti zástupců městské
části Prahy 11 zaměřili na zpracování dopravní studie přístupnosti požární techniky

k bytovému domu určenému pro vozíčkáře
v ulici Petýrkova na sídlišti Horní Roztyly.
Po precizním zpracování dopravní studie
bylo přistoupeno k zaměření skutečného
stavu sídliště pomocí leteckého nasnímání
s využitím dronu. Výsledným záměrem je
zrušit co nejméně stávajících parkovacích
míst a přitom dlouhodobě zajistit příjezd
pro požární techniku. K tomuto účelu budou používány již zřízené pojezdové chodníky ve vnitroblocích jednotlivých panelových domů v dané oblasti. Studie bude
zpracována a předložena zastupitelům MČ
Praha 11 do konce roku 2020 a měla by
posloužit jako vzorová i pro ostatní pražské
městské části, případně další města.
Kromě dopravní studie na sídlišti Horní
Roztyly se podařilo zástupcům projektu
3 metry k životu obnovit dopravní značení

u desítek nástupních ploch pro požární
techniku především na Berounsku a Hořovicku. Obnovené nástupní plochy neslouží
jen pro požární techniku, ale jsou často
využívány i zdravotnickou záchrannou
službou a především převozovými sanitami,
které dopravují pacienty například na hemodialýzu.
Vzhledem k tomu, že je aktuálně
velký tlak na využívání veřejného prostoru na sídlištích ve vztahu k budování
nových stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad, nabíječek na sdílená elektrokola,
budování cyklostezek a v neposlední řadě
na vyznačování vyhrazených parkovacích
míst pro držitele ZTP, dochází občas ke kolizním situacím. Podobná situace nastala
i na sídlišti Višňová v Hořovicích, kde
místní odbor dopravy v listopadu 2019

Řádně ustavená výšková technika umožňuje účinný požární zásah vedený vně budovy a zároveň lze pomocí výškové techniky zajistit
efektivnější evakuaci osob a zvířat.
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přistoupil k obnovení nástupní plochy pro
požární techniku na pojezdovém chodníku
před osmipatrovým panelovým domem.
Vjezd na nástupní plochu byl vyznačen
vodorovným dopravním značením „žlutá
čára“ tj. zákaz zastavení v šíři 3,5 metru.
Následně v únoru 2020 odbor dopravy
schválil vyznačení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele průkazu ZTP v těsné
blízkosti vjezdu na nástupní plochu. Ubral
z vyznačené šíře cca 65 centimetrů, čímž
došlo k zúžení průjezdného profilu pod 3
metry a tím zabránění vjezdu na nástupní
plochu a ohrožení obyvatel 33 bytových
jednotek. Až po urgencích ze strany HZS
Středočeského kraje bylo v červnu 2020
vyhrazené místo přesunuto a vyznačeno
správně mimo průjezdný profil požární
techniky.
Proto žádáme čtenáře časopisu Mosty,
jestliže budou žádat o vyznačení vyhrazeného místa pro svoje vozidlo, aby upozornili úředníky místního odboru dopravy
na nutnost zachování průjezdu požární
techniky na nástupní plochy. Nástupní plochy u výškových budov slouží především
k ustavení výškové záchranářské techniky,
což jsou hasičské autožebříky a autoplošiny, které v případě mimořádných
událostí pomáhají významně při vedení
zásahu vnější cestou a zároveň pomáhají
s evakuací zasažených osob. Aby ustavení hasičských autožebříků bylo ideální,
musí přijet k objektu do vzdálenosti 5 až
7 metrů. S každým dalším metrem větší
vzdálenosti od objektu klesá i maximální
dosah výškové techniky. Pokud zůstane
výšková technika kvůli zaparkovaným
vozidlům stát v průběhu zásahu například
20 metrů od objektu, je na místě naprosto
zbytečná a naopak působí jako „špunt“
pro další záchranářskou techniku.

V únoru 2020 nově vyznačené parkovací místo pro držitele ZTP v Hořovicích. Červená
šipka ukazuje přesah přes původní vodorovné dopravní značení „Zákaz zastavení,
zajišťující průjezd požární techniky na nástupní plochu před vchod do panelového
domu v pozadí.

I přes upozornění HZS Středočeského kraje byl stav v květnu 2020 beze změny.

Proto vás závěrem žádáme: „Parkujte
ohleduplně, protože až půjde o život, přeparkovat nestihnete.“
Bližší informace k projektu naleznete
na facebooku a youtube při zadání
„Parkuji ohleduplně“.
Na zpětnou vazbu čtenářů se těší autoři
článku: kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý,
HZS Středočeského kraje,
e-mail: hynek.cerny@sck.izscr.cz
por. Ing. Lucie Jelínková, HZS hl. m. Prahy,
e-mail: lucie.jelinkova@hzspraha.cz 

Až v červnu 2020 bylo vyhrazené místo místním odborem dopravy posunuto mimo
průjezdný profil požární techniky, a tím byly obnoveny podmínky pro provedení účinného
zásahu.
17

mosty 5|2020
TEXT: Radka Svatošová
FOTO: Česká distribuční, k. s.

NABÍZÍME PŘÍLEŽITOST
VŠEM, KTEŘÍ O PRÁCI STOJÍ,
ŘÍKÁ PETR SIKORA Z ČESKÉ DISTRIBUČNÍ,
KTERÁ NYNÍ ZAMĚSTNÁVÁ TÉMĚŘ TISÍC
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Česká distribuční, společnost zabývající se především roznosem reklamních letáků, se v roce
2020 stala uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Bezmála tisícovce osob se
zdravotním postižením tak nyní dává pravidelnou práci, kterou umí individuálně přizpůsobit
potřebám daného zaměstnance. Jaké pozice zde nyní lidé s handicapem mohou zastávat nebo co
vedlo Českou distribuční k tomuto kroku, jsme se zeptali ředitele Petra Sikory.

P

roč se Česká distribuční rozhodla jít
směrem zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a jak vůbec tak velká změna ve firmě
probíhá? Asi to bude docela hektické…
Osobně se domnívám, že každá velká
firma, která má stabilní pozici a působí
18

na trhu tak dlouhou dobu – u nás to
bude příští rok 30 let – by se časem měla
propracovat k tomu, že se kromě vlastního
ekonomického prospěchu začne zajímat
také o to, jak může přispět společnosti.
Někdo se aktivně věnuje ekologii, jiný pod-

poře menšin a podobně. Každý má zkrátka
jiné možnosti a naší možností v danou
chvíli bylo dát práci lidem, kteří o ni stojí
a jsou schopni ji vykonávat, ale třeba se
jim jen nedostává tolik příležitostí. Změn
u nás proběhlo za tímto účelem hodně

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

a musím říct, že jsme se v letošním roce
rozhodně nenudili. Výměnou za to jsme ale
získali spoustu nových kolegů, kteří si své
práce váží a dokáží ji vykonávat zodpovědně. Stačí jim k tomu jen dát vhodné
podmínky.
Jaké konkrétní změny se tedy u vás udály?
Jak jsem již řekl, hlavní změnou, jednoznačně k lepšímu, je pro nás spousta
nových, skvělých kolegů ve firmě, kteří
třeba měli jen méně štěstí a do života jim
vstoupila vážná nemoc nebo úraz. Co se
týče změn ve struktuře firmy, vzniklo u nás
nové Oddělení péče o OZP. To má na starost jednak nábor nových zaměstnanců
s handicapem, ale také to, aby každému
byla práce adekvátně přizpůsobena na základě jeho potřeb. Naše další standardní
činnosti tolik ovlivněny nebyly, pro práci
máme stále jasně nastavené procesy,
kterých se držíme. Díky tomu je i práce pro
nové kolegy dobře strukturovaná a lehce
se v ní zorientují.
Říkáte, že práci přizpůsobujete individuálním
potřebám daného zaměstnance. Co si pod tím
můžeme představit? Mají třeba zaměstnanci
nějaké úlevy?
K lidem se zdravotním postižením u nás
ve firmě přistupujeme rovnocenně, takže
od všech vyžadujeme stejné standardy
kvality a zodpovědný přístup. Největší část
kolegů s handicapem u nás tvoří distributoři reklamních letáků, proto si dovolím uvést
příklad, jak můžeme práci přizpůsobit zde.
Máme třeba kolegu, který má problém
s chůzí, pro roznos letáků mu proto umíme
vybrat takovou lokalitu, kde není náročný terén a ve které je hodně paneláků
s velkým množstvím schránek na jednom
místě. I na krátkém úseku tak dokáže roznést spoustu letáků a udělat hodně práce.
Lokality přidělujeme distributorům i tak,

aby je měli v blízkosti domova a nemuseli
za prací zdlouhavě dojíždět. Nabízíme také
zkrácené úvazky 10, 15 nebo 20 hodin
týdně, uvědomujeme si totiž, že ne pro
každého je možné pracovat každý den
8 hodin v kuse.
Z jakých lokalit si může případný zájemce o pozici distributora vybírat?
Roznášíme po celé České republice, kde
pokrýváme přibližně 4 miliony schránek,
takže na výběr je mnoho lokalit ve všech
krajích a regionech. Lokalitu se navíc
snažíme co nejvíce přizpůsobit danému
zaměstnanci, ať už na základě jeho handicapu či místa jeho bydliště.
Zaměstnáváte OZP i jinde než na pozicích
distributorů?
Kolegy s handicapem máme i v našich
kancelářích na administrativních pozicích.
I tady je pro nás důležité především to, aby

byla práce včas hotová, a nevadí nám, když
si zaměstnanec v průběhu potřebuje třeba
na chvíli odpočinout. Zkrátka se vše snažíme stavět hlavně na lidském přístupu.
Kolegyně se zdravotním postižením máme
například i v našem novém Oddělení péče
pro OZP, takže dokáží případným zájemcům o práci poradit i z vlastní zkušenosti.
Pro lepší představu – jak vůbec vypadá taková
práce distributora v České distribuční?
Máme pro práci nastavený jednoduchý
proces. Náš dopravce doveze distributorovi
letáky na smluvené místo, třeba až domů,
kde si distributor zkontroluje, zda sedí
všechny počty a druhy. Následně si letáky
dle stručného návodu připraví a ve svěřené
lokalitě roznese. Nakonec jen e-mailem
či telefonem potvrdí, že je hotovo. Co zde
vnímám jako velmi přínosné pro lidi s handicapem, je flexibilita této práce v tom
smyslu, že mohou v rámci pracovní doby
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roznášet svým vlastním tempem. Někteří
naši zaměstnanci si třeba pochvalují i to,
že jim práce zajišťuje pravidelný pohyb
na čerstvém vzduchu.
Jaké materiály distributoři převážně roznáší?
Jedná se především o různé reklamní
materiály, které spotřebitele informují
o akčních nabídkách daných prodejen, kromě toho ale v poslední době často nabízejí
i zajímavé tipy třeba na to, co dobrého si
uvařit. Našimi klienty jsou velké obchodní
řetězce, ale i menší české firmy. Spousta
našich distributorů je ráda i za to, že se
o akčních nabídkách dozvídají jako první.
Někteří lidé ale naopak o reklamu nestojí a letáky jsou pro ně obtěžující. Jak se s tím distributoři vyrovnávají?
Je to pravda, lidí, kteří o reklamní letáky
zájem nemají, je zhruba 10 %. Ti však mají
své schránky viditelně označeny nálepkou, takže víme, kam letáky nevhazovat,
a respektujeme to. Na druhé straně to
však vyvažují lidé, kteří letáky očekávají.
Jsou pro ně důležité, protože díky nim šetří
rodinný rozpočet. V současné době pandemie jim třeba také tyto materiály pomáhají
sestavovat nákupní seznamy, s kterými pak
zvládají nakoupit v kratším čase a netráví
tolik času na prodejnách.
Co musí člověk splňovat, aby se mohl stát vaším
distributorem?
Jde o takzvaně nízkoprahovou práci, což
znamená, že po uchazečích nevyžadujeme žádné specifické vzdělání či pracovní
zkušenosti v oboru. Umíme tedy zaměstnat
kohokoliv, kdo má chuť a dokáže pracovat
alespoň pár hodin denně. Vše potřebné
distributory sami naučíme.
Máte nějaké ohlasy i od vašich zaměstnanců
z řad OZP? Jsou s prací spokojeni?
Zpětná vazba od zaměstnanců je pro nás
důležitá a těší mě, že zatím je opravdu
pozitivní. Mluvíme-li o distributorech,
jsou třeba rádi za to, že se v rámci práce
projdou po městě či po vsi a cestou mohou
pozdravit své známé, nebo třeba za to, že
si práci mohou sami naplánovat a zorganizovat. Zaměstnanci na administrativních
pozicích u nás v kancelářích si zase chválí
práci s lidmi nebo možnost si odpočinout,
když je to potřeba. Mimo to je pro naše
zaměstnance s handicapem důležité, že
jim poskytujeme všechny jistoty spojené
s pracovní smlouvou.
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PROČ SE STÁT
DISTRIBUTOREM U ČESKÉ
DISTRIBUČNÍ?

 Práce na hlavní pracovní poměr s možností zkráceného úvazku
 Pracovní místa po celé České republice
 Stabilní mzda + výkonnostní prémie

 Možnost práci vykonávat svým tempem a přizpůsobit si ji vlastním potřebám
 Bez nutnosti předchozích zkušeností či specifického vzdělání
Více informací a kontakty pro zájemce:
www.distribucni.cz
nabor-ozp@distribucni.cz
zelená linka +420 800 800 882

O ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

Česká distribuční, k.s., je stabilní společností, která působí na českém trhu od roku
1991. Sídlo má v Ostravě, ale své služby nabízí v rámci celé České republiky. Pro své
klienty realizuje neadresnou distribuci, ale také adresné doručování či tisk a kompletaci reklamních a informačních materiálů. Ke správnému zacílení zákazníků využívá tzv.
geomarketing. V roce 2020 se společnost zaměřila na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a stala se tak uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.

Jaká je budoucnost zaměstnávání osob se
zdravotním postižením v České distribuční?
Chystáte se jich nabírat ještě více?
Ano, stále u nás probíhá aktivní nábor,
což má na starosti hlavně Oddělení péče
o OZP. Rádi bychom dali příležitost všem
lidem s handicapem, kteří mají motivaci

pracovat, ale třeba se v minulosti často
setkávali s předsudky či neochotou. Naše
zkušenosti se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením jsou zatím velmi
dobré, vidíme, že kolegové jsou za práci
rádi, a my jsme zase rádi, že jim ji můžeme
poskytnout. 
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OKÉNKO
DO PORADEN NRZP ČR
Po autonehodě jsem zůstal ochrnutý.
V nemocnici mi sdělili, abych si zažádal
o příspěvek na péči. Kde mohu o tuto dávku
požádat, jaká je její výše a jak dlouho trvá
vyřízení žádosti?
Žádost o příspěvek na péči podejte
na kontaktní pobočce Úřadu práce ČR, pod
kterou spadáte podle místa trvalého bydliště. Formuláře žádosti jsou k vyzvednutí
na příslušné pobočce nebo žádost můžete
vyplnit elektronicky - formuláře najdete
na stránkách www.uradprace.cz. Vyplněnou žádost lze odevzdat přímo na pobočce
Úřadu práce, poslat poštou či elektronicky.
K žádosti je potřeba přiložit vyplněný formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“.
Zde je nutné vypsat osoby a poskytovatele
sociálních služeb, které participují na péči
o vás. Pro řízení o příspěvku na péči je
vhodné mít co nejvíce lékařských zpráv
od odborných lékařů- specialistů, které
bude mít váš ošetřující lékař. Vaše zdravotnická dokumentace by měla obsahovat
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co nejvíce informací o vašem zdravotním
stavu.
Podáním žádosti se zahajuje řízení.
Na základě podané žádosti provede pověřený sociální pracovník sociální šetření
v přirozeném prostředí žadatele (tedy
pravděpodobně u vás doma). Jedná se
o nezbytný proces v průběhu řízení, kdy
bude sociální pracovník zjišťovat vaše
schopnosti vést samostatný život, respektive jakým způsobem zvládáte následující životní potřeby: mobilita, orientace,
komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické
potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče
o domácnost .
Každá z výše uvedených životních
potřeb zahrnuje několik aktivit. Posuzované základní životní potřeby blíže definuje
prováděcí vyhláška 505/2006 k zákonu
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Výše příspěvku na péči závisí na uznaném stupni závislosti na péči druhé osoby.
Stupeň závislosti se odvíjí od neschopnosti

zvládat určitý počet základních životních
potřeb. U osob starších 18 let zákon stupně závislosti definuje takto:
a) stupeň I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři
nebo čtyři základní životní potřeby,
b) s tupeň II (středně těžká závislost),
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna
zvládat pět nebo šest základních
životních potřeb,
c) stupeň III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm
nebo osm základních životních potřeb,
d) stupeň IV (úplná závislost), jestliže
z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna
zvládat devět nebo deset základních
životních potřeb.
Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 60
dnů. Řízení se přerušuje na 45 dní v době,
kdy Lékařská posudková služba OSSZ

