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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
otvíráte stránky letošního druhého čísla
časopisu Mosty a užíváte si prvních jarních
dnů, které přinášejí optimismus a novou
naději. Věřím, že k optimismu a naději nám
všem přispívá urychlování očkování proti
koronaviru. Je to světlo na konci tunelu,
kdy většina z nás doufá, že se navrátíme
do normálního života s jinými starostmi než
jenom se starostmi o svoje zdraví.
Druhé číslo časopisu Mosty obsahuje několik rozhovorů s významnými osobnostmi.
Samozřejmě se opět zabýváme tématem
epidemie covidu-19, a to v souvislosti se
zapojením NRZP ČR do očkování chronicky
nemocných. Druhým významným tématem je veřejná doprava, pochopitelně se
zaměřením na její přístupnost pro osoby
s různými druhy zdravotního postižení.
I v tomto čísle najdete pravidelné rubriky,
které máte rádi a jsou také užitečné. Mám
tím na mysli například seriál o bylinkách
nebo rubriku poradenství, kde odpovídáme
na zajímavé dotazy. Součástí druhého čísla
časopisu je také pozvánka na předávání
cen NRZP ČR MOSTY, které se uskuteční
v září letošního roku v Ostravě.
Vážení přátelé, přeji Vám, abyste si v jarních měsících užili mnoho sluníčka a pohody, a věřím, že k této pohodě přispěje i náš
časopis Mosty.

Václav Krása
předseda NRZP ČR
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ČINNOST NRZP ČR
K OCHRANĚ OZP PŘED
COVIDEM-19
Vážení čtenáři, až budete číst tyto řádky, nastane již pravděpodobně v situaci s epidemií
koronaviru významný posun. Očkování zřejmě postoupí natolik, že většina lidí s chronickým
onemocněním, kteří s ním souhlasili, již bude očkovaná a chráněná před vážným průběhem
nemoci. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyvíjí velké úsilí, aby právě osoby
s chronickým onemocněním a pečující osoby měly prioritu při zařazování do registru
na očkování. Pokusím se shrnout nejdůležitější události v našem úsilí, i když události se odvíjejí
tak rychle, že je nelze všechny postihnout.

O

d počátku roku 2021 jsme jednali
jak s MPSV ČR, tak s MZ ČR o očkování lidí s chronickým onemocněním,
protože tito lidé jsou jednou z nejohroženějších skupin. Velmi důležité bylo
jednání s paní Mgr. Kateřinou Baťhovou, národní koordinátorkou očkování
proti covidu–19, které se uskutečnilo
15. února 2021. Předmětem jednání
bylo především očkování osob, které
se z důvodu zdravotního stavu nemohou dostavit do očkovacích center. Poslední informace, které jsme měli z Ministerstva zdravotnictví ČR, uváděly, že
očkování výše uvedené skupiny osob
bude až v době, kdy bude v ČR očkovací látka AstraZeneca, která má méně
složité přepravní a skladovací podmínky oproti vakcínám Pfizer a Moderna.
Paní Baťhová uvedla, že od 1. března
by se měl otevřít registr pro registraci lidí starších 70 let. Zároveň s touto
skupinou by mohly být registrovány
osoby s těžkým rizikovým chronickým
postižením, u nichž je riziko jako u lidí
starších 80 let. Tyto pacienty by měli
do registru, po dohodě s krajským koordinátorem očkování, hlásit praktičtí
lékaři, kteří znají jejich zdravotní stav.
Je samozřejmé, že praktičtí lékaři se
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musejí každé osoby dotázat, zda chce
být očkována. K tomuto očkování by
se použila vakcína AstraZeneca. Tito
lidé by byli očkováni buď v očkovacích
centrech, nebo by mohli být očkováni
i v domácnostech. Vždy bude záležet
na dohodě mezi praktickým lékařem
a krajským koordinátorem očkování,
zda bude ten který pacient zařazen
do sítě očkování.

leji zajistili dostatečné množství vakcín
pro očkování tam, kde to bude možné.
Současně jsme na 23. února svolali tiskovou konferenci, na níž jsme novinářům vysvětlili naše postoje k očkování
chronicky nemocných osob. Tisková
konference byla úspěšná. Oslovili jsme
současně pana premiéra Andreje Babiše, ministra vnitra Jana Hamáčka
a další ministry.

Tyto informace byly následně v médiích zpochybněny. Obrátili jsme se
na tehdejšího ministra zdravotnictví
pana Jana Blatného, který nám pouze
prostřednictvím SMS sdělil, že pokud
bude otevřen registr očkování pro lidi
70+, tak bez ohledu na zdravotní stav.
Proto předsednictvo NRZP ČR ve čtvrtek 18. února narychlo projednalo situaci s očkováním. Konstatovalo, že situace s očkováním je velmi špatná a lidé,
kteří mají chronické rizikové onemocnění, jsou sice mezi prioritami očkovací strategie, ale až velmi vzadu a při
současném tempu očkování se mohou
dostat na řadu až v květnu nebo ještě
později. Předsednictvo NRZP ČR proto
přijalo prohlášení, kterým se obrátilo
na představitele státu, aby co nejrych-

Ve středu 10. března se na základě
neustálého tlaku NRZP ČR uskutečnilo setkání ministra zdravotnictví Jana
Blatného se členy Pacientské rady. Pan
ministr nám nejprve představil upřesnění prioritizace cílových skupin očkování proti nemoci covid-19.
Základní kritéria byla následující:
- osoby nad 70 let, a to:
- klienti domovů pro seniory, domovů
se zvláštním režimem, domovů pro
osoby se zdravotním postižením
a odlehčovací služby v pobytové
formě;
-
osoby hospitalizované v zařízeních
následné a dlouhodobé lůžkové
péče;
- hospitalizované osoby nad 65 let;

TÉMA

- hospitalizované osoby s chronickým
onemocněním s klinicky rizikovými
faktory;
- osoby s chronickým onemocněním
s vysokým rizikem těžkého průběhu
covidu–19 – tím se rozumí osoby,
které jsou v domácí péči.
Registrovat k očkování se mohly
také osoby podle povolání:
- zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na poskytování zdravotní
péče, na péči o covid-19 pozitivní
osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem;
-
zaměstnanci domovů pro seniory,
domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb,
kteří přicházejí do přímého kontaktu
s uživateli sociálních služeb;
- pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských
zařízení.

S dalším rozšířením možnosti registrace se počítalo až od dubna 2021.
U chronicky nemocných pacientů
mohou být očkovány hospitalizované
osoby s chronickým onemocněním
s klinicky rizikovými faktory a dále
osoby, u nichž je riziko vážného průběhu nemoci covid–19 shodné s rizikem
v dané době očkovaných osob. Očkování indikuje, to znamená zařazuje
do registrace, ošetřující lékař nebo
praktický lékař, v jehož péči je daná
osoba zařazena. Očkování těchto osob
se může uskutečnit v očkovacích místech v zařízeních lůžkové péče, kde
je pacient léčen, a objednání očkování zařizuje ošetřující lékař. Dále se
očkování může uskutečnit v ordinaci
praktických lékařů, a to těch chronicky nemocných osob, které jsou v péči
lékaře, a očkování zařizuje praktický
lékař. Praktický lékař může také očkovat přímo v domácnostech, pokud má
vhodnou očkovací látku.

Pokud jde o osoby starší 70 let bez
chronického onemocnění, tak ty jsou
očkovány převážně v očkovacích centrech, a to na základě registrace přes
centrální registrační systém nebo registrace svým praktickým lékařem.
Zatím není umožněno očkování pečujících osob, které pečují o osoby s chronickým onemocněním. Jsou zahrnuty
v prioritní skupině ve fázi 1B. Za současného nedostatku očkovacích látek
musejí tyto osoby zatím počkat. Budou
očkovány v další fázi.
V tabulce jsou upřesněny diagnózy
s klinickými rizikovými faktory podle
metodického pokynu MZ ČR, aby občané měli alespoň rámcovou představu, jak vypadají jednotlivé prioritní
zdravotní komplikace pro očkování.
Tato tabulka je spíše orientační pro
praktické lékaře, kteří mohou zařadit
i osoby s jinými chronickými potížemi,
pokud lékař uzná tyto potíže za velmi
závažné.
5
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KLINICKY RIZIKOVÉ FAKTORY PODLE METODICKÉHO POKYNU
chroničtí pacienti – vyšší priorita – OČKOVÁNI NYNÍ (specializovaná pracoviště, praktičtí lékaři)
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím
prostředí)
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního
programu)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
onkologické onemocnění
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní
vada, kardiomyopatie)
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

chroničtí pacienti – nižší priorita – V DALŠÍ FÁZI
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost
pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

Po celou dobu epidemie se
NRZP ČR věnuje také testování klientů a zaměstnanců sociálních služeb.
V průběhu ledna až března 2021 se
uskutečnila řada on-line jednání, která upřesňovala způsob a četnost testování. Obdobně se konalo také jednání
o nošení ochranných prostředků, to je
roušek a respirátorů. Závažnou komplikací bylo, že Městský soud v Praze
zrušil k 10. březnu 2021 platnost mimořádného opatření MZ ČR, kterým
se nařizovalo pravidelné testování
v sociálních službách, protože prý nebylo řádně odůvodněné. Městský soud
uvedené nařízení zrušil na základě žaloby občana, který se nechtěl nechat
testovat.
Vláda ČR projednala v pondělí
8. března upravené nařízení, takže toto
nařízení je nadále platné. Mění se způsob nakupování testů v sociálních službách. Poskytovatelům sociálních služeb
již testy nebudou rozváženy zdarma. Každý poskytovatel si je nakoupí sám a jejich cenu uplatní u zdravotní pojišťovny
společně s vykázanými úkony na tes6

tování. Zařízení sociálních služeb si
mohou nakoupit různé antigenní testy,
které jsou však registrovány jako testy,
které splňují podmínky pro zjištění pozitivity na covid-19. O této věci byla velká
diskuse. Mnoha pracovníkům v sociálních službách vadí testování do nosu,
které je však nejpřesnější. Čím méně
invazivní postup, tím je menší přesnost
zjištění nákazy. Je možné používat také
samotesty. V takovém případě je potřeba dbát na to, že se jedná o biologický
materiál, který musí být likvidován předepsaným postupem. Použitý materiál
k samotestům se musí uložit do igelitového sáčku, zavázat a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Teprve potom
může být odpad uložen do komunálního odpadu. Případné testování návštěv
v sociálních zařízeních bude i nadále
hradit MPSV ČR, které také bude hradit
náklady na nákup samotestů.
Velká diskuse byla kolem očkování
v zařízeních sociálních služeb, kde byli
přednostně očkováni pracovníci a klienti pobytových sociálních služeb. Je
to logické, protože je v malém prostoru

velká kumulace osob, na druhé straně
je však potřeba vzít v úvahu skutečnost, že v pečovatelských službách je
podstatně vyšší počet klientů a zaměstnanců, a je tak velké riziko přenosu nemoci. Předseda Asociace pečovatelské
péče a předseda NRZP ČR upozornili
na tuto skutečnost. V pečovatelské
službě je minimální počet očkovaných
osob. V pobytových zařízeních sociálních služeb bylo k polovině března
očkováno necelých dvacet procent
klientů a pracovníků. I když některá
pobytová sociální zařízení vykazují proočkovanost až 80%, celkové procento
proočkovanosti je poměrně malé. Vše
je limitováno nedostatkem vakcín.
Vážení čtenáři, popsal jsem Vám
naše aktivity v době vrcholící epidemie v ČR. Věřím, že až budete číst tyto
řádky, bude situace mnohem lepší.
NRZP ČR však bude v této věci stále
aktivní, protože ochranu osob se zdravotním postižením před důsledky epidemie považujeme za nejdůležitější
úkol i v následujících měsících. 
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NOVELA ZÁKONA
O DÁVKÁCH PRO OZP
SCHVÁLENA
Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách
pro zdravotně postižené osoby. Novelu podali na základě návrhu NRZP ČR páni poslanci Vít
Kaňkovský, Václav Klaus a další.
Návrh úpravy řeší situaci, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznaný nárok
na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vystavení nového průkazu
jako veřejné listiny pouze z důvodu skončení platnosti stávajícího průkazu. Schválená změna
okamžitě značně urychlí proces vystavování nového průkazu a současně velmi výrazně odlehčí
posudkové službě, která je v současnosti neúměrně přetížená.

J

e běžnou praxí, že i v případech,
kdy je zřejmé, že je zdravotní stav neměnný, takovýto nárok posuzuje před
vystavením průkazu posudkový lékař
OSSZ. Tím dochází k velmi výrazné
a naprosto zbytečné prodlevě při vystavení průkazu, neboť kvůli tomuto
posouzení bývá řízení na úřadě práce
přerušeno i na průměrnou dobu dvou
až tří měsíců. A to přesto, že posudkový lékař nemůže vydat jiné rozhodnutí
než přiznat nárok na průkaz osoby se
zdravotním postižením s trvalou platností, tedy musí rozhodnout pouze
kladně! Tímto zbytečným postupem
dochází k velkému zatížení celého systému a současně i jeho zcela zbytečnému zdražení.
V neposlední řadě pak tato praxe
způsobuje u žadatelů o prodloužení
platnosti průkazu pravidelně situace,
kdy se při skončení platnosti jejich původního průkazu musejí obejít, někdy
tři až čtyři měsíce, zcela bez průkazu,
neboť nový průkaz jim úřady práce nestihnou vystavit včas tak, aby navázal

na dobu skončení platnosti starého. To
působí držitelům průkazu značné problémy především při jejich dopravě (slevy na jízdném, parkovací průkaz apod.),
ale i v dalších situacích.
Zdravotní stavy, uvedené v příloze
č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, u nichž se navrhuje
vydat rozhodnutí o přiznání nároku
na průkaz bez časového omezení, jsou
neměnné.
Jsou jimi:
– anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše
až po bérec včetně,
–
anatomická ztráta dolní končetiny
v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
– anatomická ztráta dolních končetin
v nártech nebo v nártu a bérci,
–
funkční ztráta dolní končetiny se
ztrátou opěrné funkce,

– anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
– anatomická ztráta horních končetin
v úrovni předloktí,
– celková ztráta sluchu podle Fowlera
85% a více s neschopností slyšet
zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická
nebo úplná hluchota) u osoby starší
18 let věku,
–
kombinované postižení sluchu
a zraku (hluchoslepota) funkčně
v rozsahu oboustranné středně
těžké nedoslýchavosti, kterou se
rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí
zraková ostrost s nejlepší možnou
korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum
rovné nebo lepší než 3/60, nebo
oboustranné koncentrické zúžení
zorného pole v rozsahu 30 až 10
stupňů, i když centrální ostrost není
postižena,
–
oboustranná těžká ztráta zraku,
kterou se rozumí zraková ostrost
7
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s korekcí, kdy maximum je menší
než 3/60, minimum lepší než 1/60,
–
anatomická ztráta dolní končetiny
v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného
důvodu,
– anatomická ztráta dolních končetin
v bércích nebo výše,
– anatomická ztráta horních končetin
v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny
v úrovni paže a stehna,
–
funkční ztráta dolní končetiny se
ztrátou opěrné funkce a současná
funkční ztráta horní končetiny,
–
funkční ztráta dolních končetin se
ztrátou opěrných funkcí,
–
neúplná (praktická) nevidomost
obou očí, kterou se rozumí zraková
8

ostrost s nejlepší možnou korekcí
1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem
centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo
úplná nevidomost obou očí, kterou
se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až
po zachování světlocitu s chybnou
světelnou projekcí,
– kombinované těžké postižení sluchu
a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně
v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí
ztráta sluchu podle Fowlera horší než
65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost
s korekcí, kdy maximum je menší než
3/60, minimum lepší než 1/60,

– střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ
nižší než 50,
–
psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností
komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,
– neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými
hybnými komplikacemi a těžkými
neuropsychickými projevy.
U výše uvedených zdravotních stavů je neopodstatněné, aby byly osoby
s těmito omezeními podrobovány opakovanému posouzení, k němuž dochází v souvislosti se skončením platnosti
průkazu osoby se zdravotním postižením. S ohledem na tuto skutečnost jsou
zbytečně vynakládány nemalé finanční

LEGISLATIVA

prostředky. Nejde jen o náklady spojené s posudkovou službou, ale i o úhradu nákladů příslušným odborným lékařům, kteří zpracovávají pro posudkové
lékaře podklady.
Tato úprava nevylučuje, aby posudkový lékař vydal rozhodnutí bez
časového omezení i u jiných zdravotních stavů uvedených v příloze č. 4
vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších
předpisů.
Návrh řeší také situace spojené se
skončením platnosti průkazu osoby se
zdravotním postižením. Platnost průkazu je omezena na dobu nejvýše 5 let
u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let
u osob starších 18 let věku. V naprosto neúnosném počtu případů odvozují
úřady práce dobu platnosti posudku od doby platnosti průkazu. Přitom
se nepřipouští podat žádost o nový
průkaz v delší době než 60 dnů před
skončením platnosti průkazu dosavadního. V důsledku délky trvání doby
od podání žádosti do vydání rozhodnutí o posudku, ztrácejí osoby se zdravotním postižením nárok na příspěvek na dopravu na parkovací průkaz,
na vyhrazené parkoviště v místě bydliště, na bezplatnou dopravu v MHD,
na slevu ve vnitrostátní dopravě aj.
Navrhovaná úprava tento nedostatek
v případech neměnnosti zdravotního
stavu odstraňuje.
Paní poslankyně Alena Gajdůšková
s panem poslancem Vítem Kaňkovským podali společný pozměňovací
návrh, který rozšiřuje nárok na vybrané
dávky pro osoby se zdravotním postižením a také upravuje některé body toho
původního návrhu tak, aby vyhověly připomínkám vlády k původnímu návrhu.
Rozšíření vychází z úpravy týkající se
nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku.
Hlavním cílem je umožnit nárok
na příspěvek na zvláštní pomůcku

Schválená změna okamžitě značně
urychlí proces vystavování nového
průkazu a současně velmi výrazně
odlehčí posudkové službě, která je
v současnosti neúměrně přetížená.
na nákup motorového vozidla pro
lidi s poruchami autistického spektra. V současné době lze tento příspěvek poskytnout pouze tehdy, pokud je
u osob s autismem současně přítomno
těžké mentální postižení. Přitom ale
pro řadu lidí s autismem a jejich pečující představuje cesta hromadnou
dopravou velkou komplikaci. Nově by
tak příspěvek mohly získat i osoby s poruchou autistického spektra, u nichž
se i přes zavedenou léčbu vyskytují
závažné projevy agrese. Lze očekávat,
že nově příspěvek na auto, v zákoně se
poskytuje do maximální výše 200 000
korun, pomůže ročně až 500 občanům
s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.
Dalším cílem novely zákona je
umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i osobám s demencí. Osoby s demencí dnes nárok na zvláštní
pomůcku nemají. Předpokládá se, že
jim příspěvek bude pomáhat s pořízením například plošiny, nájezdových
lyží nebo s financováním úpravy koupelny. Cílem je pomoci zlepšit jejich
pohyblivost doma i venku. Je potřeba
zase připomenout, že u osob s demencí dochází postupem času k poruchám orientace, chůze a mobility
a úprava jejich domácího prostředí je
pro ně velmi důležitá. V případě plošin mohou získat až 400 000 korun,
350 000 například v případě úpravy
koupelny. Každý rok může získat tento
příspěvek odhadem až 300 lidí s demencí.

na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy je předem známa
cena vozidla. U příspěvku na mobilitu
se pak zjednodušuje řízení zastavení
a obnovení výplaty příspěvku z důvodu
hospitalizace. Předpokládané dopady
do státního rozpočtu jsou 244 milionů
korun ročně.
Upravuje se také povinnost krajské
pobočky úřadu práce informovat držitele průkazu před koncem platnosti průkazu. Tato povinnost se bude
týkat nejen situací, kdy končí pouze
platnost plastové karty a nárok držiteli průkaz trvá, ale bude se vztahovat
i na situace, kdy pro další nárok bude
muset být posouzení zdravotního stavu. Pravidlo, že se nevyžaduje posouzení zdravotního stavu u okresní správy sociálního zabezpečení při pouhém
konci platnosti plastové průkazky,
musí platit pro všechny osoby s trvalým nárokem na průkaz, tedy i na ty,
které byly vydány před platností této
novely zákona.
Novela zákona vstoupí v účinnost
1. 1. 2022. Nyní ji ještě musí projednat
Senát a poté musí být vydána ve Sbírce
zákonů. NRZP ČR nepředpokládá, že
by Senát vznesl nějaké významné připomínky a vrátil návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně. Podařilo se nám
společně s některými poslanci zmírnit
byrokracii při pomoci osobám se zdravotním postižením. Všem za to patří poděkování. 

Obsahem pozměňovacího návrhu,
který byl vložen do novely zákona,
jsou také další změny. U příspěvku
9
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SENÁTORKA MILUŠE HORSKÁ:

OBDOBÍ PANDEMIE JE PRO
LIDI S HANDICAPEM VELMI
NÁROČNÉ
Pandemie koronaviru přidělala velké starosti lidem se zdravotním postiženým a jejich rodinám.
Po uzavření speciálních škol a většiny sociálních služeb zůstali na všechno sami, což pro ně bylo
mimořádně obtížné. Nejen o tom jsme si povídali se senátorkou Miluší Horskou.

V

ážená paní senátorko, po volbách v roce
2020 byl zřízen nový Výbor pro sociální politiku. Co Senát k ustavení tohoto výboru
vedlo?
Vznik nového výboru velmi vítám, myslím, že i doba epidemie přinesla mnoho sociálních témat, které si zaslouží
důstojnou platformu pro své řešení.
Zároveň nám zůstává historicky mnoho
témat neřešených, chceme debatami
s odborníky i mezi jednotlivými komo10

rami vnášet více praktických postřehů
a také více tlačit na vznik chybějící legislativy. Vznik samostatného sociálního výboru tak byl na místě.
Jaké vidíte priority v činnosti výboru?
Sociální problematice se jako ředitelka speciální školy Svítání Pardubice
věnuji již velmi dlouho. Vidím, že nestojí osamoceně, ale že je nutno ji vidět v kontextu spolupráce s dalšími re-

zorty – především s rezortem školství
a zdravotnictví. Takže rozhodně bych
ráda zlepšila mezirezortní spolupráci
na mnohých tématech. Jedním z nich
je například téma ucelené (koordinované) rehabilitace, na jehož komplexní řešení čekáme již velmi dlouho.
I v době pandemie jsme zaznamenali, jak velmi chybí legislativní úprava
dostupného bydlení, které jsem již
v Senátu před lety zvedla a z nároč-

ROZHOVOR

né mezirezortní mnohakolové debaty
vznikla zásadní koncepce, kterou bohužel MPSV tehdy nedokázalo proměnit v zákon.
Musím připomenout taky stále
chybějící novelu zákona o sociálních
službách, jež je sice aktuálně po prvním čtení v Poslanecké sněmovně, ale
z terénu zaznívá mnoho výhrad, proto
budeme zákon spolu s kolegy z výboru
pečlivě sledovat. Stejně tak navazující
problematika, hovoříme-li o potřebách
lidí se zdravotním postižením, a tím
jsou možnosti jejich zaměstnávání,
problematika sociálního podnikání,
které by mělo regionální charakter
a motivovalo těžko zaměstnatelné lidi
k práci.
Témat je opravdu řada, v čemž vidím
i další potvrzení toho, jak je nový výbor
potřebný. Velkým tématem je i zákon
o sociálně právní ochraně dětí, který
k nám v brzké době doputuje z Poslanecké sněmovny a od něhož si slibujeme významné úpravy v systému ústavní péče a zlepšení financování péče
pěstounské.
Chtěla bych ještě akcentovat problematiku domácího násilí, která zůstává
stále tak trochu pod pokličkou.
Jak jste již zmínila, jste dlouholetou ředitelkou Základní a praktické školy Svítání
v Pardubicích. Co považujete z hlediska
současné situace za nejdůležitější pro žáky
vaší školy?
Loňský rok ukázal, jak velmi pandemie
zamávala právě s osobami s handicapem a jejich rodinami. Ze dne na den
byly uzavřeny speciální školy a většina
sociálních služeb a jejich uživatelé tak
zůstali na vše sami, což pro ně bylo mimořádně náročné. S vědomím toho, že
tito lidé skutečně nemohou zůstat bez
pomoci školských a sociálních zařízení uzavřeni ve svých domovech, jsem
v loňském roce velmi usilovala o znovuotevření speciálních škol. Před rokem, v době, kdy se běžné školy svým
žákům otevíraly, měly ty speciální zůstat zavřené. Spoluvytvářela jsem tlak
na některé politiky a výsledkem tehdejší vytrvalé diskuze bylo i to, že i během
tohoto školního roku byly speciální ško-

Lidi s handicapem se nepatří před
pandemií někam zavírat, naopak tito
lidé jsou s nemocí i ohrožením zvyklí
pracovat, a jít dokonce ostatním
příkladem.
ly uzavřeny jen minimálně. Lidi s handicapem se nepatří před pandemií
někam zavírat, naopak tito lidé jsou
s nemocí i ohrožením zvyklí pracovat,
a jít dokonce ostatním příkladem. To
samé mohu prohlásit i o našich žácích.
Máme důvěru rodin, téměř všichni žáci
se v současnosti testují.

s politickými stranami. Společně pak
často témata z Poslanecké sněmovny
dostávají smysluplnější a praktičtější
ráz, tak abychom skutečně „dělali“ zákony pro lidi. Myslím, že naši snahu pak
občas ocení i Poslanecká sněmovna,
jako tomu bylo v poslední době například u zákona o potravinách.