PORADNA

zpracovává posudek (na základě žádosti,
sociálního šetření a lékařských zpráv, které
si vyžádala od vašeho ošetřujícího lékaře).
Oznámení o tomto přerušení řízení dostanete poštou. Lékařská posudková služba
vyhotovený posudek zašle na příslušnou
pobočku Úřadu práce ČR a vy dostanete
možnost nahlédnout do spisu, vyjádřit se
k posudku, případně doplnit nové lékařské
zprávy. Pokud této možnosti nevyužijete, bude vydáno rozhodnutí o příspěvku
na péči. Celková doba do vydání rozhodnutí činí cca 105 dnů.
Zažádala jsem si o příspěvek na pořízení
motorového vozidla. Slyšela jsem, že osoby
se zdravotním postižením mohou zažádat
o vrácení DPH ze zakoupeného vozidla. Je
to pravda?
Ano, o vrácení daně z přidané hodnoty
po zakoupení motorového vozidla může
požádat osoba se zdravotním postižením,
to je pravda. Ale může tak učinit pouze
v případě, že jí byl příspěvek na zvláštní
pomůcku – motorové vozidlo přiznán, a to
podle zákona č. 329/2011. V případě,
že by vám příspěvek na vozidlo přiznán
nebyl, a pořizovala byste automobil
pomocí jiných finančních zdrojů, o vrácení
DPH nelze žádat. Maximální výše vrácené
daně z přidané hodnoty činí 100 tisíc
Kč, a to jak u nového automobilu, tak
ojetého.
Žádost o vrácení daně se podává
na finančním úřadě dle trvalého bydliště
žadatele. Někteří prodejci aut jsou schopni
toto řešit ve spolupráci s finančním úřadem
sami, navíc často poskytují slevy na pořízení motorového vozidla pro držitele průkazu
ZTP, ZTP/P. Nebojte se zeptat.
Dceři byl přiznán průkaz ZTP/P. Jaké výhody
z toho pro nás plynou?
Osobě, které náleží průkaz ZTP/P, vzniká
nárok na:
 vyhrazené místo k sezení v prostředcích
veřejné dopravy, výjimku tvoří prostředky,
v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky;
 přednostní vyřízení záležitostí, zejména
takových, které vyžadují delší čekání.
Tento nárok se nevztahuje na nákup
v ochodech či na placené služby ani
vyšetření ve zdravotnickém zařízení;
 bezplatnou dopravu pravidelnými spoji
místní veřejné hromadné dopravy osob

(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem);
 slevu 75 % jízdného ve druhé vozové
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy;
 bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě;
 bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li
úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.
Další výhody jsou možné, ale nenárokové. Držiteli průkazu ZTP/P a jeho průvodci
může být poskytnuta sleva na různé
kulturní akce (např. divadelní a filmová
představení).
Podala jsem námitky proti rozhodnutí
ČSSZ, kdy mi byl invalidní důchod třetího
stupně snížen na stupeň první. V námitkovém řízení nebyly mé námitky seznány
důvodnými, invalidní důchod byl ponechán
v prvním stupni. Já jsem ale podala správní
žalobu, kde jsem rozhodnutí vydané v rámci
námitkového řízení napadla, neboť nebyly
dostatečně zhodnoceny mé další zdravotní obtíže, a náleží mi tak vyšší stupeň
invalidního důchodu. Nyní mi byl doručen
rozsudek od krajského soudu, kde bylo
zrušeno rozhodnutí v námitkovém řízení,
protože mi správně měl náležet invalidní
důchod druhého stupně. Mám tedy napsat
žádost o zpětné vyplacení, nebo mám
čekat, až rozdíl ve vyplaceném invalidním
důchodu bude dorovnán?
Rozsudkem soudu bylo rozhodnutí ČSSZ
vydané ve druhém stupni (v námitkovém
řízení) celé zrušeno. Soud vyjádřil v odůvodnění názor, který je pro ČSSZ při dalším
rozhodnutí závazný. Řízení o invalidním
důchodu se po rozsudku krajského soudu
vrátilo do fáze, kdy bylo vydáno rozhodnutí v prvním stupni, proti kterému jste
podala námitky. ČSSZ tak bude nyní opět
rozhodovat o námitkách a vydá tedy nové
rozhodnutí, kdy by měl být zpětně přiznán
invalidní důchod 2. stupně.
Obdržela jsem výzvu ohledně exekučního
řízení. Na doručovací adrese jsem nebyla
zastižena. S exekuční výzvou nesouhlasím, protože jsem se před lety s bývalým
manželem domluvila, že naše společné děti

budou výhradně v jeho péči. Vzdala jsem se
rodičovských práv a domluvili jsme se, že
nebudu platit žádné výživné. Jak se mám
exekuční výzvě bránit, je oprávněná? Nikdy
jsem na vyživovací povinnost nebyla nikým
upozorněna.
Předně je třeba uvést na pravou míru
výraz „vzdala rodičovských práv“. Něco
takového neexistuje. Rozsah rodičovské
odpovědnosti může měnit pouze rozhodnutí soudu, a to rodičovská práva omezit
nebo jich zcela zbavit. Ani jedno však
nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti.
Jinými slovy, i rodič zbavený rodičovské
odpovědnosti je nadále povinen platit
výživné. Vyživovací povinnost by zanikla
pouze v případě, kdybyste dala souhlas
s jejich osvojením např. druhou manželkou otce, k čemuž ale zjevně nedošlo.
Byť to z obsahu dotazu nevyplývá, dovedu
si představit jako pravděpodobné, že při
rozhodování o výchově a výživě (namísto
„vzdání se rodičovských práv“) došlo mezi
rodiči k dohodě, že děti budou svěřeny
do péče otce a tento nepožaduje po matce placení výživného. Při změně poměrů
však otec mohl na děti kdykoli poté
výživné požadovat (a to až 3 roky zpětně), a jelikož dnes čelíte exekuci, patrně
k tomu došlo a opatrovnický soud rozhodl
o výši výživného. Výživné nebylo hrazeno,
proto následovalo nařízení exekuce. Pakliže jsou děti zletilé a nadále nezaopatřené,
mohly žalobu o výživné uplatnit ony samy.
To, zda jste byla o probíhajícím soudu řádně vyrozuměna, závisí např. na tom, kam
vám byla v rozhodné době doručována
pošta a zda jste si ji přebírala.
Doporučuji vám tedy obrátit se
na okresní soud podle místa trvalého
pobytu a zjistit exekuční titul (patrně
rozhodnutí opatrovnického soudu). Nebo
se lze obrátit s dotazem přímo na exekutora. Další možností je požádat o výpis
ze seznamu exekucí kteroukoli pobočku
České pošty. Pokud máte pochybnost,
zda exekuční titul řádně nabyl plné moci,
bude třeba nahlédnout do soudního spisu
v onom nalézacím řízení – u okresního
soudu podle trvalého bydliště dětí (pokud
řízení probíhalo v době jejich nezletilosti),
nebo u vašeho okresního soudu podle
místa trvalého pobytu, pokud řízení probíhalo po zletilosti dětí. 
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VYHLAŠUJEME
18. ROČNÍK UDÍLENÍ
VÝROČNÍCH
CEN MOSTY
Sedmnáctý ročník cen Mosty, udělovaných
za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch
lidí se zdravotním postižením, je za námi. Ze
čtyř desítek návrhů na cenu letos hodnotitelé
15. září ve zlínském Kongresovém centru vybrali
státní organizaci Správa železnic, Mistrovství
světa v para hokeji OSTRAVA 2019, Václava Letochu,
Jana Uherku a Martina Nováka. Vítězové převzali
ocenění z dílny akademické sochařky Jitky Wernerové,
ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy
od akademického malíře Otakara Tragana.

N

RZP ČR nadále podporuje aktivity druhých přispívající ke zlepšení kvality
života osob se zdravotním postižením v České republice. Od roku 2003 pravidelně
vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch
těchto osob. Přípravy na 18. ročník cen MOSTY jsou již v plném proudu. Víte o někom, kdo by měl být oceněn?

NAVRHNĚTE A NOMINUJTE
NA CENU MOSTY ZA ROK
2020 AKTIVITY, PROJEKT
ČI OSOBNOST Z VAŠEHO
OKOLÍ.
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CENA MOSTY

Návrh na udělení ceny můžete
podat na předepsaném formuláři,
který je společně se soutěžním
řádem vložen do tohoto
časopisu. Vyplněný návrh
odešlete na adresu NRZP ČR,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7.
Uzávěrka pro podávání návrhů
je 31. prosince 2020. Výsledky
budou slavnostně vyhlášeny
a ceny uděleny 25. března 2021
v Ostravě. Podrobnosti o akci
naleznete v dalších číslech
časopisu a na stránkách
www.nrzp.cz. 
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM
ROČNÍKEM CEN MOSTY
15. 9. 2020 VE ZLÍNĚ

Záštitu nad akcí převzal primátor města Zlína Jiří Korec.

Nominovaní na cenu v I. kategorii Kraj Vysočina, Galerie
výtvarného umění v Ostravě a město Prachatice.

Hradišťan & Jiří Pavlica
26

Na cenu ve II. kategorii byla nominována Oáza Hodonín
středisko speciálních služeb.

CENA MOSTY

Jan Uherka, vítěz III. kategorie, převzal cenu z rukou
arcibiskupa Jana Graubnera.

Jana Hanzlíková vylosovala výherce divácké soutěže.

Příprava na ocenění nominovaných ve IV. kategorii se zástupci
Metropolitní univerzity Praha.

Martin Novák, vítěz IV. kategorie

27

mosty 5|2020
TEXT: Zuzana Nováková
FOTO: Tereza Dostálová

LAUREÁTI LETOŠNÍHO
DUHOVÉHO KŘÍDLA
BYLI LETOS OCENĚNI
NA KOMORNÍM
CEREMONIÁLU
Ocenění Duhové křídlo pro jednotlivce a organizace pracující v sociálních službách
a ve prospěch osob se zdravotním postižením se letos na rozdíl od minulých sedmi ročníků
uskutečnilo v komorním aranžmá. Přesto vítězové nepřišli o slavnostní atmosféru. Ceny
letos převzali Pavel Zbroj z Oblastní charity Pardubice, Miloslav Koutský z Přepravy pro
handicapované a za organizace Centrum sociální péče města Žamberk. Cenu Michala Hašta
získala Jaroslava Koukalová, předsedkyně Svazu tělesně postižených ČR v Heřmanově Městci,
a Cenu Pavla Šotoly Jaromír Krpálek z České abilympijské asociace.

U

vzniku ocenění Duhové křídlo stál
před osmi lety radní pro sociální péči
a neziskový sektor Pavel Šotola. „Náš cíl
je stále stejný. Poděkování mimořádně
obětavým lidem v sociálních službách,
vyzdvižení a sdílení dobré praxe a inspirace pro ostatní. Letos porota vybírala z 51
nominací,“ řekl radní Šotola.

Vítězem kategorie Profesionál
je Pavel Zbroj
Pavel Zbroj pracuje v Oblastní charitě
Pardubice, kde působí jako pracovník
v sociálních službách. Dokáže plně
reflektovat potřeby svých klientů, a to
i těch v terminálním stadiu nejrůznějších
onemocnění. Mnohdy pomáhá nad rámec
svých pracovních povinností a svou práci
vykonává srdcem.
Ocenění v této kategorii získala také Kateřina Kolínská, která působí jako vedoucí
28
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střediska organizace Péče o duševní zdraví
v Pardubicích, a Milan Pešek, dlouholetý
ředitel Křižovatky HC, organizace pomáhající osobám se zdravotním postižením.

V kategorii Dobrovolník/filantrop
zvítězil Miloslav Koutský
Miloslav Koutský je už 16 let řidičem vozidla
„Přepravy pro handicapované“. Mimo své
zaměstnání více než 10 let doprovází handicapované děti, pacienty z Luže Košumberku
a další, na různá sportovní klání. Díky jeho
znalostem bezbariérového prostředí mají
vozíčkáři možnost opustit své domovy a poznat spousty zajímavých a krásných míst.
Ocenění v této kategorii také získali učitelka Lea Bednaříková, která zorganizovala
sbírku pro nemocnou maminku jednoho ze
svých žáků, a Milan Marek, který nezištně
pomáhá klientům v zařízení pro osoby
s Alzheimerovou nemocí a jako dobrovolník
dochází do denního centra Péče o duševní
zdraví v Pardubicích.

Kategorii Poskytovatel ovládlo Centrum
sociální péče města Žamberk
Centrum sociální péče města Žamberk poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské
služby s cílem umožnit lidem s postižením
žít běžným způsobem, aby mohli setrvat
ve svém domácím prostředí, při zachování
přirozených aktivit, zvyků nebo rituálů.
Cílovou skupinou jsou lidé trpící chronickým onemocněním, lidé upoutaní na lůžko,

vozíčkáři, senioři trpící demencí, lidé s duševním onemocněním nebo mentálním
postižením, nevidomí.
Ocenění v této kategorii získaly také
Domov u fontány v Přelouči, který již více
než 50 let poskytuje služby seniorům,
lidem s demencí a v pokročilém stadiu
Azheimerovy nemoci, a Sociální služby Česká Třebová za široké spektrum služeb jak
v domově pro seniory, tak ve stacionářích,
odlehčovacích a pečovatelských službách.

Cena Michala Hašta pro Jaroslavu
Koukalovou
Za celoživotní práci ve prospěch osob
se zdravotním postižením byla oceněna
Jaroslava Koukalová. Ta již téměř 30 let
působí ve Svazu tělesně postižených ČR.
Od roku 2006 vede Klub aktivních seniorů
při místní organizaci Heřmanův Městec.
S neutuchajícím entusiasmem a plným
nasazením organizuje různorodé aktivity,
jako jsou oblíbené rekondiční pobyty pro
osoby s postižením horních a dolních
29
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končetin či osteoporózy a další akce. Vše
vykonává s plným nasazením i přes to,
že se v posledních letech starala o velmi
těžce nemocného manžela.

Cena radního Pavla Šotoly pro Jaromíra
Krpálka
Jaromír Krpálek je vizionář, který se
stále snaží své nápady převést do reality,
a to i přes to, že je 40 let na invalidním
vozíku. Byl u zrodu firmy TITAN, předchůdkyně své současné firmy K2P, která
poskytuje náhradní plnění a zaměstnává
osoby se zdravotním postižením v různých oborech. V roce 1997 se zasloužil
o založení České abilympijské asociace.
Posláním této organizace je především
pomáhat lidem s postižením a bořit tak
bariéry mezi světy zdravých a handicapovaných. V průběhu let se spolek stal
jedním z největších zaměstnavatelů lidí
se zdravotním postižením v Pardubicích.
V současné době zde pracuje více než
60 lidí s postižením na nejrůznějších
pozicích, od pekařů až po administrativní činnosti. Jeho přístup k životu, chuť
tvořit nové věci a neuvěřitelný životní
optimismus jsou inspirací pro zdravé
i postižené.

Cenu organizátorů dostal Pavel
Šotola
Překvapením na závěr bylo ocenění organizátorů soutěže pro radního Pavla Šotolu,
který se věnuje sociální péči a neziskovému sektoru. „Je to člověk, který stál
spolu s Národní radou osob se zdravotním
postižením u zrodu ocenění Duhové křídlo
a který posouvá celou oblast sociální
péče v Pardubickém kraji na novou
úroveň. Na celostátních setkáních často
slyšíme, že by také chtěli takového Pavla
Šotolu. Je fakt, že jeho výsledky jsou nezpochybnitelné. Namátkou třeba koncept
podpory neziskovek formou takzvané
Burzy filantropie, přesun dvou třetin
klientů organizací pro osoby s mentálním
a duševním onemocněním do komunitního bydlení, přesun dětí z dětských
domovů a dětských center do běžných
domácností nebo třeba systematická
podpora pro sociální podnikání,“ uvedla
při předání posledního Duhového křídla
Radka Svatošová z Národní rady osob se
zdravotním postižením. 
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ŠKOLA
BEZ BARIÉR
Poskytujeme stipendium
ve výši 90 % školného
pro osoby s pohybovým
postižením.

www.mup.cz

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

XXVII. ROČNÍK CENY
VLÁDNÍHO VÝBORU
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

ZA PUBLICISTICKÉ PRÁCE ZAMĚŘENÉ
NA TÉMA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA TÉMA
SPOLEČNĚ NAPŘÍČ GENERACEMI
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil letos XXVII. ročník Ceny
za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

V

ýbor tuto cenu uděluje osobám se zdravotním postižením od roku 1994. Za dobu
její existence prošlo soutěží více než 1500
publicistických děl. V letošním ročníku bylo
hodnoceno 69 prací, které posuzovala
nezávislá devítičlenná porota.
Hlavním měřítkem při posuzování
přihlášených děl je to, jak může přihlášená
práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji
s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu.
Cílem je vyzdvihnout především díla, která
přinášejí pozitivní a nezkreslený obraz
o životě lidí s postižením.
Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích
– tiskové, rozhlasové a televizní.

Tisková kategorie
Do tiskové kategorie soutěže bylo přihlášeno 47 děl. Postupně silnější využívání internetu je rozhodně pozitivní trend, který je
třeba vyzdvihnout. S největší pravděpodob32

ností to pomůže najít více čtenářů článků
i knih popisujících osudy lidí s handicapem.
A samozřejmě tím i k pochopení toho, co
pro ně společnost může udělat.

I. cena:
Linda Albrechtová, www.blindicka.com,
Boj s osudem
Článek uveřejněný na internetových
stránkách je velmi osobní zpovědí autorky,
v níž popisuje nejen to, jak a proč se
u ní objevila zdravotní postižení – ztráta
zraku i onemocnění napadající klouby, ale
i to, jak se jí i přesto podařilo zvládnout
studium střední i vysoké školy, sport i –
manželství, můžeme-li to tak říct. „Cesta
byla pomalá, ale začít se nějak muselo…“
říká ve svém příběhu Linda Albrechtová –
a jako by celým svým vyprávěním, nejen
těmito slovy, zvala každého k následování.
Doufejme, že si její webové stránky otevře
hodně těch, kteří potřebují poradit, nebo
prostě jen tak postrčit.

II. cena:
Milan Kilián, Plzeňský deník, Matka jí
uřízla ruce. I bez nich vychovala tři děti
Jedná se o velmi otevřeně a zároveň
empaticky vedený rozhovor, který jak díky
novináři, tak díky zpovídané paní Váchalové z Domažlicka vyzněl – i přes velmi otřesné sdělení – optimisticky. Na poměrně
malé ploše se jeho autorovi podařilo projít
životem, poznamenaným nejen krutým poškozením v nejranějším věku, ale i ztrátou
manžela a dětí, těžkými obdobími, kdy se
jen velmi obtížně mohla postarat o rodinu.
Rozhovor patří k těm, které dokáží dodat
sílu a odvahu do dalšího života lidem, kteří
se potýkají s nepřízní osudu.

III. cena:
Jiří Šedý, Jonathan Livingston, Záblesk
času
„V jednom panelovém domě, úplně až
u střechy, bydlela jedna veselá rodina,“
znějí první slova knihy nazvané Záblesk

SOUTĚŽ

1. misto – Blizkost, foto Veronika Cézová
času. Jiří Šedý, který má Downův syndrom, se v ní vrací do dětství s lehkostí
a humorem, což je zvlášť v dnešní době
mimořádně cenné, přibližuje soudržnost
a solidárnost své rodiny. V plné míře
splňuje základní podmínku soutěže –
přiblížit co nejvíce svět lidí s handicapem
společnosti.

Čestné uznání:
Michaela Malá, Triton, Homo
psychoticus III aneb návrat do práce
Snad smíme prozradit, že za pseudonymem Michaela Malá se skrývá Markéta
Dohnalová a pod souborným názvem
Homo psychoticus nyní napsala třetí díl
vyprávění o svém životě se schizofrenií.
Popisuje studium další vysoké školy, soužití
s partnerem a pejskem Barykem i vztahy
s rodinou, kamarády i lékaři. Autorka se

v tomto závěrečném dílu trilogie vrací
do práce z invalidního důchodu a postupně
nalézá hned několik uplatnění. Každý jistě
najde v knize něco pro sebe, cenné je však
určitě to, že vedle peripetií denního života
dává autorka nahlédnout i do své duše.

Čestné uznání:
Veronika Cézová, Psychologie DNES,
Jedineční
V příspěvku Veroniky Cézové se skrývá
především neotřelý nápad – setkání tří lidí
s různým postižením – nevidomé dívky,
neslyšícího pána a slečny na vozíku. Obtíže, které takové setkání přináší nejen při
pohybu v běžném městském prostředí, ale
zejména při vzájemné komunikaci, vtáhnou
čtenáře velmi záživnou formou do světa
handicapovaných aktérů. Doplněný o specifická desatera rad, jak komunikovat s lid-

mi s daným zdravotním postižením, může
článek posloužit i jako praktická pomůcka
nám všem.

Rozhlasová kategorie
I. cena:
Alžběta Havlová, Radio Proglas, S Anetou
Vidurovou + Bonus (z cyklu Na dřeň)
Autorka si vybrala skvělé respondenty. Nic
na nikoho nehraje a zcela upřímně jde
k věci a krok za krokem odhaluje intimní
život Anety a Michala - manželského páru,
který je zatížen fyzickým handicapem jednoho z nich, aniž by jejich vztah redukovala
na tuto skutečnost. Díky ní tedy zažíváme
neobvykle upřímné a otevřené setkání s výjimečnými lidmi prostoupené nefalšovaným
respektem a slyšíme věci, na něž bychom
se v zajetí společenské korektnosti sami
neodvážili ptát. Jsme s nimi rádi, nejsme
33
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jejich osudem zdrceni, ale především inspirováni. Autorka zdařile využívá rozhlasových
možností, kdy nás neomezují silné vizuální
vjemy zdravotního postižení, a díky tomu
oběma manželům opravdu nasloucháme.

II. cena:
Tereza Reková, Radio Wave, Moje
kamarádka Zuzka
„Za posledních 12 let jsem měla vybojovaný každý dobrý den,“ říká Zuzka, která
ke svým třináctým narozeninám dostala
nečekaný dárek. Byl jí diagnostikován nádor na páteři. Do běžného života se vrátila
až po roce náročné léčby. Po jedenácti
letech, kdy se nemoc vrátila, začala se
Zuzkou natáčet její kamarádka, dokumentaristka Tereza Reková. V průběhu zhruba
tři čtvrtě roku ji navštěvovala v nemocnici
i doma. Zuzana milovala život, ráda se
smála a trávila čas s přáteli. Optimistický
náhled na svět si držela i v těch nejtěžších
chvílích. Studovala psychologii v Brně, kde
se také léčila, a docházela jako dobrovolnice na oddělení dětské onkologie předávat
dětem energii, sílu a zkušenosti z boje
se zákeřnou nemocí. Brala to také jako
poděkování lékařům a sestřičkám za jejich
náročnou práci a za vše, co pro ni samotnou udělali. Svůj boj bohužel nevyhrála.

III. cena:
Jana Kuklová, Radio Proglas, Do kostela
s vodicím psem
Pořad připomíná 20. výročí založení
Brněnské školy pro výcvik vodicích psů.
Redaktorka Jana Kuklová si do studia
pozvala majitele školy a cvičitele vodicích
psů Milana Dvořáka a představila i metodu
využití pečovatelských rodin, které vychovávají štěňata po dobu, než začne jejich
odborný výcvik na vodicího psa. Jednou
z pečovatelek je i evangelická farářka
Alexandra Jakobea, kterou její svěřenec
doprovází všude, kam ji její profese zavede.
V dokumentu je také představen projekt
Veď mě ve tmě, jehož cílem je odstranění
bariér mezi nevidomými a vidícími lidmi.
Zajímavé je i srovnání podmínek a přístupu
společnosti nyní a před dvaceti lety, kdy
škola vznikla.

Televizní kategorie
I. cena:
Lea Surovcová, Česká televize, Nejsme
down!
Film ukazuje děti s Downovým syndromem
jako tvůrčí bytosti, které když jsou vede34

2. misto – Procházka v parku, foto Martina Janečková
né s empatií, porozuměním a trpělivostí,
mohou dokázat stejně hodnotné věci jako
jejich zdraví umělecky nadaní vrstevníci.
Téma filmu je o to zajímavější, že režisérka
divadelního představení je současně sama
maminkou holčičky s Downovým syndromem, a proto řeší nejen tvůrčí a realizační
problémy, ale také starosti běžného života,
se kterými je denně konfrontována. Díky
tomu působí dílo velmi přirozeně, autenticky a svou pozitivní atmosférou vzbuzuje
sympatie vůči svým protagonistům. Film
pomáhá překonat vžité předsudky vůči
lidem s mentálním postižením a současně
dokazuje, že jejich zařazování do společnosti se s patřičným vynaložením úsilí
a lásky daří.

II. cena:
Nataša a Petr Slavíkovi, Česká televize,
Život s alzheimerem
Alzheimerova choroba je stále tak trochu
společenským tabu, a proto je opředená
řadou mýtů. Jedním z nich je i to, že o člověka s demencí nelze pečovat doma, že je
nezbytné ho co nejdříve umístit do specializovaného ústavu. Film ukazuje upřímně
a otevřeně problémy, které musí řešit
zejména blízcí člověka postiženého Alzheimerovou chorobou, a to v jakémkoliv věku.
Nezabývá se vznikem a příčinami této

choroby, nepopisuje její průběh a stádia,
neobsahuje výpovědi lékařů a specializovaných pracovníků. Soustředí se výhradně
na všední život rodin, které se o své blízké
starají v domácím prostředí.
Na několika příbězích pečujících dokazuje, že s osobním nasazením a obětavostí
se dá s touto chorobou až do jejího určitého stádia doma žít. Film vzbuzuje úctu a respekt k lidem, kteří se každodenně o své
nejbližší starají. Vzhledem k tomu, že osob
postižených Alzheimerovou chorobou u nás
významně přibývá, je z hlediska celospolečenského důležitou osvětou.

III. cena:
Michaela Fialová, Alexandra Vebrová,
Alena Derzsiová, Česká televize,
Televizní klub neslyšících č. 5/2020
Televizní klub neslyšících č. 5 na porotu
zapůsobil svým pozitivním přístupem
k dětem se sluchovým či kombinovaným
postižením. Přesto, že se jedná o závažnou problematiku, pořad v divákovi
vzbuzuje pozitivní emoci a naději. Organizace Smiling Crocodile se svou náplní
a posláním zaměřuje nejen na domácí
klientelu, ale snaží se pomáhat stejně
postiženým lidem i v jiných částech
světa. Ukazuje, že i tam se musí potýkat
s podobnými problémy, které řeší v dale-
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ko závažnějších a těžších podmínkách,
než jaké máme u nás doma, a přesto jim
nejsou lhostejní.

Čestné uznání:
Marína Štibrányi, Leona Pejcharová,
Pavlína Ráslová, Kristýna Greplová,
Silvia Krejzková, projekt Zážitkem
k porozumění, Informační animace pro
pedagogické pracovníky, díly 1-15
Sympatické dílo kolektivu autorek, které
pomocí kreslené animace radí svým
kolegům, jakou nejvhodnější formu výuky
zvolit, když se v třídním kolektivu vyskytne
dítě se sluchovým postižením. Jednotlivé
díly nabízejí pedagogům prvního stupně ZŠ
praktický návod k inovativním metodám inkluzivní výuky velmi srozumitelnou a svěží
formou. Animace jsou vytvořeny tak, aby
pedagogy nezatěžovaly, ale aby je naopak
jednoduchým, hravým způsobem seznámily s důležitými informacemi, které vedou
dítě se sluchovým postižením k aktivnímu
zapojení do výuky.
Vládní výbor pro osoby se zdravotním
postižením vyhlásil tento rok již popáté
fotografickou soutěž, tentokrát na téma
Společně napříč generacemi. Hodnoceno
bylo celkem 25 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže,
byla složena ze zástupců organizací osob
se zdravotním postižením, Úřadu vlády ČR
a fotografů. Cena je udělována za fotografie, které nejlépe poukazují na soužití
mezi generacemi ve vazbě na zdravotní
postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc
a interakci.
3. misto – Soužití mezi generacemi, foto Ivana Hay

I. cena:
Veronika Cézová: Blízkost
Pětiletá Eliška odmalička hodně tíhla
k seniorům, proto s ní autorka chodila
do Domova seniorů v Ďáblicích, kde dělala radost místním babičkám a dědečkům.
V loňském roce Veronika Cézová navázala
spolupráci s Domovem seniorů Krč, kam
Eliška chodí na akce pro seniory, ale
navštěvuje i babičky a dědečky, kteří jsou
na pokojích sami a moc na společné akce
nevycházejí ven. Na jaře kvůli pandemii
do domova seniorů nesměly návštěvy,
proto tam zavítaly s Eliškou hned, jak to
bylo možné – na začátku června. Fotografie je momentkou rozhovoru pětileté
Elišky s paní Jitkou, která v listopadu
oslaví 90. narozeniny. Ukazuje vzájemné
porozumění, respekt, radost ze setkání,

touhu po oboustranném kontaktu… a blízkost… tu osobní, bezprostřední, kterou
nám žádná technika na světě nedokáže
nahradit.

s postižením se snaží pomáhat svým
prarodičům, a to alespoň svou přítomností
a navozením dobré nálady, která všem
prospívá.

II. cena:
Martina Janečková: Procházka v parku

III. cena:
Ivana Hay: Soužití mezi generacemi
– videokomunikace přes mobil
s neslyšícím členem rodiny

Mateřská škola a základní škola speciální
Diakonie ČCE Ostrava přihlásila oceněnou fotografii autorky Martiny Janečkové,
na které je chlapec – žák této školy se
svým dědečkem na procházce v parku.
Žáky školy jsou děti s těžkým kombinovaným postižením, péče o ně je nelehká.
Prarodiče těchto dětí s ochotou a láskou
s péčí pomáhají a odměnou je jim spokojenost a radost jejich vnoučat. Občas se
ale stane, že je tato situace opačná a i děti

Autorka poukazuje na technologickou
vymoženost dnešních dnů, kdy neslyšící
mohou díky videochatu komunikovat
i s ostatními členy rodiny, kteří jsou slyšící,
díky kameře mohou znakovat i odezírat –
v tomto případě jde o komunikaci autorky
fotografie s jejími syny (slyšící děti – CODA
– Children Of Deaf Adults) a s babičkou
a dědečkem. 
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PRÁVA
A POVINNOSTI
PACIENTA
V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
COVID-19 nás nechce opustit. Stále se měnící situace a opatření vlády probouzí v mnohých zmatek.
Co vlastně jako pacienti či jejich blízcí smíme a nesmíme? A jak si poradit s běžným životem, jehož
součástí jsou například lékařské prohlídky v rámci pracovněprávních vztahů? Podívejme se na to
společně, snad to všechno nebude v době, kdy Mosty spatří světlo světa, zase jinak.
Začněme několika příběhy lidí, kteří se na nás v rámci on-line seminářů obrátili s žádostí o radu.
Návštěvy v nemocnicích
Paní Jana má v nemocnici maminku.
Není pozitivní na COVID-19, ale stejně
za ní nikdo nesmí. Maminka je však velmi
závislá na své rodině a její psychický stav
je den za dne horší. Proto se nás paní
Jana zeptala, zda by si nemohla vymoci
návštěvu, kdyby s sebou přinesla negativní
test na COVID-19.
Musíme si uvědomit, zda je, nebo není
nouzový stav. V prvním případě vláda
36

podle krizového zákona zakazuje návštěvy
pacientů ve zdravotnických zařízeních,
ve kterých se poskytuje lůžková péče.
(A také v pobytových zařízeních sociální
péče.) Výjimku mají pacienti v hospicích
či v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění, nezletilí pacienti a pacienti
s omezenou svéprávností. Zákaz neplatí
také pro tatínky u porodu, pokud nemají
teplotu a nejeví známky nemoci, dodržují
hygienu rukou, v porodním sále použí-

vají ochranné pomůcky a vyplní čestné
prohlášení. Postup ale nemusí být ve všech
nemocnicích stejný.
Pokud není nouzový stav, je na každé
nemocnici, jaké regulace návštěv zavede. Zatímco někde je tedy plošný zákaz
návštěv, jinde jsou třeba jen zkráceny návštěvní hodiny nebo jsou umožněny pouze
na některých odděleních.
To samozřejmě platí i pro paní Janu. Její
maminka je hospitalizována v době nou-
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zového stavu, a i přes nedobrý zdravotní
stav není v ohrožení života. Proto dcera
maminku nemůže navštívit ani s negativním testem na COVID-19 v kabelce.

Pracovnělékařská prohlídka
Musím se dostavit na povinnou periodickou pracovnělékařskou prohlídku, abych
dostal potvrzení, že mohu dále vykonávat
svou práci učitele. Vláda však nabádá
občany, aby k lékaři nechodili, pokud jejich
zdravotní stav není skutečně vážný a aby
zbytečně v této krizové době neohrožovali
zdravotníky i sebe. Můj lékař navíc sídlí
v poliklinice, kde je vysoká koncentrace lidí
nakažených koronavirem. Zaměstnavatel
mi však řekl, že bez ohledu na pandemii
na prohlídku musím, jinak budu platit
pokutu 300 000 Kč. Na prohlídku jsem
objednán na den, kdy ještě bude nouzový
stav. Jak mám postupovat?
Požadavek zaměstnavatele je neoprávněný, protože po dobu trvání nouzového
stavu se periodické prohlídky nemusí
provádět. V platnosti zůstávají poslední
lékařské posudky.
Avšak jakmile bude nouzový stav ukončen, bude muset zaměstnavatel požádat
lékaře, se kterým má uzavřenu smlouvu
o poskytování pracovnělékařských služeb,
aby provedl našemu tazateli periodickou
prohlídku.Ten ji musí absolvovat do 90
dnů od skončení nouzového stavu. Pokud
by byl předtím uznán způsobilým s podmínkou, pak by měl na prohlídku 30 dnů
ode dne, který následuje po dni ukončení
nouzového stavu.
Pokud by šlo o vstupní prohlídku
zaměstnance, který nastupuje na nové
pracovní místo, nahrazuje se v době nouzového stavu čestným prohlášením. Poté
však platí stejné termíny pro absolvování
prohlídek jako v případě zaměstnanců,
kterým platnost prohlídky skončila v době
nouzového stavu (90/30 dnů).