Jste dlouholetou senátorkou. Proměnila se
během vašeho působení v horní komoře nějak její činnost?
Myslím, že Senát nadále zůstává místem kultivované diskuse nad nejrůznějšími tématy, přestože můžeme často
stát na názorově rozdílných stranách.
Nicméně jistou proměnu Senátu vnímám. V posledních letech v něm ubývají stavy, že Senát zmodrá nebo zoranžoví. Dostávají se sem osobnosti
z regionu, úspěšní starostové nebo odborníci ve svých oborech, z neziskovek,
často nestraníci, pouze sympatizanti

Dlouhodobě spolupracujete s NRZP ČR. Jak
vnímáte organizaci z hlediska jejího úsilí
o zlepšení postavení osob se zdravotním
postižením?
Národní radu vnímám jako dlouhodobý stabilní článek na poli péče o lidi
se zdravotním postižením a nositele
zásadních proměn legislativy a pohledu na jejich životy. Po roce 1989 se
stala historická změna vnímání lidí
se zdravotním postižením, kteří sami
začali ovlivňovat své životy, žít sami
za sebe a opouštěli zdi celoročních
ústavů. Sama jsem v těchto letech
11
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zažila školení, kde jsem se potkala
s budoucími nositeli Cen Olgy Havlové
i Mosty. Nakonec i já jsem nositelkou
jedné z cen. V okamžiku svého nástupu do čela sociálního výboru jsem
oslovila nejrůznější organizace zabývající se sociální tematikou s žádostí
o spolupráci, která je pro obě strany
samozřejmá, a můžeme se i nadále
vzájemně podporovat a proměňovat
společnost k lepšímu. Mezi prvními
jsem se sešla s regionální pobočkou
Národní rady u nás v Pardubicích. Diskutovali jsme, kudy jít dál k podpoře
pečujících, což je také moje dlouhodobé téma.
Nedávno jste se setkala s předsedou
NRZP ČR Václavem Krásou. Shodli jste se
na nějakých prioritních tématech, která
byste chtěli společně řešit?
12

S předsedou NRZP ČR se známe dlouho, takže jsme při naší schůzce probrali mnohá témata, při kterých jsme
se v minulosti opakovaně setkávali při
nejrůznějších příležitostech. Namátkou
například zákon o sociálních službách
a potřebu jeho novelizace. Dalším palčivým a opět dlouholetým problémem
je posuzování osob se zdravotním postižením posudkovými lékaři, které
jak všichni víme, trvá často neúměrně
dlouho. Shodli jsme se na tom, že celý
systém vyžaduje zásadní transformaci, o jejíchž základních obrysech jsme
diskutovali, tak aby ve výsledku došlo
ke zrychlení celého řízení a zkvalitnění
posuzování. Pan předseda Krása mě
také informoval o specifické problematice přiznávání sociálních dávek pro
naše občany se zdravotním postižením,
kteří u nás aktuálně žijí, a přestože si

platili zdravotní pojištění na Slovensku,
odmítá jim slovenská strana vyplácet
sociální dávky. Pan předseda Krása je
pro mne muž s neuvěřitelnou vitalitou,
který bude myslím pracovat bez ohledu na důchodový věk. Přeji mu pevné
zdraví.
Vážená paní senátorko, co byste vzkázala čtenářům časopisu Mosty v této složité
době?
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se po celou dobu pandemie starali o všechny, kteří potřebují
naši péči. Věřím, že vše dobře dopadne a skutečně to společně zvládneme.
A přeji nám všem, ať nás zdraví, dobrá
nálada a humor neopouštějí. A také ať
už si můžeme zajít společně na pivo (já
jsem na víno). 
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TEXT: Zuzana Dufková

PEČUJETE
O OSOBU
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM?
POMŮŽEME VÁM!
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR aktuálně realizuje nový projekt s názvem
„Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti“

C

ílem projektu je zlepšit nepříznivou
sociální i pracovní situaci těm, kteří pečují o osobu se zdravotním postižením
v domácím prostředí. V rámci projektu
jim bude poskytována bezplatná intenzivní podpora v oblasti právní i sociální,
dále psychoterapeutické, odlehčovacích služeb, profesního poradenství,
rozšíření kvalifikace apod. S každým
účastníkem budou individuálně pracovat sociální i profesní poradci. V úvodu
si společně nastaví cíle a kroky, které
k jejich dosažení povedou. Pečující osoby si mohou dle vlastních požadavků
vybrat z řady různých kurzů, např. Sladění péče a profesního života, Sestavování jídelníčku pro těžce postiženou
osobu, Jak zvládat pubertu u dítěte
s autismem, Jak jednat se seniorem
s Alzheimerovou chorobou apod. V pro-

jektu jsou také zařazeny skupinové
a individuální psychoterapie, které
pomohou překonávat pečujícím náročnou životní situaci. Pomůžeme zajistit
osobní asistenci osob, o které účastníci
projektu pečují, a podpoříme využívání
odlehčovacích služeb, kombinované
péče, podpůrných sociálních služeb
a poradenství v sociálních dávkách.
Podrobnosti lze získat na e-mailu
pecujicibrno@nrzp.cz nebo na čísle
739 579 782; web: www.nrzp.cz.

Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR z.s. je nezisková organizace, která zastupuje zájmy osob se
zdravotním postižením při jednáních se
státními a veřejnými institucemi.
Projekt je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Reg.
č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_0
48/0013144. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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V PRAXI SE UKAZUJE,
JAK MOC CHYBÍ
LEGISLATIVA NA OCHRANU
SPOTŘEBITELŮ
NA ENERGETICKÉM TRHU
Pochybní podomní prodejci a podvodníci jsou bohužel aktivní i v tomto složitém období.
Neváhají zneužít epidemie koronaviru a nouzového stavu, kdy velká část populace tráví většinu
času ve svých domovech. Často se vydávají s falešnými průkazy za pracovníky innogy či jiných
energetických společností. Kontrola měřidel elektřiny či plynu je jedním z typických scénářů, se
kterými se tito nepoctiví prodejci snaží dostat do domu. Na denním pořádku jsou velmi často
úplně beznadějné případy seniorů, kterým hrozí mnohatisícové sankce.
Nejohroženější jsou senioři
Právě osamocení senioři starší sedmdesáti let, často se zdravotními problémy,
jsou častými obětmi tzv. energošmejdů.
Tito lidé špatně vidí, artikulují, mají horší
orientaci a jsou obecně velmi zranitelní
vůči praktikám různých obchodních
predátorů. Energošmejdi těchto slabin
využívají a senioři pak často nevědomky podepisují smlouvy, kterým buď nerozumí, nebo nevědí o udělení svého
souhlasu k plné moci ke změně dodavatele. O té se většinou dozvědí až z výzvy
k úhradě služeb za změnu dodavatele
energií nebo z následné předexekuční
výzvy. Byly zaznamenány i případy podvodného jednání, kdy se energošmejd
vydával za doručovatele zásilky, například od vnoučat, a místo předávacího
protokolu si nechal podepsat plnou moc
k převodu energií, nebo přímo smlouvu.
Zprostředkovatelé prodeje energií
využívají i mnoho administrativně legálních cest, jak se ke své oběti dostat.
14

ENERGOŠMEJDI

Jsou vlezlí, arogantní, čím dál tím drzejší, a také vynalézavější. Zazvoní,
strčí nohu do dveří a přesvědčují člověka tak dlouho, dokud jim nepodepíše
smlouvu na odběr energií. A když není podle nich, neváhají se uchýlit
k podvodům.

Jednou z nich je postup, kdy zavolají
klientovi a v rámci projeveného telefonního souhlasu s ním sepíšou smlouvu.
Děje se tak často i pod smyšlenou nebo
velice zavádějící záminkou, případně
se díky telefonnímu hovoru "pozvou"
ke klientovi přímo domů. "Obchodník"
jde tedy na pozvání ke klientovi, kde
získá jeho podpis na potřebné dokumenty.
Pozor na pochybné aukce
Energetická společnost innogy varuje
i před negativním fenoménem posled-

ních měsíců, kterým se staly pochybné
aukce. Zákazník v nich vůbec nerozhoduje o konkrétním finálním dodavateli
energie a dostává se do pasti vysokých
pokut, když nechce akceptovat smlouvy s neznámým a podivným obchodníkem. V praxi se tak ukazuje, jak moc
chybí legislativa na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu.
Změnu by měla přinést stále v parlamentu odkládaná novela energetického zákona, která zcela zásadně posiluje práva spotřebitelů. Jedním z nových
nástrojů na jejich ochranu je zavedení

OCHRANA SPOTŘEBITELE

povinné registrace zprostředkovatelů
u Energetického regulačního úřadu.
Dalším pak omezení platnosti plných
mocí, zákaz uzavírání smluv na dobu
určitou, které včetně případného prodloužení přesáhnou 36 měsíců, nebo
zjednodušení a rozšíření důvodů pro
jejich vypovězení.
V oblasti ochrany spotřebitelů je innogy velmi aktivní již od otevření trhů
s elektřinou a plynem. „Od počátku
jsme v rámci odborných diskusí a konzultačních procesů pomáhali nastavovat standardy na tuzemském trhu.
Podíleli jsme se také na vzniku samoregulace formou Deklarace dodavatelů
energií. Ukázalo se ale, že celkové poměry může změnit pouze novela energetického zákona. Proto podporujeme
zpřísnění podmínek pro prodej energie,“ vysvětlil David Konvalina, ředitel
innogy pro maloobchod a marketing.
Kromě přímé pomoci podvedeným
zákazníkům a osvěty například na sociálních sítích innogy spolupracuje také
s Asociací občanských poraden v Moravskoslezském kraji. Po úspěšném
pilotním provozu v loňském roce spolupráce pokračuje i v roce 2021. Společný projekt nabízí pomoc lidem, kteří se
z nejrůznějších důvodů ocitli ve finančních problémech. Právě nyní, v době
pandemie koronaviru, je pomoc o to
více potřebná. Šest poraden AOP v Moravskoslezském kraji řešilo v minulém
roce téměř dva tisíce dotazů k dluhové
problematice. Nejvíce dotazů se týkalo
exekučního řízení a s tím souvisejících
dluhů za energie.
„Díky úzké spolupráci Asociace občanských poraden a firmy innogy po-

EXEKUCE

V České republice se vedou přes čtyři miliony exekučních řízení. Jedním
z nejvíce ohrožených regionů je z tohoto pohledu právě Moravskoslezský
kraj, kde se v exekuci nachází přibližně každý desátý obyvatel starší
patnácti let, tedy více než 100 tisíc lidí.

JAK SE BRÁNIT?

 Nepouštějte podomního prodejce k sobě domů a nenechte se do ničeho
nutit.
 Nikdy nepodepisujte žádný dokument, aniž byste si ho důkladně přečetli
a pochopili.
 Nenechte prodejce fotit elektroměr nebo plynoměr, k uzavření smlouvy to
prodejce nepotřebuje.
 Buďte obezřetní a prověřujte. Například u innogy lze kdykoliv ověřit
totožnost prodejce na zákaznické lince 800 331 331.

radny pomáhaly občanům řešit často
složité situace vzniklé nekalými praktikami některých dodavatelů energií,“
uvádí Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden, a dodává: „Klienti také v mnoha případech
řešili situaci spojenou s odstoupením
od smlouvy. Většinou šlo o seniory žijící
osaměle, kteří jsou snadnou obětí pro
podomní prodejce energií a není výjimkou, že mají podepsáno smluv několik.
Tyto záležitosti vyžadovaly více konzultací, než se podařilo zrušit vše bez
deaktivačních poplatků.“
Spolupráce innogy s AOP se osvědčila především pro zákazníky, kteří řeší
nejen své závazky u innogy, ale dosta-

li se do dluhové pasti, neorientují se
ve vyúčtování energií, neporozuměli
pohledávkám a dlužním částkám nebo
si neumí správně nastavit priority splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů.
AOP je nezisková organizace, která
působí v ČR od roku 1997. V jednotlivých krajích sdružuje celkem 34 občanských poraden, jež bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích.
V Moravskoslezském kraji lze občanské poradny navštívit kromě Ostravy
také v Havířově, Karviné, Novém Jičíně
a Opavě. Více informací na obcanskeporadny.cz. 
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VEŠKEROU PŘÍPRAVU
A REALIZACI INVESTIČNÍCH
AKCÍ PŘIZPŮSOBUJEME
HANDICAPOVANÝM,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY GENERÁLNÍ
ŘEDITEL SPRÁVY ŽELEZNIC JIŘÍ SVOBODA
O pokračujícím odstraňování bariér na železnici, mimo jiné o dalších rekonstrukcích nástupišť
nebo projektu mobilních čet, jsme si povídali s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím
Svobodou. Zeptali jsme se i na modernizaci staničních plošin nebo na vývoj informačních
a navigačních systémů pro lidi s postižením.

S

práva železnic je nyní rozhodujícím hráčem v železniční dopravě v rámci celé ČR.
Jaké to bude mít dopady na lidi s omezenou
schopností pohybu a orientace, mezi něž
patří rodiny s malými dětmi, lidé se zdravotním postižením včetně lidí krátkodobě zdravotně indisponovaných a senioři?
Správa železnic vnímá dlouhodobě potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přizpůsobuje tomu
veškerou přípravu a realizaci investičních akcí. Součástí této snahy jsou
i pravidelné konzultace s organizacemi
zastupujícími klienty při nastavování
pravidel a řešení pro přípravu a realizaci
takových staveb. Od roku 2019 Správa
železnic dále rozvinula komunikaci s těmito organizacemi založením platformy
pro setkávání zástupců Národní rady
osob se zdravotním postižením České
republiky, osobních dopravců a Správy
železnic, kterou do budoucna plánuje
rozšířit o zástupce Ministerstva dopravy a dalších organizací zastupujících
16

osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace. Od tohoto roku se Správa
železnic také více soustředí na rozvoj
poskytovaných služeb a dostupnost

informací. Jako příklad lze uvést zahájení poskytování pomoci ve stanicích
a zastávkách či rozvoj webových stránek a mobilní aplikace Správy železnic

ROZHOVOR

umožňující přístupnost informací lidem
se zrakovým postižením. Naší snahou
je tedy další rozvoj bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek a zlepšování v nich poskytovaných služeb, které
mají cestování zjednodušit.
Došlo k významnému posunu v otázce asistence neboli "pomoci ve stanici" pro lidi
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Správa železnic spustila projekt tzv. mobilních čet. V jaké je nyní fázi a kolika železničních stanic se aktuálně týká?
Jak jsem už zmiňoval, poskytování pomoci bylo zahájeno v závěru roku 2019,
a to ve 327 stanicích. Tato pomoc se
netýká pouze potřebného fyzického doprovodu z prostoru přednádraží na nástupiště, kde na tuto pomoc navazuje
dopravce, ale i poskytování potřebných
informací cestujícím. Na základě získaných zkušeností došlo od loňského září
k rozšíření této služby. Aktuálně je provozovaná v 869 lokalitách, a to i díky
vámi zmíněným mobilním četám. Tato
forma zajišťování pomoci nevyžaduje trvalé obsazení lokality a umožňuje nám
uskutečňovat požadavky cestujících
i v místech bez trvalé dopravní služby.
Nacházíme se na liberalizované železnici,
po níž jezdí řada dopravců. Je možné zabezpečit, aby všichni plnili povinnosti vůči
lidem s omezenou schopností pohybu a orientace? Jak budete řešit například staniční
plošiny, kterých je nyní v ČR přibližně 100,
jsou zastaralé, patří pouze jednomu z dopravců a jsou často jablkem sváru? Nebylo
by dobré, aby byly nahrazeny novými moderními ve vašem vlastnictví a správě?
Tématem mobilních plošin se samozřejmě zabýváme. Aktuálně probíhá
příprava pro jednání s Ministerstvem
dopravy, na kterém si budeme ujasňovat, za jakých podmínek by mohly být
plošiny ze strany Správy železnic provozovány a jak by mohlo být financováno jejich pořízení a následně i provoz.
V rámci toho jsme si provedli předběžný
průzkum trhu mobilních plošin, které již
splňují moderní nároky na přepravu.
Máme tak už vytvořenou představu o finančních nárocích na pořízení a provoz
těchto zařízení. Pojmenovali jsme si

také rizika, která z takového závazku
pro Správu železnic vyplývají, a je potřeba nastavit opatření a pravidla pro
jejich snížení na přijatelnou míru.
Dále bude potřeba zvážit efektivitu
stávajícího umístění plošin. Na základě aktuálně dostupných dat si umíme představit určitou redislokaci, ale
i tu bude potřeba projednat mimo jiné
i s dopravci ve vazbě na možnosti jejich
vozidel tak, abychom dosáhli maximálního využití každé plošiny. Mohu tedy
říci, že se touto úvahou ze strany Správy
železnic aktivně zabýváme a představit
si ji umíme. Další rozhodnutí bude věcí
jednání s Ministerstvem dopravy.
Jaké jsou priority Správy železnic vůči cílové
skupině osob s omezenou schopností pohybu a orientace v nadcházejícím období?
Bezbariérové zpřístupnění nejen nástupišť, ale i budov je dáno realizací a dokončováním stavebních prací, kterými
musí objekty projít. Tyto akce zajišťují,

že dané objekty ve výsledku splňují veškeré legislativní požadavky. Je dobré si
uvědomit, že příprava a realizace takových akcí je během na delší trať a může
trvat i několik let. Stěžejní pro přepravu
a nástup do vozidla je samozřejmě přístup a bezbariérovost nástupiště.
Ve kterých stanicích bude v nejbližší době
zpřístupněno alespoň jedno nástupiště,
u něhož by mohly být přistavovány vlaky
s pohodlným nástupem pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace?
Letos plánujeme pro zlepšení úrovně
cestování a další posun úrovně bezbariérové přístupnosti železniční dopravy
dokončit rekonstrukce nástupišť v lokalitách, jako jsou Praha-Vršovice, Šluknov,
Újezd u Uničova, Babice u Šternberka,
Mladějovice, Uničov zastávka, Kornatice,
Pecerady či Šumice. Dále byly zahájeny
rekonstrukce na nádražích Bohuňovice,
Praha-Vysočany, Praha-Horní Počernice,
Zeleneč, Dětmarovice, Libina, Bystřice
17
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pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm,
Adamov nebo Roztoky u Prahy.
Plánujete další modernizaci a vývoj informačních a navigačních systémů (například
pro lidi nevidomé a slabozraké, neslyšící
a nedoslýchavé apod.)?
U všech modernizací železničních stanic a zastávek a také u samostatných
staveb zaměřených jenom na rekonstrukce nádražních budov je vždy řešena také přístupnost pro nevidomé
a slabozraké cestující. V moderních
stanicích, odpovídajících platné národní i evropské legislativě i normám
a předpisů Správy železnic, je navigace
nevidomých zajištěna od vstupu do budovy z přednádraží až k vlaku pomocí
hlasových frází v orientačních majáčcích a použitím přirozených vodicích linií a hmatových prvků. Kromě navigace
k vlaku jsou ve frázích orientačních hlasových majáčků uváděny také potřebné informace pro navigaci k základním
službám pro cestující, tedy k prodeji
jízdenek, čekárně či WC. Elektronické informační systémy – elektronické
odjezdové tabule v hale, nástupištní
a podchodové tabule a ve velkých stanicích i přestupní monitory a elektronické panely (kiosky) instalované v rámci
těchto staveb – musí umožňovat hla18

Správa železnic vnímá dlouhodobě
potřeby osob s omezenou schopností
pohybu a orientace a přizpůsobuje
tomu veškerou přípravu a realizaci
investičních akcí. Součástí této
snahy jsou i pravidelné konzultace
s organizacemi zastupujícími klienty
při nastavování pravidel a řešení pro
přípravu a realizaci takových staveb.
sový výstup pro nevidomé, který jim
poskytne všechny potřebné informace
o odjezdech vlaků. Pokud je v prostoru
instalováno více těchto elektronických
tabulí (odjezdy, příjezdy, popřípadě další elektronické zařízení dopravců integrované dopravy), je nutné eliminovat
spuštění více hlasových výstupů najednou, neboť pak se hlasová informovanost navzájem ruší.
K problematice vzájemného rušení
poskytovaných hlasových informací se
přidává i hlášení staničního rozhlasu,
pokud je zahájeno ve stejnou dobu, kdy
byl spuštěn hlasový výstup odjezdové
tabule povelovým vysílačem nevidomé-

ho cestujícího. Další rozvoj informačních systémů z hlediska nevidomých
cestujících proto spatřujeme právě
v řešení tohoto problému, což by bylo
možné řešit stažením hlasových výstupů do jednoho místa, s volbou výstupu
z konkrétní informační tabule a s možností připojení sluchátek. V tomto směru očekáváme úzkou spolupráci se
Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých České republiky a především jejich podněty k možnostem
řešení tohoto problému tak, aby výsledek byl pro nevidomé cestující opravdu
přínosný a uspokojivý. 
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GARANTOVANÉ SPOJE
ŘEČÍ ČÍSEL
Význam přístupnosti vozidel pro cestování osob na vozíku, ale i dalších pasažérů (s kočárky,
osoby s holemi aj.) je dnes už všeobecně známý. Prokázaly to mj. i výstupy mezinárodního
průzkumu v zemích Visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), který autor
tohoto textu provedl s kolektivem spolupracovníků v letech 2014-2015.

P

arametry vozidel (nízkopodlažnost,
jiná možnost nástupu) byly již tehdy zásadní pro téměř 54 % dotázaných (v ČR
pro téměř 57 %); železniční nástupiště
byla takto hodnocena více než 51 %
(v ČR 72 %) dotázaných osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
(OOSPO). Více o výstupech viz zdroje
informací na konci textu, např. (1) a (2).
Pohled do historie nabízí také článek
(3), srovnávající mj. počty garantovaných vlakových spojů v ČR, SR a Rakousku.

Porovnání stavu nabídky garantovaných spojů v osobní železniční dopravě
v následujícím textu vychází zejména ze
změn jízdního řádu v prosinci loňského
roku. Do přehledu jsou zahrnuty přímé
spoje na vybraných tratích dálkové i regionální dopravy v pracovních dnech.
Údaje byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů – z knižních jízdních řádů
většinou z let 2019, 2020 a 2021, a to
v průběhu února a března 2021. Autor
vychází z předpokladu, že není-li vlak
v JŘ označen příslušným symbolem

jako garantovaně bezbariérový, pak pro
cestujícího na vozíku není přístupný,
resp. jeho případná nízkopodlažnost
je „utajena“. Dodatečné ověřování
na dispečinku nebo na jiných telefonních kontaktech dopravců autor neuvažuje.
Dálková – meziregionální doprava
Ke změnám, které se dotknou všech
vozíčkářů cestujících vlakem na Děčínsku, Liberecku nebo Královéhradecku / Pardubicku, došlo v prosin19
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Linka / trať č.
R14 A / 030

z – do
Pardubice – Liberec

R14 B / 086

Liberec – Děčín (- Ústí n. L.)

R22 / 231, 071, 080

Kolín – Nový Bor – Rumburk/Svor

2019
9/9
100
9/9
100
7/7
100

2020
9/9
100
9/9
100
0
0/7
0

2021
0
0/9
0
0
0/9
0
0
0/7
0

Pozn.
ČD
ARR
NG (%)
ČD
ARR
NG (%)
ČD
ARR
NG (%)

Tab. 1: Dálková doprava na linkách R14 A, R14 B a R22 (rychlíky)

ci 2020 na rychlíkových linkách z Pardubic do Liberce a z Liberce do Děčína (- Ústí n. L.). Tabulka 1 uvádí počty
garantovaných spojů, resp. jejich podíly
(NG) v jednotlivých letech: např. 1 / 7
znamená 1 garantovaný z celkových 7
vlaků. Z přehledu vyplývá, že s nástupem nově „vysoutěženého“ dopravce
došlo ke zrušení garantované přepravy
(rychlíky) na všech uvedených linkách.
V úseku Pardubice – Hradec Králové
jde o pokles garantovaných spojů o cca
23 % z celkového objemu vlaků, neboť
zde zůstal plně garantovaný provoz
osobních vlaků vedených nízkopodlažní jednotkou RegioPanter. Mezi Kolínem a Rumburkem došlo k podobné
změně o rok dříve (2020), když ze 7
garantovaných rychlíkových spojů ČD
(vozidla s plošinou) nezbyl ani jeden

Linka / trať č.
R24 / 120

z – do
Praha – Rakovník

2019
7/7
100

2020
0
0 /6
0

2021
0
0/6
0

Pozn.
ČD
ARR
NG (%)

2017
2/2
0/4

2018
0
0/6
0

Pozn.
ČD
ČD/GWTR
GWTR
NG (%)

Tab. 2: Vývoj na trati Praha – Rakovník (spěšné vlaky)

Linka / trať č.
R25 / 160

z – do
2016
Plzeň – Žatec (- Most) 6 / 6
100

33

Tab. 3: Vývoj na trati Plzeň – Žatec (- Most), rychlíky

– dopravce Arriva vlaky s.r.o. (ARR)
nasadil na těchto linkách klasická vysokopodlažní vozidla bez plošiny, byť
s upravenou toaletou. Obdobně tomu
je u stejného dopravce s rychlíky na lin-

ce R26 z Prahy do Českých Budějovic
přes Příbram.
Obdobný vývoj lze pozorovat i na lince Praha – Rakovník od prosince 2019
(Tab. 2). Údaje k letošnímu roku (zde
i v ostatních případech) dokládají současný stav. Na této lince ke zlepšení
nedošlo, na některých (např. na trati
035) ano.
Vývoj na lince Plzeň – Žatec – Most
dokumentuje Tab. 3: z původních
100 % garantovaných rychlíků (ČD,
2016) přes „smíšený“ provoz ČD (2 garantované) a GW Train Regio (4 negarantované, vysokopodlažní) až po plný
provoz GWTR od r. 2018 bez garantovaných spojů.

Zdroj foto: https://1url.cz/0KKSN
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Regionální doprava
Vývoj nabídky garantovaných spojů
na regionálních tratích lze dokumentovat přehledem v Tab. 4. Jedná se o regionální tratě v Královéhradeckém, Libereckém, Ústeckém a Středočeském

CESTOVÁNÍ

Trať č.
035

z – do
Tanvald – Železný Brod

030

Stará Paka – Liberec

113

(Litoměřice -) Lovosice – Most

123

Most – Žatec západ

131

Ústí n. L. – Bílina

134

Teplice v Č. – Litvínov

126

Most – Rakovník

135

Most – Moldava v Krušných h.

2019
10 / 15
67
8/8
100
13 / 13
100
10 / 10
100
8/8
100
9/9
100
9/9
100

2020
0 /15
0
7/9
78
11 / 11
100
0 / 16
0
0 / 15
0
0 / 15
0
0/9
0
0 / 11
0

2021
10 / 15
67
0/9
0
11 / 11
100
0 / 16
0
0 / 15
0
0 / 15
0
0 / 11
0
0 / 11
0

Pozn.
ČD (Os, R)
ARR (Os, R)
NG (%)
ČD (Os, Sp)
ARR
NG (%)
AŽD Praha, soukr.
NG (%)
ČD
RegioJet ÚK
NG (%)
ČD
RegioJet ÚK
NG (%)
ČD
RegioJet ÚK
NG (%)
ČD
Die Länderbahn CZ
NG (%)
ČD
Die Länderbahn CZ
NG (%)

Tab. 4: Garance spojů v regionální dopravě

kraji. Obdobným vývojem jako nabídka
na trati 035 prošla např. i trať Vsetín
– Velké Karlovice: 2019 (ČD) 100 %,
2020: 0 % (ARR), 2021: 100 % (ARR).
Na trati Most – Moldava v Krušných horách byly uvažovány přímé vlaky do stanice Osek město. Zajímavostí je nově
zprovozněná soukromá dráha (Litoměřice -) Lovosice – Most.
Z přehledu je vidět, že průvodním
jevem změny dopravců v regionální dopravě je změna (až na výjimky pokles)
nabídky garantovaných spojů, v mnohých případech propad na nulu. Příčinu
takového stavu si autor netroufá v rámci tohoto textu odhadovat, nicméně je
plně v kompetenci zadavatele soutěží
(kraje, Ministerstvo dopravy), zda nebo
jaký podíl garantovaných spojů bude
pro své občany (= cestující) vyžadovat.
Problémem mnohdy není vozový park
dopravců, ale ne/vyžadování označení
bezbariérových spojů v jízdních řádech.
To platí jak pro vlaky, tak pro veřejnou
linkovou dopravu.