Lékařské prohlídky řidičů
Praktický lékař mi poslal zprávu, že na domluvenou pravidelnou lékařskou prohlídku
nemám chodit a že ji odkládáme na neurčito. Chtěl bych se zeptat, zda to bude
stejné i v případě lékařské prohlídky k datu
dovršení stanoveného věku držitelům řidičského oprávnění. Nebo už nebudu moci
řídit, když ji včas před 65. narozeninami
neabsolvuji?
Nejprve je třeba konstatovat, že dotyčný
měl na prohlídku šest měsíců. Pokud ji

BLÍZKÝ KONTAKT, KTERÝ VÁS
PŘIVEDE DO KARANTÉNY
Za blízký kontakt se považuje, když:
 vzdálenost mezi vámi a nemocným byla menší než 2 metry po dobu 15 minut
nebo déle;
 došlo k přímému fyzickému kontaktu, například jste se políbili či objali;
 jste používali stejné nádobí;
 nemocný u vás zakašlal, nebo dokonce kýchl přímo na vás.

však nestihl a 65. narozeniny dovrší v době
nouzového stavu, nemusí trhat řidičák
a házet ho do koše. Prostě vyčká konce
nouzového stavu a poté se co v nejkratší
době dostaví k lékaři na prohlídku a ná-

sledné vydání lékařského posudku. (Totéž
samozřejmě platí i pro osoby, které dosáhly
68 let, což je další věková hranice, kdy je
každý povinen podrobit se lékařské prohlídce.)

JAK MÁ VYPADAT NAŘÍZENÁ
KARANTÉNA
Karanténa je určena zatím zdravým lidem, kteří mohli být vystaveni koronaviru
při svém pobytu v rizikové oblasti nebo byli v blízkém kontaktu s někým,
kdo je na COVID-19 pozitivní. Karanténa je povinná, při koronaviru trvá 10
dní a zůstáváte při ní doma. Každý, kdo je v karanténě, by měl být testován,
a to podle nařízení ministerstva zdravotnictví 5-7 dní po kontaktu. V případě
pozitivního testu se z karantény stává izolace.
 Držte se jen doma, nikam nechoďte.
 Vyhýbejte se kontaktům se zdravými členy domácnosti, nejlépe je bydlet sám
v jiném pokoji než ostatní. Mimo pokoj choďte jen, když opravdu musíte.
 Pokud se musíte potkat s ostatními členy rodiny, noste roušku a dodržujte
dostatečnou vzdálenost.
 Koupelnu a WC po použití vždy vydezinfikujte.
 Dezinfikujte povrchy, kterých se často dotýkáte, včetně mobilního telefonu,
klávesnice a myši u počítače či dálkového ovládání televize.
 Pravidelně si myjte ruce,
 Pokud vám nákup nemůže obstarat rodina, objednejte si ho po internetu,
zaplaťte předem a kurýra požádejte, aby vám nákup ponechal za dveřmi.
 Jestliže máte psa a nemáte nikoho, kdo by ho místo vás venčil, pak s ním
jděte. Venku ale buďte jen po nezbytně nutnou dobu a vyhýbejte se setkání
s jinými lidmi.
 Nezapomeňte, že dodržování vaší karantény může kontrolovat hygienická
stanice ve spolupráci s Policií ČR.
 Sledujte svůj zdravotní stav. Při jeho zhoršení nečekejte, jestli nebude zítra
lépe, a kontaktujte telefonicky svého lékaře, hygienickou stanici v místě
vašeho bydliště nebo vytočte linku 112 – v takovém případě nezapomeňte
nahlásit, že jste v nařízené karanténě.
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JAK MÁ VYPADAT SPRÁVNÁ
IZOLACE
Izolaci doporučují lékaři nemocným nebo osobám s laboratorně prokázanou
infekcí, ale bez příznaků. Jak už sám název napovídá, tito lidé by se měli izolovat
od ostatních, aby je nenakazili. Při mírném průběhu onemocnění může izolace
probíhat v domácím prostředí, u závažného onemocnění v nemocnici.
Základní pravidla domácí izolace jsou:
 Vydržte to bez návštěv. Doma by měli být jen lidé, kteří o vás pečují. I ti by
od vás ale měli být odděleni.
 Pokud budete s ostatními členy rodiny ve jedné místnosti, noste roušku
a snažte se udržovat odstup.
 Často větrejte – okny, nikoli klimatizací.
 Pokud nemůžete chodit na vlastní toaletu, po každém použití ji pečlivě vyčistěte
a dezinfikujte, abyste chránili ostatní.
 Vždy si před setkáním s dalšími lidmi umyjte ruce.
 Používejte své ložní prádlo, vlastní ručníky, příbory, talíře, hrnce i sklenice.
 Dezinfikujte vše, čeho se často dotýkáte, například i povrch telefonu, dálkové
ovládání od televize, klávesnici a myš u počítače, kliky u dveří a povrchy kdekoli,
kam chodí i jiní lidé.
 Nechoďte na nákupy, požádejte o pomoc členy rodiny, přátele, sousedy či
sociální pracovníky. Vyhněte se ale přímému kontaktu, lepší bude, když vám
nákup nechají za dveřmi.
Pokud se váš zdravotní stav zhorší, volejte svému lékaři.

Současná koronadoba se ale vyznačuje
i jinými zapeklitostmi. Vyznáte se například
zcela bravurně v tom, co je karanténa a co
izolace?

Karanténa a izolace nejsou synonymem
Specifickým omezením, které může občany
v souvislosti s epidemií koronaviru potkat,
je nařízení karantény. Zákon o ochraně
veřejného zdraví ji definuje jako oddělení
zdravé fyzické osoby, která byla ve styku
s infekčním onemocněním nebo pobývala
v ohnisku nákazy (například na zahraniční
dovolené nebo pracovní cestě), od ostatních fyzických osob. V případě karantény
kvůli koronaviru trvá 10 dní. Karanténa je
tedy opatření ukládané zdravým osobám.
Pro osoby nemocné s potvrzeným onemocněním COVID-19, jejichž zdravotní stav
však nevyžaduje hospitalizaci, je určena
tzv. izolace.
O tom, jestli bude nebo nebude karanténa a jak dlouho bude trvat, rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví, tj.
ministerstvo zdravotnictví nebo krajské
hygienické stanice. Ty také mohou potvrdit
zaměstnavateli člověka v karanténě, že mu
skutečně byla nařízena. To se ale děje jen
výjimečně, protože každý, komu je nařízena
karanténa, by měl získat potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“. Toto nařízení je
právně závazné a musí ho dodržet. Správně by karanténu měla vystavit hygiena.
Při porušení karantény nařízené
v souvislosti s prokazatelným výskytem
infekčního onemocnění, a to např. při styku
s nemocným, může být provinilci uložena
pokuta až do výše 3 000 000 Kč.

Nařízení o karanténě není
neschopenka

INFORMAČNÍ CENTRUM
PRÁVNÍ PORADKYNĚ
– navazuje svou činností na zrušenou Kancelář Ombudsmana po zdraví.
Soustředí se především na semináře prezentační či on-line formou se zaměřením
na zdravotnické právo a navazující části sociálního zabezpečení. Více informace
najdete na www.pravniporadkyne.cz.
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Neschopenka není totéž co nařízení o karanténě. Vždy ji vystavuje praktický lékař,
na kterého by se měl obrátit každý, komu
byla nařízena karanténa. V době pandemie
je v souladu se stanoviskem České správy
sociálního zabezpečení možné, aby lékař
„vyšetřil“ člověka s nařízenou karanténou
po telefonu a neschopenku mu doručil,
ideálně by to měla být e-neschopenka.
V případě časové nouze může hygiena požádat praktické lékaře, aby lidem vystavili
neschopenku, která zároveň slouží jako
nařízení o karanténě.
Jak všichni dobře víte, pokud je člověk
nemocný, dostává nějaké peníze jako
náhradu mzdy. Totéž platí v i v případě
karantény, ať už z důvodu koronaviru nebo

PRÁVA PACIENTŮ

COVID-19 V POBYTOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Můj otec žije v domově seniorů, zatím měl štěstí a sám se koronavirem nenakazil.
Strach ale měl pořádný, protože ve vedlejším pokoji se nakažený objevil a po něm
ještě několik dalších. Možná by se ale další nákaze zabránilo, kdyby toho
prvního muže okamžitě odvezli do nemocnice. Jak by se vlastně mělo v takových
případech postupovat?

jiného. V letošním roce ji vyplácí v prvních
14 dnech zaměstnavatel. Pokud je doba
neschopnosti pracovat delší, přejímá
povinnost vyplácet nemocenskou příslušná
správa sociálního zabezpečení.
Z náhrady mzdy za nemoc či karanténu
ve výši podle zákoníku práce se neplatí
daně a ni se z ní neplatí zdravotní a sociální zabezpečení. Samozřejmě není ale
na vás, abyste pojistné dávky hradili, platí
je totiž stát. Zaměstnavatel může náhradu
mzdy zvýšit nad zákonem stanovenou
částku.
Na rozdíl od předchozích let nemusí nemocný nebo člověk v karanténě doručovat
zaměstnavateli díl neschopenky s informací o dočasné pracovní neschopnost
v papírové podobě. Svého zaměstnavatele
musí o nemocni nebo karanténě pouze
informovat. 

Záleží samozřejmě na průběhu nemoci. Principiálně není nutné ani seniory
převážet hned do nemocnice, pokud to jejich zdravotní stav vysloveně nevyžaduje.
Postup by měl být následující:
1. P
 racovník pobytové sociální služby kontaktuje ošetřujícího lékaře, že se
v domově objevil člověk s podezřením na COVID-19. Ten by měl rozhodnout
o dalším postupu. Jestliže není k dispozici lékař, měl by pracovník kontaktovat
místně příslušnou hygienickou stanici.
2. Jestliže zdravotní stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci, měl by být izolován
od ostatních stejně jako v případě každé jiné respirační virové nákazy. Při
kontaktu s personálem musí mít zakrytý nos a ústa rouškou či jinou vhodnou
pokrývkou.
3. Pokoj, v němž nakažený bude, musí být označen jako infekční, aby personál
věděl, že musí při kontaktu dodržovat režimová opatření a používat
jednorázové pomůcky pro práci s lidmi s podezřením či prokázaným
onemocněním COVID-19. Po použití je třeba ihned likvidovat. Pokud pobytové
zařízení jednorázové pomůcky určené pro práci s nakaženými koronavirem
nemá, musí být nemocný převezen speciální sanitkou pro infekční pacienty
do nemocnice.
4. Pokud to určí hygienická stanice, musí do izolace všichni, kteří s nemocným
přišli do kontaktu. Netýká se to jen dalších obyvatel domu, ale také pracovníků,
kteří s ním přišli do kontaktu a neměli odpovídající ochranné pomůcky.
5. Všechny místnosti, kde se nakažený nacházel, nebo povrchy, kterých se dotýkal,
musí být důkladně dezinfikovány virucidním dezinfekčním prostředkem.

4 POVINNOSTI POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Všechna pobytová zařízení, ať už se jedná poskytovatele zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, sociálních
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a poskytovatelů sociálních služeb s odlehčovacími službami v pobytové formě, od 21. října mají:
1. m
 ít vyčleněné a zřetelně označené prostory s lůžky pro klienty, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19;
2. zajistit, aby o nemocné koronavirem pečoval, pokud to je z hlediska počtu zaměstnanců možné, personál, který nepřijde
do styku s jinými zaměstnanci ani obyvateli pobytového zařízení;
3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby – zejména měřit tělesnou teplotu
a sledovat příznaky respiračního onemocnění. V případě podezření na onemocnění COVID-19 je nutné tyto osoby izolovat
a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (např. příslušnou krajskou hygienickou stanici);
4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení. Tato
opatření musí aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemické situace a podle doporučení ministerstva zdravotnictví
v případě zdravotních služeb a ministerstva práce a sociálních věcí u sociálních služeb.
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ČESKO ZAPLAVÍ
REGIONÁLNÍ PANTEŘI
V příštích letech vyjedou na české koleje desítky nových
bezbariérových souprav RegioPanter z produkce společnosti
Škoda Transportation. České dráhy uzavřely rámcové
kontrakty na dodávku až 110 dvou- a třívozových elektrických
jednotek, které obslouží regionální vlaky v různých koutech
České republiky. První z nich svezou cestující už v polovině
budoucího roku.

E

lektrické jednotky RegioPanter jsou již
prověřené každodenním provozem. České
dráhy nasazují celkem 37 jednotek na stovky vlaků v mnoha krajích. Cestující je
důvěrně znají z linek na severu Čech, z Dě40

čína přes Ústí nad Labem, Teplice a Most
do Chomutova, na západě a jihu republiky
mezi Plzní a Horažďovicemi nebo Českými
Budějovicemi a Českými Velenicemi, zrychlily dopravu mezi Pardubicemi, Hradcem
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Králové a Jaroměří a obsluhují také vlaky
z Ostravy do Studénky a Mošnova.
Nově objednané jednotky vyjdou
z ověřené konstrukce, oproti původním
jednotkám RegioPanter však mají řadu
technických změn, které jsou spojeny
s aplikací nových standardů a inovovaným
řešením designu interiéru. Jednotky jsou
také vybaveny moderním informačním
systémem, Wi-Fi, kamerovým systémem,
možností automatického vedení vlaku
nebo zabezpečovacím zařízením ETCS.

Pohodlí bez bariér
„Jednotky RegioPanter si získaly u svých
cestujících na všech linkách značnou oblibu. Oproti původním vlakům jsou totiž více
pohodlné, klimatizace zajišťuje příjemnou
stálou teplotu v létě i v zimě, ale především
jsou tyto soupravy snadno přístupné všem
cestujícím. Bez komplikací do nich nastoupí člověk na vozíku, nevidomý, cestující
s velkými kufry, maminka s kočárkem,
tatínek s malým dítětem nebo senior.
To umožňuje snížená podlaha v úrovni
moderních nástupišť i dodatečné výsuvné
schůdky v dalších zastávkách,“ upozorňuje
na pohodlný přístup do vlaku Jiří Ješeta,
člen představenstva a náměstek pro obchod Českých drah.
Jednotky RegioPanter ve své konstrukci
počítají s pohodlným cestováním všech
osob, včetně lidí s různým druhem postižení.
Osoby na vozíku ocení vedle snížené
nástupní podlahy také skládací rampu,
která umožňuje lehce překonat výškové rozdíly mezi podlahou vlaku a různě
vysokými nástupišti. Komfortní cestování
zajišťuje dostatek místa uvnitř vozu, kde
se lze pohybovat a zastavit invalidní vozík.
Snadno přístupná je také toaleta. Vstup
na ní usnadňují dveře ovládané jednoduše
tlačítky s elektrickým pohonem.
Tlačítka jsou zde výrazná a v hmatovém
provedení. To usnadňuje také cestování
nevidomým a slabozrakým. Pro ně jsou
připraveny na potřebných místech také tabulky s nápisy v Braillově písmu. Informace
o blížících se zastávkách a další důležité informace o jízdě vlaku pak získají z hlášení
v soupravě. Velkou výhodu pro cestování
nevidomých představuje zařízení, které
na pokyn jejich slepecké vysílačky na dálku
otevře příslušné nástupní dveře vlaku.
Neslyšícím pak usnadňuje cestování
vizuální informační systém s LCD monitory,
kde se přehledně zobrazují informace o jíz-

dě vlaku a dalších zastávkách. Celý vlak
tak s ohledem na bezbariérovost splňuje
přísné evropské normy TSI PRM.

Desítky vlaků do českých a moravských
regionů
„Dodavatele nových elektrických vlaků
jsme vybrali v otevřených mezinárodních
soutěžích. Nejlepší nabídku předložila čes-

ká společnost Škoda Transportation, takže
podstatná část výroby a subdodávek je
realizovaná v našich podnicích. To je dobrá
zpráva pro naše občany i stát, protože jim
naše zakázka přinese v příštích letech
dostatek práce a příslušné odvody budou
směřovat i do státní kasy,“ vysvětluje Jiří
Ješeta a připomíná, o jak velké zakázky se
jedná: „Uzavřeli jsme dva rámcové kon-
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trakty na dodávku až 50 dvouvozových a až
60 třívozových jednotek. To je dohromady
až 280 vozů. Každý vůz má ale také vlastní
pohon, takže se vlastně jedná o kombinaci
vagónu a lokomotivy, a o to více práce je
na každém kuse.“
České dráhy objednávají nové jednotky
podle požadavků jednotlivých krajů. Ty
v současnosti objednávají regionální dopravu a při tom si mohou zvolit, zda chtějí
svým občanům nabídnout moderní bezba-
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riérové vlaky, nebo zůstanou u starých, byť
třeba modernizovaných souprav s vysokou
podlahou a hůře přístupných nejen lidem
na vozíku, ale i seniorům, lidem s pohybovými problémy, cestujícím s malými dětmi,
kočárky, koly nebo s objemnými zavazadly.
„Na přání regionů jsme již objednali výrobu 31 dvouvozových jednotek a připravujeme objednávku 29 třívozových souprav.
Dohromady je to tedy až 60 nových vlaků,
nebo chcete-li 149 zbrusu nových vozů.

Ty dodáme na regionální linky do Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského
kraje, dále do Kraje Vysočina a na Moravě
by měly zamířit do krajů Olomouckého
a Moravskoslezského. Tyto moderní vlaky
budou zajíždět i do Středočeského kraje,“
vyjmenovává Jiří Ješeta.

První soupravy již na kolejích
Mezi prvními, kdo nové soupravy ocení,
budou obyvatelé a hosté západočeských

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI

RegioPantery jsou moderní
bezbariérové elektrické jednotky.
Jejich maximální rychlost je 160 km/h
a výkon 1 360 kW nebo 2 040 kW
podle počtu vozů. To jim umožňuje
dosáhnout relativně velkého zrychlení
až 1,1 m/s2. V závislosti na počtu vozů
je délka soupravy 53 nebo 79 metrů
a hmotnost 103 nebo 153 tun. Přibližně
65 % podlahové plochy v jednotce je
nízkopodlažní. Vedle Českých drah
jednotky RegioPanter nebo z nich
vycházející objednaly Jihomoravský
kraj, Železniční společnost Slovensko
a železnice v Lotyšsku. Již vyrobeno
nebo závazně objednáno je více než
160 jednotek.
lázní. Nové RegioPantery od poloviny roku
2021 obslouží zrychlenou linku z Plzně
do Mariánských Lázní, Chebu a Karlových
Varů. Na této lince je také množství moderních bezbariérových nádraží.
Další dvouvozové jednotky zamíří například na linku Klatovy – Plzeň – Beroun,

na tratě vycházející z jihočeské metropole
Českých Budějovic a na Vysočině třeba
mezi Žďárem nad Sázavou, Havlíčkovým
Brodem a Jihlavou. Na konci roku 2022
vyjedou také první třívozové jednotky
na tratě kolem Ostravy a dále je České
dráhy nabízejí na elektrifikované tratě

Olomouckému kraji. V případě dohody
kraje a národního dopravce mohou obsloužit spoje od Koutů nad Desnou, přes
Šumperk, Zábřeh a krajskou metropoli až
do Nezamyslic nebo pod Beskydy do Vsetína a na nově elektrifikované trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka.
První z objednaných dvouvozových jednotek jsou již výrobně dokončené. V další
fázi se uskuteční jejich oživení a testování.
Po něm bude následovat schválení nových
jednotek u příslušného drážního úřadu.
Zkoušky a schválení nových jednotek
RegioPanter jsou nezbytné kvůli mnoha
novým prvkům instalovaným do právě
vyráběných jednotek. Pak už budou
sloužit ke spokojenosti všech cestujících
na linkách Českých drah. 
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SPRÁVA ŽELEZNIC
NADÁLE POKRAČUJE
VE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
V úterý 29. září se ve stanici Praha-Libeň za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic
Jiřího Svobody a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR uskutečnila
prezentace nové služby mobilních čet, kterou zajišťuje Správa železnic od letošního září
na 869 nádražích.

P

odle generálního ředitele Správy
železnic Jiřího Svobody je toto rozšíření
služeb dalším důkazem kontinuální snahy
manažera infrastruktury o systematické
zpřístupňování cestování po železnici lidem
se zdravotním postižením. „Zmapovaný
systém hodnocení bezbariérovosti dokládá
rostoucí dostupnost železnice. V rámci
koridorů a dalších důležitých mezinárodních tratí činí podíl stanic s bezbariérovým
přístupem na nástupiště 54 %. V případě
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výpravních budov na těchto páteřních tratích jde o 50 %. Tím to ale nekončí a určitě
budeme v naší snaze, i ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením
ČR, pokračovat dále,” uvedl.
„Jsem skutečně velmi rád, že jsme se
v této problematice posunuli kupředu.
Málokdo si dovede představit, s jakými
potížemi se lidé se zdravotním postižením
mohou potýkat, navíc ještě při cestování,

které je pro ně samo o sobě často velmi
namáhavé a stresující,” řekl Václav Krása,
předseda NRZP ČR. Služba tzv. mobilních
čet spočívá v poskytování pomoci lidem se
všemi typy zdravotního postižení (tělesným,
zrakovým i sluchovým).
V rámci rozvoje a modernizace železniční infrastruktury dochází k tomu, že
některá nádraží již nemají žádné stálé zaměstnance provozovatele dráhy a doprav-
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ců. Tato skutečnost je však komplikací
pro osoby se zdravotním postižením, proto
Správa železnic hledala ve spolupráci
s NRZP ČR řešení vzniklé situace. Systém
je nastaven tak, že pokud si handicapovaný včas objedná jízdenku prostřednictvím
informačního systému CENDIS, může mu
být v případě požadavku zajištěna asistence pro spolehlivý průchod a orientaci
v železniční stanici. Správa železnic také
připravila postup pro řešení mimořádných
situací, aby se nestalo, že cestující se
zdravotním postižením zůstane na nástupišti bez pomoci.
Pokud by došlo k mimořádné situaci,
kdy by klient mohl zůstat po příjezdu
vlakem sám na nádraží, ve kterém došlo
k náhlé změně stavu bezbariérovosti (např.
poruše technického zařízení) a tím k uvíznutí na nástupišti, je připraven následující
postup:
a) Dotčená osoba může kontaktovat zákaznickou linku CENDIS, která nejprve prověří dostupnost pomoci ve stanici ze strany
Správy železnic běžnými prostředky.
b) P
 okud není v daný okamžik pomoc ze
strany Správy železnic dostupná, kontaktuje zákaznická linka CENDIS Hasičskou
záchrannou službu Správy železnic,
která mimořádnou pomoc zajistí.
c) Pokud by došlo k situaci, kdy ani pomoc
Hasičské záchranné služby Správy železnic v danou dobu nebude dostupná, zajistí Hasičská záchranná služba Správy
železnic pomoc v rámci spolupráce IZS.
d) Dotčeného cestujícího následně informuje zákaznická linka CENDIS o zajištění mimořádné pomoci.

K zahájení poskytování pomoci v obsazených stanicích došlo ze strany Správy
železnic v prosinci loňského roku, kdy ji nabízela ve 327 lokalitách. Od letošního září
pak došlo k velké změně v celém systému
v souvislosti s úpravou organizační struktury Správy železnic a se zavedením systému
tzv. mobilních čet. Díky tomu se výrazně
zvýšil počet míst s nabídkou potřebné
pomoci, a to na 869 nádraží.
„Velmi oceňuji snahu zástupců Správy
železnic, se kterými intenzivně spolupracujeme téměř na denní bázi. Samozřejmě,
zatím jsme nedosáhli ideálního stavu, ale

věřím, že bude naše spolupráce pokračovat ve prospěch nejen lidí se zdravotním
postižením, ale také seniorů, rodičů s kočárky a podobně,” dodal Václav Krása.
Objednání pomoci je možné prostřednictvím webových stránek CENDIS
na www.jednajizdenka.cz v sekci asistence,
případně s využitím webu Správy železnic
na www.spravazeleznic.cz v sekci cestující.
Na internetových stránkách Správy železnic
se dále nacházejí informace o přístupnosti
jednotlivých stanic a zastávek a také odkaz
na asistenci, který odkáže na objednávkový
systém jednajizdenka.cz – oneticket.cz.

Bezbariérový vstup do budovy
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Bezbariérové veřejné toalety opatřené eurozámkem
Objednání je potřeba podle nařízení
Evropského parlamentu č. 1371/2007
„o právech a povinnostech cestujících
v železniční dopravě“ 48 hodin před zahájením přepravy, aby bylo možné na základě
unikátních požadavků cestujících spolupráci všech zúčastněných stran projednat,
technicky zajistit a zpětně komunikovat.
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V rámci objednávkového systému provozuje společnost CENDIS zákaznickou linku
(call centrum) +420 222 266 755 s provozní dobou pondělí – pátek 6:00 – 20:00,
sobota – neděle 7:00 – 17:00.
Dalším krokem k dosažení přístupnosti je projekt Euroklíč, díky němuž se
postupně zvyšuje dostupnost především
veřejných hygienických zařízení vybavených
jednotným eurozámkem. V rámci železnice
(v drtivé většině jde o toalety na nádražích)
bylo instalováno již 185 eurozámků na 127
místech. Do budoucna tento počet i nadále
poroste.

Za účelem koordinace plánů manažera
infrastruktura a požadavků na vytváření
podmínek pro cestování všech osob se
zdravotním postižením byla v loňském roce
založena platforma pro setkávání představitelů Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR, osobních dopravců a Správy železnic. Zástupci osob se zdravotním
postižením se tak mohli seznámit s vývojem zpřístupňování stanic v letech 2020 až
2025 nebo se spuštěním nových webových
stránek Správy železnic, na kterých nechybí ani informace o úrovni bezbariérové
přístupnosti stanic a zastávek. 
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Stadler (Foto: Jaroslav Šašinka)

ARRIVA ODSTRAŇUJE
BARIÉRY PŘI CESTOVÁNÍ
Arriva investuje každý rok velké peníze do obnovy vozového parku. Cílem je kromě vyššího
komfortu také odstraňování bariér ve veřejné dopravě, protože všechny nakupované autobusy
jsou už jen nízkopodlažní. Při nástupu nebo výstupu tak už není potřeba zdolávat schody. Počet
spojů, kam lze jednoduše nastoupit i s vozíkem, je každý rok vyšší a garantovaný.

L

etos šly na nákup takových autobusů
více než dvě miliardy korun. Největší částka zamířila do Plzeňského kraje, další nové
nízkopodlažní autobusy už jezdí na Kladensku, Mladoboleslavsku, v okolí Prahy
a s novým rokem vyjedou třeba i na Olomoucku a Zlínsku.
„Letos jsme pro pohodlnější cestování
investovali více než dvě miliardy korun a nakoupili čtyři stovky nových nízkopodlažních
autobusů, to je obrovský krok při odstraňování bariér ve veřejné dopravě,“ říká Daniel
Adamka, generální ředitel společnosti Arriva, a doplňuje: „Jsem rád, že se nám daří
plnit naše vlastní předsevzetí o dostupnosti
dopravy pro všechny skupiny cestujících.“

Po celém Plzeňském kraji bez schodů
V polovině června rozjela Arriva modrou
flotilu tří stovek nízkopodlažních autobusů
po celém kraji. Plzeňsko se tak ze dne
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na den stalo jediným krajem v republice,
kde se vozíčkáři nemusí obávat, jak budou
cestovat autobusem. „Ať pojedou z Plzně
do Rokycan, z Přeštic do Klatov nebo třeba
po Domažlicích, nemusí studovat jízdní
řády, protože všechny spoje jsou nízkopodlažní,“ uvádí Adamka. Plzeňské autobusy
jsou navíc ještě klimatizované, s informačním systémem, USB nabíječkami a za jíz-

denku zaplatí cestující stejně jednoduše
jako za nákup, stačí si pípnout pohodlně
platební kartou.
„Stejně dostupné autobusy jako v Plzeňském kraji máme napříč republikou. Každý
rok navíc nakupujeme další a další takové
autobusy. Nízkopodlažnost je přitom jedním ze základních standardů Arrivy,“ říká
Daniel Adamka a pokračuje: „Naše MHD
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na Kladně, v Teplicích, Příbrami a třeba
i v menších městech, jako je Trutnov, Bílina
nebo Beroun a Králův Dvůr, zajišťují pouze
nízkopodlažní autobusy.“ Tři čtvrtiny našich
autobusů jsou nízkopodlažní, nejvíc jich
jezdí v Praze a okolí, ve středních Čechách,
na Teplicku, Olomoucku nebo Zlínsku.

Cestování vlakem není problém
Arriva se od loňského prosince zařadila mezi významné železniční dopravce
v republice. Od minulého prosince zajišťuje
provoz na čtyřech rychlíkových linkách
a na osobních vlacích na Liberecku a Zlínsku šedesát vlaků. Jejich počet se navíc
dál zvyšuje. Ke konci letošního roku se
pod hlavičkou Arrivy rozjedou ještě rychlíky
na trati z Liberce do Pardubic a Ústí nad
Labem. „Cestující na vozíku se nemusí
našich vlaků bát. Náš personál pomůže
s nástupem díky osvědčeným nástupním
ližinám. V již zmíněných rychlících mezi
Kolínem a Šluknovem, z Prahy do Rakovníka a nově i z Ústí nad Labem přes Liberec
do Pardubic nabízíme pro vozíčkáře i speciálně upravenou toaletu,“ říká Daniel Adamka. Všechny vlaky Arrivy prošly rekonstrukcí
interiéru a důraz byl kladen i na zpřístupnění toalet pro cestující na vozíku. K dispozici je wi-fi připojení, informační systém,

Foto: Radomír Hegar

pohodlná sedadla první třídy nebo i voda
zdarma během cesty.
Na tratě osobních vlaků na Liberecku
a Zlínsku jsou nasazovány moderní nízkopodlažní a klimatizované soupravy. Jejich
počet stále stoupá a nejpozději příští rok
už Arriva bude provozovat více než polovinu
nízkopodlažních vlaků. I přes to je ale
lepší se ohlásit předem přes systém ONE
TICKET, protože někdy je potřeba asistence
při příchodu cestujícího na nástupiště nebo

přestupu na vlak jiného dopravce. Systém
zajišťuje na webu asistence.oneticket.cz
nebo telefonické lince 222 266 755 státní
podnik CENDIS. Operátoři zajistí nejen
asistenci vozíčkářům při nástupu a výstupu
z vlaku, ale třeba i přestup na vlak dalšího
dopravce včetně posouzení možností s použitím výtahů ve stanicích. „Zavolat můžete
i na naši zákaznickou linku 725 100 725,
abychom se o Vaši klidnou přepravu postarali,“ uzavírá Adamka. 
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TEXT: Kristýna Krumphanzlová
- vedoucí sociální a zdravotní oblasti
bfz vzdělávací akademie

„MANAŽER V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“
V RÁMCI PROJEKTU „MODERNÍ POSTUPY
VZDĚLÁVÁNÍ - MOPOV“
bfz o.p.s. realizovala od
01.09.2017 do 31.08.2020
mezinárodní projekt Erasmus+
„Moderní postupy vzdělání“,
podporovaný Evropskou unií,
ve kterém byla vedoucím
partnerem. Projekt byl zaměřen
na modernizaci současných
metod učení. V rámci projektu
byl využit trend ve vzdělávání
v podobě on-line školení formou
e-learningu a webinářů. Výhodou
e-learningového vzdělání je
především individuální přístup
k účastníkům a větší časová
flexibilita. Hlavním cílem projektu
bylo vytvořit 24 kombinovaných
kurzů z oblasti rekvalifikace
a oblasti sociální a zdravotní.
Dnes Vám představujeme
15 e-learningových modulů
vzdělávacího kurzu „Manažer
v sociálních službách“. Tento
kurz je rozdělen do tří výukových
bloků:

• Základy českého práva
• Personální řízení
a marketing

• Finanční a projektové řízení
Kurz „Manažer v sociálních
službách“ a každý blok zvlášť je

akreditován MPSV a klade
si za cíl podpořit manažery
a vedoucí pracovníky poskytovatelů
sociálních služeb v jejich
každodenní práci a vedení
podřízených. Účastník získá nebo
si prohloubí znalosti vybraných
oblastí řízení organizace
poskytovatelů sociálních služeb,
bude umět lépe podpořit
své spolupracovníky v jejich
každodenní práci a lépe reagovat
na jejich potřeby i potřeby
vlastního sociálního zařízení.
Kurz je koncipován jako Blended
Learning kurz, tzn. část učiva
se školí prezenčně a část se
školí distančně. Distanční část
(cca 50%) obsahuje všechny
výhody a metodické nástroje
podporovaného interaktivního
e-learningu, a to průběžná
cvičení, videa, audia a další
osvědčené formy podporovaného
samostudia. Zpětnou vazbu
zajišťují koordinátoři výuky,
lektoři a samozřejmě technická
podpora. Kurz je zpřístupněn
v LMS (Learning management
systému), založeném na platformě
Moodle, jehož přívětivé prostředí
Vám umožní snadnou orientaci
v kurzech. Více na kristyna.