Závěr
Uvedený přehled nevyznívá příznivě
ani pro rychlíkové linky, ani pro regionální dopravu. Nutno dodat, že se
jedná o neúplný přehled tratí, na nichž
v posledních letech došlo ke změně
dopravce. Výjimkou je např. trať Litoměřice – Lovosice – Most, kde nový
dopravce AŽD Praha nasadil nízkopodlažní vozidlo a garantuje 100 % spojů. Na trati 035 došlo letos k návratu
na úroveň z doby provozu ČD. Plně garantovaný provoz již dlouhou dobu nabízí dopravce GWTR na trati Mariánské
Lázně – Karlovy Vary. Na šumavských
tratích 194, 197 a 198 se stav s novým dopravcem nezměnil – zůstává
bez garantovaných spojů jako v případě ČD. V dálkové dopravě nabízí plně
garantovaný provoz pouze dopravce
Leo Express. Naopak dopravce RegioJet poprvé ve své historii označil (JŘ
2021) všechny rychlíky na lince Brno
– Bohumín jako přístupné (vůz vhodný
pro cestující na vozíku). V zájmu objektivity by bylo žádoucí, aby se zde o zku-

šenosti s cestováním podělili i samotní
vozíčkáři a strohá čísla a konstatování
doplnili o aktuální realitu.
Zdroje informací:
(1) Výstupy projektu Rights of Passengers with Reduced Mobility in Visegrad 4 Countries. 2014-2015.
https://www.researchgate.net/
publication/314860823_Osoby_s_
omezenou_mobilitou_a_podminky_cestovani_v_zemich_Visegradske_4.
(2) MATUŠKA, Jaroslav. Přístupné prostředí pro všechny: bezbariérová
doprava. Pardubice: Institut Jana
Pernera, 2019. s. 49-53. ISBN 97880-86530-96-3.
(3) Matuška, J. (2017). Railway system
accessibility evaluation for wheelchair users: case study in the Czech
Republic. Transport., 32(1), 32–43.
https://journals.vgtu.lt/index.php/
Transport/article/view/663/481. 
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SLEDOVÁNÍ
BEZBARIÉROVOSTI
– JAK JSME NA TOM
S PŘÍSTUPNOSTÍ V PRAZE?
Pracovní skupina NRZP ČR pro odstraňování bariér průběžně monitoruje přístupnost
vystavěného prostředí, veřejné dopravy, služeb a vybraných výrobků. Sleduje dopady
legislativních změn, zajímá se o nové trendy, poskytuje v této oblasti poradenství, upozorňuje
na nedostatky a doporučuje opatření k nápravě.

J

ak jsme na tom s přístupností? Musím konstatovat, že rychlost ani důslednost při odstraňování stávajících bariér
není dostatečná, a proto stále mnoho
veřejně přístupných budov, dopravních
prostředků i dopravní infrastruktury
zůstává pro některé z nás nepřístupných nebo přístupných pouze s pomocí
asistenta. V České republice žije více
než jedna třetina, přibližně tedy asi 3,5
milionu lidí, kteří jsou závislí na přístupném prostředí a kteří potřebují, aby byly
odstraněny všechny překážky bránící
samostatnému a bezpečnému pohybu. Tuto početnou skupinu tvoří nejen
osoby se zdravotním postižením. Mezi
osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace zařazuje naše legislativa
i seniory, těhotné ženy, osoby s kočárky nebo objemnými zavazadly, malé
děti, osoby nemocné nebo po úrazech
či po operacích. Stavebním zákonem
daná pravidla a parametry přístupnosti se často nedodržují nebo podceňují.
Proto nejen že nedochází k odstraňování překážek, ale naopak zbytečně vznikají další nové bariéry.
NRZP ČR se na základě četných podnětů občanů rozhodla zjistit stav vybra22

ných nových, ale i plánovaných staveb
v Praze. Po prostudování několika projektových dokumentací a studií nových
veřejných prostranství a rovněž na základě prohlídek několika staveb jsme
byli nuceni konstatovat, že navrhované
i realizované stavební úpravy porušují
závazné legislativní předpisy pro veřejně přístupné stavby. Závěr těchto zjištění NRZP ČR prezentovala 30. 3. 2021
na tiskové konferenci, na které poukázala na neuspokojivý přístup MHMP a úřadů MČ k problematice bezbariérového
užívání staveb. NRZP ČR se domnívá,
že na základě politických rozhodnutí dochází k porušování stavebního zákona
a k nedodržování základních povinností
pracovníků stavebních úřadů a nekontrolování základních obecných požadavků na stavby v oblasti bezbariérového
užívání. V tomto kontextu je rovněž nutné negativně vnímat snahu MHMP, ale
i dalších měst, aby probíhající rekodifikace stavebního práva zachovala přenesenou působnost stavebním úřadům a ponechala stávající kompetence městům
a obcím v oblasti územního plánování
i v oblasti povolování staveb. Zástupci
NRZP ČR jsou přesvědčeni, že stavební
úřady by měly být zřizovány a řízeny vý-

hradně státem, aby se zajistila jednotná
metodika pro dodržování právních předpisů. V současné době jsou stavební
úřady významně ovlivňovány politickou
reprezentací měst a obcí. NRZP ČR
žádá, aby problematika přístupnosti
prostředí byla řešena komplexně a systémově. Řešení spatřuje mimo jiné
ve stanovení dotčeného orgánu pro posuzování staveb z hlediska přístupnosti
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Veřejná prostranství v Praze
A jak dopadla prohlídka stavby Revitalizace Sofijského náměstí?
Na základě několika podnětů od občanů NRZP ČR společně se zástupci
organizací Národní institut pro integraci
osob s omezenou schopností pohybu
a orientace – Bezbariérové prostředí,
Pražská organizace vozíčkářů a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých provedla místní šetření, které
nejen potvrdilo obavy obyvatel, že stavba není bezbariérová, ale zjistilo i další
zásadní závady a bezpečnostní rizika.
Po provedeném místním šetření byly
zpracovány čtyři nezávislé posudky (NIPI

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

– posouzení stavby z hlediska vyhlášky
č. 398/2009 Sb., SONS – posouzení
stavby z hlediska uživatelů se zrakovým
postižením, POV – posouzení stavby
z hlediska uživatelů s pohybovým omezením a z hlediska metodiky mapování
přístupnosti pěších tras, za NRZP ČR byl
zpracovaný audit bezpečnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.). Všechna vyjádření
se shodují na skutečnosti, že stavba
neumožňuje samostatný a bezpečný
pohyb ani pro běžnou „zdravou“ populaci. Legislativní požadavky na bezbariérové užívání stavby ani parametry pro
přístupnost veřejného prostoru náměstí
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace stavba vůbec neřešila
a stavební úřad při předkolaudační prohlídce neposuzoval. Realizovaná stavba
za více než 50 milionů korun neumožňuje prostupnost prostoru náměstí v hlavních osách směr sever – jih, východ
– západ, ani do cílových atraktivit –
propojení bytové zástavby sídliště s obchodními centry, poštou a zastávkami
MHD, což byla jedna z podmínek v zadání veřejné soutěže. Stavba po realizaci
neumožňuje samostatný ani bezpečný
pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Neumožňuje ani
architektem slibované zážitky z místa
setkávání občanů ve veřejném prostoru
náměstí (trhy, kulturní akce, posezení…),
protože se na náměstí z mnoha směrů
nedá z důvodu vzniku architektonických
bariér dostat.
Stavební povolení na úpravu veřejného prostranství Sofijského náměstí
vydal Úřad městské části Praha 12.
Podmínkou pro provedení stavby náměstí bylo zajištění samostatného,
bezpečného, snadného a plynulého
pohybu chodců a jejich míjení. Podle
projektové dokumentace pro povolení
stavby měly být dodrženy všechny požadavky plynoucí z vyhlášky č. 398/2009
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Na část stavby Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 byl vydán kolaudační souhlas dne 10. 8. 2020.

Zjištění o sklonech po revitalizaci a po kolaudaci:
Naměřené sklony v severní části náměstí překračují povolené hodnoty a neumožňují
bezpečný pohyb pro všechny. Maximální povolený sklon je 8,33%.

Citace z Rozhodnutí o povolení stavebního záměru – podmínky provedení stavby

Citace z Kolaudačního souhlasu
23
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Citace z Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k nevyhovujícím
sklonům

Na základě stížností občanů na nebezpečné sklony na náměstí ÚMČ
Praha 12 sdělil, že z důvodu zajištění
příjezdu vozidel v době konání trhů
a společenských akcí a z důvodu pohodlného nástupu na schodiště, nemohla
být severní část náměstí řešena a čle-

něna jiným způsobem. Tuto část náměstí ÚMČ Praha 12 označil jako trasu nevhodnou pro osoby s omezenou
schopností pohybu.
Pro osoby s pohybovým postižením při vstupu z parkoviště od Billy

Na jižní část náměstí, schody u Prioru,
průchod k poště a na rozhlednu byl vydán kolaudační souhlas již dne 19. 6.
2020. V obou případech stavební úřad
konstatuje, že nezjistil závady bránící
bezpečnému užívání stavby.
Při prohlídce stavby bylo na první
pohled zřejmé, že například požadavky na sklony pochozí plochy dodrženy nejsou. Z nejistého pohybu osob
v severní části náměstí bylo patrné,
že pohyb po náměstí není zcela bezpečný. Chodci se pohybovali zejména
v místech, kde bylo osazeno zábradlí,
kterého se mnozí přidržovali, a pohyb
pěších nebyl plynulý, mnozí chůzi velice zpomalili.
Porovnáním projektové dokumentace, která je součástí stavebního povolení, a skutečného provedení stavby
během prohlídky náměstí bylo zřejmé,
že došlo k zásadním změnám stavby
a revitalizace nebyla provedena dle
dokumentace schválené ve stavebním
řízení. Provedené změny nikdo z hlediska platné legislativy – dodržení požadavků na bezbariérové užívání stavby,
neřešil ani neposuzoval. O této skutečnosti informovala kancelář tajemnice
ÚMČ Praha 12.
24

Nebezpečný sklon v severní části Sofijského náměstí

Doporučená, ale neoznačená obchozí trasa – přístup ze severu od parkoviště Billy.
Trasa doporučená ÚMČ Praha 12 je bariérová a pro osoby s pohybovým omezením
nepoužitelná! Schodiště pro osoby se sníženou schopností pohybu (osoba na vozíku,
kočárek, senioři) je nebezpečné a nepoužitelné! Chybí oboustranná madla, ližiny
vybudované na schodech NELZE použít (sklon bude cca 30%)!

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

na Sofijské náměstí osadil ÚMČ Praha
12 přeškrtnutý piktogram přístupnosti. Piktogram má ale být symbolem
přístupnosti. Nikoliv vyjádřením, že se
stavba „nepovedla“ a je neschůdná
nebo nebezpečná pro osoby se sníženou schopností pohybu. ÚMČ provedeným označením zakazuje osobám se
sníženou schopností pohybu z tohoto
směru vstup na náměstí. Takové opatření lze označit za diskriminující.

I na dalších místech náměstí jsou nebezpečná místa s velkými příčnými a podélnými
sklony

ÚMČ popsal a doporučil používat
obchozí trasu. Trasa ale není označena piktogramem přístupnosti a hlavně nesplňuje požadavky vyhlášky
č. 398/2009 Sb., vede po schodech
a neumožňuje ani samostatný ani bezpečný pohyb pro osoby s pohybovým
omezením.
Samostatný a bezpečný pohyb
po Sofijském náměstí není umožněný
ani osobám se zrakovým postižením.
Nebyla přijata ani řešena žádná funkční opatření, která by umožnila prostupnost náměstí nevidomým nebo slabozrakým. V revitalizovaném veřejném
prostoru náměstí nejsou důsledně řešeny vodicí linie, v průchozím prostoru
u vodicích linií jsou na mnoha místech
osazeny prvky mobiliáře nebo umístěny jiné překážky, například stojany
se zbožím, reklamní tabule. Pro zrakově postižené tak není zajištěný pohyb po náměstí ani v příčném směru,
ani ve směru sever – jih. Realizovaná
opatření, kterými asi měly být umělé
vodící linie, jsou nefunkční a vytváří pouze matoucí prvky, které navíc
navádí zrakově postižené do velice
nebezpečných situací: například navedou nevidomého na lavičku (sedací
plocha u betonové zídky). Umělé a přirozené vodicí linie na sebe nenavazují, není dodržený oboustranný odstup
od umělé vodicí linie, prvek použitý
pro umělou vodicí linii nemá dostatečnou šířku, není jasné, zda použitý
materiál má odpovídající certifikaci,
nejsou ohraničeny překážky ve vodicí linii, nejsou ohraničena schodiště
v prostoru, kde není zajištěna dostatečná podchozí výška atp.
25
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Schodiště v prostoru, chybí ohraničení prostoru se sníženou podchozí výškou

tivy. Součásti podnětu byly i posudky
NIPI, SONS, POV a zpracovaný audit
bezpečnosti obsahující doporučení na odstranění jednotlivých zjištěných rizik. V kopii byl podnět zaslán
i na MHMP a MMR. Pan starosta Adamec odpověděl, že náš dopis předal
odboru investic a majetku k prošetření
celé situace. Budeme tedy s napětím
sledovat, jak kontrola dopadne. Čekáme na vyjádření ÚMČ Prahy 12, kdy
a v jakém rozsahu budou závady bránící bezpečnému a bezbariérovému
užívání stavby odstraněny. Celý postup
budeme sledovat.
Nově revitalizovaná veřejná prostranství a náměstí musí být bezbariérová nejenom „na papíře“, stavby musí
po realizaci i při užívání splnit platné
legislativní požadavky, jenom pak mohou vytvořit moderní, přátelské a bezpečné vystavěné prostředí, které bude
udržitelné a použitelné pro všechny uživatele. 

Neoznačené schodiště v prostoru s ubíhajícími stupni, bez zábradlí, madel
a kontrastního značení stupňů

Mezi další závažná rizika nové stavby Sofijského náměstí patří absence
bezpečnostních prvků a neoznačování
nebo kontrastní zvýrazňování nebezpečných prvků, například uskakujících částečně zapuštěných schodišť
a vyrovnávacích stupňů. Místa nejsou
opatřena zábradlím, stupně nejsou
kontrastní vůči okolí. Za snížené viditelnosti nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách lze překážky snadno
přehlédnout a může dojít k pádu nebo
ke zranění chodců nebo k dopravní nehodě vozidla. Vysoké riziko nebezpečí
úrazu platí i pro nepřípustné řešení
rampy, která je vložena do schodiště.
Výčet základních závad, které brání
bezbariérovému užívání stavby Sofijského náměstí, je velice dlouhý, na26

příklad zpracovaný audit bezpečnosti
popisuje vybraná bezpečnostní rizika
v rozsahu 43 stran. Pro tento článek
bylo vybráno a ilustrativně popsáno
pouze několik nedostatků.
Z důvodu závažných chyb, které
brání přístupnosti veřejného prostoru,
i z důvodu možného ohrožení bezpečnosti uživatelů NRZP ČR oslovila starostu ÚMČ Prahy 12 pana Mgr. Jana
Adamce s upozorněním na závady
vzniklé při revitalizaci Sofijského náměstí i na porušování platné legislaPropojení náměstí od bytových domů
sídliště směrem k poště vede přes
strmé schodiště, chybí bezpečná madla,
je patrné, že schodiště tvoří bariéru
v pohybu pěších

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Nedostatečné zabezpečení schodiště! Do schodiště je vložena rampa! Jde o velice nebezpečné řešení! U rampy chybí oboustranná
madla ve dvou výškách a zarážka proti sjetí a zarážka pro bílou hůl! Hrozí nebezpečí pádu a úrazu!

Optické klamy – protože nejsou kontrastně vyznačeny, a to ani první a poslední stupeň schodiště, protože chybí zábradlí i madla,
plocha schodiště s vloženou rampou zcela splývá a vytváří dojem kompaktní plochy napojené bez výškového rozdílu na hlavní plochu
náměstí. Hrozí nebezpečí úrazu!
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TEXT: K ateřina Neumannová, Eliška Sovová, Barbora Imrichová,
Monika Mikulášková, Katarína Moravcová

MOŽNOSTI REHABILITACE
U PACIENTŮ
PO PRODĚLANÉM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Po prodělaném onemocnění covid-19 mohou u některých osob přetrvávat i po odeznění akutní
fáze nemoci obtíže, které následně mohou negativně ovlivňovat vykonávání běžných denních
činností, pohybových aktivit, pracovních činností i participaci na společenském životě. Mezi
nejčastější příznaky, které se mohou po nemoci vyskytovat, patří dechové obtíže, únava, bolest
svalů či jejich slabost, dechově podmíněná redukce tolerance zátěže, bolesti na hrudi, bolesti
v krku a potíže s polykáním, kašel, zvýšená teplota, potíže se spánkem, změny nálad či deprese.

P

okud tedy „nefunguje“ naše tělo
po prodělání nemoci covid-19 tak, jak
jsme byli před onemocněním zvyklí,
je vhodné zdravotní stav konzultovat
s ošetřujícím lékařem, který pomocí jednotlivých vyšetření může zjistit,
proč u nás dané příznaky přetrvávají.

Následně může doporučit a zahájit cílenou individualizovanou léčbu. Jednou
z možností, která nám může napomoci
se rychleji vrátit zpět do kondice, je i rehabilitační léčba.
Rehabilitační léčba zahrnuje edukaci,
vytrvalostní a silový trénink a v případě

Obr. 1: Cvičení pro zvýšení rozvíjení hrudníku

Obr. 3: Silový trénink svalů horních a dolních končetin
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dechových obtíží či přetrvávajícího kašle
také techniky respirační fyzioterapie.
Pokud se léčíme ještě pro jiná onemocnění, tak se využívají i ostatní fyzioterapeutické koncepty a metody, které jsou
voleny dle obtíží pacienta. Cílem technik
respirační fyzioterapie je podpořit a ob-

TÉMA

MOŽNOSTI
REHABILITACE
U PACIENTŮ
PO PRODĚLANÉM
ONEMOCNĚNÍ
COVID-19
Obr. 2: Dechové trenažéry

novit optimální dechový vzor, zvýšit rozvíjení hrudníku (Obrázek 1), zvýšit sílu
dýchacích svalů, snížit dechové obtíže,
usnadnit odkašlání a získat kontrolu
nad kašlem. Je možné k tomu využít reflexní ovlivnění dýchání i aktivní dechové
techniky, které lze provádět i s různými
dechovými trenažéry (Obrázek 2).
Neméně důležité je naučit se pravidelně dýchat i při všech pohybových
aktivitách. Vytrvalostní trénink je nejčastěji prováděn formou chůze, severské chůze, jízdou na rotopedu, chůzí či
během na běžícím páse nebo krosovém
trenažéru. Je-li naše mobilita snížená,
tak lze pro vytrvalostní trénink využít
i rehabilitační šlapadlo. Silový trénink je
zaměřen na posílení svalů trupu i horních a dolních končetin (Obrázek 3). Během vytrvalostního a silového tréninku
je možné sledovat i saturaci hemoglobinu kyslíkem pomocí prstového oxymetru, aby měl pacient zpětnou vazbu, zda
během pohybového tréninku zvládá dodat tělu dostatek kyslíku. Pokud se u pacienta objevují dechové obtíže spojené
i s muskuloskeletální dysfunkcí, tak jsou
také využívány měkké a mobilizační
techniky k ošetření svalů, fascií a kloubních spojení zejména v oblasti hrudníku. Další podrobné informace k jednotlivým rehabilitačním technikám je možné
najít v Doporučeném postupu plicní
rehabilitace u onemocnění covid-19
(www.pneumologie.cz/guidelines).
Základní pravidla pro každodenní
cvičení, pro návrat k pohybovým akti-

EDUKAČNÍ MATERIÁ

L PRO PACIENTY

vitám a jednotlivé
ukázky možných
cviků jsou uvedeny v brožurce
„Možnosti rehabilitace u pacientů
po prodělaném
onemocnění COVID-19“, kterou
otiskujeme v úplném znění v tomto čísle Mostů.
Během provádění domácího
rehabilitačního
programu
je
důležité si uvědomit, že jednotlivá cvičení
či pohybový trénink nesmějí
vyvolávat žádné nepříjemné
pocity, bolest
nebo únavu.
Kombinace jednotlivých cvičení, počet opakování,
délka a intenzita cvičení budou vždy
záležet na aktuálním zdravotním stavu a také na tom, zda se ještě léčíme
pro jiná onemocnění. Pokud byl průběh
nemoci mírný a přetrvávající příznaky
jsou mírné, tak se můžeme postupně
navracet k pohybovým aktivitám i cvičení, které jsme před onemocněním
vykonávali. Jsou-li přetrvávající příznaky intenzivní a limitují nás v každoden-

ním fungování, tak je vhodné návrat
k pohybovým aktivitám a ke cvičení
konzultovat s ošetřujícím lékařem či
fyzioterapeutem. Pro snazší obnovu
kondice po nemoci nám pomůže i dodržování „5S“. Znamená to mít dostatek spánku, zdravou stravu, věnovat
se sportovním aktivitám, vyvarovat se
psychického i fyzického stresu. A pokud jsme kuřáci, tak zanechat kouření
neboli stop kouření. 
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Milé pacientky, milí pacienti,
jistě víte, že se koncem roku 2019 v Číně objevil nový typ koronaviru (SARS-CoV-2), který
způsobil světovou pandemii nemoci COVID-19.
Toto onemocnění může mít asymptomatickou
nebo lehkou formu, ale také středně těžký, těžký
či dokonce velmi těžký (život ohrožující) klinický
průběh, kdy je nutná hospitalizace pacienta včetně pobytu na jednotce intenzivní péče. V některých
případech je průběh natolik závažný, že může vést
k úmrtí pacienta. Při velmi těžkém průběhu jsou
nejčastěji postiženy plíce rozsáhlou oboustrannou
pneumonií, která může být komplikována výskytem syndromu akutní dechové tísně (tzv. plicním
otokem), postižením srdečního svalu, arytmiemi,
poruchou srážení krve, případně sekundární infekcí plic. Kromě toho v následující fázi onemocnění
může docházet k rozvoji dalších orgánových komplikací a pozdních následků (nově nazývaných post-COVID syndrom či long-COVID).
U větší části pacientů, kteří nemoc COVID-19 prodělali v domácím prostředí, se neobjevují žádné dlouhodobé následky. Nicméně u některých osob jsou
popisovány dlouhodobé projevy postižení plicního
parenchymu, dolních dýchacích cest, plicních cév,
srdce a dalších orgánů. Pacienti po prodělání onemocnění COVID-19 nejčastěji uvádějí únavu, dechové
obtíže (dušnost případně vnímání blíže nespecifikovatelného dechového dyskomfortu), kašel, bolesti
na hrudi, malátnost, mravenčení končetin, poruchy
zažívání, úzkost, depresi a další řadu příznaků, které
mohou trvat i několik měsíců. Pokud tedy po prodělání nemoci COVID-19 vnímáte, že vaše tělo
„nefunguje“ tak, jak jste byli dříve zvyklí, cítíte
se unaveni, během běžných denních i pohybových
aktivit cítíte, že se při nich zadýcháváte (máte pocit
krátkého dechu, pocit, že nestačíte s dechem, že vám
nejde zhluboka nadechnout, vydechnout), nevydržíte je vykonávat tak dlouho, jak jste je před nemocí
prováděli, cítíte se při nich nebo po jejich provádění
unavení, tak je vhodné váš stav konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem.
Ošetřující lékař vám v rámci komplexního řešení vašich obtíží může indikovat také ambulantní plicní
rehabilitaci, která nejčastěji zahrnuje vstupní a výstupní vyšetření, edukaci, pohybovou léčbu, techniky respirační fyzioterapie a další fyzioterapeutické
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postupy, které jsou zvoleny podle všech vašich obtíží
včetně zahrnutí léčby i jiných onemocnění, pokud se
s nějakým dalším onemocněním léčíte. Na programu plicní rehabilitace se budete společně podílet
s vaším fyzioterapeutem, který vás postupně naučí všechny důležité cviky a nastaví vám pohybový trénink tak, aby léčba byla pro vás co nejvíce přínosná. Je
důležité si uvědomit, že bude nutné naučenou „auto-sestavu“ cviků a pohybový trénink provádět pravidelně i v rámci domácího cvičebního programu,
aby benefity z této léčby byly co největší. Po ukončení
ambulantní rehabilitační léčby a zhodnocení jejího
efektu vám fyzioterapeut nastaví i následný domácí
program plicní rehabilitace, ve kterém již budete pokračovat zcela samostatně.
Je také důležité se postupně navrátit k pohybovým
aktivitám, které jste před onemocněním vykonávali. Nicméně rychlost návratu k pohybovým aktivitám
bude rozdílná u pacientů, kteří měli asymptomatický
případně lehký průběh, v porovnání s lidmi, u kterých
byl průběh nemoci těžký (Tabulka 1). Prováděním
pravidelné pohybové aktivity ve spojení s úpravou jídelníčku a vhodnou délkou spánku můžete
ovlivnit i nejčastější rizikový faktor pro těžký průběh
COVID-19 – nadváhu a obezitu.
Tabulka 1. Pohybová aktivita dle tíže průběhu nemoci
Asymptomatický
(neboli bezpříznakový) pacient
Oligosymptomatický (s méně výraznými projevy)
pacient s lehkým
průběhem a bez
nutnosti hospitalizace
Symptomatický
pacient vyžadující
hospitalizaci bez
nutnosti pobytu
na JIP

Začít s pohybovou aktivitou nízké až
střední intenzity za týden po ukončení izolace.
Začít s pohybovou aktivitou nízké až
střední intenzity přibližně dva týdny
po ukončení izolace.