Moderní postupy vzdělávání/ Die Moderne Ausbildung

Registrační číslo projektu:

50 2017-1-CZ01-KA202-035472

krumphanzlova@bfz.cz/770 112
065/ eshop.bfz.cz.
Široká odborná veřejnost se
s námi podílela na unikátním
projektu Erasmus+
a prohloubila si své manažerské
vědomosti v oblasti řízení
sociálních služeb. Kurz byl v rámci
pilotáže projektu nabízen pro
vyzkoušení kurzů prostřednictvím
e-learningového studia. O tuto
formu studia projevilo celkem
79 osob z celé ČR. Přístup do
distanční části je zdarma.
Tímto všem účastníkům, kteří
absolvovali samostudium Manažer
v sociálních službách, děkujeme
za jejich názory a poznatky, které
nám napomohly kurz doladit
na ještě vyšší stupeň úrovně ve
vzdělávání.
Těšíme se na Vaši účast.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

www. bfz.cz / www.eshop.bfz.cz

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ
PRAHA, Karlovo náměstí 14/292, Praha 2

(prostory AIVD)

KARLOVY VARY, Horova 12

Prevence syndromu vyhoření

27.01.2021

Komunikace s dítětem

22.01.2021

Úvod do ochrany práv uživatele

18.02.2021

Specifika práce s romskou rodinou

09.02.2021

Náročné situace při výkonu sociální práce

10.03.2021

Doprovázení umírajících (úvod do problematiky)

25.02.2021

Právo, povinnost a odpovědnost v sociálních službách

18.03.2021

Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)

05.03.2021

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů

22.04.2021

Vedení dokumentace o poskytování sociální služby

09.03.2021

Specifika práce s romskou rodinou

19.05.2021

Základy koučování v pomáhajících profesích

09.04.2021

Využití asertivity při jednání s klientem

27.05.2021

Individuální plánování s uživatelem sociální služby

13.04.2021

Úvod do péče o uživatele s Alzeimerovou chorobou

27.04.2021

Cochemská praxe - Zmírňování trauma z rozpadu rodiny

20.05.2021

Psychoterapie v sociální práci

18.06.2021

LIBEREC, Soukenné náměstí 115/6

(vchod z ul. Barvířská)

Vedení náročných rozhovorů

01.03.2021

Personální standardy kvality sociálních služeb

14.04.2021

Sociální šetření

03.05.2021

ČESKÁ LÍPA, Paní Zdislavy 418/8

PLZEŇ, Alej Svobody 56/881
Základy aktivizačních technik

19.01.2021

Doprovázení umírajích

04.02.2021

Timemanagement v sociálních službách

17.02.2021

Náročné situace při výkonu sociální práce

11.02.2021

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

25.03.2021

Bezpečná domácnost - rozvoj pečovatelských dovedností

17.03.2021

Úvod do etiky sociální práce

23.04.2021

Základy první pomoci při výkonu sociální práce

08.04.2021

Využití asertivity při jednání s klientem

28.04.2021

Úvod do problematiky týrání a zneužívání

20.05.2021

Nácvik komunikace se specifickými typy klientů

21.05.2021

Individuální plánování s uživatelem sociální služby

06.05.2021

Proaktivní vzládání stresu

ÚSTÍ nad LABEM, Mírová 2861/6

10. - 11.06.2021

(areál Rodinného centra Pampalánie)

Bezpečná domácnost seniora

05.04.2021

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 230/31

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb

08.06.2021

(učebna AMOS Jihočeská vzdělávací s.r.o.)

Využití úkolově orientovaného přístupu se skupinami

25.06.2021

Individuální plánování s uživateli sociální služby

22.02.2021

Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou

09.03.2021

Úvod do krizové intervence

13.04.2021

LITOMĚŘICE, Zítkova 677/9
Úvod do problematiky týrání a zneužívání

12.03.2021

Prevence syndromu vyhoření

06.05.2021

Emoce, jak na ně a práce s vlastní energií

24.03.2021

Využití psychosomatiky v sociálních službách

25.05.2021

Využití psychosomatiky v sociálních službách

23.04.2021

Vedení náročných rozhovorů

03.06.2021

Řešení konfliktů a vyjednávání

21.05.2021

Práce s motivací klienta

24.06.2021

Základy práce s přirozeným rizikem

15.06.2021

PÍSEK, Čelakovského 8/4 Pražské předměstí
(objekt SeneCura SeniorCentrum)

MOST, tř. Budovatelů 2830
Úvod do problematiky psychohygieny

29.01.2021

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě

08.02.2021

Individuální plánování s uživatelem sociální služby

16.02.2021

Supervize a její přínos v sociálních službách

18.03.2021

Právo na přiměřené riziko

16.03.2021

Základy aktivizačních technik

29.03.2021

Sociální šetření

23.03.2021

Psychoterapie v sociální práci

14.04.2021

STRAKONICE, Hradební 329

Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou

06.05.2021

Úvod do problematiky psychohygieny

16.03.2021

Vedení náročných rozhovorů

21.05.2021

Náročné situace při výkonu sociální práce

08.04.2021

Cochemská praxe - Zmírňování trauma z rozpadu rodiny

09.06.2021

Specifika komunikace se seniory

12.04.2021

TEPLICE, Kollárova 2807/8

(prostory fa. Stejika s.r.o.)

Kurzy lze realizovat i ve Vašich prostorách.

Prevence syndromu vyhoření

19.02.2021

Specifika komunikace se seniory

18.03.2021

Cena od 1.280,- Kč. Napište si o bližší informace: kurzy@bfz.cz.

Specifika práce s romskou rodinou

20.04.2021

V případě neobsazení kurzu si firma bfz, o.p.s., vyhrazuje právo

Základy koučování pro pomáhající profese

18.05.2021

termín kurzu posunout nebo doplnit stanovený počet

Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou

28.05.2021

Minimální obsazenost je 10 účastníků.

obsazenosti kurzu zájemci z jiného zařízení.

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE
ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

mosty 5|2020
TEXT: Viliam Šuňal
FOTO: TRIANON, z.s.

NA VOZÍČKU
NA STŘECHU
Není to šílenost, ale realita. V Trianonu, z.s., v Českém Těšíně je možné téměř všechno. Organizace
od roku 2003 zaměstnává OZP v provozu separace pro recyklaci a digitalizace dokumentů.
Na podporu technického vzdělávání vybudoval Trianon společně s VŠB TU Ostrava Společné
výzkumné a monitorovací centrum (SVMC) se dvěma laboratořemi.

J

edna je zaměřena na kybernetiku a robotiku, druhá na materiálové inženýrství.
Obě laboratoře jsou moderně vybaveny
a v průběhu roku se zde odehrávají pravidelné a nepravidelné vzdělávací aktivity
pro mládež, ale i dospělé.
Vrcholem však je vybudování zelené střechy na SVMC. Jedná se o první
veřejnou zelenou střechu v regionu. Bylo
tak vybudováno centrum pro přírodovědní
neformální vzdělávání. Střecha o ploše
100 m2 je záhony rozdělena na sektor léčivých bylin, dekorativních bylin, lesní louku
a relaxační záhon. Má řadu přínosů pro
městskou infrastrukturu a kromě izolace
52

PŘEDSTAVUJEME

budovy má i estetický přínos a přínos pro
zadržování vody a biodiverzitu. Bohatá
vegetace umožňuje život hmyzu, který je
na střeše možné pozorovat. Zájemci mohou v plném vegetačním období sledovat
množství motýlů, čmeláků, včelek a jiného
hmyzu. Nejblíže to mají včelky, na střeše
jsou totiž čtyři úly. Z toho dva jsou pozorovací, kde je možné vidět práci a život v úlu.
Na střeše je také experimentální skleník.
Zelená střecha je dostupná pro
všechny. Objekt je vybaven schodišťovou
plošinou a rampou. Na střechu se dostane každý zájemce bez ohledu na limity
pohybu. To je ostatně vidět na fotografiích,
kde je zachycena skupina těžce postižených mladých lidí. Další podrobnosti
se lze dozvědět na webových stránkách
www.ostrianon.cz. 
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TEXT: Stanislava Zahálková
FOTO: archiv Kevina Vachtla

STUDIUM NA UNIVERZITĚ
V ZAHRANIČÍ – JE TO BOJ,
ALE STOJÍ ZA TO
Kevin Vachtl je jedním z nových studentů, kteří nastupují v letošním roce na Metropolitní
univerzitu Praha v rámci sociálního programu Škola bez bariér. Tento program, jenž na MUP
funguje již osmnáctým rokem, poskytuje studentům s tělesným postižením 90% slevu
na školném. Kevin, který je po dětské mozkové obrně upoután na vozík, absolvoval bakalářské
studium v Dánsku na VIA University College ve městě Horsens. Na MUP si vybral navazující
magisterský program Regionální studia a mezinárodní obchod.

K

evine, kde jste se naučil tak dobře anglicky,
že jste se nebál vycestovat a studovat v zahraničí?
Jsem z Tábora a chodil jsem na Táborské
soukromé gymnázium. Studenti se tady
mohou rozhodnout, jestli své studium zaměří jazykově nebo přírodovědně, a škola
poskytuje řadu jazykových kurzů, zakončených jazykovým certifikátem. Takže díky
gymnáziu jsem v angličtině získal úroveň
B2. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli mám na to
54

studovat v cizině, a proto jsem vycestoval
na VIA University College do Dánska, konkrétně do města Horsens.

součástí úspěšné marketingové kampaně ve sféře elektroniky a moderních
technologií.

Proč jste si vybral právě tuto školu?
Vždy jsem byl fascinován reklamou
v televizi a postupem času jsem chtěl poznat celý marketingový proces a průběh
vzniku reklamy, proto jsem se rozhodl
studovat obor International Sales and
Marketing Management. Můj sen je být

Jaké problémy jste musel v Dánsku překonávat?
Problémy samozřejmě byly. Naštěstí jsem
bydlel na koleji vedle školy, takže jsem nemusel nikam dojíždět, ale například velký
nákup nebo praní prádla mi činily potíže.
Musel jsem vždy žádat svého spolubydlí-

VZDĚLÁVÁNÍ

„Když jsem si zjišťoval, jaké jsou
na MUP možnosti magisterského
studia, program Regionální studia
a mezinárodní obchod mě okamžitě
zaujal. Vidím ho jako další zajímavou
výzvu v životě a jsem velice rád, že jsem
byl přijat.“
cího o pomoc, naštěstí vždy byl ochotný,
a i později, kdy se odstěhoval do lepšího,
mne nenechal bez pomoci.
Jak probíhalo studium?
Studium samotné bylo překvapující. Hodně
se tam klade důraz na práci ve skupinách
na dlouhodobých projektech. Díky tomu
jsem se seznámil s mnoha lidmi z cizích
zemí a jsem za to velice vděčný. Tento
koncept bylo pro mě, jako samotáře, ze
začátku těžké přijmout, ale nakonec jsem
se naučil pracovat v kolektivu a velice jsem
si to užil. Zkoušky probíhají samostatně,
jsou obsáhlé a zaměřují se na látku, kterou
jste se jako student naučil ve spojitosti
s projektem jak v psané, tak ústní formě.

Takže pokud by někdo chtěl také studovat
na VIA University College, vřele doporučuji
dělat si důkladné zápisky, včetně samostudia po škole. Bude se vám to hodit.
Jaké výhody spatřujete ve svém pobytu v zahraničí do budoucna?
Jsem velice rád, že jsem tuto příležitost využil. Při studiu a hlavně při pobytu v cizině
jsem dokázal spoustu věcí, a tím nemám
na mysli jen ty akademické. Stal se ze mě
nový člověk s větším rozhledem, který bych
zde nenašel. Samozřejmě byly i těžké časy,
stesk po domově, který jsem překonával
celou dobu, ale naštěstí jsem se v těch
chvílích mohl opřít o rodinu. Dvacetiminutové hovory domů každých pár dní mi velice

pomohly a jsem za to všem svým blízkým
velmi vděčný. Studium v zahraničí vřele
doporučuji, i když je to boj, ale člověka to
obohatí jak osobně, tak akademicky.
Proč jste si pro magisterský stupeň studia vybral
právě MUP a jak jste se vlastně dozvěděl o Škole
bez bariér?
O MUP jsem dozvěděl od bývalé spolužačky ze střední školy, která na MUP studovala
a velice si školu pochvalovala. Když jsem
si zjišťoval, jaké jsou na MUP možnosti
magisterského studia, program Regionální
studia a mezinárodní obchod mě okamžitě
zaujal. Vidím ho jako další zajímavou výzvu
v životě a jsem velice rád, že jsem byl
přijat. O ŠBB jsem se dozvěděl vlastně až
na univerzitě, kam jsem se přijel podívat.
Spolužačka, od které vím o MUP, mi řekla,
že na škole studují lidé s pohybovým
postižením, budova je bezbariérová. Ale
netušil jsem, že mohou dostat stipendium.
Až když jsem na studijním oddělení potkal
paní Kodetovou (vedoucí studijního oddělení, pozn. red.), teprve ona mi všechno
vysvětlila. O pár dní později jsem obdržel
pozvánku a poté se zúčastnil přijímacího
řízení. Byl jsem úspěšně přijat, na studium
se těším a paní Martině Kodetové jsem
velice zavázán. 
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TEXT: ERÚ

SPOTŘEBITEL
POD PALBOU
ENERGETICKÝCH ŠMEJDŮ
Při spotřebitelských seminářích, které Energetický regulační úřad pořádá společně s Národní
radou osob se zdravotním postižením, se opakovaně objevuje jeden dotaz. Jak se máme chovat,
když nás osloví telefonický nebo podomní prodejce? Na co je potřeba dát si pozor? Dobrá a ryze
praktická otázka. Zkusíme najít stejně praktickou odpověď.

V

ždy musíme počítat s tím, že prodejce, který nám volá nebo na nás zvoní, je
ve svém oboru profesionál. Tím oborem
přitom nebývá energetika, ale dovednosti a znalosti, které mu umožňují prodat
cokoliv, komukoliv a kdykoliv. Ne náhodou
se jejich praktiky podobají, ať už nám nabízejí dodavatele energií, zázračné hrnce,
deky nebo investiční pojistky. To však hraje i v náš prospěch, protože naučíme-li se
jim bránit v jednom odvětví, jde o obranu
univerzální.

Náš zákazník, náš pán
Zákazník je pánem a pán má panovat,
nikoliv hrát vedlejší roli ve scénáři, který
má prodejce dokonale naučený. Zkusme
jim proto aktivně narušit prodejní plán.

dodavatel jistě rád potvrdí např. po telefonu. Nebo se snad zaštiťuje některým
z úřadů? Potom je další vysvětlování
zbytečné a slušelo by se upozornit policii
na možného podvodníka. Úřady totiž
energie neprodávají, neorganizují aukce,
nekontrolují faktury podomním způsobem
a nic podobného!
Vždy bychom si měli uvědomit, že
nemáme povinnost vpustit prodejce
do domácnosti či vyslechnout hovor až
do konce, a není ani neslušné, pokud
to prodejci oznámíme hned na začátku.
Neslušné a neprofesionální je naopak
to, pokud právo „našeho domu, našeho
hradu“ prodejce nerespektuje.

Braňme se řetězení souhlasů
Začněme u toho, že se dotážeme,
s kým máme tu čest. Telefonický prodejce
jméno společnosti zadrmolí, podomní prodejce zase mávne před očima kartičkou
a rychle ji schová. Zastavme je, ptejme se
znovu, od jaké společnosti přichází, zda
jde o licencovaného dodavatele energií
či o pouhého zprostředkovatele (rozdíly
jsme popisovali v předchozích dílech
našeho seriálu). Kdyby nic jiného, prodejci
i drobná asertivita naznačí, že nebudeme
snadnou obětí.
Následně si předané údaje ověřme.
Tvrdí prodejce, že přichází od našeho
současného dodavatele? Pak vám to
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Lidská psychika funguje podle známých
vzorců, což nepoctivcům umožňuje použít
manipulativní techniky. Proč kupříkladu
telefoničtí prodejci hovoří tempem kulometu, přitom dokola omílají známé pravdy
a dožadují se našeho kývnutí? Je to právě
jeden z případů manipulace, technika
opakovaného souhlasu. V praxi může sekvence dotazů a předpokládaných odpovědí vypadat následovně.
„Dovolal jsem se panu či paní XY?“
„Ano.“ „Odebíráte elektřinu od XY?“
„Ano.“ „Nevadí vám, jak všechno zdražuje?“ „Ano.“ „Nechtěli byste ušetřit?“
„Ano.“ „Vždyť za ty peníze určitě pořídíte

něco rodině, že?“ „Ano.“ „Takže když vás
to nebude nic stát, souhlasíte s uzavřením
smlouvy?“ „Ano.“
Bránit se můžeme jen tak, že rozjetý
vláček „ano“ sami aktivně zastavíme.
Když telefon rovnou nepoložíme nebo nezabouchneme dveře, musíme prodejci alespoň usilovně skákat do řeči, odpovídat
otázkami a velice důsledně trvat na jejich
zodpovězení. Účelem je rozkouskovat jeho
monolog, protože jakmile rozhovor ztratí
tempo, manipulativní technika přestane
fungovat.

Teď a nikdy jindy
Další z oblíbených forem nátlaku je rádoby
akční nabídka. Přesvědčují nás, že taková
akce se už nebude opakovat, je to jedinečná šance, jen musíme souhlasit teď
hned. Připomíná to situaci, kdy kolotočáři
vyhlašují poslední jízdu dne. Věřte tomu,
že stejně jako ona poslední jízda i jedinečná aukce či mimořádná sleva se ještě
několikrát zopakují.
Málokterý spotřebitel je energetickým
expertem. Není ostudou to přiznat a dožá-

OCHRANA SPOTŘEBITELE

dat se času na vyhodnocení nabídky. Poskytnutí souhlasu či podpisu, než si věci
řádně pročteme a pochopíme, kategoricky
odmítejme. Jestliže by se nás prodejce dál
snažil přesvědčit, nebojme se dát najevo
nevoli. Naštvaný zákazník nic nekoupí, to
ví dobře telefonisté i podomníci.