Začít s pohybovou aktivitou nízké
až střední intenzity dle doporučení
lékaře nebo fyzioterapeuta. V 6. až
8. týdnu od diagnózy COVID-19 je
vhodné provést zhodnocení plicních
a srdečních funkcí.
Přísně individuální zhodnocení
Symptomatický
pacient vyžadující plicních, srdečních a dalších funkcí
ventilační podpo- a individuální nastavení pohybové
ru (umělou plicní aktivity lékařem nebo fyzioterapeutem.
ventilaci)

TÉMA

Pohybová léčba

Cílem pohybové léčby je zlepšit vaši toleranci zátěže,
zvýšit každodenní pohybovou aktivitu a zvýšit svalovou sílu jak svalů končetinových, tak svalů trupových.
Pohybová léčba zahrnuje vytrvalostní a silový trénink.
Oba tréninky mohou probíhat i intervalově, aby se
předcházelo vzniku únavy nebo nárůstu dechových
obtíží. Pro vytrvalostní trénink se nejčastěji využívá
chůze, severská chůze, jízda na rotopedu, krosový
nebo chodecký trenažér. Vytrvalostní trénink je optimální vykonávat alespoň 6x týdně, postupně se prodlužuje jeho celková denní délka. Ideální je, když jste
postupně schopni jej vykonávat alespoň 30 minut
denně. Silový trénink je zaměřen na posílení svalů
horních a dolních končetin i svalstva trupu. Je možné
jej vykonávat s hmotností vlastního těla, s pružnými
tahy nebo s činkami. Pro domácí posilovací cvičení
lze využít jako závaží i PET lahve napuštěné vodou.
Silový trénink se provádí alespoň třikrát týdně, obvykle 2-3 série, opakování cviků lze postupně zvyšovat na 8-12 opakování pro každou svalovou skupinu.
Mezi sériemi je vložena pauza, během které se prodýcháte. Počet cvičení se řídí vždy vaším aktuálním
zdravotním stavem a doporučením lékaře nebo fyzioterapeuta. Základem správného cvičení je schopnost zaujmout vzpřímené držení těla (Obrázek 1, 2)
a je nezbytné po celou dobu všech cvičení pravidelně dýchat a nezadržovat dech. Příklady jednotlivých
posilovacích cvičení jsou uvedeny na následujících
obrázcích (Obrázek 3-7).

Obrázek 1. Správná pozice Obrázek 2. Nesprávná pozi– vzpřímený sed
ce – „kulatá záda“

POSÍLENÍ DVOJHLAVÉHO SVALU PAŽNÍHO

Výchozí pozice: vzpřímeně se posadíme na židli, do každé
ruky si vezmeme činku o hmotnosti 1 kg (popř. PET láhev
naplněnou vodou o objemu 0,5-1 litr). Horní končetiny
jsou podél těla vytočeny tak, aby dlaně směřovaly vpřed.
Provedení: s výdechem krčíme lokty a přitahujeme
ruce k ramenům, s nádechem vracíme zpět.
Obrázek 3. Posílení dvojhlavého svalu pažního - výchozí
pozice (vlevo), provedení (vpravo)

NÁCVIK VZPŘÍMENÉHO SEDU

Správná pozice: posadíme se na přední část židle.
Chodidly se opíráme o podložku, paty jsou umístěny
pod kolenními klouby, stehna svírají s trupem pravý
úhel, kolena jsou od sebe na šířku pánve, páteř je napřímená, ramena volně visí směrem dolů k pánvi, hlava je v prodloužení páteře, brada je zasunutá, díváme
se rovně vpřed.
Nesprávné držení těla: dáváme si pozor na špatnou
polohu těla s předsunutým držením hlavy a ramen
a na kulatá záda.

POSÍLENÍ TROJHLAVÉHO SVALU PAŽNÍHO

Výchozí pozice: vzpřímený sed, horní končetiny jsou
připažené a lokty pokrčené do pravého úhlu, dlaně
směřují k tělu.
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Provedení: s výdechem propínáme lokty a horní končetiny mírně zapažíme, s nádechem vracíme zpět.
Obrázek 4. Posílení trojhlavého svalu pažního - výchozí
pozice (vlevo), provedení (vpravo)

MOST

Výchozí pozice: ležíme na zádech s pokrčenými dolními končetinami na šířku pánve, ruce podél těla, dlaně
jsou vytočené vzhůru, ramena jsou položená na podložce a tlačíme je od uší dolů, hlava je v prodloužení
páteře, nezakláníme ji a je možné ji podložit malým
polštářkem či složeným ručníkem.
Provedení: s výdechem pomalu zvedáme pánev vzhůru, horní polovina trupu a lopatky zůstávají na podložce. S nádechem vracíme pánev zpět.
Obrázek 6. Most - výchozí pozice (vlevo), provedení (vpravo)

POMALÉ ŠLAPÁNÍ NA KOLE
PODŘEP S OPOROU

Výchozí pozice: postavíme se vzpřímeně s oporou
o holi (popř. o opěrku židle, o stůl) a nohy rozkročíme
na šířku pánve.
Provedení: s nádechem jdeme do podřepu, s výdechem se vracíme zpět do vzpřímeného stoje, stáhneme hýždě. Během podřepu si hlídáme rovná záda,
zpevněné břicho, kolena nesmí předběhnout špičky
a nesmí se vtáčet dovnitř. Po celou dobu cvičení pravidelně dýcháme.
Obrázek 5. Podřep s oporou - výchozí pozice (vlevo), provedení (vpravo)
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Výchozí pozice: ležíme na zádech, páteř je napřímená,
hlava v prodloužení páteře, bederní páteř se snažíme
udržet na podložce, dlaně jsou vytočené vzhůru. Jedna
dolní končetina je pokrčená, druhá natažená ke stropu, špička nohy je přitažená k tělu.
Provedení: dolní končetinou se snažíme šlapat jako
při jízdě na kole, pohyb provádíme pomalu a po celou
dobu cvičení pravidelně dýcháme, postupně přibližujeme nataženou dolní končetinu k podložce, těsně
nad podložkou se zastavíme a přes pokrčené koleno
vracíme dolní končetinu zpět do výchozí pozice.
Obrázek 7. Pomalé šlapání na kole - výchozí pozice a provedení

TÉMA

Fyzioterapeutické postupy

Do terapie jsou také zařazovány měkké a mobilizační techniky pro ošetření svalů a zlepšení pohyblivosti
kloubů (Obrázek 8, 9). Součástí terapie jsou i balanční
cvičení. Toto cvičení může probíhat i s využitím různých balančních pomůcek (Obrázek 10). Cílem balančního cvičení je nejen zlepšit vaši rovnováhu, ale
naučit vás v těchto pozicích správně dýchat tak, aby
při zvýšených nárocích na udržení rovnováhy nedocházelo k zadržování dechu. Součástí vaší terapie mohou být například i cviky z jógy, pilates nebo Tai Chi
(Obrázek 11, 12).

PROTAŽENÍ PRSNÍCH SVALŮ – BŘIŠNÍ ČÁST

PROTAŽENÍ PRSNÍCH SVALŮ – STŘEDNÍ ČÁST

Výchozí pozice: ležíme na zádech na posteli s pokrčenými nohami na šířku pánve, bederní páteř mírně
přitlačíme k podložce, jedna horní končetina je v pozici
svícnu (pravý úhel v rameni a lokti), druhá ruka fixuje
hrudní kost a ve směru šipky ji táhne do strany.
Provedení: nádech směřujeme do oblasti hrudníku.
S výdechem se snažíme uvolnit pokrčenou horní končetinu a současně protahujeme sval tahem do strany
pomocí ruky, která je na hrudníku.
Počet opakování: cvik provádíme 3x na pravou a 3x na
levou stranu.
Obrázek 9. Protažení prsních svalů – střední část

Výchozí pozice: ležíme na zádech na posteli s pokrčenými nohami na šířku pánve, bederní páteř mírně
přitlačíme k podložce, jedna horní končetina je téměř
ve vzpažení položena při okraji lehátka, druhá ruka
fixuje hrudní kost, kterou táhne šikmo dolů ve směru
šipky.
Provedení: nádech směřujeme do oblasti hrudníku.
S výdechem se snažíme uvolnit vzpaženou horní končetinu a současně protahujeme sval tahem šikmo dolů
pomocí ruky, která je na hrudníku.
Počet opakování: cvik provádíme 3x na pravou a 3x na
levou stranu.
Obrázek 8. Protažení prsních svalů – břišní část

NÁCVIK SEDU NA VELKÉM GYMNASTICKÉM MÍČI

Zvolíme správnou velikost míče. Při sedu na míči jsou
kyčelní klouby mírně nad úrovní kolenních kloubů
nebo jsou s nimi ve stejné linii.
Výchozí pozice: sedíme ve stejné pozici jako při vzpřímeném sedu na židli. Chodidly se opíráme o podložku (ta by neměla klouzat), paty jsou umístěny pod
kolenními klouby, stehna svírají s trupem pravý úhel,
kolena jsou od sebe na šířku pánve, páteř je napřímená, ramena volně visí směrem dolů k pánvi, hlava je
v prodloužení páteře, brada je zasunutá, díváme se
rovně vpřed.
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Obrázek 10. Sed na gymnastickém míči

Počet opakování: pozici prodýcháme asi 2 minuty.
Obrázek 12. Krokodýl

Techniky respirační fyzioterapie

BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ VLEŽE NA BŘIŠE
- „Tygřík“

Výchozí pozice: ležíme na břiše, pravou horní i dolní končetinu pokrčíme, hlavu otočíme obličejem na
stranu pokrčených končetin, levou dolní končetinu
necháme nataženou, levá paže je položena na podložce za zády.
Provedení: volně tuto pozici prodýcháme, poté stranu
vyměníme.
Počet opakování: každou stranu prodýcháme asi 2 minuty.
Obrázek 11. Tygřík

BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ VLEŽE NA BŘIŠE – „Krokodýl“

Výchozí pozice: uvolněně ležíme na břiše, horní končetiny jsou pod hlavou, dolní končetiny jsou rozkročené,
paty jsou vytočené k sobě.
Provedení: v pozici se volně prodýcháme.
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Techniky respirační fyzioterapie zahrnují různé typy
cvičení, při kterých provádíte vědomou kontrolu vašeho nádechu a výdechu. Jsou především zacíleny na
zvýšení rozvíjení hrudníku, reedukaci dechového vzoru, zvýšení síly dýchacích svalů a usnadnění odkašlávání (Obrázek 13-15).

CVIČENÍ NA ROZVÍJENÍ HRUDNÍKU – POSTRANNÍ BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ

Výchozí pozice: posadíme se vzpřímeně, oběma
rukama obejmeme dolní hrudník tak, že se prsty
a palce dotýkají dolních žeber, palce směřují dozadu směrem k páteři.
Provedení: pomalu se nadechujeme nosem do
oblasti uložených prstů a palců a vnímáme, jak se
dolní hrudník rozvíjí do stran. Na konci nádechu si
na 1 sekundu odpočineme. Poté pozvolna vydechujeme tak, aby výdech byl 1,5x delší než nádech.
Nádech ani výdech nejsou maximální. Při nádechu
i výdechu držíme rovná záda, při nádechu nezvedáme ramena.
Počet opakování: cvičíme 3x denně, 5-10 opakování. Lze cvičit vsedě na židli nebo na velkém gymnastickém míči.

TÉMA

Obrázek 13.
Dýchání na rozvíjení
hrudníku

Jedná se o ukázky možných cviků. Při výběru cviků se
řiďte svým aktuálním zdravotním stavem, doporučením lékaře a fyzioterapeuta. Tito odborníci vám mohou navrhnout i různé dechové pomůcky pro posílení
nádechových a výdechových svalů, pro podporu nádechové či výdechové fáze dechu či pro usnadnění
odkašlávání (Obrázek 15). Fyzioterapeut vás naučí
pomůcku správně používat a zaučí vás, jak máte s pomůckou cvičit pak samostatně. Některé pomůcky jsou
po předepsání ošetřujícím lékařem hrazeny ze zdravotního pojištění. Dechové pomůcky může předepsat
pneumolog, alergolog, rehabilitační lékař, neurolog
a pediatr.

PRODLOUŽENÝ VÝDECH PŘES SEŠPULENÉ RTY

Výchozí pozice: vzpřímeně se posadíme na židli (viz popis
a obrázek č. 1). Je-li to možné, sedíme na židli bez opory zad.
Provedení: nadechujeme se pomalu plynule nosem,
nádech nesmí být maximální. Na konci nádechu si
na 1 sekundu odpočineme, následuje pomalý plynulý
výdech přes sešpulené rty. Výdech je prodloužený, asi
1,5x delší než nádech, ale také není maximální. Páteř je po
celou dobu napřímená, při nádechu nesmí docházet ke
zvedání ramen, při výdechu jsou záda napřímená, nesmí
docházet ke kulatým zádům.
Počet opakování: cvičíme 5-10 opakování, 3x denně. Lze
cvičit vsedě na židli nebo na velkém gymnastickém míči.

BRÁNIČNÍ DÝCHÁNÍ VLEŽE NA BŘIŠE

Výchozí pozice: uvolněně ležíme na břiše, dlaně máme
uložené pod pánví („ruce do kapes“).
Provedení: nádechy směřujeme do oblasti beder.
Počet opakování: pozici prodýcháme asi 2 minuty.
Obrázek 14. Brániční dýchání vleže na břiše
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Obrázek 15. Příklady dechových pomůcek
Posílení nádechových svalů

Co nejrychlejší eliminaci příznaků
a získání sil zpět s plným zapojením
do vašeho života bez obtíží vám přeje celý
autorský tým.
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TEXT: Roman Lupoměský

PŘI PANDEMII JE POTŘEBA
ZOHLEDŇOVAT DRUH
POSTIŽENÍ, PROBLÉMY MAJÍ
ZVLÁŠTĚ NESLYŠÍCÍ STARŠÍ
GENERACE
Doba pandemická mění životy lidí a osobám
se zdravotním postižením, zvláště neslyšícím,
klade další překážky. Život s koronavirem je pro
ně náročný. Lidé nosí masky nebo respirátory
– jak mohou neslyšící odezírat? To nefunguje
a způsobuje problémy neslyšícím lidem a jejich
společenství. Život s maskou samozřejmě věci
nijak neusnadňuje. Existuje sice výjimka pro
neslyšící, masku můžete odstranit, a totéž může
učinit dokonce i osoba, se kterou mluvíte. Zda to
udělá, je ale otázkou.

V

Česku se v únoru dramaticky zvýšil
počet pozitivních jako před rokem v Itálii, loni jsme měli lepší výsledky a letos
horší. Oblast zdravotnictví ve službách
neslyšícím zaostává, zejména na portálu MZ o covidu, kde mají k dispozici
přepis pro neslyšící, ovšem je použitelný jen pro někoho, kdo špatně slyší, ale
schopně mluví. Bohužel mezi sluchově postižené spadají různé kategorie
postižených. Když ovládám psaní ČJ,
ale nemluvím, jak mohu poslat vzkaz
do elektronického formuláře? Problémy
mají neslyšící i při přijetí do nemocnice, kde jsou lékaři a sestry v maskách
a ochranném obleku, v očkovacích
centrech a to samé platí například pro

nabídky testů. U mladší generace neslyšících mají skoro všichni aplikace
na záchranku 155 pro neslyšící, starší
generace neslyšících však ne, a pokud
se objeví příznaky koronaviru, je pro ni
těžké kontaktovat pomoc.
Pomůže očkování neslyšícím? Pokud
jde o osoby se zdravotním postižením,
opravdu Česko zaostává ve všech oblastech? Máme pomalejší tempo vakcinace oproti chudým zemím, například
Srbsko již naočkovalo přes milion lidí
včetně desítek neslyšících z Bělehradu, díky pomoci jejich rodičů. Třeba má
známá žijící mimo Prahu, která je neslyšící jako já, neví, jak se má obrátit

na svého praktického lékaře či očkovací centrum pro registraci. Mnoho nových věcí, lékařských termínů, údajů ze
studií, jako by se na ni zřítilo. Na vyšetření při přípravě na očkování je nutné
komunikovat – informování, výměna,
hodnocení, zvažování otázek očkování,
testování a podobně jako u slyšících, to
neslyšící člověk získá jen zlomek informací? Nejlepší jsou internetové služby
pro neslyšící při komunikaci s lékaři pro
příjem k očkování například existuje
video-online pro snadnou komunikaci
přes tlumočníky znakového jazyka. Inovativní technika starší generaci neslyšících obecně brzdí a otázka osamělosti
je ve společnosti velkým problémem. 
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TEXT: Denisa Prošková
FOTO: Patron dětí

KDYBY MĚLI ZDRAVÉ
DĚTI, NIKDY BY POMOC
NEHLEDALI
Rok života s covidovou pandemií zasáhl svými změnami každého z nás. Když se ale ptáme
jednotlivých osob, jak se se všemi nároky danými okolnostmi vyrovnávaly právě ony, odpovědi
se diametrálně liší. Společnost se rozdělila. Část lidí o příjmy nepřišla vůbec, některé obory
dokonce zažily v uplynulých měsících velký rozkvět. Rodičům, kteří pracují v oněch „vyvolených“
profesích, se tak daří finančně lépe než před pandemií. Na opačné straně se ovšem ocitla
nezanedbatelná skupina lidí, kteří se kvůli koronavirové pandemii finančně zoufale propadají.
Mezi rodiny nejohroženější chudobou už roky patří ty se zdravotně znevýhodněnými dětmi.
Nemělo by se na ně zapomínat ani při řešení jiných závažných témat spojených s pandemií.

Z

dravotní limity dětí většinou vyloučí
jednoho z rodičů z pracovního procesu. Nejčastěji se pak ujímá celodenní
péče o potomka maminka a rodinu jistí
finančně pouze otec. Mezi rodiči je ovšem spousta samoživitelek a samoživitelů, závislých na podpoře státu, v lepším případě pomoci širší rodiny. Jejich
výdaje přitom mnohonásobně převyšují
výdaje rodin zdravých dětí. S jedním příjmem, ať z toho nebo onoho důvodu, se
tak dostávají do velmi složitých situací. Obrovsky stresujícím momentem je
nekončící koloběh shánění prostředků
na terapie, osobní asistenty, zdravotní
pomůcky. Zdravotní pojišťovny je hradí
buď částečně, nebo vůbec. Přitom vytváření úspor při současných cenových
relacích v České republice na běžný život dává zabrat i rodinám se zdravými
dětmi. Po těch s omezenými příjmy se
tak žádá nemožné.
Pomocnou ruku jim nabízí neziskové organizace. Patří mezi ně i Patron
dětí, z.ú., charitativní projekt Nadace
Sirius.
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Příběh Dominika
Bývalá zdravotní sestřička Andrea prožívala své těhotenství zcela bezproblémově. I děťátko se ještě v porodnici
zdálo zdravé. Že s miminkem není něco

v pořádku, si maminka začala všímat
už po šestinedělí. Všichni včetně pediatričky ji uklidňovali, že je profesně
deformovaná a maluje zbytečně čerty
na zeď. Její intuice a postřeh ale nelhaly.

Dominik

NADACE

„Ve třech měsících trpěl Dominiček stále
častěji svalovými křečemi. Zničehonic
se rozplakal a roztahoval u toho ručičky. Dětská lékařka nás strašila, že má
epilepsii. Odložila a zakázala některá
očkování. Mezitím se začal silně opožďovat v pohybovém vývoji, řeči, motorice. Vývojově ustrnul v sedmém měsíci.
Neposadil se, padal do stran, vůbec
nelezl. Plazit se po břiše začal zkoušet
až po roce,“ vzpomíná maminka Andrea
na nejhorší období svého života.
Chlapečkovi bylo osmnáct měsíců,
když se rodina dozvěděla, že se narodil s vážným neurologickým onemocněním, tzv. atrofií mozečku. K tomu se
přidala svalová dystrofie s přidruženými
diagnózami vady řeči a plochými nohami. Přeloženo do laické řeči: nemoc Dominikovi narušuje správné držení těla
a koordinaci rovnováhy i hrubé a jemné
motoriky. „Dodnes neznáme původ ani
důvod. Nevíme, jestli jde o genetiku,
jestli se něco zvrtlo v těhotenství, nebo
jde o metabolický problém. Prostě stalo se a je to navždy. Musíme se naučit
s nemocí žít,“ uzavírá maminka.
K Dominikovým problémům se časem přidaly potíže s kyčlemi a se srdíčkem. Mamince pak i jeden problém
osobní. Stala se samoživitelkou. Otec
rodinu opustil velice brzy po zjištění
handicapu chlapečka. Na sebelítost
nebyl podle maminky prostor.
„Dominik má v těle všechny svaly
ochablé. Díky neustálému cvičení, rehabilitacím, masírování, plavání a jízdě na speciální tříkolce není ‚ležáček‘,
jak mu lékaři předpovídali. Nejde ale
spustit z dohledu ani na chvilku. V šesti letech sedí, leze po kolenou a klečí.
S oporou se postaví, s chodítkem ujde
několik kroků. Díky každodenní tvrdé
práci na sobě má i naději na chůzi, což
je zázrak. Problém je, že se rychle unaví a potřebuje velmi často odpočívat.
Přese všechno je ale moje sluníčko.“
Lékaři kvůli tělesnému rozvoji i Dominikově psychice doporučili mamince pořízení speciálního sportovního

kočárku pro postižené děti. Ten se dá
připojit i za kolo. Pojišťovny ovšem tuto
zdravotní pomůcku, přinášející rodinám
obrovské ulehčení, neproplácejí. „Sportovní kočárek pro takto postižené dítě
není projev luxusu, ale obrovská pomoc,“ vysvětluje Daniela Sršňová, sociální pracovnice, která začala rodinu
navštěvovat před třemi lety. Dominik
v obyčejném kočárku bolestí nevydrží
a na nošení je už těžký. Všechny pochůzky, návštěvy lékaře, ale i obyčejná
kraťoučká procházka s oběma syny je
velmi složitá logisticky. Maminka musí
neustále řešit, kdo jí pomůže.
Cena kočárku pro dítě s ochablými
svaly činila 61 350 korun. Jenže maminka samoživitelka se dvěma syny,
o které se jejich otec nezajímá, nemá
šanci takovou částku našetřit.
Sociální pracovnice Daniela Sršňová
se stala Dominikovou Patronkou a společně podali žádost u Patrona dětí.
Na kočárek se dárci Dominikovi složili
v rekordně krátkém čase a maminka
jen těžko přemáhala slzy.
Příběh autistického Ondráška
Sympatická maminka Andrea si už
zvykla, že se na ni okolí při procházkách se synem Ondřejem dívá trochu
zvláštně, když její syn začne zničehonic
„příšerně zlobit“. Šestiletý chlapeček
s krásným jemným obličejem a modrýma očima navenek vypadá naprosto
zdravě, šťastně a pohodově. A pak najednou zareaguje – v porovnání se svými vrstevníky – velmi neobvykle.
Že se narodil předčasně, na čele
napsané nemá. Že v jeho třech letech
lékaři rodičům sdělili, že bude navždy
vyžadovat individuální přístup, také ne.
„Ondrášek je čítanková ukázka autistického dítěte,“ odtajňuje maminka
Andrea jeho specifičnost. „Obtížně komunikuje s okolím. Těžko se adaptuje
na novinky a ještě hůř navazuje sociální vazby. Chce to dodržovat pravidelné
rituály. Den musí mít přesně jasnou
strukturu. Vše musí být naprosto

Dominik

Patron dětí je charitativní projekt
založený Nadací Sirius, který
pomáhá rodinám s nezletilými
dětmi se zdravotním a sociálním
znevýhodněním. Od svého vzniku
v roce 2017 podpořil více než 5 500
dětských příběhů, na které se složilo
téměř 25 000 lidí částkou převyšující
56,3 milionu Kč. Čísla se každý
den zvyšují. Najdete je stejně jako
důkazy ve formě splněných příběhů
na https://patrondeti.cz/dukazy.
Jakmile je vypsaná cílová částka
naplněna, pořídí za ni Patron dětí
věcný dar nebo službu, na kterou
se dárci malými (třeba i pouhou
stokorunou) i většími částkami
skládali. Rodina tedy nezískává
peníze, ale dar, o který požádala.
Na pomoc konkrétnímu dítěti jde
přitom 100 % vybraných prostředků.
Provoz projektu je plně hrazen
Nadací Sirius, která jej založila.
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cializovaném centru pro autistické
děti. Mimo to dochází už třetí školní
rok na dopoledne do mateřské školky
s asistentem. Už to znamená pro maminku velkou úlevu.
Má to ale háček. Čtyřčlenná rodina
žijící pouze z otcova příjmu všechny
aktivity na Ondřejovo vzdělávání hradí
sama. Rodinu náklady na vzdělávání
a rozvoj syna finančně velmi vyčerpávají. Školné se pohybuje v desítkách
tisíc korun. „Práce s dětmi s poruchou
autistického centra je běh na dlouhou
trať,“ vysvětluje laikům situaci Jana
Londinová, pedagožka ze školy, kterou
Ondřej navštěvuje. „A právě teď se začalo intenzivní nasazení rodičů i terapeutů zúročovat. Chlapeček překračuje
svůj stín. Vidíme velký pokrok v jeho dovednostech a bylo by smutné, kdyby se
všechno zastavilo, protože by nemohl
v docházce pokračovat.“

Ondra

předvídatelné. Pak je až neuvěřitelné,
jak se umí radovat z maličkostí a užívat si kouzlo přítomného okamžiku.
Je to živý a bystrý kluk s vlastním vnímáním okolního světa. My jsme tu pro
něj, aby se dokázal zařadit i do běžného života.“
Zachovávání pevného režimu a rituálů je pro maminku Andreu náročné.
Ondráškův starší bráška Filípek trpí
od dvou let cukrovkou 1. typu. Je závislý na inzulinu. To s sebou nese pro změnu nutnost dodržovat přísná pravidla
stravování. V praxi to znamená, že maminku péče o oba syny s jejich potřebami plně zaměstnává od rána do večera.
Do práce, kterou vykonávala před Dominikovým narozením, se už nevrátila.
Veškerá obživa rodiny stojí na otci.
V Ondráškově zklidnění a vybudování pocitu bezpečí a milovanosti
sehrává roli, že od tří let navštěvuje
pravidelně každý týden terapie ve spe40

I Janě Londinové nebyl osud jednoho jejího žáčka lhostejný. Stala Ondřejovou Patronkou. Společně si podali
žádost u Patrona dětí a Dominik se
v kočárku spokojeně vozí už třetí měsíc.
Bez Patronů to nejde
V obou příbězích hrají velmi důležitou
roli takzvaní Patroni. „Každá žádost
zákonných zástupců jimi musí být podpořena. Koho tím myslíme? Terapeuty,
pracovníky rané péče, sociální pracovníky jako v případě Dominička, lékaře,
učitele jako u Ondráška. Zkrátka osobu, která dítě dobře zná a není jeho
příbuzným. Patron dětského příběhu je
pro nás garantem, že je potřeba dítěte
skutečná,“ vysvětluje Edita Mrkousová,
výkonná ředitelka Patrona dětí. Podle
ní se velmi často stává, že právě Patron, který sleduje situaci dítěte z titulu své profese nebo jej dobře zná jako
rodinný přítel, rodinu povzbudí k činu.
První může být, ale dohodnout s rodiči
se musí předem. Nemůže je překvapit.
Pokud se tedy sejdou žádosti zákonného zástupce a Patrona a dopadne
dobře i interní prověření v oddělení risku, nebrání už nic zveřejnění příběhu

Ondra

„Stud není na místě,“ bere si opět slovo
Edita Mrkousová „Nebýt nemoci dětí,
rodiny by pomoc nepotřebovaly. Proto někdy dlouho váhají, než se na nás
obrátí. Tyto pocity jsou ale zbytečné.
Rodičům jakkoliv zdravotně handicapovaných dětí připravil život velmi těžký
úkol. Smíření se s realitou. Soustředění
na věci, které mohou změnit, a netrápit
se těmi, které ne. Přitom stále přijímají
výzvy a čelí jim. To vyžaduje velkou statečnost. Proto bych chtěla touto cestou
vyzvat všechny, kteří pomoc potřebují,
aby se nestyděli si o ni říct. Mohou podat žádost. Jsme také vděčni každému,
kdo má pocit, že může pomoci, když si
v této složité době vzpomene na děti,
které měly méně štěstí než jejich vrstevníci.“
Celý proces žádosti je on-line prostřednictvím webu www.patrondeti.cz.
Je velmi jednoduchý a hlavně rychlý. 
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TEXT: Michal Dvořák
FOTO: archiv NRZP ČR

V OSTRAVĚ LETOS ZABOJUJÍ
O CENU MOSTY I DOMÁCÍ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
NEBO TŘINECKÝ ÚSTAV
MEDICA
NRZP ČR začala v roce 2003 v zájmu podpory aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob
se zdravotním postižením v České republice s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je
udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením, letos
ve čtyřech kategoriích. Ze tří desítek podaných návrhů na udělení cen MOSTY vybrala 14. ledna
nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty těchto kategorií. Hodnotící
výbor pak ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.
Nominace letos získali:
I. kategorie – instituce veřejné správy
M
 inisterstvo dopravy, za podporu přístupnosti veřejné
Heleny Zahálkové, vedoucí odboru, a radního Pardubicdopravy a přepravy osob se zdravotním postižením. Mikého kraje Pavla Šotoly pomáhá osobám se zdravotním
nisterstvo dopravy navázalo spolupráci s organizacemi
postižením. Pardubický kraj se snaží reagovat na zjištěné
osob se zdravotním postižením a s jejich pomocí vydalo
potřeby v kraji. Na svém území koordinuje síť dostupných
Metodickou pomůcku pro objednatele veřejné dopravy,
sociálních služeb a podporuje především terénní a ambukterá usnadňuje objednatelům veřejné dopravy orientaci
lantní služby, aby mohli lidé co nejdéle zůstávat ve svém
v potřebách cestujících se zdravotním postižením a zajišpřirozeném prostředí.
ťuje vyšší stupeň přístupnosti veřejné dopravy zejména
S
 anté Havířov, za 40 let ambulantních sociálních služeb
na regionální úrovni.
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. CenM
 oravskoslezský kraj, za dlouhodobou podporu osob se
trum ambulantních a pobytových sociálních služeb poskyzdravotním postižením na území kraje. Prostřednictvím již
tuje své služby ve třech denních stacionářích. Centrum
pátého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany
klientům zajišťuje individuální podporu na základě jejich
se zdravotním postižením a individuálního projektu kraje
potřeb, aby dle svých možností a schopností směřovali
s názvem „Žít normálně“ se kraj zasazuje o to, aby lidé se
ke kvalitnějšímu prožívání svého života. V loňském roce
zdravotním postižením nežili v izolaci, ale byli součástí spocentrum zřídilo novou odlehčovací službu, kterou využívá
lečnosti a mohli žít plnohodnotným a aktivním způsobem
120 klientů.
života. Dané aktivity mimo jiné pokračují v naplňování proS
 tatutární město Hradec Králové, za podporu služeb dencesu transformace pobytových sociálních služeb v kraji.
ního stacionáře zaměřeného na osoby s demencí a rodinO
 dbor sociálních věcí Pardubického kraje, za dlouhoné pečující. Služby denního stacionáře poskytuje Centrum
letou pomoc a péči pro osoby se zdravotním postižením
sociální pomoci a služeb v Hradci Králové osobám se snía seniory. Odbor sociálních věcí deset let pod vedením
ženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění nebo
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zdravotního postižení, které potřebují zvýšenou a pravidelněkolik důležitých infolinek osobám se sluchovým postinou péči. Služba je poskytována občanům města a okolžením, například i linku 1221.
ních obcí a je dlouhodobě podporovaná z rozpočtu města
Hradce Králové. Obyvatelům celého kraje pak Centrum po- III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním
skytuje odborné poradenství pro osoby s demencí.
postižením
R
 omana Bočková, za dlouholetou činnost ve prospěch
osob se zdravotním postižením v oblasti ornitoaktivit
II. kategorie – nestátní subjekt
E
 konomická poradna, s. r. o., za zaměstnávání osob
a ornitoterapie. Romana Bočková je průkopnicí aktivit
se zdravotním postižením. Auditorská, daňová a účetní
a terapií s asistencí ptactva. Zooterapii, a především
kancelář v čele s Miloslavou Haluskovou ve spolupráci
ornitoterapii realizuje ve spolupráci se svým manželem
s Úřadem práce v Olomouci zaměstnala zájemkyni o zaMichalem Vanišem. Dlouhodobě působí jako zooterapeměstnání s praktickou nevidomostí obou očí v jejím oboru
utka v Rodinném centru Rozárka, EkoCentru Aristotelés,
– aplikovaná ekonomie. Z padesáti oslovených zaměstve spolku Kamarádi otevřených srdcí, ve společnosti Dunavatelů vyšla Ekonomická poradna jediná vstříc tomuto
hový most, Pohodáři – Volnočasové společenské kulturní
hledání uplatnění.
hnutí a v Asociaci Zooterapie.
E
 xxonMobil Business Support Center Czechia, s. r. o.,

P
 etr Kumstát, za dlouholetou práci ve prospěch osob se

za projekt na vytváření férových pracovních podmínek
a inkluze osob se zdravotním postižením do pracovního
života. Projekt v roce 2020 prostřednictvím webových
stránek, videí, plakátů, workshopů a přednášek o zdravotním postižením umožnil zaměstnancům společnosti
nahlédnout do života kolegů se zdravotním postižením.
Cílem projektu bylo odbourat stigma a tabu spojené se
zdravotním postižením a současně vytvořit férové pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

zdravotním postižením. Sedminásobný mistr České republiky v kuželkách mezi sportovci s tělesným postižením
a několikanásobný sportovec roku okresu Děčín působí
mnoho let jako předseda Asociace vozíčkářů a zdravotně
i mentálně postižených AVAZ. Centrum služeb a pomoci
AVAZ vede již sedmnáct let. Za tu dobu mimo jiné vybudoval i největší půjčovnu kompenzačních pomůcek pro
osoby se zdravotním postižením v Ústeckém kraji.
M
 iloslav Rýgl, za dlouholetou práci ve prospěch osob se

M
 EDICA Třinec, z. ú., za jeho službu mobilní paliativní

péče. Medica Třinec poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám
v domácím prostředí v lokalitách obcí s rozšířenou působností Třinec, Český Těšín, Jablunkov a Pobeskydí. Mobilní
paliativní tým poskytuje péči lékařky, zdravotních sester
a sociálního pracovníka přímo v rodinách. Do terénu vyjíždí za pacienty 24 hodin denně a díky dárcům se daří
poskytovat péči bezplatně.

zdravotním postižením. Miloslav Rýgl pracuje v hnutí organizací osob se zdravotním postižením od roku 1986. Byl
dlouholetým místopředsedou Svazu tělesně postižených
v České republice a předsedou této organizace v Hradci
Králové. V současné době je předsedou Spolku zdravotně postižených Královéhradecka. Miloslav Rýgl vykonává
tuto činnost ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na odměnu.
 J iří Vencl, za 40 let práce ve prospěch osob se zdravot-

M
 otorkáři Hybrálec, za den plný zážitků pro děti se zdra-

votním postižením. Neformální uskupení milovníků motocyklů Motorkáři Hybrálec uspořádalo 19. září loňského
roku sraz a vyjížďku více než padesáti strojů. V rámci
motorkářského dne věnovali místní organizátoři celé odpoledne rodinám, které pečují o nemocné děti. Pro děti
obstarali tašky plné dárků, pečujícím maminkám darovali
kytky a umožnili všem svezení na motorkách, čtyřkolkách
a ve vojenských autech kolem Hybrálce.

ním postižením v České republice. Jiří Vencl celou svojí
profesní kariéru pracoval ve prospěch osob se zdravotním postižením. Od roku 1991 byl spoluzakladatelem
celostátní sítě poraden pro osoby se zdravotním postižením a působil v ní jako ředitel. V roce 2000 stál u zrodu
Národní rady osob se zdravotním postižením a byl vůdčí
osobností při jejím zakládání. Patří mezi osobnosti, které
se zasadily o prosazení standardů samostatného života
osob se zdravotním postižením.

T
 ranskript online, s. r. o., za zřízení infolinek pro osoby

 J iřina Vecková, za dlouholetou práci ve prospěch onkolo-

se sluchovým postižením. Společnost Transkript online,
jež poskytuje služby profesionálního přepisu online, přišla
s inovací, která umožňuje osobám se sluchovým postižením zobrazovat text přepisovaný z telefonního hovoru
přímo na obrazovku telefonu. Společnost tím zpřístupnila

gických pacientů. Jiřina Vecková, dlouholetá členka Svazu
zdravotně postižených Rakovník, který v roce 2008 vedla,
stála u zrodu nadace Naděje Rakovník a Centra Amelie
v Rakovníku. Jiřina Vecková se intenzivně věnuje psychosociální pomoci dospělým onkologicky nemocným, jejich
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CENA MOSTY

Letošní vítězové budou v případě příznivé epidemiologické situace v České republice vyhlášeni

16. září od 15.00 hodin
v Domě Kultury v Ostravě

Patronkou ceremoniálu je letos opět Livia Klausová.
Záštitu nad 18. ročníkem převzali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
a náměstek primátora statutárního města Ostravy Zdeněk Pražák.
Moravskoslezský kraj a město Ostrava jsou rovněž finančními partnery 18. ročníku.
Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupí

JAREK NOHAVICA.
Osmnáctý ročník udílení cen MOSTY se koná za podpory Úřadu vlády ČR.

Přijměte pozvání na akci.
Vstup je zdarma, svoji účast však
musíte písemně potvrdit
na e-mailové adrese nrzpcr@nrzp.cz.

rodinám a blízkým od roku 1989. Od roku 2010 je rovněž
předsedkyní Národní rady zdravotně postižených Středočeského kraje.
IV. kategorie – zvláštní cena
 J osef Cerha (in memoriam), za vybudování a vedení ce-

tek let organizuje až třikrát ročně psycho-rehabilitační
kurzy pro osoby se zdravotním postižením v Hodoníně
u Kunštátu. Obdobné kurzy organizovala do roku 2014
i u moře v Chorvatsku. Mnoho let vedla několik poboček
pečovatelské služby. Je členkou Svazu tělesně postižených a Asociace muskulárních dystrofiků. V loňském roce
oslavila Pavlína Riglová významné životní jubileum.

lostátní sítě Tyfloservis pro nevidomé a slabozraké lidi.
Josef Cerha založil a 30 let vedl obecně prospěšnou spo agmar Solarová, za její lidský přístup při práci osobní
lečnost Tyfloservis, která pomáhá osobám s těžkým po-  D
asistentky. Dagmar Solarová mnoho let vykonávala práci
stižením zraku najít cestu k samostatnému a nezávisléosobní asistentky pro klienty s těžkým zdravotním postimu životu. V době vzniku se jednalo o ucelenou koncepci
žením. Klienti Dagmar Solarové vyzdvihují, že si věděla
nového druhu služeb pro osoby se zrakovým postižením
rady s každou nelehkou situací a bez váhání řešila proa dnes každoročně pomáhá 2 700 osobám s tímto hanblémy, na které se nedalo připravit. Oceňují, že byla spodicapem. Za svůj život tak pomohl desítkám tisíc osob.
lehlivou pracovnicí ve svém oboru a umožnila svým klienV listopadu loňského roku Josef Cerha zemřel.
tům a jejich rodinám vést plnohodnotný život. I přes své
D
 alibor Přeček (in memoriam), za dlouholetou práci ve provlastní zdravotní postižení vykonávala veškerou činnost
spěch osob se zdravotním postižením. Dlouholetý předseda
s chutí a radostí.
Svazu tělesně postižených, krajské organizace Moravsko ronislav Tučný, za dlouholetou podporu a dobrovolnicslezského kraje a předseda Správní rady Svazu tělesně  B
kou práci ve prospěch stomiků v České republice. Bropostižených Dalibor Přeček byl v roce 1976 jedním z cestunislav Tučný, sám se zdravotním postižením, od mládí
jících, kteří zažili výbuch plynu na mostě Pionýrů v Ostravě.
pomáhá novým pacientům se stomií a dodává jim odvaPo převozu do nemocnice bojoval o život a přišel o nohu
hu žít s tímto handicapem. Je specialistou na urostomie.
nad kolenem. Byl výborný organizátor, ochotný a milý čloJako proškolený dobrovolník se věnuje všem stomikům
věk a první, kdo zavedl půjčovnu kompenzačních pomůcek
na Novojičínsku a šest let je předsedou regionálního Spolv Ostravě. Loni 16. listopadu Dalibor Přeček zemřel.
ku stomiků ILCO Novojičínska. Bronislav Tučný je mimo
P
 avlína Riglová, za celoživotní pomoc ve prospěch osob
jiné tvůrcem hry „Stomiku, nedej se!“, která se hraje
se zdravotním postižením. Pavlína Riglová několik desína akcích pořádaných pro veřejnost. 
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TEXT: Radka Svatošová
FOTO: Tereza Dostálová

NOMINUJTE SVÉ KANDIDÁTY
NA CENU DUHOVÉ KŘÍDLO
Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje
vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím
a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním
postižením.

Z

áštitu převzal a patronem celé akce je pan Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje.
Cena je udělována v těchto kategoriích:
k
 ategorie I. – Profesionál
k
 ategorie II. – Dobrovolník/Filantrop
k
 ategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb
k
 ategorie IV. – 
Cena Michala Hašta za celoživotní práci
ve prospěch osob se zdravotním postižením
Až do 30. června 2021 mohou fyzické i právnické osoby
podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií
na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky
podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových
novinách www.duhovenoviny.cz. Vyplněné formuláře mohou
navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz, případně poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu
1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Uzávěrka došlých návrhů je 30. června 2021.
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Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou vítězové všech kategorií vyhlášeni a celá akce bude zakončena
slavnostním předáváním cen dne 22. září 2021 od 15.00
hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. 

PRACEPROZP.cz
PRACEPROZP.cz

AUTISMUS | SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ | DUŠEVNÍ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ | ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ | HLUCHOSLEPOTA

MODERNÍ PORTÁL
PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRÁCE PRO ZP.cz
• uplatnění OZP na trhu práce
• pomoc firmám při výběru zaměstnanců
• informace z oblasti legislativy
• chráněné dílny
• vzdělávání

NEZ AV ÍRE JTE SE
ME Z I ČTYŘI ST ĚNY

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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TEXT:2|2021
Kristýna Krumphanzlová
mosty
vedoucí
sociální a zdravotní oblasti
TEXT:
bfz vzdělávací akademie
FOTO:

VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ
COVIDU-19 ANEB COVID NÁS
NEZASTAVIL
Dámy a pánové, vážení odběratelé, jsem ráda, že Vás mohu opět
oslovit v dalším ročníku časopisu
MOSTY.
Myslím, že na rok 2020 všichni
hned tak nezapomeneme. Byl
zásadně ovlivněný celosvětovou
pandemií nemoci covid-19. Nastala situace, kterou nikdo neočekával. Byli jsme postaveni do pozice
vyžadující okamžitá opatření
a změny ve standardním chování
každého z nás.
V bfz – vzdělávací akademii se do
boje proti koronaviru zapojili všichni naši zaměstnanci. Velmi rychle
jsme přesměrovali naše vzdělávání
a pracovní schůzky do „virtuálního“
světa online.
V době trvání nouzového stavu
umožňuje MPSV i MŠMT realizaci
akreditovaných kurzů distanční
formou online. Spustili jsme v naší
živé virtuální třídě online kurzy, ve
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kterých si každý z vás přijde na
své, ať už po stránce obsahové, organizační nebo technické.
Množství interaktivních prvků dává
lektorovi prostor připravit skutečně
pestrý online přenos, který se vám
snadno vryje do paměti. A kdyby
přeci jen ne, můžete si po skončení kurzu oživit téma záznamem
a materiály, které vám zašleme.
S námi se budete vzdělávat, aniž
byste vytáhli paty z kanceláře či
domova, sledovat nás v neformálním i formálním oděvu… popíjet
kávu, cítit se prostě svobodně
a uvolněně. Nic vás nelimituje.
Můžete být jak pasivním účastníkem… v tichosti poslouchat, dělat
si poznámky, sledovat
diskuzi, tak i aktivním… přihlásit
se o slovo, položit otázku přímo
lektorovi, využít chat či mikrofon.
Stydlíni zůstanou v anonymním
módu, odvážlivci zapojí kameru.
Online kurzy jsou zpřístupněny
v platformě MS Teams, jejíž přívětivé prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech. Lektor
vyučuje v reálném čase a odpovídá na vaše dotazy. Po absolvování
kurzu získáte stejné osvědčení
jako z prezenčního kurzu.

V této době se snažíme dbát o své
zdraví a bezpečí víc než kdy dřív.
Ale svět se nezastavil a průběžné
vzdělávání je potřeba i nadále.
Máme pro Vás ideální řešení
v podobě online vzdělávání či
vzdělávací kurzy akreditované
u MPSV tzv. na klíč, přímo do Vašeho zařízení nebo organizace.
Více informací Vám poskytneme
na: kristyna.krumphanzlova@bfz.
cz/770 112 065/ eshop.bfz.cz.
Jsem velmi ráda, že se nám podařilo zajistit chod společnosti
i v tak složité situaci. Všichni jsme
si uvědomili naši společenskou odpovědnost: nesmíme se zastavit,
protože zajišťujeme systematické
vzdělávání pracovníků v sociální
a zdravotní oblasti.
Těšíme se na Vaši účast.

NABÍDKA
AKREDITOVANÝCH
KURZŮ

ONLINE WEBINÁŘE

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

KARLOVY VARY, Horova 12

Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce

03.05.2021

Sociální šetření

18.05.2021

Právo na přiměřené riziko

03.05.2021

Cochemská praxe - Zmírňování traumatizace z rozpadu rodiny

20.05.2021

Základní informace o bazální stimulaci

03.05.2021

Využití úkolově orientovaného přístupu s vybranými cílovými

Vedení dokumentace o poskytované službě

04.05.2021

skupinami v soc. práci

08.06.2021

Bezpečná domácnost - rozvoj pečovatelských dovedností

11.05.2021

Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou

15.06.2021

Řešení konﬂiktů a vyjednávání

13.05.2021

Úvod do ochrany práv uživatele

16.06.2021

Úvod do problematiky psychohygieny

14.05.2021

Psychoterapie v sociální práci

18.06.2021

Vedení náročných rozhovorů

21.05.2021

Emoce, jak na ně a práce s vlastní energií

26.05.2021

Využití asertivity při jednání s klientem

02.06.2021

Výživa a hydratace seniorů

04.05.2021

Psychoterapie v sociální práci

04.06.2021

Úvod do problematiky psychohygieny

06.05.2021

Komunikace s dítětem

14.06.2021

Vedení náročných rozhovorů

11.05.2021

Vedení a řízení lidí

19.05.2021

Využití úkolově orientovaného přístupu s vybranými

PLZEŇ, Alej Svobody 56/881

cílovými skupinami v sociální práci

25.06.2021

Typologie osobnosti

26.05.2021

Prevence syndromu vyhoření

23.06.2021

Základy sociální práce se zadluženými klienty

01.06.2021

Základy komunikace v týmu a týmové spolupráce

28.06.2021

Základy první pomoci při výkonu sociální práce

15.06.2021

Úvod do problematiky domácího násilí

30.06.2021

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 230/31
ÚSTÍ nad LABEM, Mírová 2861/6

(areál Rodinného centra Pampalánie)

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

Úvod do problematiky týrání a zneužívání

04.05.2021

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb

08.06.2021

Využití psychosomatiky v sociálních službách

25.05.2021

Využití úkolově orientovaného přístupu se skupinami

25.06.2021

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě

02.06.2021

Prevence bolesti zad pro pracovníky v přímé péči

08.06.2021

Prevence syndromu vyhoření

24.06.2021

LITOMĚŘICE, Zítkova 677/9
Řešení konﬂiktů a vyjednávání

21.05.2021

Základy práce s přirozeným rizikem

15.06.2021

STRAKONICE, Hradební 329

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

Práce s motivací klienta

06.05.2021

MOST, tř. Budovatelů 2830
Úvod do péče o uživatele s Parkinsonovou chorobou

06.05.2021

Vedení náročných rozhovorů

21.05.2021

Cochemská praxe - Zmírňování trauma z rozpadu rodiny

09.06.2021

Minimální obsazenost je 10 účastníků.
Cena od 1.280,- Kč. Napište si o bližší informace na: kurzy@bfz.cz.
V případě neobsazení kurzu si ﬁrma bfz, o.p.s., vyhrazuje právo
termín kurzu posunout nebo doplnit stanovený počet
dle aktuální situace v souvislosti s covidem-19.

TEPLICE, Kollárova 2807/8
Základy koučování pro pomáhající profese

18.05.2021

Úvod do péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou

28.05.2021

Nabízíme vzdělávací kurzy akreditované u MPSV tzv. na klíč, přímo
do Vašeho zařízení/organizace. Celkový přehled na eshop.bfz.cz.

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE
ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
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mosty 2|2021
TEXT: Dana Lipová

VZNIKAJÍ PRVNÍ CENTRA
KOMPLEXNÍ PÉČE
PRO ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI
A JEJICH RODINY
Současná covidová doba výrazně zasahuje do životů všech rodin. Rodiny, kde vyrůstá závažně
nemocné nebo postižené dítě, tento dopad pociťují výrazněji a dlouhodobé problémy, se
kterými se potýkají, jsou nyní viditelnější než dříve. Jedním z těchto dlouhodobých problémů
je neexistence zdravotní odlehčovací péče a problematická koordinace zdravotní péče tak, aby
ji rodina mohla bez větších obtíží zvládat. Tyto dva problémy stály u zrodu konceptu center
komplexní péče pro závažně nemocné nebo postižené děti, který byl rozpracován ještě v období
před pandemií v rámci spolupráce odborníků ze zdravotní a sociální oblasti. V minulém roce,
pandemickým podmínkám navzdory, se podařilo díky podpoře Středočeského kraje zahájit
pilotní provoz prvního centra v Choceradech.

H

lavním posláním nově vzniklého
centra v Choceradech je komplexní,
zdravotně – sociální péče pro vážně nemocné a postižené děti. Cílem je podpořit rodiny tak, aby děti mohly zůstat
a vyrůstat dlouhodobě doma se svou
rodinou. Péče, kterou zařízení poskytuje, je proto zaměřena nejen na samotné dítě, ale také na jeho rodinu. Zařízení funguje na tzv. zdravotně sociálním
pomezí; rodině může nabízet služby
z obou oblastí zároveň a tím zajistit
komplexní péči. Zařízení zahájilo svůj
pilotní provoz v květnu loňského roku.
Další podobné projekty nyní probíhají
například v Kolíně nebo Ostravě.
Koncept centra komplexní péče vychází z předpokladu, že dítě potřebuje
ke svému správnému vývoji rodinnou
péči. Rodina však náročnou péči o těžce nemocné dítě nemůže dlouhodobě
zvládnout bez podpory. Podporu potře-
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buje především v oblasti sdílení a koordinace péče o dítě. Zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, sice zavedl
řadu služeb, které mohou rodinu podpořit, jako jsou asistenční a odlehčovací služby nebo denní a týdenní stacionáře, ale tyto služby mají svá omezení.
Nedokáží ze své podstaty zajistit adekvátní zdravotní péči u těžce nemocných dětí, mají jen omezené možnosti
v této oblasti. Zdravotní služby naopak
nemohou dnes podpořit rodiny ve smyslu sdílení péče; zdravotní systém neumí zajistit zdravotní odlehčovací péči,
jejímž cílem by byl krátkodobý odpočinek osoby pečující o dítě a která by
byla schopna zajistit, na rozdíl od sociální odlehčovací péče, i potřebný rozsah zdravotní péče. Ta je v případě dětí
s vážným chronickým onemocněním
nebo vážným zdravotním postižením
klíčovým prvkem péče o ně. Současný
stav tak často vede k tomu, že rodiny

s těžce nemocnými dětmi propadají
sítí sociálních služeb a rodina zůstává
na péči o dítě sama, což je z dlouhodobého hlediska problémové.
Koncept centra komplexní péče
pracuje s cílovou skupinou nezletilých
pacientů s vážným zdravotním stavem
a jejich nejbližší rodinou. V kontextu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, jde především o děti s III.
nebo IV. stupněm závislosti. Posláním
zařízení je všestranně podporovat rodinu takového dítěte tak, aby mohla
dlouhodobě pečovat o dítě v jeho přirozeném prostředí.
Centrum komplexní péče může poskytovat několik různých zdravotních
služeb. Jeho základem je péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta (tzv. homecare) a zdravotní
odlehčovací péče, které jsou doplněny

POMOC RODINÁM

dlouhodobou lůžkovou péčí a případnou ambulantní péčí. V případě zařízení
v Choceradech se odborný zdravotnický tým bude podílet na poskytování odlehčovacích sociálních služeb a hledá
nyní cesty, jak využít k této péči i veškeré zdravotnické vybavení. Prolnutí
zdravotní a sociální péče je však podle
současné legislativy téměř nemožné,
navíc klade na zařízení vysokou administrativní zátěž. Vyžaduje také velmi
striktní oddělení sociálních a zdravotních úkonů. V realitě je však nutné sociální a zdravotní úkony provádět společně a souběžně. Proto nebude centrum komplexní péče v Choceradech
nabízet jen odlehčovací zdravotní péči,
ale hledá i cestu, jak nabídnout místa
v denním stacionáři pro těžce nemocné
děti, ve kterém je zajištěna stálá zdravotní péče o dítě.
Centrum zdravotní péče v Choceradech vzniklo postupnou transformací
z kojeneckého ústavu, tzv. dětského

centra. V současné době probíhá obdobná transformace na centrum komplexní péče také v dalších zařízeních:
v DC Kolín, v DC Domeček v Ostravě
a v DC Veská poblíž Pardubic. Dosavadní zkušenosti s poskytováním
komplexních služeb však ukazují, že
by bylo potřeba legislativně umožnit
jednodušší prolnutí zdravotní a sociální péče. O to se v současnosti pokouší
poslanecký návrh pana poslance Aleše
Juchelky, který by měl umožnit prolnutí
zdravotní a sociální péče v rámci center
komplexní péče. Návrh předpokládá, že
pro vybrané sociální služby, odlehčovací služba a stacionáře, bude zařízení
umožněno využívat zdravotní vybavení
a zdravotní personál.
Důležité je však také zmínit, že přestože nová centra komplexní péče vznikají v současnosti zatím pouze transformací z kojeneckých ústavů, nejde
o nová ústavní zařízení. Základním mottem zařízení je podpora nemocného dí-

těte a jeho rodiny tak, aby mohly žít společně doma. Snahou všech je nastavit
takové podmínky, které rodině umožní
dlouhodobě o své nemocné dítě pečovat doma. Na rozdíl od dětských center, jejichž cílem je postarat se o dítě,
které nemá svou rodinu. Do budoucna
se předpokládá, že centra komplexní
péče budou vznikat i jinak, například
při okresních nemocnicích.
Aby se tato centra stala samozřejmou součástí našeho systému péče,
bude třeba ujít ještě dlouhou cestu.
Kromě zmiňované změny legislativy
bude zapotřebí zajistit řadu dalších
aspektů; vedle metodického ukotvení
center bude důležitý i sběr dat o poskytované péči a jejich následné vyhodnocení, které ukáže, zda budou centra
skutečným přínosem pro rodiny, jež se
dlouhodobě starají o své těžce nemocné nebo postižené dítě. 
Autorka je ředitelkou Nadace Sirius
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TEXT: Iveta Panýrková

Z HISTORIE
VODICÍCH
PSŮ
Při listování v jedné starší dějepisné knize jsme narazili na zajímavý obrázek, který pocházel
až ze středověku. Co nás na něm zaujalo? Pes a pán, kteří na něm byli zachycení, nás donutili
zamyslet se nad vznikem vodicího psa. A tak jsme začali pátrat po jeho historii. Je až překvapivé,
jak dlouhou ji mají...
První zmínky o vodicích psech...
První dochovanou zmínkou o psu doprovázejícím nevidomého člověka je
nástěnná malba v antickém městě
Herculaneum, které spolu s Pompejemi
zahladil výbuch Vesuvu 24. srpna roku
79 n. l. Dále můžeme vidět různé středověké rytiny zobrazující slepé žebráky
s jejich psy, kteří je doprovázeli na mís50

ta, kde se scházeli ostatní lidé (např.
kostely a tržiště), a svými naučenými
kousky pomáhali získávat svému pánovi peníze na živobytí. Tito psi byli většinou menšího vzrůstu a se svým pánem
byli propojeni obyčejným lanem nebo
řemínkem, prostě tím, co bylo zrovna
po ruce. Jedna z prvních rytin pochází
z Číny ze 13. století.