Když je pravda pravdivá jen napůl
Pozor na to, že se prodejní lež může opírat
o pravdivý základ. Dozvíme se například,
že energie kvůli koronaviru zlevňují. Zní to
logicky a nyní je to pravda. Jenomže pravda to nebyla na jaře, kdy začali prodejci
tento argument používat. Koronavirus už
sice řádil, do ceníků dodavatelů se ale
pokles cen energie na burze dostává se
zpožděním několika měsíců. Spotřebitelé, co na jaře uvěřili a podepsali, mnoho
neušetřili.
Oblíbené jsou také hry s čísly, když
nám nabízejí zlevnění elektřiny třeba až
o polovinu. Jak by toho ale dodavatel mohl
docílit, když více než polovinu z ceny elektřiny dnes tvoří tzv. regulovaná složka, jejíž
výši neovlivní? Nijak. Prodejce nám jenom
zamlčel, že hovoří pouze o neregulované
části ceny, ze které počítá slevu. Úspora
je tak ve skutečnosti méně než poloviční,
a to je ještě velmi diskutabilní, zda vůbec
takové výše může dosáhnout.
Velmi oblíbené je i zamlčování dočasnosti jakékoliv slevy. Ačkoliv smlouvu
podepisujeme například na tři roky, sleva
pro nové zákazníky platí jen první rok. To
bývá častý problém nejenom u prodejců
telefonických a podomních, ale také
u internetových srovnávačů, které umístí
produkt na čelo tabulky s tučným písmem.
Že jde o dočasné zvýhodnění, však už
prezentují mnohem méně nápadně.

Proč volají právě mně?
Tímto dotazem bychom měli začít. Využít
něčí kontakt pro šíření obchodní nabídky
totiž není jen tak. Jakmile prodejce využije
jakoukoliv databázi zahrnující osobní údaje, musí disponovat naším souhlasem, že
je může k nabídce využít. Bohužel, někteří
tyto podmínky obcházejí automatickými
vytáčecími systémy, které z principu databázi ke svému fungování nepotřebují. Jiní
se ale na „automat“ pouze vymlouvají.
Stoprocentně to poznáme třeba
ve chvíli, kdy nás osloví jménem nebo zna-

jí libovolné podrobnosti o našem odběrném místě. V tu chvíli bychom hovor měli
přerušit a dotázat se na zdroj informací.
I kdyby nám prodejce prokázal, že jsme
udělili souhlas s užitím našich osobních
údajů za tímto účelem, souhlas můžeme
kdykoliv odvolat. Kdyby nic jiného, věřte,
že dotazem na původ informací spolehlivě
vyvedeme prodejce z tempa a konceptu,
což je záměr.

Příliš nebezpečné ústupky
Nakonec musíme varovat před zneužitím
našeho souhlasu, podpisu, ofoceného
občanského průkazu apod. Podvodníci, bohužel, nechodí po horách, ale
po bytech (a telefonech). Nedělejme jim
ústupky.
Asi nejznámějším fíglem je podpis tzv.
výkazu o návštěvě. Když už odmítneme
podepsat smlouvu samotnou, prodejce
nás požádá, zda bychom mu podepsali alespoň výkaz o návštěvě, protože
zaměstnavatel by mu jinak nezaplatil čas,
co s námi strávil. Jistě, proč nevyhovět?
Protože podstrčený papír není žádným
výkazem, nýbrž smlouvou samotnou.
Na jaře letošního roku takto podomní
prodejci roznášeli roušky, při jejichž převzetí bylo také potřeba podepsat formulář. Uhádnete, čím byl onen dokument
ve skutečnosti? Souhlasem s převodem
k jinému dodavateli.
Do kategorie nebezpečných ústupků
pak patří jakýkoliv krok, o kterém se
nám prodávající snaží tvrdit, že je nezávazný. Typicky jsou to rádoby nezávazné

a bezplatné přihlášky do energetických
aukcí, které si údajně můžeme kdykoliv
rozmyslet. Rozmyslet si je ale můžeme
jen do dvou týdnů, a to ještě pouze
v případě, že šlo o tzv. distanční prodej,
kdy od smlouvy můžeme do čtrnácti dnů
odstoupit bez sankcí. Poté už je porušení závazku trestáno pokutou. A dalším
problémem může být to, že v mezičase
podomní prodejce využije námi udělené
plné moci a podepíše smlouvu s novým dodavatelem na pobočce, čímž
prodej přestává být distanční a lhůty
pro odstoupení do dvou týdnů využít
nemůžeme.
Opět je nutné uvědomit si naše práva.
Pokud přišel prodejce s nabídkou obchodního charakteru, žádný právní předpis
nám nepřikazuje cokoli bezodkladně
podepsat či odsouhlasit. Naopak, zákon
jasně říká, že podpis zavazuje. A jakmile
udělíme souhlas nebo podepíšeme, zpětvzetí takového kroku už předpokládá naši
aktivitu, která nás v lepším případě bude
stát „jen“ náš čas. Solidní prodejce nám
proto nechá adekvátní dobu na rozmyšlenou zcela automaticky.
Nakonec si dejme pozor na to, že
podvodníci nejhrubšího zrna se z nás
podpis ani nesnaží vylákat. Rovnou ho
padělají. Jak omezit riziko? Stačí když
nikomu nebudeme ukazovat naši fakturu
za energie a občanský průkaz. Právě
tyto dokumenty totiž obsahují všechny
důležité informace, které podvodníkovi
usnadní práci. 

UDĚLALI JSTE CHYBU?
Nejlepší je samozřejmě chybám předcházet. Když už k nim
dojde, nečekejme. Pokud podepíšeme záhadný dokument
od podomních prodejců, místo zpytování svědomí radši
neprodleně kontaktujme Energetický regulační úřad (formuláře
i kontakty nalezneme mj. na stránkách www.eru.cz) a informujme
se o možných postupech řešení. Podaří-li se totiž případ vyřešit
v době, kdy ještě běží lhůta pro odstoupení, jde o řešení
nejsnazší.
Především se nestyďte a nebojte, občas chybujeme všichni.
Největší chybou by bylo chyby neřešit!
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JE LIBO TIŠE A ČISTĚ
DO PŘÍRODY?
NASEDNĚTE S NÁMI
Na jaře letošního roku společnost Opel ve své tiskové zprávě uvedla, že přináší dobré zprávy pro
všechny milovníky ptactva, lesníky, jezdce na koních, rybáře, námořníky a další. S novým Opelem
Grandland mohou od letošního roku totiž prý tiše klouzat lesem, přes koňské výběhy nebo podél
břehů všelijakých řek a vod. Opel představil vrcholnou verzi tohoto modelu – Opel Grandland X
Hybrid4 – nový Plug-In Hybrid s pohonem všech kol. Jestli vůz neslyšně proklouzne lesem, jsme
mohli vyzkoušet v našem redakčním testu na začátku října. Díky společnosti Emil Frey Select
jsme týden testovali Opel Grandland X Hybrid4 v nejvyšší možné výbavě s cenovkou, která se
přehoupla přes milion korun. Původně jsme vám v tomto čísle časopisu plánovali představit
posledního do třetice koncernových trojčat Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008 a Opel Crossland X.
Faceliftovaný Opel Crossland X k nám do redakce bohužel nestihl dorazit před uzávěrkou
tohoto vydání. Věříme, že vám ucelený pohled na všechny tři vozy doplníme v příštích číslech.
Společnost Emil Frey Select nám pohotově nahradila absenci nového modelu malého městského
SUV tímto o třídu vyšším SUV, kterým společnost Opel vstupuje do elektrické éry automobilismu.
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V

německém městě Eisenach stojí přes
120 let továrna na automobily. Dlouhá tradice výroby automobilu zde dala vzniknout
i například „slavnému“ Wartburgu. Dnes
na úpatí Durynského lesa vznikají vozy,
které mají být k tamní přírodě šetrnější než
dvoutaktní Wartburg a neslyšně mají tímto
lesem hnát svých 300 koňských sil, které
vozu dohromady dávají dva elektromoto-

ry v kombinaci se spalovací benzinovou
1.6kou. Ano, čtete správně. 300 koní! Pohonné ústrojí Opelu Grandland X Hybrid4
je impozantní, ale pojďme popořadě.
S využitím akční ceny můžete plug-in
hybridní vůz pořídit již od 999.990 Kč.
Musíte se však spokojit pouze s pohonem
předních kol. Základní výbavový stupeň
Enjoy nabízí kombinaci benzinové šest-

náctistovky o výkonu 133 kW s elektromotorem u přední nápravy o výkonu 81 kW,
které dohromady poskytují kombinovaný
výkon 165 kW. Standardní výbava vozu
je však hned od prvního stupně velmi
bohatá a zahrnuje mimo jiné aktivní hlídání
jízdního pruhu, senzor únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek, varování před
čelní kolizí, ergonomické sedadlo řidiče
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Pokud máte hybridní vůz kde nabíjet,
s jeho pořízením neuděláte chybu.
Ideálně se hodí pro každodenní
dojíždění do práce do 40 km s tím,
že cestou zvládnete i nakoupit. Vůz
samozřejmě dobře poslouží i pro dlouhé
výlety a nájezdy mnoha kilometrů.
Bez plně nabitých baterií však poroste
spotřeba benzinu na úroveň vozů
s konvenčním pohonem.
šetrné k zádům s certifikací AGR, bezdotykové otevírání pátých dveří, manuální
klimatizaci, automatické přepínání světel
a automatická dálková světla, 8“ navigační
systém 5.0 IntelliLink, parkovací asistent
(senzory vpředu a vzadu) a 18“ ráfky z leh60

kých slitin. Druhý stupeň výbavy Innovation
rozšiřuje motorizaci o pohon všech čtyř kol,
a protože ke standardní výbavě už toho
není moc co doplnit, nahrazuje manuální
klimatizaci automatickou dvouzónovou
a přidává elektrickou zásuvku 12V do zad-

ní konzole a zavazadlového prostoru. Ten
mimochodem nabízí 390 litrů objemu.
Míra je stejná u vozu s předním pohonem
i u vozu s pohonem všech čtyř kol. Oproti
výchozímu modelu se spalovacím motorem
došlo ke zmenšení o více jak 120 litrů.
Litry musely ustoupit lithium-iontovým
bateriím o kapacitě 13,2 kWh a dalšímu
nutnému vybavení. Bateriím musel ustoupit i objem palivové nádrže, který je u vozu
43 litrů.
Námi testovaný vůz zahrnoval vrcholný
stupeň výbavy Ultimate, který navíc obsahuje adaptivní přední LED světlomety AFL,
hlídání slepého úhlu, zadní parkovací kameru, zatmavená boční a zadní okna, 19“
ráfky z lehkých slitin Diamond Cut a mnoho
dalšího. Příslušnost k nejvyšší výbavě navíc
po designové stránce prozrazovala dvoubarevná karoserie s černou střechou Mineral.
A teď to pohonné ústrojí. Plug-in hybridní uspořádání pohonu v tomto případě
znamená kombinaci spalovacího motoru
a dvou elektromotorů, které čerpají energii
z akumulátoru, jejž lze nabíjet i z obyčejné
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zásuvky. Spalovací motor je benzinový, má
obsah 1,6 litrů a výkon 147 kW. Přední
elektromotor má výkon 81 kW a zadní 83
kW. Kombinovaný výkon všech pohonných
jednotek je až 221 kW neboli 300 koňských sil s točivým momentem 520 Nm!
Benzinový motor svou sílu přenáší na kola
prostřednictvím 8stupňové automatické
převodovky.
Opel Grandland X Hybrid4 nabízí čtyři
jízdní režimy: 4WD (pohon všech kol), Sport,
Hybrid a Electric. Po nastartování se vždy
aktivuje režim Electric. Jedná se o čistě
elektrický provoz, o který se stará převážně
zadní motor. Jízdní režim Hybrid optimalizuje spotřebu vozu – spalovací a elektrické
motory se vzájemně kombinují. Sportovní
režim pak zapojuje všechny tři motory k co
nejdynamičtější jízdě, která vrcholí u již zmiňovaných 300 koní kombinovaného výkonu.
Osmipalcová dotyková obrazovka infotainmentu během jízdy zobrazuje informace
o toku energie. Díky tomu máte přehled,
který motor právě zabírá, nebo že probíhá
rekuperace elektrické energie.
A jak je to s tou tichou jízdou lesem?
Při volbě jízdního režimu Electric je vůz
skutečně téměř neslyšný. Ticho v kabině
vozu je téměř hrobové. Při této volbě se
o pohon stará především zadní elektrický

motor. V případě potřeby se přidává přední
elektrický motor. Při jízdě mimo zpevněné
silnice, v našem příkladě v lese, se 4x4
pohon hodí. Oba elektromotory s vozem
celkem spolehlivě pohybují a překonají
kdejakou nerovnost či prudký výjezd. Jen
pozor, při úplném sešlápnutí plynu i v režimu Electric dojde k připojení spalovacího
motoru, a to už by lesní zvěř vyplašit mohlo. Tak či onak, kombinace vyššího podvozku, trojce motorů a 19“ kol zajistí slušný
off-roadový zážitek za hranicemi asfaltu.
Prostřednictvím multimediálního systému
lze zvolit ještě režim e-Save pro uchování
energie v bateriích na pozdější využití. To
se vyplatí zejména proto, abyste si baterie
nevybili dřív, než do toho lesa dojedete.
Maximální dojezd na elektřinu málokdy
překonal 45 km. V jízdním režimu 4x4 však
elektromotor stále pomáhá s trakcí, i když
je baterie vybitá. Hybridní systém si stále
uchovává určité množství energie v zásobě. Baterie se v tu chvíli během jízdy dobíjí
spalovacím motorem nebo rekuperací při
brzdění – sešlápnutím brzdového pedálu
nebo při brzdění motorem.
Když ovšem chcete mít baterie stále
naplno nabité, abyste nemuseli používat
spalovací motor a měli tak nulové emise,
musíte je dobíjet buď přímo z 220 V domácí zásuvky, domácích wall boxů nebo
veřejných dobíjecích stanic. U veřejných
dobíjecích stanic s příkonem 22kW vůz
nabíjel rychlostí 7,4 kWh a plné nabití tak
trvalo dvě hodiny. Nabíjení jsme testovali
na veřejných dobíjecích stanicích na čerpacích stanicích MOL u stojanů MOL
Plugee a hodí se uvést, že v současné
době můžete na těchto stojanech nabíjet
zcela zdarma. Plné nabití z domácí zásuvky

220 V zabere
osm hodin. Rychlost
nabíjení je v tomto případě 1,8 kWh.
Zvolíte-li příplatkovou palubní nabíječku
s výkonem 7,4 kW za 13 tisíc Kč a nabíjení
z domácího wall boxu, dobijete baterie
za čtyři hodiny.
Pokud máte hybridní vůz kde nabíjet
(doma, pracoviště, veřejná dobíjecí stanice
v blízkosti), s jeho pořízením neuděláte
chybu. Ideálně se hodí pro každodenní
dojíždění do práce (do 40 km) s tím, že
cestou zvládnete i nakoupit. Vůz samozřejmě dobře poslouží i pro dlouhé výlety
a nájezdy mnoha kilometrů. Bez plně
nabitých baterií však při takovém cestování poroste spotřeba benzinu na úroveň
vozů s konvenčním pohonem. Odměnou
elektrifikace je i mohutný, lineární zátah
motorů. Jízda v čistě elektrickém režimu
je tichá a komfortní. Zvuk spalovacího
motoru je při jeho zapojení do práce v kabině slyšet, ale jen do takové míry, do jaké
byste to u moderních vozů tohoto typu
čekali. Opačná situace však nastane při
úplném sešlápnutí plynového pedálu. V tu
chvíli sepnou všechny tři pohonné jednotky
naráz, tři sta koní vyrazí vpřed a kabinou
se prožene zvuk vytočené šestnáctistovky, který by mohl nepřipraveného řidiče
slušně vystrašit. Každopádně jízda je díky
vyladění podvozku komfortní. S komfortním projevem souvisí i bezchybná práce
osmistupňové automatické převodovky.
Obyčejné analogové budíky bychom v autě
tohoto typu dnes již nečekali, ale 8“ dotykový infotainment s navigačním systém
dělal svoji práci dobře. Při pravidelném
dobíjení baterií se spotřeba benzínu při
kombinovaném provozu pohybovala okolo
2,2 l/100 km. Vezmeme-li v úvahu, že elektrickou energii jsme čerpali zdarma, bylo to
celkem levné svezení. 
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POTRAVINOVÝ BALÍK
V PRAVOU CHVÍLI MŮŽE
ZNAMENAT ZÁCHRANU
V létě jsme se trochu nadechli a žili v naději, že příští měsíce budou lepší a lepší. Začátek školního
roku „vysál“ z rodin s nezletilými dětmi zbytky úspor na nákup školních potřeb, platbu obědů
a zájmových kroužků. V říjnu uhodila pandemie znovu a zasáhla mnohem více lidí. Začalo to být
vážné, protože chudé rodiny jsou ještě chudší a ty, které vždy všechno zvládly vlastními silami,
i když třeba problematicky, teď potřebují pomoci. A tak se webové stránky projektu Patron dětí
začaly plnit příběhy dětí z rodin, kterým docházejí peníze i na tak základní věci, jako jsou potraviny.
Střední vrstva se rychle propadá do té
chudší
Situace v rodinách se horší. O pomoc si
říkají i domácnosti, které si před pandemií
dokázaly poradit samy. Koronavirus totiž
mnohé rodiče připravil o zdroj obživy už
v prvním nouzovém stavu před letními
prázdninami. Pokud rodiny měly nějaké
úspory, už je utratily. A nové si vytvořit
nezvládly. Mezi děti z takových rodin patří
i malý Jaroslav.
„Mám doma nadšeného sportovce,
který se velmi poctivě a cílevědomě věnuje
fotbalu. Tedy věnoval, než přišly omezení
v důsledku koronakrize.“ Tak začíná vyprávění maminky malého Jardy, která s finan62
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cemi vycházela sice s obtížemi, ale stále
ještě si dokázala poradit bez zadlužování.
V jejím příběhu jde o chlapečka, kterému zemřel po delší nemoci otec. Kromě
lidského rozměru neštěstí rodina zchudla
i ekonomicky. „Syn nese ztrátu táty velmi
těžce. O to víc mě potřebuje. Už předtím
jsem kvůli manželově nemoci musela volit
pružnější pracovní dobu. OSVČ bylo řešením,“ vysvětluje maminka, proč dnes patří
mezi nejohroženější výdělečné skupiny.
„Jardu a jeho maminku Štěpánku znám,
protože bydlíme ve stejném patře v jednom
domě. Naše byty jsou pouze přes chodbu,“ doplňuje vyprávění Michaela Křížová.
„Jarda je velmi slušný chlapec, který hodně
sportuje. Před vypuknutím současné koronavirové krize chodil každý den na fotbalové tréninky. Někdy kvůli nim vstával
i v pět ráno. Jardův tatínek byl velmi
dlouho nemocný a upoutaný na invalidní
vozík. Štěpánka i Jaroušek se o něj vzorně
starali až do samého konce. Léčba tatínka
pochopitelně rodinu dlouhodobě finančně
vyčerpávala. Bylo by velmi nespravedlivé
maminku kritizovat, že nemyslela na zadní
kolečka a nevytvořila si dostatečnou finanční rezervu,“ konstatuje sousedka nad
osudem zkoušené rodiny. Žádost maminky
o balík základních potravin a hygienických
potřeb podpořila tím, že se stala Patronkou Jardova příběhu. Toho totiž musí mít
každý příběh s žádostí o pomoc zveřejněný
na www.patrondeti.cz.