VÍTE, ŽE...?
Jedny z prvních popisovaných
pokusů o výcvik vodicích psů
se odehrávaly kolem roku 1780
v Paříži.

INTEGRACE

První písemné záznamy pocházejí
z 18. století.
Johan Wilhelm Klein založil v roce 1819
vídeňský Institut pro vzdělávání nevidomých a v roce 1918 už nacházíme jeho
první písemné záznamy, kde ve své
učebnici pro výuku nevidomých popisuje vlastní metodiku výcviku vodicích
psů. Člověk má vodicího psa přivázaného na dlouhé tyči, zřejmě za účelem
lepšího spojení, a tím i orientace nevidomého. V knize „Učebnice pro výuku
nevidomých“ popisuje její autor kněz
Johann Wilhelm Klein některé postupy
při výcviku vodicích psů. Další záznamy
z této doby pocházejí přímo od cvičitele
Josepha Reisingera z Vídně, který byl
sám rovněž nevidomý.
Velký rozmach po první světové
válce
První světová válka a utrpení, které
přineslo užívání bojových plynů v zákopových bitvách, navždy sebraly ze
života světlo obrovskému množství
invalidních veteránů. Už během války
začalo v Německu fungovat výcvikové
centrum pro vodicí psy, založené doktorem Gerhardem Stallingem v roce
1916 v Oldenburgu. Podobná centra
vznikala v návaznosti na jeho aktivity
i v dalších velkých německých městech a výsledkem bylo téměř 600 vycvičených psů ročně, kteří často cestovali k lidem po celé Evropě, dokonce
i do Spojených států a Kanady. V roce
1926 byl však tento projekt zastaven. Na jeho místo nastoupila škola
v Pottsdamu, kde byli cvičeni němečtí
ovčáci.
Práce zmiňované školy inspirovala
Dorothy Harrison Eustis, americkou
mecenášku žijící ve Švýcarsku. Rozhodla se věnovat pro tento účel své vlastní
psy. V roce 1927 otiskl Saturday Evening Post její článek The Seeing Eye,
který se problematice věnoval. Článek
zaujal mladého Američana Franka
Morrise, který přišel o zrak při nehodě
a těžce nesl svou závislost na ostatních. Kontaktoval paní Eustis a ve Švýcarsku následně prošel výcvikem s fenkou německého ovčáka Buddy.

Po návratu do USA v roce 1929 využil Morris finanční dar paní Eustis a založil první školu pro výcvik vodicích psů.
Škola nesla identický název The Seeing
Eye – stejně jako titulek článku z roku
1927.
Již v prvním roce školou prošlo sedmnáct psů a následně zájem o vodicí
pomocníky prudce narůstal. Nadace
The Seeing Eye se stala průkopníkem
ve výcviku vodicích psů a svou službu
nevidomým lidem poskytuje dodnes.

VÍTE, ŽE...?
V roce 1847 Švýcar Jakob Birrer
popsal své zkušenosti z pětiletého
období, kdy jej vodil pes, kterého
si sám vycvičil.

Ani Velká Británie nezůstala dlouho
pozadu. V roce 1931 začala fungovat také škola ve Velké Británii – The
Guide Dog for the Blind Association,
kde byla v roce 1989 založena mezinárodní federace škol pro výcvik
vodicích psů – International Guide
Dog Federation, za účelem sjednocení a dodržování vysokých standardů
ve výcviku vodicích psů a v péči o nevidomé klienty – uživatele vodicích psů.
Tato federace sdružuje nejlepší školy
pro výcvik vodicích psů ze všech kontinentů světa.
Historie IFGDSB (mezinárodní
federace škol vodicích psů)
Původní myšlenka vytvoření Mezinárodní federace škol vodicích psů pro nevidomé (IFGDSB) vychází z konferencí
konaných ve Francii (1973) a v Londýně (1976). Na závěr třetí mezinárodní
konference ve Vídni v roce 1983 se
účastníci dohodli na vytvoření evropské
skupiny, která by zvážila „formulaci pokynů a standardů pro výcvik psů a naučila nevidomé psy používat“. Na schůzi
bylo dohodnuto, že Královské nizozemské centrum vodicích psů sjednotí práci pracovní skupiny složené ze zástupců Velké Británie, Holandska, Francie,
Skandinávie a Švýcarska a že k účasti
mohou být přizvány i další školy vodicích psů.
To vedlo k setkání v Leamingtonu
v září 1986, na kterém 28 delegátů
z patnácti škol a deseti zemí zvážilo příspěvky připravené vídeňskou pracovní skupinou. Po diskusi byl dokument

Dr. Gerhard Stalling otevřel první
výcvikovou školu vodicích psů na světě
v německém Oldenburgu v roce 1916.
Původně cvičil psy k vedení slepých
německých vojáků vracejících se z první
světové války.
Zdroj foto: ademiac.oup.com

přepsán a ratifikován delegáty. Dalším
úkolem vídeňské pracovní skupiny bylo
vypracovat návrhy na založení mezinárodní organizace. Tyto návrhy byly
zváženy v říjnu 1987 na konferenci
za účasti organizací vodicích psů po celém světě a byly projednány s právníky
dne 5. října 1987.
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ve Spojeném království – právní dokumenty byly ratifikovány 12. dubna
1989. Nová organizace byla vytvořena
s cílem zaměřit se na:
p
 řístup ke zvířatům
c
 hov zvířat, péče a veterinární záležitosti
m
 ožnosti financování
 v ýběr a školení zaměstnanců
 v ýběr studentů a školení
Tato nová organizace byla zřízena
za účelem:
u
 možnit organizacím vzájemnou komunikaci
 v yměňovat si informace a zkušenosti v oblasti chovu, výcviku, zacházení
a hodnocení psů
 jednat jako orgán, který by poskytoval rady svým jednotlivým členům

Dorothy Eustis představuje Parole a Nancy, dvě feny cvičené na vodění nevidomých
(7. září 1933). Zdroj foto: Associated Press.

V dubnu 1988 se konala další mezinárodní konference, které se zúčastnilo
40 delegátů ze šestnácti zemí, zastupujících dvacet pět organizací vodicích
psů. Na konci dvoudenní debaty podepsali delegáti ze všech škol dokument
připravený právníky, který vytvořil sdružení nezapsané v obchodním rejstříku
známé jako „Mezinárodní prozatímní
rada pro školy vodicích psů pro nevidomé“. Jmenovali výkonný orgán složený z členů původní vídeňské pracovní

skupiny z roku 1983. Nová rada, která
se skládá z pěti výkonných ředitelů ze
zemí v Evropě, byla oprávněna provádět práci nezbytnou k vytvoření nové
organizace s názvem „Mezinárodní
federace škol vodicích psů pro nevidomé“ (IFGDSB).
Tato „nová“ rada poté spolupracovala s právními zástupci na vypracování memoranda a stanov zakládajících
IFGDSB jako registrovanou společnost

V roce 1992 byla zahájena kontrola
členských škol. Školy byly akreditovány schváleným seznamem hodnotitelů
v rámci schválených provozních pokynů. Do roku 1996 měla federace 45
členů a uskutečnil se seminář o chovu
psů a genetice.
Do roku 2000 bylo 61 mezinárodních členů, z hodnotící komise se stala Akreditační komise a byly vytvořeny
pracovní skupiny pro výrobky, školení
a výzkum. Semináře již byly důležitou
dvouletou událostí, která sjednocovala
členy z celého světa.
A jak to bylo u nás...?
V České republice, respektive v Československu se první pokusy o výcvik datují do roku 1922, opravdový boom pak
nastal až v šedesátých letech.
Článek publikován na https://www.
ecanis.cz/clanky/zpatky-do-minulosti-vodici-psi_1759.html?pid=54
Zdroje informací: www.igdf.org.uk
www.marybakereddylibrary.org
www.gsdca.org
www.seeingeye.org 
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XVI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŽE O CENU MODRÉHO
SLONA BYL VYHLÁŠEN
Píše se rok 2021 a my jsme vstoupili do příprav dalšího ročníku celostátní soutěže. Přihlásit se
mohou jednotlivci nebo skupiny a utkat se v deseti kategoriích umělecké tvorby. Na závěr je
připravena několikadenní přehlídka v interiérech Zoo Liberec.

V

předešlých ročnících měla široká
veřejnost možnost vidět neuvěřitelné
množství výtvarných děl, ocenit divadelní a pěvecká vystoupení a nahlédnout do srdcí výtvarníků převážně z řad
osob se zdravotním postižením. Díla
umělců jsou nejen důkazem nezdolné
vůle k překonání životních překážek,
ale hlavně přinášejí významná svědectví o tvořivé podstatě lidského bytí.
Přihlaste se a zapojte do soutěže a naplňte s námi společně motto projektu:
„BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ“.
Posláním projektu je zapojení lidí se
zdravotním postižením a jejich přátel
do kulturních aktivit, při kterých nejsou
oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně přispět k rozvoji
kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku. A že mají vaše výtvory
úspěch, jste se mohli přesvědčit v uplynulých ročnících. Nádherná výtvarná
díla, strhující divadelní či pěvecká vystoupení nenechala žádného návštěv-

níka či diváka v klidu – emoce radosti,
obdivu a sounáležitosti mnohdy vyjadřovali aplausem vstoje.
Soutěžními kategoriemi jsou malba,
keramika, fotografie, textilní tvorba,
kombinovaná technika (např. ruční
práce, koláže...), literární tvorba, divadlo (např. malé formy, loutkoherectví...), tanec, hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba...) a jiné formy
zajímavé umělecké tvorby (řezbářství,
umělecké zpracování skla atd.).
Jak na to?
Vyplněnou přihlášku, kterou najdete
na www.czplk.cz, je nutno zaslat nebo
osobně doručit nejpozději do 30. 5.
2021 na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.,
Dr. Milady Horákové 185, 460 07 Liberec Horní Růžodol (tel.: 731 653 002).
Přihlášená soutěžní díla zašlete nebo
doručte do CZP Liberec, popř. do jednotlivých center Libereckého kraje (Semily,

Jablonec n. N., Česká Lípa), a to rovněž
nejpozději do 30. 5. 2021. Slavnostní
vyhlášení Cen Modrého slona 2021 se
uskuteční v rámci XVI. ročníku v Zoo Liberec v sobotu 19. 6. 2021. Informace
o organizaci setkání obdržíte prostřednictvím našeho portálu www.czplk.cz.
Vystavovatelé berou na vědomí, že jejich
díla budou prezentována na veřejnosti
v uvedeném termínu v liberecké zoo.
Organizátoři se zavazují, že přihlášené
práce budou budou použity pouze k výstavním účelům v rámci soutěže. Kvůli
přehlednosti a řádnému navrácení děl
vystavovateli je zapotřebí, aby jednotlivá zasílaná díla byla opatřena vhodným
obalem, který bude řádně označen adresou vystavovatele.
Informace o soutěži naleznete na stránkách www.czplk.cz a www.artefaktum-info.
cz. Kontaktní osobou je hlavní koordinátorka projektu Helena Santner (Latislavová), e-mail: latislavova.h@seznam.cz, tel.:
731 653 002 
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VLAKY VYŽADUJÍ
PERFEKTNÍ ÚDRŽBU
Stejně jako veškerá technika potřebují i vlaky pravidelnou údržbu, aby dobře fungovaly. Vlastníci
osobních aut to znají velmi dobře. V pravidelných intervalech musí se svým vozem na různě
náročné servisní prohlídky, technické kontroly a průběžně musí kontrolovat stav oleje, funkčnost
světel, nahuštění pneumatik a mnoho dalších věcí. A s vlaky je to podobné, jen jsou trochu větší
a najezdí více kilometrů. Pro kontrolu všech konstrukčních celků pak jezdí do středisek údržby
Českých drah, která jsou rozeseta po celé České republice.

Č

eské dráhy vlastní přibližně 2 000
hnacích vozidel, lokomotiv a motorových vozů nebo elektrických jednotek
a přibližně stejný počet osobních vozů.
Tak velké množství vozidel vyžaduje
rozsáhlé zázemí pro údržbu a stovky
zkušených elektrikářů, mechaniků,
motorářů, čalouníků a mnoho dalších
profesí. Ti všichni se starají o pravidelné prohlídky souprav i neplánované
opravy.
„Abychom zajistili perfektní stav
a bezpečný provoz tak velkého množ-
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ství vozidel, musíme se řídit jasnými
pravidly. České dráhy mají po desetiletích provozu propracovaný systém
údržby. Ten stanovuje přesné rozsahy
prohlídek i četnost jejich provádění.
Podle stupně kontroly a předpisů výrobců se pak konají prohlídky a zkoušky vybraných dílů nebo se rovnou preventivně vyměňují, a nezáleží na tom,
zda se jedná o motoráček pro lokálku
nebo o vysokorychlostní vlak,“ vysvětluje Michal Kraus, člen představenstva
a náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz.

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI

Například rychlovlaky Pendolino
s jedinečnou technologií naklápění
vozových skříní, která umožňuje jezdit
rychle nejen na přímých tratích, ale
také na místech s mnoha oblouky,
musí projít bezpečnostní prohlídkou každých 5 000 kilometrů. Stejně často se
uskutečňuje také u jednotek RegioPanter a InterPanter. „Provozní prohlídka
se na těchto vlacích vykoná každých
25 000 kilometrů a tzv. malá oprava
po každých 50 000 kilometrech. Rozsah prohlídek se liší podle celkově najetých kilometrů a konstrukce vlaku.
Například ta nejzákladnější zahrnuje
kontrolu dobrého upevnění a funkčnosti všech součástek, při dalších se
mění kupříkladu filtry, v další fázi olej
v převodovkách a u Pendolina také
v hydraulickém systému naklápění,“
vysvětluje Michal Kraus.
Ty největší prohlídky se v minulosti nazývaly vyvazovací podle rozsahu prací, tedy vyvázání podvozků.
To znamená, že lokomotiva nebo vůz
je umístěn na zvedáky, odmontují se
podvozky a pečlivě se zkontroluje celý
rám, vypružení i nápravy a kola. Používají se i speciální metody, například
defektoskopie, které dokáží odhalit
i lidským očím skryté vady materiálu.
Mnoho celků je rozebráno obrazně
řečeno do posledního šroubečku. Při
těchto opravách se mění například
ložiska, nápravy, monobloky železničních kol a brzdových kotoučů. U Pendolina se tak rozsáhlá prohlídka provádí každých 900 tisíc kilometrů, které
najedou přibližně za tři roky. Rozsah
takové prohlídky a oprav je tak velký,
že zabere i několik týdnů.

1 500 km, malá prohlídka se uskutečňuje po 18 000 km a velké opravy se
dělají po 480 tisících km. Podle stupně údržby je součástí kontrol a oprav
samozřejmě i vybavení, které slouží
na cestách osobám se zdravotním postižením, jako jsou nástupní plošiny,

zařízení využívající signály slepeckých
vysílaček, bezbariérové toalety, nouzová komunikační zařízení, audiovizuální
informační systém a další prvky, které
usnadňují cestování lidem s handicapem,“ doplňuje Michal Kraus přehled
oprav vlaků.

„Podobně se přistupuje také k regionálním soupravám. Patrové příměstské
jednotky CityElefant mají své provozní
prohlídky každých 10 tisíc kilometrů,
malé prohlídky se provádějí po 50 tisících a velké opravy R1, dříve známé jako vyvazovací, po každých 600
tisících kilometrech. Lokálkové motoráčky, tzv. ‚osmsetdesítky‘, možná
je znáte také jako ‚kufr‘, jsou přistaveny k provoznímu ošetření každých
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které mají kupříkladu podstatnou část
elektrických zařízení umístěnou vysoko
na střeše. Proto jsou podél jedné koleje
umístěny dvě pevné prohlídkové lávky
pro údržbu zařízení na střeše a druhá
kolej je vybavena dvěma šestimetrovými mobilními plošinami. Součástí
je také jeřábová dráha s elektrickým
mostovým jeřábem o nosnosti 11 tun.
Pro kontrolu podvozků, brzd a zařízení
umístěných na spodku vozidel jsou obě
koleje vybavené prohlídkovými kanály
se samostatnými vstupy z čela i z boku.
Během technických prohlídek souprav
a při drobných opravách je možné zajistit také úklid, proto je hala vybavena
zařízením pro odsávání vakuových WC.
Spojení údržby a úklidu do jednoho
času je další možností, jak zkrátit pobyt
souprav v depu a využít je co nejvíce
k přepravě našich zákazníků,“ říká Michal Kraus.
V posledních letech dochází k rozsáhlé obnově železničních vozidel.
Místo starých lokomotiv a jednotlivých
těžko přístupných vagónů se prosazují moderní nízkopodlažní elektrické
jednotky. V dálkové dopravě se stále
častěji využívají moderní netrakční pevně spojené soupravy, ve kterých jsou
zařazeny přístupné vozy vybavené pro
cestování osob na vozíku. Tento trend
lze sledovat v celé Evropě. Tím se však
mění požadavky na systém údržby
a objekty údržby.
„Starší soupravy jsme mohli rozpojit
na jednotlivé vozy a stejně se odpojila
lokomotiva. Tyto krátké části vlaku jsme
přistavili do menších opravárenských
hal nebo rotund. To u moderních pevně spojených jednotek není tak snadné a podstatně to prodlužuje běžnou
údržbu i větší opravy. Proto musíme
naše zázemí pro moderní vlaky přizpůsobit současným trendům a vybudovat
dlouhé haly, kde lze provádět všechny
udržovací práce na celé soupravě najednou,“ komentuje změnu technologie
a nové požadavky na střediska údržby
Českých drah Michal Kraus.
Jak rozsáhlé haly národní dopravce
bude potřebovat, ilustrují délky vlaků,
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které se dnes vyrábějí. Elektrické jednotky RegioPanter pro osobní vlaky
jsou podle počtu vozů běžně dlouhé
od 50 do 100 metrů, Pendolino měří
185 metrů a netrakční soupravy Railjet i s lokomotivou přes 200 metrů. Jen
před několika týdny objednané devítivozové soupravy pro expresní dopravu
dosáhnou délku i s lokomotivou dokonce více než 250 metrů.
Nejmodernější opravárenská hala
Českých drah, která splňuje veškeré požadavky na efektivní údržbu ucelených
souprav, byla otevřena na začátku roku
v Brně. Národní dopravce v moravské
metropoli provozuje dvou- a třívozové
jednotky RegioPanter a také tří- a pětivozové jednotky InterPanter.
„Nová hala nám umožňuje zefektivnit údržbu například 132 metrů
dlouhých jednotek InterPanter, které
se nevešly celou svou délkou do původní haly a museli jsme je servisovat
po částech. To samozřejmě prodlužovalo dobu jejich odstavení. V nové hale
teď můžeme na jedné koleji provádět
údržbu dvou kratších jednotek RegioPanter nebo jedné delší InterPanter.
Pracoviště jsme vybavili veškerou moderní technologií pro opravy vlaků,

Výstavba brněnské haly trvala přibližně dva roky a národní dopravce
do ní investoval 255 milionů korun.
Nyní je nejmodernější halou pro údržbu
vlaků v České republice, ale brzy vyrostou další. V Plzni byl položen základní
kámen podobné haly loni v létě a otevřena má být na začátku příštího roku.
Správcům železničních vozidel nabídne
čtyři stometrové koleje pro údržbu regionálních souprav. Udržovat se zde budou jak už dodané jednotky RegioPanter, tak zbrusu nové, vyráběné pro linku
Klatovy – Plzeň – Rokycany – Beroun.
Ve finále se zde bude udržovat celkem
24 jednotek InterPanter, 18 jednotek
RegioShark a desítky lokomotiv a vagónů. Investice do této haly je plánovaná
ve výši 200 milionů Kč.
Další moderní haly pro údržbu nových elektrických a motorových jednotek vyrostou v příštích letech také
v Chebu, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Trutnově nebo v Olomouci.
Také díky nim bude možné zajistit soupravy Českých drah i nadále v perfektním stavu, a to včetně všech služeb pro
cestující s jakýmkoliv handicapem. 
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TEXT: Zuzana Dufková
FOTO: NRZP ČR

6 DŮVODŮ, PROČ

JÍT DO PARTNERSTVÍ S NÁMI
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR provozuje pracovní portál „praceprozp.cz“
1 1 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zaměstnává, tvoří unikátní projekty a vzdělává sociální
sféru i společnost jako celek.
2 2 V rámci svých aktivit nabízíme vlastní inovační filozofii přístupu k integračnímu sociálnímu podnikání
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
3 3 Projektově spolupracujeme s jedničkami ve svých oborech, jako jsou České dráhy, ASEKOL a další.
4 4 Pořádáme workshopy pro zaměstnavatele.
Chcete zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Chcete se dozvědět víc o osobách se zdravotním postižením?
Nabízíme semináře pro firmy a zaměstnavatele. Máte o seminář zájem? Napište nám na nrzpcr@nrzp.cz.
5 5 Podporujeme vznik nových pracovních míst pro OZP a společensky odpovědné projekty.
6 6 Poskytujeme odborné sociální poradenství a pracovní poradenství pro osoby se zdravotním postižením.
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ROK 2021:
OHROŽENÍ
DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ?
Po víc než roční pauze v uveřejňování textů o změnách systému
péče o duševně nemocné se ocitám v situaci prince Hamleta.
Otázka sice nezní, jestli Být či nebýt, ale Psát nebo nepsat.
A když ano, tak JAK.