Když se zavřou školy, rostou výdaje
za jídlo
Další častý důvod, který přivádí rodiny
k žádání o pomoc, je současné uzavření
škol a přechod na domácí výuku. Příkladem, a zdaleka ne jediným, je devítiletá
Gábinka.
Všestranně šikovná holčička z rodiny se
čtyřmi dětmi ve věku 11, 9, 7 a 4 roky žije
podobně jako Jarda pouze s maminkou.
Miluje pohyb, hlavně gymnastiku, a zároveň se i ráda a dobře učí. „Škola Gabču
nesmírně baví, těší se do ní. Současný přechod na distanční výuku z domova skoro
obrečela. Zvládá jej bez potíží, ale chybí jí
spolužáci i paní učitelka,“ říká maminka.
Samoživitelce početné rodiny uzavření
škol zkomplikovalo život poměrně zásadně.
Je sice zvyklá hospodařit velmi úsporně,
v tuto chvíli už ale naráží na svoje limity. Příjem domácnosti se rapidně snížil,
ovšem výdaje naopak narostly. „Nyní, když
se uzavřely školy, musí být Gábinčina ma-

minka s dětmi doma,“ vysvětluje Kateřina
Fialová, pracovnice neziskové organizace.
„Když jsou děti doma, logicky to znamená
zvýšené nároky na vaření a tím i na výdaje
spojené s nákupem potravin. Ve škole
totiž měla Gábinka a její školou povinní
sourozenci obědy zdarma. Speciálně pro
tuto rodinu je pomoc ve formě balíku s potravinami a hygienou významná,“ uzavírá
sociální pracovnice důvody, proč se stala
Gábinčinou Patronkou.

Balíky s jídlem nejsou jediné, co děti
potřebují
Pomoc s potravinovými balíky by ovšem
neměla zastínit potřeby dětí se zdravotním postižením. K neuvěřitelným výdajům
na léčbu, které nehradí zdravotní pojišťovny, se přidávají starosti spojené s koronakrizí.
Petřík se před šesti lety narodil s vážnou
genetickou vadou, kterou provází epilepsie,
nespavost a potíže s polykáním. Především ale vinou zkrácených šlach na nohou
chlapec nechodí.
„Péťa je vývojově na úrovni ročního
dítěte,“ vysvětluje jeho maminka. „Nosí
pleny, neumí mluvit a potřebuje 24hodinovou neustálou péči. První terapie, kterou
podstoupil, mu pomohla k tomu, že se posadil. Další by mu dala šanci začít chodit.
Zatím se zkouší alespoň postavit na vlastní
nohy v chodítku, které ho drží. Aby dosáhl
samostatné chůze, potřebuje pravidelně
pod odborným dohledem cvičit.“ Rodina
ale na rehabilitace, které nehradí pojišťovna, v současné době nenašetří. To dobře
ví i Dagmar Kedziurová, pracovnice rané
péče, která se ujala role Patronky v Péťově
příběhu na webu Patrona dětí. Díky mnoha
solidárním lidem, kteří přispěli na pomoc,
bude chlapec moci, dovolí-li to epidemická
situace, rehabilitace absolvovat.

Patron potvrzuje, že dítě dar potřebuje
Kdo je ten neustále zmiňovaný Patron?
Je to osoba, kterou musí mít každý dětský
příběh s žádostí o pomoc Patrona dětí.
Potvrzuje, že pro dítě je dar, na který je pak
vypsána sbírka, skutečně důležitý. Rodiny,
kterým Patron dětí pomůže, nedostávají
peníze, ale přímo věc nebo službu, o kterou požádaly. Kromě osoby Patrona však
organizace, kterou v roce 2017 založila
Nadace Sirius, používá ještě jedno jištění.
Je jím oddělení risku, v němž jsou všichni
žadatelé, Patroni i dodavatelé pečlivě
prověřováni. Tím je zajištěno, že dary jsou

Péťa

Péťa
poskytovány skutečně jen rodinám, které
je opravdu potřebují. Na pomoc jsou navíc
věnovány všechny vybrané peníze do posledního haléře, protože provoz projektu
Patron dětí hradí Nadace Sirius.
Možná i vy v tuto chvíli řešíte dilema,
co je horší. Vzít peníze určené na nájem
a koupit za ně dětem jídlo a na náklady
spojené s bydlením si vypůjčit, nebo zaplatit nájem a hladovět? Možná vás v noci
trápí myšlenky na to, kde vzít peníze na rehabilitace, hipoterapie, zdravotní pomůcky,
které nehradí pojišťovny. Požádat o pomoc
v těchto krizových situacích je normální,
nestyďte se.
Patron dětí od svého vzniku v roce 2017
podpořil bezmála 4 000 dětských příběhů,
na které se složilo okolo 21 000 lidí částkou převyšující 43 milionů Kč. 
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• šikmé schodišťové plošiny
• vertikální plošiny
• schodišťové sedačky
• stropní zvedací systémy
• ƐĐŚŽĚŽůĞǌǇ
• nájezdové rampy

• bazénové zvedáky
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Největší český výrobce s tradicí
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ZIMNÍ MULTIVITAMÍNY
Z NAŠÍ PŘÍRODY
Na naše obchody letos není moc spolehnutí. Možná jste už také narazili na skoro prázdné regály
s ovocem a zeleninou. Možná vás odradila cena dovozového květáku nebo brokolice. Anebo se
vám prostě do přeplněných supermarketů nechce chodit, pokud to není úplně nezbytné.

V

íte, že naše bylinky obsahují často
mnohem víc vitamínu C a dalších vitamínů
a minerálů než dovozová zelenina nebo
například tolik oslavované citróny? A víte,
že bylinky můžete sbírat celý rok, třeba
i pod sněhem?
Pokud máte vlastní zahrádku, je to
snadné: jdete najisto a nemusíte bylinky

Řeřišnice hořká
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dlouho hledat. Možná se dokonce při
pěstování zaměřujete na bylinky a zeleninu, které se dají sklízet celý rok. Já takto
pěstuji například kadeřávek, ze kterého
mohu vařit skoro celý rok čerstvou polévku.
Stejně se dají využít rašící natě na podzim
zasazeného česneku, petrželka nebo pažitka. I mrkev a další kořenová zelenina se dá
sklízet v zimě přímo ze země, pokud není
zem promrzlá.
Pokud pravidelně chodíte na vycházky
do přírody, určitě máte také své lokality
oblíbených bylinek. Dobře si je zapamatujte. Potom se na tato místa můžete vydat
i v zimě a pod suchými natěmi najdete
ukryté mladé rašící lístky, které můžete
použít třeba do čajových nálevů, polévek
nebo mixovaných nápojů. I z malé hrstičky
takových lístků získáte více vitálních látek
než z kupovaných produktů, které dlouho
leží na skladech a putují k nám často přes
kus zeměkoule.
V zimě opravdu není třeba dávat na talíř
kopce salátů a syrové zeleniny. Naše

tělo potřebuje spíše prohřát a zeleninu
používáme ideálně tepelně upravenou
nebo kvašenou. Naši předkové byli na zimu
připraveni – měli ve sklepě obrovské hrnce
plné kvašeného zelí. Možná stejně jako já
nemáte chladný sklep. Víte však, že zelí
i jiná zelenina vám stejně dobře zkvasí
v zavařovacích sklenicích? Tyto sklenice
se vám bez problémů vejdou do lednice
a budou stále po ruce. Ideální zimní pokrm
pak je tepelně upravený, k tomu můžete
na talíř přidat kopeček kysané zeleniny
(zelí, kimchi) a jako přízdobu čerstvé bylinky, například kvítky sedmikrásky a lístky
ptačince.
A to už se dostáváme k tomu hlavnímu,
tedy co v zimě sbírat:
Říká se, že mráz kopřivu nespálí. Pokud
budete v přírodě pozorní, zjistíte, že je
na tom hodně pravdy. Droboučké rostlinky
kopřiv přečkají zimu ukryté pod suchou
natí a suchými listy a my si klidně hrstičku můžeme nasbírat. Kopřiva obsahuje
dvakrát více vitamínu než paprika, která

ZDRAVÍ

Sedmikráska chudobka

C. Umí dobře čistit krev a podpořit celé
naše tělo. Lístky konzumujeme syrové jako
zimní zeleninu.
Když se budete pozorně rozhlížet kolem
sebe, možná si všimnete, že hluchavky
kvetou po celý rok. Platí to hlavně pro
hluchavku nachovou, jejíž nafialovělé
kvítky se dají najít i v zimě. Celé zelené
vršky hluchavek jsou dalším hodnotným
zdrojem minerálů a vitamínů a mají trochu
houbovou příchuť. Můžeme je přidávat
do polévek, špenátů, rizot a nákypů.
Kvítky sedmikrásky nás potěší v trávníku také celoročně. Jedlé a léčivé jsou
nejen kvítky, ale i mladé lístky. Obojí je
cenným zdrojem vitamínů, minerálů a dalších vitálních látek a obojí se může použít
i do čajových směsí. V kuchyni používáme
kvítky jako přízdobu sladkých i slaných
jídel. Lístky i květy přidáváme do polévek,
nákypů, zeleninových jídel a salátů podle
naší fantazie.
Po celou zimu najdeme v trávnících
také malé lístky jitrocelu, bršlice, popence, pampelišky, slézu přehlíženého
a spoustu dalších jedlých bylinek. Neváhejte a použijte je podobně jako bylinky výše
zmíněné. Učiníte tak hodně pro své zdraví
a zimu překonáte v plné síle.
Zimní bylinky nesušíme ani nepoužíváme pro léčebné účely. K tomu si počkáme
na léto, kdy je jich hojnost a sluníčko navýší obsah jejich léčivých látek na maximum.
Nicméně jako doplněk a zpestření našeho
jídelníčku jsou zimní bylinky naprosto dokonalé. A dávají nám navíc důvod k pravidelným vycházkám do přírody. Co víc bychom
si mohli přát.

Hluchavka nachová
Dovolím si zakončit trochu netradičně,
a to citátem našeho podporovatele a vzácného člověka, herce Jaroslava Duška:
„Já se odnaučil zlobit. Protože opravdu
nevím, co by mi přinášelo, kdybych se
zlobil. Rozhodně by mi to nezlepšilo náladu. Akorát by se i mně přitížilo, a to se mi
nechce. A už vůbec bych nedopustil, aby
nějaký jiný člověk, který jakoby něco řeší,
ovládal moji náladu. Nevím, proč bych já
měl být závislý na nějakých lidech, kteří dělají nesmysly, proč bych si měl kazit náladu
ve vleku jejich aktivit.“
Přátelé, přeji nám všem, ať nás zkušenosti uplynulého roku posunou dál,
k pochopení, moudrosti a vděčnosti. Přeji
nám, ať si zachováme klidnou a radostnou
mysl, ať už se kolem děje cokoliv. To je ten
správný klíč ke zdraví. 
Další recepty, články a informace najdete
na www.nasezelenalouka.cz.

Bylinkové pesto

Domácí zelí kvašené ve sklenici

Jeden z mých nejoblíbenějších receptů na rychlou večeři:
Natrháme mladé lístky bylinek, které jsou zrovna k dispozici.
Doplníme je čerstvými nebo sušenými kořenícími bylinkami, jako
je dobromysl, tymián, šalvěj a bazalka. Přidáme hrst slunečnicových semínek, olivový olej a čerstvý kozí nebo kravský sýr. Vše
rozmixujeme a podle chuti dosolíme. Pesto vmícháme například
do špaget, které posypeme parmezánem.

Potřebujeme: 2 kg hlávkového zelí, 40 g soli, 1 lžička kmínu
Zelí rozčtvrtíme, vykrojíme košťál a nakrouháme na robotu nebo
struhadle na jemné nudličky. Můžeme přidat pokrájené listy
bylin (například bršlice) a podle chuti doplnit jablkem, cibulí,
křenem, hořčičným semínkem, koprem.
Zelí dáme do mísy, zasypeme solí a kmínem, důkladně promícháme a sůl do zelí vmasírujeme. Zelí rukama pořádně promačkáme. Poté necháme odležet 3–4 hodiny. Po odležení zelí pěchujeme
do sklenic asi 1,5 cm pod okraj a zalijeme ho šťávou, kterou pustilo
při odležení. Sklenice zlehka zavíčkujeme nebo zakryjeme fólií a gumičkou. Sklenice poté necháme projít mléčným kvašením, které
se při pokojové teplotě dostaví nejpozději do 3 dnů. Sklenice raději
dáme do misky nebo plechu kvůli vytékající šťávě. Po prokvašení
zelí zavíčkujeme, dáme do chladu a postupně spotřebujeme. 

Sedmikráskové kapary
Dvě hrsti pevných sedmikráskových poupátek opláchneme a vložíme do sterilizované šroubovací skleničky. Přivedeme k varu
300 ml octa, který podle chuti osolíme a poupátka jím přelijeme.
Skleničku uzavřeme a necháme 2 týdny odležet při pokojové
teplotě. Pak uchováváme v chladu. Místo sedmikrásek můžeme
na jaře použít pampelišková poupátka.

RECEPTY

je z pěstovaných zelenin na vitamín C nejbohatší. K tomu má 40% bílkovin a k tomu
spoustu dalších vitamínů, minerálů a stopových prvků. Obsahuje mimo jiné velké
množství vápníku a železa.
V záhonech i v přírodě po celou zimu
najdete ptačinec, jemnou rostlinku, kterou
možná většinu roku opomíjíte nebo vytrháváte jako plevel. Je to velká škoda, protože
ptačinec má zvláště v zimě lahodnou
chuť a křehkost hlávkového salátu. Oproti
salátu má výrazně vyšší množství vápníku,
draslíku a železa a navíc spoustu vitamínu
C. Ptačinec je zbytečné tepelně upravovat.
Obložte si jeho natí chléb nebo ho použijte
jako zeleninovou přízdobu k teplým jídlům.
Řeřišnice hořká je milovnice tekoucí
vody. Najdeme ji podél potůčků a čistých
říček. V zimě je to opravdová posila naší
imunity a vitality. Mladé lístky řeřišnice
mají pikantní, lehce hořčicovou příchuť
a obsahují velké množství silic a vitamínu

Za cenné doplnění informací vděčím knížce Jedlé město
od nakladatelství Kazda.
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Chcete zdarma dostávat časopis

mosty
přímo do poštovní
schránky?
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2
3

Napište na adresu NRZP ČR,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo
na e-mail nrzpcr@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 2021.

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).
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UMĚLCI MALUJÍCÍ
ÚST Y A NOHAMA
„Ne ruka, to duše maluje…“
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Chcete udělat dobrý skutek a zároveň potěšit sebe či své blízké? Navštivte webové stránky

www.umun.cz

NAKLADATELST VÍ UMÚN s.r.o. | NAD ŠKOLOU 1289 | 463 11 LIBEREC 30
TELEFON: +420 485 161 712 (8:30–12:00, 12:30–16:00 hod.) | E-MAIL: umun@umun.cz
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Lepší vzduch pro Prahu
Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy
má město teplo a může volně dýchat

www.praha-cista.cz