N

a misce vah jsou totiž dvě protichůdná „závaží“: dlouhá a závažná
epidemie a všechny její dopady na duševní zdraví české společnosti, ovšem
i na původní záměry změny systému –
a na druhé straně skoro žádné informace o tom, co se vlastně aktuálně děje
při řízení reformy, ochromená komunikace, nedostatek osobních kontaktů,
netransparentnost...
Informace jsou pro celou komunitu
světa psychiatrie velmi potřebné, ale
nelze vařit z vody. Psát nebo nepsat?
Oběti
Dne 22. března, v den výročí smrti první oběti covidu-19, se na dlažbě Staroměstského náměstí v Praze objevilo 25
tisíc křížů na památku všech, kdo při
epidemii zemřeli. Do konce měsíce přibyl další tisíc úmrtí. Na 25 tisíc obyvatel
mají moravská města Břeclav a Uherské
Hradiště, 26 tisíc Šumperk a Vsetín.
Dnes už asi není možné, aby kterýkoliv občan České republiky neznal někoho z těch tisíců jako živého konkrétního
člověka se jménem a osudem a vůbec
nepřemýšlel o tom, jestli tu ještě mohl
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být. Kdo z nás je tak odolný, aby si dokázal udržet nadhled a duševní rovnováhu, nepodlehl stresu?
A pak jsou tu samozřejmě ti, kterým
následky epidemie obrátily život naruby, připravily je o sociální kontakty,
o práci, o výdělek. Čím větší změna,
tím horší následky – od mrňat, která
nemohou do školek, přes mladé, zvyklé
na život s partou kamarádů, až po seniory bez kontaktu s rodinou, o většině
samoživitelek nemluvě. Kdo nebyl zasažený? Jistě, jsou jedinci, kteří vydrží
opravdu všechno, ti, kteří neztratili práci, ti, kdo si našli nové cesty, ale obecná situace dopadá na všechny a navíc
trvá už velmi dlouho. Únava a frustrace
jsou logické, a tak se stejně logicky objevuje téma a význam duševního zdraví
jako závažné součásti zdraví veřejného.
Podstatné je, jestli z takové skutečnosti budou vyvozeny závěry. (Ano
nebo ne?)
Pocity nebo fakta?
Vidím situaci příliš černě? Je tu přece
testování, vyvíjení vakcín, očkování…
Ty, doufejme, pomohou proti onemoc-

nění, ale pomohou i proti negativním
emocím a ekonomickým ztrátám? Jak
dlouhý bude návrat k normálnímu životu? Statistiky o psychické zátěži bohužel mluví jasně. Počty diagnostikovaných depresivních poruch narostly
trojnásobně, úzkosti se zdvojnásobily.
Přibývají sebevražedné tendence –
otázka Být či nebýt sestoupila z jeviště
do skutečnosti. Nejsem člověk, který
by mohl dávat recepty - mohu jen referovat, upozorňovat, možná se ptát. Ale
opravdu jen o tom, o čem bezpečně vím
– a informace nejsou a nepřicházejí.
Základní podmínkou financování
změny systému péče o duševně nemocné z evropských fondů byla přeměna
převážně ústavní léčby na komplexní
péči v přirozeném prostředí – v komunitě. Původní příslib 6 miliard Kč byl
nakonec zredukován na cca 3,25 mld
a samozřejmě časově omezen. Realizované projekty budou postupně končit

PSYCHIATRIE

v příštím roce a hlavním problémem se
pak stane udržitelné financování. Potřeba psychiatrické péče kvantitativně
narůstá, ale kolik na ni bude možné
přidělit peněz, je dnes opravdu těžké
předvídat.
To, že význam duševního zdraví je
zcela rovnocenný významu zdraví fyzického, není propagační slogan, ale nesporný fakt. Jak si s ním vedení státu
poradí v dalším období?
Ještě „v normální situaci“ byl zpracován Národní akční plán duševního
zdraví 2020 – 2030, byla jmenována
Rada vlády pro duševní zdraví, která
měla celou problematiku řešit komplexně, na vládní úrovni a za účasti všech
zainteresovaných rezortů. Měla… Znovu je třeba se ptát na budoucí reálný
vývoj – ostatně za šest měsíců jsou
volby, které přepíší všechny mapy řízení společnosti. A je jisté, že ne všechny

relevantní subjekty jsou ochotné plány
na realizaci reformy přijímat.
S neznalostí, nepochopením situace v psychiatrii, když už ne vyslovenou
stigmatizací se setkávám tak často, že
tomu ve 21. století nedokážu rozumět.
(Mám ovšem dojem, že zdravotní
gramotnost české veřejnosti – natož
o duševních onemocněních – není
na příliš vysoké úrovni, že se to projevuje i právě teď v době epidemie a že by
bylo velmi zapotřebí to změnit.)
Další vlivy
Nevím, jak velká je šance, abych mohla
zmírnit svoji současnou skepsi. Nevím,
na který z nejrůznějších orgánů je možné spoléhat, že skutečně plní svoji roli
a hájí i zájmy celé oblasti duševního
zdraví, ale také konkrétní potřeby skupiny nemocných a zdravotně postižených s duševní nemocí.

Situaci ještě víc zhoršují rozpory
mezi jednotlivými zájmovými skupinami, nedostatečná komunikace i různé
zvláštní žabomyší rozbroje, v době, která by měla daleko nejvíc vybízet k hledání společných cest.
Specifickou záležitostí je aktuální
stav pacientského hnutí, jeho generační obměna, únava, vyčerpání, odchody
dlouholetých funkcionářů a na druhé
straně aktivizace lidí bez vážnějších
zdravotních problémů, s velkými očekáváními a plány, ale také bez zkušenosti a komplexních znalostí problematiky.
Byla bych ráda, kdyby mě někdo přesvědčil, že se mýlím, že na místě jsou
především radostné naděje. Dočkám
se podobných informací? Jaká je budoucnost duševního zdraví v české
společnosti? 
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BOJ S ENERGETICKÝMI
ŠMEJDY POKRAČUJE,

ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY
PŘEDSEDA RADY ENERGETICKÉHO
REGULAČNÍHO ÚŘADU STANISLAV
TRÁVNÍČEK

V loňském roce Mosty představily společný seriál s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), který
se věnoval spotřebitelské praxi v energetice. Pokračovat v něm budeme také letos. Na úvod jsme
proto oslovili předsedu Rady ERÚ Stanislava Trávníčka, se kterým v našem rozhovoru probereme,
s čím se nyní spotřebitelé potýkají nejčastěji a zda očekává zlepšení v souvislosti s novelou
energetického zákona.

P

očet spotřebitelských podání na ERÚ
loni klesl. Ubylo problémů i v praxi?
Podání jsme loni přijali přes 13 tisíc,
což je sice o tisícovku méně než v roce
2019, nízké číslo to však není. Musíme si uvědomit, že klesl i počet přechodů mezi dodavateli energií, při kterých k problémům dochází nejčastěji.
Zároveň pandemie výrazně omezila
podomní prodej, což je jedna z nejrizikovějších forem, jak můžete uzavřít
smlouvu.
Podomní prodejci ale znovu vyběhnou do terénu, jakmile to bude možné.
Také počet přechodů mezi dodavateli
se zvýší, kdykoliv se zvýší cena elektřiny, což se loni masově nedělo. Důvody
zlepšení proto vnímám spíše jako dočasné.
Přinesl loňský rok nové problémy, které byste se spotřebiteli řešili?
Podomní prodejci například obcházeli
lidi s tím, že jim dodavatel energií posí60

lá roušky a musí jim podepsat přebírací
formulář. Ve skutečnosti podpis skončil
pod souhlasem s převodem k novému
dodavateli energií, o žádný formulář
k rouškám nešlo.
Trestuhodné zneužití obav z pandemie, zvláště u znevýhodněných spotřebitelů, to samozřejmě bylo. Vyslovená
novinka to ale nebyla. Podomní prodejci lákají z lidí podpisy pod lživými záminkami odnepaměti.
Nepříjemným překvapením v loňském roce tak pro mě byl spíš postupný
nárůst sankcí, kterým mohou spotřebitelé čelit ze strany zprostředkovatelů
i dodavatelů energií. Když dnes například ukončíte předčasně smlouvu
na dobu určitou s dodavatelem energií,
zaplatíte většinou přes pět tisíc korun
na sankcích. Někdy může jít dokonce
o deset tisíc, nebo i desítky tisíc.
Objevily se nové důvody, proč lidé čelí sankcím?

V posledních měsících se příslovečně
roztrhl pytel s udržovacími nabídkami,
respektive s retenčními nabídkami, jak
se jim někdy také říká. Dochází k nim
ve chvíli, kdy se rozhodnete odejít
od svého dodavatele a on vás následně osloví, že by dokázal energie zlevnit,
případně nabízí jiný bonus. Problém
nastává, pokud už jste stihli uzavřít
smlouvu s novým dodavatelem. Mnozí
obchodníci vám totiž slíbí, že když se
rozhodnete zůstat, s novou smlouvou

OCHRANA SPOTŘEBITELE

si nemusíte lámat hlavu a vše vyřeší
za vás. Sliby, chyby. Když totiž svůj slib
nedodrží, nebudou to oni, kdo by čelil
sankci. Ta přistane ve schránce vám.
Jak je možné, že nedodrží svůj závazek?
Písemně takový slib dostanete málokdy, většinou ho zadrmolí mezi řečí,
takže o něm nemusíte mít žádný důkaz. Prokázat slib a jeho nedodržení je
pak velmi obtížné.
Takže se máme retenčním nabídkám raději
vyhnout?
Kategoricky bych je neodmítal, někdy
skutečně dodavatel cenu sníží podstatně, navíc když ještě nemáte uzavřenou
smlouvu s jiným dodavatelem, administrativně bývá jednodušší upravit si podmínky u toho stávajícího než přecházet
jinam. A jednoduché postupy typicky
provází i menší riziko vzniku chyb. Ale
podepsat cokoliv bez rozmyšlení, to
bych určitě nedoporučoval.

Dlouho připravovaná novela energetického
zákona konečně prošla prvním čtením. Její
autoři slibují lepší postavení spotřebitelů.
Myslíte si to také?
Novela energetického zákona určitě
obsahuje dobrá ustanovení. Týká se
to například smluv na dobu určitou,
jejichž délka by nově neměla překročit
tři roky. To je důležité zejména proto, že
když smlouvu na dobu určitou ukončíte
předčasně, sankce se počítá ze zbývající doby. Extrémně dlouhé smlouvy proto hrozily extrémně vysokými sankcemi.
Pak jsou tu plné moci, jejichž délka
dnes nebyla nijak omezená. Pokud novela projde, bude jejich platnost omezená na půl roku. A důležité bude i to,
že pokud uzavřete smlouvu s dodavatelem energií přes zprostředkovatele,
na základě plné moci, automaticky
bude považována za smlouvu uzavřenou distančně. Díky tomu vám zůstane
možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření nebo do patnác-

tého dne po zahájení dodávek, i kdyby zprostředkovatel s vaší plnou mocí
smlouvu podepsal přímo na pobočce
dodavatele.
Upraveny také budou podmínky pro
oznámení změny ceny ze strany dodavatele aj. Vítaných změn novela obsahuje mnoho.
Pak jsou tu ti kritizovaní zprostředkovatelé,
kteří se na ERÚ budou muset registrovat.
Vyřeší to problém energetických šmejdů?
Rád bych řekl, že to problém vyřeší. On
je to ale teprve začátek celého procesu, jak očistit trh. Musíme si uvědomit,
že tady nevzniká nová profese, ale
umravňujeme již existující smečku vlků.
Domluva tu nepomůže, podobně jako
kdysi nepomohla u lichvářů. Na zprostředkovatele úvěrů musela také zakleknout přísná regulace.
Dá vám zákon dostatečné možnosti, jak nepoctivce z energetiky vyhnat?
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Předně, registrace samotná je určitě
věcí dobrou – už jen proto, že budeme
vědět, kdo tu profesi vykonává. Dnes
existují jenom rámcové odhady. Registr
ale nemá plnit pouze evidenční funkci. My i spotřebitelé od něj čekáme, že
oprávnění nezíská každý. V tom může
být potíž, protože kritéria jsou, řekněme, poměrně měkká.
Co bude muset žadatel splňovat?
Požadováno je vzdělání, praxe v oboru,
bezúhonnost či spolehlivost.
To nestačí?
Vzdělání je samozřejmostí, pokud chci
někomu radit. Praxi v oboru ale paradoxně budou mít i ti, kterým říkáme
šmejdi. A nemusejí ani lhát, oni se tím
skutečně živí.
Bezúhonnost, respektive její absence, by mohla pomoci. Jenomže zprostředkovatelé dnes podléhali pouze
obecnému dozoru. Jen málo jich bude
mít relevantní záznam, pro který bychom je mohli odmítnout.
Nakonec je tu spolehlivost. Na tu bychom se rádi spoléhali, ve finančnictví
jsou třeba žadatelé o zprostředkovatelskou licenci detailně prověřováni.
U energetických zprostředkovatelů to
zatím vypadá, že spolehlivost mohou
prokázat čestným prohlášením.
Takže šmejd čestně prohlásí, že se bude
chovat slušně a…
Přesně toho se obáváme. Už dříve
jsme říkali, že cesta podle nás vede
například přes přísnější kvalifikační požadavky. Nejde jen o to, že lepší kvalifikace zabezpečí lepší služby.
Motivem bylo i to, že pokud někdo
investuje do svého vzdělání nebo
do vzdělávání zaměstnanců, myslí to
s podnikáním opravdu vážně. A ten,
kdo to vážně nemyslí, tomu bychom
neměli vycházet vstříc.
Zmiňoval jste oblast financí jako inspiraci
pro regulaci energetických zprostředkovatelů. Jak to funguje tam?
Ve finančnictví je kvalifikace důkladně
ověřována, přezkušována, a to nejenom zpočátku. Po zprostředkovatelích,
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Když k vám nějaký zprostředkovatel přijde nebo zavolá,
budete si moct zkontrolovat, zda je skutečně registrovaný.
Pokud vám svou nedbalostí, nebo dokonce úmyslně způsobí
škodu, budete si na něj moct stěžovat, a to přímo u nás. Nad
zprostředkovateli nově budeme mít dozor.

alespoň u vybraných typů produktů, je
výslovně požadováno soustavné vzdělávání a jeho výsledky jsou pravidelně
ověřovány. Právě to považuji za moment, který výrazně pomohl snížit počty
zprostředkovatelů a vytvořil tlak na zvyšování kvality pro ty, co v oboru chtějí
zůstat.
Někdy slýchám, že regulace zbytečně zatěžuje podnikání. Dokonce
od některých politiků slyšíte, že je tu
přeregulováno. Opravdu si to ale někdo myslí v kontextu lichvářů či energetických šmejdů? Už naše babičky
věděly, že hrubý pytel se nedá látat
hedvábím.
Připravuje se už ERÚ na registraci?
Samozřejmě, ale rádi bychom se připravovali víc a konkrétněji, což je problém, pokud stále nemáme schválený
zákon. Těžko například vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele systému
registrací nebo spustíme informační
kampaň pro spotřebitele, když nevíme, kdy a co začne platit. Účinnost
má sice novela navrhovanou od ledna
příštího roku, jenomže předcházející
pokusy nedopadly, a kdybychom dříve
nepočkali, už bychom dnes platili třetí
kampaň, potřetí sháněli nové zaměstnance, potřetí zahajovali výběrová řízení a tak dále. Když hospodaříte s veřejnými penězi, takhle je rozhazovat
nemůžete.
Předpokládejme, že novela zákona projde,
1. ledna se registrace spustí. Co se tedy
změní?
Změní se to, že když k vám nějaký
zprostředkovatel přijde nebo zavolá,
budete si moct zkontrolovat, zda je
skutečně registrovaný. Když vám pak
svou nedbalostí, nebo dokonce úmy-

slně způsobí škodu, budete si na něj
moct stěžovat, a to přímo u nás. Nad
zprostředkovateli nově budeme mít
dozor.
Nezapomínejte však, že skutečně
začínáme. Když zprostředkovatel pochybí, budeme mu muset chybu teprve prokázat, navíc bude muset jít
o pochybení závažné nebo opakované.
Vzhledem k zákonným lhůtám a možnosti odvolání to zabere měsíce. Teprve potom ho budeme moct z registru
vyškrtnout.
Pro spotřebitele z toho plyne jasná
rada, že alespoň zpočátku nemohou
registraci brát jako 100% záruku toho,
že k nim přišel slušný zprostředkovatel. K tomu se musíme postupně dopracovat.
Vy nás ale nástrahami letos znovu provedete, že?
Přinejmenším na stránkách Mostů
ano a věřím, že až se podaří zvládnout
pandemii, znovu se budeme potkávat
i na setkáních, která Národní rada osob
se zdravotním postižením pořádá. I jediná přednáška pro několik desítek lidí
znamená, že ušetříme desítky potenciálních telefonátů a hlavně problémů,
do kterých by se posluchači jinak mohli
dostat. Kolegové, kteří na přednášky
jezdí, přitom kvitují, jak pozorné před
nimi sedí obecenstvo. Proto nepřeháním, když řeknu, že z naší spolupráce
máme upřímnou radost.
Děkujeme za milá slova a na články od ERÚ
se budeme těšit.
My děkujeme vám i čtenářům. 
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TEXT: Radka Svatošová
FOTO: Křižovatka handicap centrum, o. p. s.

VYDEJTE SE ZA NÁMI
K BLAHOBYTU
Upozorňujeme, že od dubna 2021 je Regionální pracoviště NRZP ČR pro Pardubický kraj včetně
Poradny NRZP ČR v Pardubicích přestěhováno do nových, plně bezbariérových a velkoryse
řešených prostor na adrese:

K BLAHOBYTU 1763
530 02 PARDUBICE-ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ
Kontaktní údaje pracovnic zůstávají nezměněné.
V některým z příštích čísel časopisu
MOSTY se můžete těšit na reportáž ze

zbrusu nového komunitního centra pro
osoby s handicapem Nová křižovatka,
jehož součástí jsou i naše prostory. 
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FOTO: G
 abriela Drastichová – foto Kryštof Peterka,
Karel Giebisch – foto archiv K.G.

POMOC ZRAKOVĚ
POSTIŽENÝM
PŘI ZÍSKÁVÁNÍ POMŮCEK
Jaké jsou možnosti získání finančních prostředků na kompenzační pomůcky zejména pro osoby
se zrakovým postižením? A jak se připravit na úspěšné jednání a žádost na Úřadu práce?

P

okročilé asistenční pomůcky mohou být finančně velmi nákladné, proto
si lidé s těžkým zrakovým postižením
často pořizují pomůcku z příspěvku
na zvláštní pomůcku od Úřadu práce.
Proces je pro všechny žadatele totožný, lišit se může přístup jednotlivých
úředníků a také kompetence posoudit potřebnost pomůcky s ohledem
na stupeň zrakového postižení a jeho
prognózu i adekvátnost výběru pomůc-

ky zejména v době rychlého technologického pokroku. Žadatelé, kteří propadnou sítem při posuzování nároku
na příspěvek na zvláštní pomůcku, se
mohou obrátit na nadace a nadační
fondy, které na pomůcky přispívají.
Jsem moc ráda, že pozvání k rozhovoru přijala Gabriela Drastichová,
ředitelka Nadačního fondu Českého
rozhlasu a Světlušky. V druhé části
rozhovoru dáme prostor konzultanto-

vi Karlu Giebischovi, zrakově handicapovanému IT specialistovi, který se
zabývá nejen přístupností aplikací pro
nevidomé, ale i poradenstvím ohledně
kompenzačních pomůcek. Karel se
s námi podělil o své zkušenosti s jednáním s úřady při posuzování příspěvku na tyto pomůcky ze stran úřadů
a zažité postupy, jak při získávání příspěvku uspět, nikoli pohořet.
Přetrvávající pandemie ukazuje, že
asistenční technologie mohou představovat velkou pomoc pro lidi se zrakovým
postižením v momentě, kdy kontakt
s ostatními osobami mimo úzkou rodinu může představovat velké zdravotní
riziko. Jednou z takových pomůcek je
i kamera OrCam MyEye. Přístroj o velikosti prstu vážící pouhých 22,5 g je
magneticky připojen na stranici brýlí. Je
vybaven kamerou s vysokým rozlišením
a malým reproduktorem. Jeho umělá
inteligence uživateli po zaškolení podává zrakové informace: přečte tištěné
texty na různém povrchu, na papíře,
monitoru či displeji, které dokáže přečíst lidské oko, poznává barvy, rozeznává tváře a bankovky a na základě
čárových kódů také produkty, oznamuje čas. Zařízení lze kombinovat i s naslouchátkem v případě poškození sluchu. Díky této pomůcce se klient může
osamostatnit, zůstat aktivní v rámci
pracovního zařazení, dále se vzdělávat
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nebo se věnovat práci v domácnosti či
koníčkům.
Gabrielo, Světluška reaguje na současnou
složitou ekonomickou situaci mnohých
osob se zdravotním postižením. Nyní jste
připravili osvětovou kampaň zaměřenou
na prvožadatele se zrakovým postižením.
Světluška pomáhá těžce zrakově postiženým už od roku 2003, ale nelze
spoléhat na to, že jste-li na trhu dlouho, bude vás každý znát. Tedy nejen
v souvislosti s pandemií, ale i proto, abychom se dostali do povědomí mladších generací i lidí s těžkým
zrakovým postižením, kteří nejsou
zasíťovaní a nemají instantní přístup
k informacím, jsme spustili osvětovou
kampaň. Obracíme se v ní na lidi se
zrakovým postižením, kteří o Světlušce doposud neslyšeli nebo neměli
potřebu o podporu žádat, ale jejich
situace se změnila. Také na rodiny pečující o dítě, dospělého či seniora se
zrakovým postižením, aby věděly, že
se na nás mohou obrátit, když se dostanou do finanční tísně a budou potřebovat přispět na pomůcky či služby.
V neposlední řadě, a z toho mám velkou radost, oslovujeme i blízké zrakově postižených, kteří si všimnou, že se
kolegovi či kamarádce výrazně zhoršuje zrak a Světlušku doporučí.
Od 1. ledna 2021 jste ve Světlušce zavedli
nové pravidlo, že nepřispíváte na 10 % spoluúčast k příspěvku na zvláštní pomůcku
od Úřadu práce.
Ano, je tomu tak. Vzhledem k tomu,
že o snížení doplatku z důvodu nedostatku finančních prostředků může
osoba s těžkým zrakovým postižením
požádat při podání žádosti o příspěvek
na zvláštní pomůcku na Úřadu práce,
chceme, aby této možnosti naši žadatelé využili. V případě, že jim není vyhověno a oni jsou v prokazatelné finanční
tísni, mohou o podporu při nákupu pomůcky požádat i Světlušku. Na každou
životní situaci našich žadatelů hledíme
s respektem a posuzujeme individuálně, primárně ale cílíme naši pomoc
na ty, kteří na podporu od státu nedosáhnou, ale pomůcku pro svůj život

s těžkým zrakovým postižením potřebují nebo v důsledku rychlé progrese vady
zraku potřebovat budou.
Často se stává, že klientovi pomůcka není
přiznána, protože nespadá do kategorie,
ve které je pomůcka financována. V jakých
případech se může klient obrátit právě
na Světlušku?
Uvedu to konkrétně na příkladu OrCamu. U pomůcky, na které Úřad práce
přispívá, ale klient nespadá do kategorie, ve které je pomůcka financována,
požadujeme doložení zamítnutí žádosti Úřadem práce nebo stanovisko odborného nezávislého pracoviště, které
potvrdí, že žadatel by v případě žádosti
na Úřadě práce dostal zamítavé stanovisko z důvodu nesplnění příslušnosti ke kategorii zrakového postižení.

V tomto případě nemusí nechat žádost
zamítnout a může se na nás obrátit
rovnou. Každou takovou žádost pak
posuzuje komise nezávislých odborníků Světlušky, která o podpoře a její výši
rozhoduje.
Děkuji vám za rozhovor a ať se vám i Světlušce nadále daří!
A nyní dám slovo Karlovi.
Karle, nejdříve pogratuluji k oceněním, které jste získal za svoji práci. Na ocenění hejtmana Olomouckého kraje za prospěšnou
práci pro handicapované v roce 2019 navázal v roce 2020 titul Moneta Živnostník roku
za Olomoucký kraj, Srdcař roku za Olomoucký kraj a celostátně jste se umístil na druhém místě v soutěži Živnostník roku.
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veřejnost nezná a též mi připadá, že nejsou jednotné pro všechny úřady. V případě, že se nelze nijak rozumně s úředníkem domluvit, doporučuji se obrátit
na úředníkova nadřízeného a s ním probrat vše podstatné. Pokud to není možné, navrhuji úředníkovi pohrozit, že se
budete muset obrátit na vyšší instanci,
např. generální ředitelství Úřadu práce.
Toho se většinou zaleknou a jsou mnohem vstřícnější.

Děkuji za příležitost oslovit čtenáře časopisu Mosty. Svoje ocenění vnímám
jako potvrzení, že moje snaha bojovat
za přístupnost běžných uživatelských
nástrojů a institucí a jejich přístupnosti
pro zrakově handicapované uživatele
má smysl. Jsem přesvědčen, že člověk
s handicapem má využívat zcela stejné
nástroje, mobilní aplikace a webové
stránky, jako kdyby žádný handicap neměl.
Pojďme se věnovat tématu, jak efektivně žádat o kompenzační pomůcky. Již představa,
že nesu žádost na Úřad práce mnohé potenciální žadatele odradí.
Není divu. Mnozí se zaleknou administrativy a komplikací, které mohou při
tomhle procesu nastat. Často také žadatelé vyrazí na Úřad práce, kde očekávají od úředníků pochopení a pomoc při
zpracovávání žádosti. V dobré víře se
s úředníky dají do řeči, horlivě jim popisují, jakou pomůcku chtějí a k čemu
jim bude sloužit. Očekávají podporu
a pomocnou ruku. Té se jim ovšem ne
vždy dostane. Samotní úředníci někdy
pomohou, jindy se ovšem snaží odradit
žadatele svým jednáním a přesvědčováním, aby si raději požádal o jinou variantu pomůcky. Argumentují, že danou
pomůcku přeci nemůže naplno využí66

vat, její pořízení je zbytečné, má raději
sáhnout po něčem levnějším atd. Tím
pádem slabší jedinci komunikaci s úřady často vzdávají a od žádosti upouští.
A to zcela zbytečně.
Úředník by nikdy neměl rozporovat, na jakou pomůcku má dotyčný nebo dotyčná nárok, pokud ji mají předepsanou. Realita je
ovšem jiná...
Celou záležitost by vyřešila jednotná
metodika, která dosud nebyla buď vytvořena nebo uvedena do praxe. Není
divu, úřadům se v některých případech
skutečně složitě argumentuje. Nejhorší
je to v případech, kdy daný úředník nepřipouští diskusi, a pokud nepřistoupíte
na jeho podmínky, máte prostě smůlu.
Úředníci mnohdy za svoji aktuální situaci a jednání nemohou. Řídí se interními
pokyny daného úřadu. Bohužel
ty kromě samotných
úředníků

Poskytováním zvláštních neboli kompenzačních pomůcek se věnujete více jak šest
let a s procesem žádosti máte bohaté zkušenosti. Jak tedy na to a jak se nenechat
odradit?
Předně musíte vědět, co vlastně chcete. Pokud nemáte jednoznačnou představu o pomůcce, kterou požadujete,
těžko předložíte úřadům pádné argumenty a těžko uspějete. Nedoporučuji
požádat o vyřízení žádosti třetí stranu.
Samozřejmě to lze na základě udělení
plné moci, některé specializované firmy
to i dělají, aby žadatel nemusel s úřady
nic řešit. Samozřejmě si nechte poradit,
třeba i vyplnit formulář žádosti, ale celý
proces absolvujte vyloženě jako žadatel bez zastupování další osobou. Když
úřady jednají přímo s žadateli, úředníci
bývají vstřícnější a ochotnější, než když
žadatele zastupuje nějaká firma či organizace.
Jedním z vašich doporučení, které se hodí
nejen do doby pandemie, je vše vyřizovat
s úřady písemně.
Doporučuji si založit datovou schránku
a komunikovat s úřady jen písemně. Vše
posílat datovou schránkou. Vše chtějte
písemně a nejlépe do datové schránky,
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takovou podobu pomůcky, která vám
bude nejvíce vyhovovat a splňovat vaše
požadavky.
Co když mi nárok na pomůcku není přiznán?
Posledním krokem je vydání rozhodnutí
o přiznání nebo nepřiznání příspěvku
na pomůcku. Pokud zmeškáte předchozí krok v podobě obnovení řízení,
rozhodnutí je mnohem náročnější zvrátit, pokud s ním nesouhlasíte. Samozřejmě lze podat odvolání, ale pokud
nemáte opravdu pádné argumenty,
může vaše snaha skončit tímto prohlášením ze strany úřadů: „Odvolání se zamítá, protože žadatel nevyužil možnosti
seznámení se s podklady před vydáním
rozhodnutí.” Proti tomuto tvrzení není
téměř co namítnout. Úřad jasně sděluje, vaše minus. Samozřejmě můžete se
zkusit odvolat ještě jednou ještě s pádnějšími argumenty než v prvním odvolání. A doufat. Následně nechat žádost
zrušit a požádat si znovu. Tím pádem
vše absolvovat od začátku...
Pane Giebischi, děkuji za rozhovor. Ať se
vám i nadále daří ve vaší práci.

i kdyby šlo i o nějakou drobnost. Pokud
totiž v budoucnu vznikne nějaká komplikace, písemnou komunikaci snadno doložíte na vyšší instance. Tento postup se
může hodit třeba i během odvolání proti
rozhodnutí o přiznání příspěvku.
Schvalování konkrétní pomůcky je úřední
proces, který má i pevně dané lhůty.
Hlídejte si průběh řízení neboli proces žádosti. Pokud obdržíte informaci
o pozastavení řízení, tak to znamená,
že řízení bylo pozastaveno z důvodu
shromažďování podkladů pro vydání
rozhodnutí. V tomto okamžiku jste většinou vyzváni k posouzení zdravotního
stavu, kdy váš obvodní a oční lékař
musí vyplnit zaslané dotazníky a poslat
je na úřad. Tohle už všechno probíhá
on-line, a vy tak mnohdy ani k lékaři nemusíte chodit, pokud je s vaším stavem
obeznámen.
V okamžiku, kdy obdržíte oznámení o obnovení řízení, zbystřete. Tohle

znamená, že úřad shromáždil dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí
o přiznání nebo o nepřiznání příspěvku na pomůcku. Tento dopis je za mě
velice důležitý. Málokdo to ví, ale tento
dopis o obnovení řízení též představuje výzvu k akci ze strany žadatele.
Od obdržení obnovení řízení máte totiž osm dnů, kdy můžete nahlédnout
do shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí. Tím myslím, že si můžete z vlastní vůle prostudovat shromážděné podklady k žádosti a pobavit
se s úřady o tom, jak ve věci žádosti
plánují rozhodnout. Je to moment, kdy
přichází ke slovu vaše argumenty, proč
chcete získat tu či onu pomůcku. V této
chvíli se totiž dá do výše příspěvku
ještě zasahovat, po vydání rozhodnutí
je to téměř nemožné. Poraďte se tedy
s tím, od koho si pomůcku pořizujete,
nahlédněte do shromážděných podkladů ze strany úřadů a udělejte vše pro
to, abyste ve výsledku dostali skutečně

Poslední slovo patří Janu Cejthamrovi, který
OrCam zastupuje v České republice.
Jsem rád, že jsme tímto článkem mohli povzbudit potenciální žadatele. Naši
distributoři jsou připraveni klientům
pomoci s přípravou žádosti. Doufáme,
že OrCam bude schvalován i pro žadatele tzv. „kategorie C“. OrCam byl
doposud schválen jako pomůcka pro
kategorii žadatelů zařazených do skupiny s úplnou slepotou, praktickou
slepotou obou očí a pro skupinu pacientů s těžce slabým zrakem – zraková
ostrost menší než 3/60 (0,05) a lepší
než 1/60 (0,02). Loňská studie provedená as. MUDr. Zorou Dubskou, CSc.,
na 1. Lékařské fakultě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poukazuje
na prospěšnost používání přístroje pro
silně slabozraké nemocné, u nichž jsou
významně omezeny schopnosti a dovednosti zajišťující soběstačnost, například spojené s makulární degenerací či
Startgardovou chorobou. 
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OKÉNKO
DO PORADEN NRZP ČR
V důsledku koronavirové pandemie
bude můj zaměstnavatel nucen propouštět. Obávám se, že bude ohroženo i mé
místo. Na co si mám dát při výpovědi
pozor a jaká je výše odstupného? Jakou
formou je nejlepší pracovní poměr ukončit a je možné se případně nějak bránit?
Zásadní rozdíl je v tom, zda vám dá
zaměstnavatel výpověď z pracovního
poměru, nebo zda s vámi bude chtít
uzavřít dohodu o rozvázání pracovního
poměru. Každá z těchto forem skon68

čení pracovního poměru je rozdílná
a představuje jiné podmínky.
U výpovědi z pracovního poměru vyplývají vaše nároky přímo ze zákoníku
práce. Pokud by byla uplatněna výpověď z organizačních důvodů podle
§ 52, kam spadá např. nadbytečnost
nebo zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, má zaměstnanec automaticky nárok na odstupné
ve výši 1 až 3násobku průměrného výdělku. Jeho výše se odvíjí od délky pra-

covního poměru, kterou u zaměstnavatele odpracoval. Výpovědní lhůta je
minimálně dvouměsíční. Po tuto dobu
stále trvá váš pracovní poměr, i kdyby
pro vás již zaměstnavatel neměl práci.
Pokud by zaměstnavatel nechtěl, abyste již do práce chodila, jednalo by se
o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má v tomto
případě nárok na plnou náhradu mzdy.
Pokud byste chtěla napadnout neplatnost výpovědi soudní cestou, musí-

PORADNA

te tak učinit nejpozději do dvou měsíců
od uplynutí výpovědní doby. A v případě
uplatnění nároku na náhradu mzdy,
pokud soud rozhodne o neplatnosti
výpovědi, musíte oznámit zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání. Od té doby až do dne, kdy vám
zaměstnavatel opravdu umožní výkon
práce, máte nárok na náhradu mzdy
ve výši průměrného výdělku. Pokud by
toto období trvalo déle než 6 měsíců,
soud může výši náhrady po této době
přiměřeně snížit.
Při dohodě o rozvázání pracovního poměru si musí zaměstnanec dávat větší pozor na formulace uvedené
v dohodě. Pro zachování nároku na odstupné musí být v textu výslovně uveden buď předmětný důvod ukončení
pracovního poměru (tj. nadbytečnost,
zrušení konkrétního pracovního místa
apod.) nebo přímo sjednáno odstupné. Zaměstnavatelé se bohužel často
pokouší se svými zaměstnanci uzavřít
dohody bez uvedení důvodu i nároku
na odstupné. Takto se mohou zaměstnanci o odstupné připravit, i když jsou
důvodem organizační důvody.
V případě podpisu pod nevýhodně sepsanou dohodou se lze jen těžko právně
bránit. V pracovněprávním sporu by bylo
nutné prokázat skutečný důvod uzavření dohody. U dohody může pracovní poměr skončit dnem jejího podpisu,
neuplatňuje se nutně výpovědní doba.
Před podpisem je proto lepší se s někým
poradit nebo si vzít čas na rozmyšlenou
a obsah dohody a z ní vyplývající důsledky si prověřit. Není povinností dohodu
podepsat bezprostředně, o podmínkách je možné vyjednávat, včetně výše
odstupného. Při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů zákoník práce upravuje jen
spodní výši odstupného, je tedy možné
se dohodnout i na vyšší částce, než je
zákonné minimum.
Byla jsem propuštěna ze zaměstnání
a dostala tříměsíční odstupné. Zaeviduji se na úřadu práce, ale podpora v nezaměstnanosti nebude vysoká. Chci se

tedy zeptat, zda bych měla v případě, že
zaměstnání tak rychle neseženu, nárok
na příspěvek na bydlení a jaké jsou podmínky pro jeho získání? Žiji jen s dcerou,
která zatím ještě studuje.
Nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmu jeho
a společně posuzovaných osob nestačí
k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň
těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů je
nižších než normativní náklady stanovené zákonem (průměrné náklady
na bydlení podle velikosti obce a počtu
členů domácnosti). Výše normativních
nákladů se každý rok mění a je rozdílná pro nájemní byty a pro byty družstevní a v soukromém vlastnictví. Výše
příspěvku se pak stanoví jako rozdíl
mezi skutečnými náklady na bydlení (až do výše normativních nákladů)
a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
Bytem se pro účely tohoto zákona
rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým
stavebně technickým uspořádáním
a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání
určeny podle stavebního zákona nebo
jsou zkolaudovány jako byt.
O příspěvek na bydlení se žádá
na kontaktním pracovišti krajského
úřadu práce dle místa trvalého bydliště, oddělení státní sociální podpory.
K žádosti je nutné doložit příjmy žadatele a osob s ním společně posuzovaných (všichni obyvatelé společné
domácnosti – pozor, dříve se to týkalo
pouze osob s trvalým pobytem) a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Příjmem se rozumí mzda nebo plat
ze zaměstnání, příjmy z podnikatelské
činnosti či jiné samostatně výdělečné
činnosti. Započítává se do něj také přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
podpora v nezaměstnanosti, alimenty,
důchod a dávky nemocenského pojištění. Za nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky se dokládá potvrzení o studiu nebo potvrzení

o zdravotním stavu (v případě dítěte se
zdravotním postižením).
Mezi odůvodněné náklady na bydlení patří nájemné (až do výše obvyklého
nájemného, příp. cílového nájemného),
úhrady za služby spojené s užíváním
bytu (náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady
za dodávku tepla [dálkové vytápění]
a centralizované poskytování teplé
vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor
v domě, odvoz odpadních vod a čištění
jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady
za pevná paliva – ta jsou stanovena
zákonem dle počtu osob). Uhrazené
náklady na bydlení, včetně případného
ročního vyúčtování, se musí ÚP dokládat každé čtvrtletí. Stejně tak i příjmy,
které se dokládají za každou posuzovanou osobu samostatně.
Při podání žádosti o příspěvek na bydlení je nutné předložit také doklad
o vlastnickém nebo nájemním vztahu
žadatele k nemovitosti.
Příspěvek na bydlení je vyplácen
měsíčně. Lze ho vyplatit i zpětně, a to
o jedno čtvrtletí od měsíce, kdy vám byl
schválen.
Pracovníci ÚP mohou od července
2020 při hodnocení nároku na příspěvek provést v bytě kontrolu. Mohou ji
však vykonat jen na základě vašeho
předchozího souhlasu a na místě se
musí prokázat služebním průkazem
a zvláštním oprávněním. Pokud byste
s kontrolou nesouhlasila nebo byste
znemožnila provedení šetření k ověření skutečností rozhodných pro nárok
na dávku a její výši, příspěvek na bydlení vám nebude přiznán nebo již přiznaný může být odejmut.
Pozor, na příspěvek na bydlení nemají nárok ti, kteří splácejí hypotéku!
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Jsem po úrazu páteře po autonehodě.
Podala jsem si žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
Na základě vyjádření lékařky orgánu
nemocenského pojištění mi bylo příslušnou OSSZ vydáno rozhodnutí o nepřiznání výplaty nemocenského po uplynutí
podpůrčí doby. Mám možnost se proti
rozhodnutí posudkové lékařky orgánu
nemocenského pojištění odvolat?
Prostřednictvím formuláře si pojištěnec žádá o výplatu nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby, s tím, že
na základě vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění bude příslušnou
OSSZ vydáno rozhodnutí o přiznání či
nepřiznání nemocenského po uplynutí
podpůrčí doby.
Žádost o výplatu nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby lze podat
nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. Je-li žádost podána dříve než 1 měsíc před
uplynutím podpůrčí doby, běží lhůta pro
vydání rozhodnutí od počátku 1 měsíce přede dnem, kterým podpůrčí doba
uplyne.
Proti rozhodnutí příslušné OSSZ
o nepřiznání výplaty nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby je možné podat odvolání. Odvolání proti tomuto rozhodnutí se podává do 15 dnů ode dne
jeho doručení u příslušné OSSZ, která
rozhodnutí vydala.

Pokud vám nebude v tomto stádiu
řízení plně vyhověno, je celý spis, včetně stanoviska okresní správy, předán
České správě sociálního zabezpečení,
která představuje nadřízený odvolací
orgán.
Na úrovni druhé instance opět dochází k posouzení zdravotního stavu
a na základě nového odborného lékařského vyjádření je ve věci rozhodováno.
Fakticky tak dochází k posuzování zdravotního stavu celkem třikrát, dvakrát
na úrovni okresní správy sociálního
zabezpečení a potřetí na úrovni odvolacího orgánu.
Poslední možností je soudní přezkum
rozhodnutí. V případě umožnění soudního přezkumu rozhodnutí by muselo
opětovně dojít k posouzení zdravotního
stavu pojištěnce, který by byl podroben
odborné kontrole již počtvrté.
Žalobou se může domáhat zrušení
rozhodnutí ten, kdo tvrdí, že rozhodnutím správního orgánu byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku
porušení svých práv v předcházejícím
řízení. Žalovaným je správní orgán, který rozhodl v posledním stupni. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí okresní
správy sociálního zabezpečení je příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

Důvodem pro odvolání může být například nesprávné posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem.

Dostal jsem se do situace, kdy si musím
z důvodu stále se zhoršujícího zdravotního stavu pořídit invalidní vozík. Jaký
je rozdíl mezi tím, když si vozík pořídím
na vlastní náklady nebo na pojišťovnu?

V prvním stupni v této věci rozhoduje příslušná okresní správa sociálního
zabezpečení, jejíž rozhodnutí vychází
ze závazného stanoviska posudkové
lékařky. Máte právo proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, ve kterém
uvedete důvody a na jehož základě
je OSSZ povinna vyžádat si opětovné
vyjádření lékařky posudkové služby,
zda na svém původním stanovisku
trvá a zda nejsou dány důvody k jeho
změně.

Invalidní vozík je zdravotnická pomůcka, na kterou máte nárok jednou
za pět let v případě indikace dané zdravotním stavem, a to vždy v základním,
ekonomicky nejméně náročném provedení. Podle míry postižení vám může lékař předepsat mechanický nebo elektrický vozík. Na elektrický vozík máte
nárok ve chvíli, kdy jsou kromě dolních
končetin postižené i horní končetiny
nebo máte závažné interní onemocnění. V takovém případě po vás ale pojiš-
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ťovna bude chtít doložit ještě oční, psychologické a interní vyšetření.
Vozíky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti rehabilitace, ortopedie,
neurologie či interna. Tato skupina
zdravotnických prostředků je předepisována na poukaz a podléhá schválení
revizního lékaře. Proto je vždy součástí
předpisu žádanka o schválení (povolení). Na poukaz lze předepsat pouze
zdravotnický prostředek, kterému byl
přidělen kód a byl zařazen do číselníku zdravotnických prostředků. V případě uhrazení zdravotnického prostředku
pojišťovnou se tento prostředek stává
jejím majetkem. To znamená, že když
se pojišťovna z nějakého důvodu rozhodne, že ho nepotřebujete, musíte jí
ho vrátit. Stejně je tomu bohužel i v případě, kdy vám pojišťovna dá na vozík
příspěvek a zbytek si doplatíte sami.
Pokud nechcete absolvovat tento
schvalovací proces a čekat na schválení vozíku revizním lékařem, můžete si
invalidní vozík pořídit na vlastní náklady. Hlavní výhodou je, že vozík bude váš
a nikdo po vás nemůže požadovat jeho
vrácení. Vyberete si přesně takový, jaký
chcete a potřebujete. Když požadujete
vozík na pojišťovnu, lékař může vybírat jen z těch nejobyčejnějších vozíků,
které má zdravotní pojišťovna ve svém
číselníku. Ne vždy jsou úplně pohodlné. Revizní lékař, který nárok schvaluje, může zvolit tu nejlevnější variantu
a vydá vám vozík repasovaný (vozík,
který již byl používán, ale před dalším
prodejem je řádně zkontrolován a případné závady odborně odstraněny).
Pokud půjde o novější model, můžete
na vozík stejně doplácet. I když máte
na vozík nárok, úhrada pojišťovny nemusí pokrýt všechny náklady.
S finanční náročností při pořízení
vozíku na vlastní náklady vám může
pomoci například některá nadace či
nadační fond zabývající se pomocí osobám se zdravotním postižením. 

CITROËN C3 AIRCROSS
ROBUSTNÍ STYL A ZVÝŠENÁ POZICE PŘI ŘÍZENÍ
SKLOPNÉ A POSUVNÉ SEDAČKY VE DRUHÉ ŘADĚ
HANDS FREE PŘÍSTUP A STARTOVÁNÍ VOZU

HANDYCARS
Automatická převodovka u většiny modelů Citroën
Cenové zvýhodnění pro zdravotně postižené
Výhodný spotřebitelský úvěr s akontací již od 0 %, délka splácení až 7 let
Havarijní pojištění se slevou 30 % a spoluúčastí až 0 %
Sociální poradenství
Komplexní servisní služby
Speciální úpravy vozů
Privátní autoškola pro ZTP

Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 60 000 km (nelze kombinovat s podmínkami
pro velkoodběratele). Spotřeba a emise CO2 modelu C3 Aircross v kombinovaném provozu 4,7–6,6 l/100 km,
123–148 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

www.handycars.cz

infolinka Citroën: 222 352 277
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TEXT a FOTO: © Automobiles Peugeot

3008 A 5008:

SUV OD PEUGEOTU STÁLE NA VLNĚ ÚSPĚCHU
Ve světě aut nenajdete segment, který by zažil tak překotný růst jako C-SUV. Peugeot na tuto
vlnu naskočil v roce 2016, když odhalil Peugeot 3008. Tento výrazný model vzbudil na trhu
značný rozruch a obrovský zájem klientů. O svých kvalitách přesvědčil i porotce nejprestižnější
automobilové soutěže, kteří ho pro rok 2017 zvolili evropským Autem roku, a to jako první SUV
v 50leté historii ankety. Krátce nato zasadil Peugeot konkurenci další úder, když do vysoce
atraktivního segmentu přidal další model, Peugeot 5008. Obě „esúvéčka“ se na trhu prosadila.
Větší 5008 má na svém kontě přes 300 tisíc celosvětově prodaných vozů, menší 3008 dokonce
přes 800 tisíc. A jejich vítězné tažení SUV trhem zdaleka nekončí. Na začátku letošního roku
totiž do Česka dorazily jejich modernizované verze, které jsou reprezentativnější, atraktivnější
a s výbavou na úrovni prémiových segmentů.

P

rvní fotky facelifovaných modelů se
objevily už na podzim loňského roku.
Výrobní, dopravní, prodejní a různá
další omezení současné doby však
v mnoha zemích posouvala uvedení vozů na trh dál a dál. Česko však
bylo mezi prvními evropskými země72

mi, kam se novinky dostaly. Přesto
byl podle ředitele značky Peugeot
v ČR Marca Venturiniho nejvyšší čas:
„Na nové modely máme už teď převis
objednávek, zákazníci i koncesionáři
jsou z nového stylu a výbavy nadšení.
Při pohledu na design těchto vozů se

ani nechce věřit, že se jedná o facelifty a ne o nové generace.“
Design obou modelů skutečně prošel nepřehlédnutelnými změnami. Zejména z čelního pohledu zaregistrujete
novou velice atraktivní bezrámovou
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masku. Designových změn ovšem objevíte mnohem víc. Nová jsou zadní Full
LED světla, přepracovány byly i přední
LED světlomety, které jsou nyní agresivnější. Navazují na ně zalomená
světla pro denní svícení s chromovou
špičkou. Pro zvýraznění sportovního
charakteru vozů byly do nového nárazníku integrovány lesklé boční černé
mřížky sání a lakovaný chránič prahu.
Přibyl také stylový designový set „Black
Pack“ a nové odstíny karoserie. Peu-

geot 3008 dostal zářivě modrý třívrstvý
lak nazvaný Vertigo a tmavší modrou
Célèbes. Stejnou tmavě modrou nyní
nabízí i Peugeot 5008 a k tomu rozšířil
paletu o novou oranžovou Cuprit. Vizuálně jsou si oba vozy velmi podobné.
Liší se však rozměry a pohony. Peugeot
5008 trumfne svého menšího bratra
prostornějším interiérem i zavazadelníkem a třetí řadou sedadel, Peugeot
3008 naopak kontruje lepší dynamikou
a možností plug-in hybridního pohonu.

Naopak z hlediska výbav si oba peugeoty nemají co vyčítat. Nabídky asistenčních prvků jsou takřka identické,
a i zde se oproti předfaceliftovým verzím udály velké změny. Nový je například adaptivní tempomat s funkcí
Stop & Go, který zajistí automatické
rozjetí vozu, pokud bylo zastavení kratší
než 3 vteřiny. Tento prvek výbavy v kombinaci s funkcí Lane Positioning Assist,
udržující vozidlo v jízdním pruhu, vám
nabídne poloautonomní řízení. Zcela
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nyní digitální a plně konfigurovatelná.
Nový je i desetipalcový centrální displej, který je doplněn elegantními klávesami pro přístup k hlavním funkcím,
k nimž patří například rádio, klimatizace nebo ovládání telefonu. Komfortní
sedadla jsou pokryta vysoce kvalitním
čalouněním, mimořádně efektní je například červená kůže Nappa. Celkový
pocit pohodlí završuje vícebodová masážní funkce, otvíratelné střešní okno
nebo špičkový Hi-fi systémem FOCAL.

přepracovaný je i systém automatického nouzového brzdění poslední generace a systém varování před srážkou,
který rozpozná chodce a cyklisty, a to
ve dne i v noci, v rychlosti 5–140 km/
hod. Nové peugeoty umí také mnohem
lépe než jejich předchůdci číst dopravní značení. Naučily se poznávat i stop,
zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění
aj. Největší novinkou ve výbavě je však
systém nočního vidění neboli Night Vision, což je v segmentu kompaktních
SUV naprosto unikátní, jak potvrzuje
produktový manažer Peugeotu Miloslav
Doupal: „Tento doplněk výbavy najdete jen v prémiových kategoriích vozů.
V naší modelové řadě jím dosud disponovala pouze vlajková loď Peugeot
508 ve verzích fastback a SW. Jedná se
o systém, který umí za pomoci infračervené kamery rozpoznat osoby a zvířata
před vozem ve tmě nebo v podmínkách
s nízkou viditelností. Funguje na dálku
až 250 metrů, tedy více než dosah potkávacích světel. Infračervené záběry
zobrazuje na digitálním přístrojovém
panelu v zorném poli řidiče.“
Výrobci vozů vědí, že klíčový moment,
který rozhodne o koupi, je usednutí
za volant. Jakmile se zákazník pohodlně uvelebí a obklopí ho pocit pohodlí,
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útulnosti a kvality, prodejce tuší, že má
vyhráno. Názornými ukázkami jsou interiéry modelů Peugeot 3008 a 5008,
kde je patrné, že každičký detail byl
pečlivě promyšlen. Typické uspořádání interiéru Peugeot i-Cockpit, tvořené
vyvýšeným přístrojovým panelem, kompaktním volantem a velkým dotykovým
displejem, se posunulo o další úroveň
výš. Je modernější a luxusnější. Přístrojová deska s úhlopříčkou 12,3 palce je

Atraktivní novinkou je nová 3D online navigace s hlasovým ovládáním,
která je u vyšších výbav dodávána sériově. Dokáže nejen zprostředkovat řidiči
čerstvé dopravní informace poskytované renomovanou společností TomTom, ale umí také srovnat ceny paliva
na blízkých čerpacích stanicích, najít
volná parkovací místa v okolí a zjistit
ceny parkovného, přinášet aktuální informace o počasí, varovat před nebezpečnými úseky či upozorňovat na rychlostní radary. Všechny tyto konektivní
služby dostanou klienti zdarma na tři
roky, poté si mohou na webových stránkách Peugeotu přikoupit další období.
Označení SUV napovídá, že s vozy
tohoto segmentu se můžete bez obav
pustit do terénu. Ostatně vypovídají
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o tom i typické aspekty jako zvýšená
světlá výška, ochranné prvky karoserie či velká kola. Pohon všech kol však
není podmínkou. Peugeot 5008 ho
nenabízí, a to zejména z důvodu sedmimístného provedení, pro které by
úprava na čtyřkolku byla příliš komplikovaná. Na druhou stranu tento handicap kompenzuje nabídkou systému
Advanced Grip Control, jehož výhodou
je skutečnost, že nezvyšuje spotřebu
paliva a emise CO2 tak jako klasická
čtyřkolka, a dále pak cenová dostupnost (5 až 8 tisíc korun v závislosti
na úrovni výbavy). Advanced Grip Control je optimalizovaný protiprokluzový
systém se čtyřmi režimy: Standard,
Sníh, Bláto, Písek. Doplňují ho speciálně uzpůsobené celoroční pneumatiky
18“ Mud & Snow a funkce Hill Assist
Descent Control pro jízdu z prudkého
či zasněženého svahu.
Náročnější klienti hledající plnohodnotný pohon 4x4 pak mohou zvolit
Peugeot 3008 Hybrid4. Současně získají i vysoce ekologický vůz se spotřebou benzínu jen 1,3 litru na 100 km

a emisemi 29 g CO2/km. Peugeot 3008
Hybrid4 kombinuje tři motory, z nichž
jeden je benzínový a dva elektrické.
Spojí-li své síly, můžete si dopřát výkon
až 300 koní. Pokud naopak spalovací
motor vyřadíte a necháte pracovat jen
elektromotory, ujedete čistě na elektřinu na jedno nabití až 59 kilometrů.
Kromě pohonu Hybrid4 můžete zvolit
i slabší plug-in hybridní verzi s výkonem
225 koní a s podobným dojezdem,
ovšem bez pohonu 4x4. Obě plug-in
hybridní varianty mají samozřejmě nárok na používání registrační značky
s písmeny EL, a tudíž i na výhody, které z toho vyplývají včetně bezplatného
parkování na modrých zónách. Kromě
toho mají majitelé těchto vozů zaručen
časově neomezený přístup k balíčku
konektivních služeb e-Remote Control.
Díky tomu získají prostřednictvím svého
chytrého telefonu přehled o aktuálním
dojezdu vozu i o jeho stavu nabíjení.
Mohou také na dálku spustit dobíjení
a sledovat jeho průběh. Praktickou službou je i možnost předem si vytopit či vychladit vůz připojený ke zdroji, aby se
uživatel mohl vydat na cestu za ideál-

ních tepelných podmínek a s plně nabitou baterií.
Úskalím plug-in hybridů je nutnost
pravidelně vůz dobíjet, ideálně pomocí wall boxu, se kterým se baterie dobije za necelé dvě hodiny. Nemáte-li
možnost dobíjet, volte raději tradiční
spalovací motor, jinak budete zbytečně převážet přes 300 kilogramů vážící
baterii, což se na vaší spotřebě a emisích dost negativně projeví. U modelu
Peugeot 3008 můžete volit benzínový
tříválec PureTech o objemu 1,2 litru
a výkonu 130 koní nebo o 50 koní výkonnější čtyřválec o objemu 1,6 litru.
Chcete-li jezdit na naftu, pořiďte si čtyřválec BlueHDi 1,5 l o výkonu 130 koní,
a to buď s šestistupňovým manuálem
nebo osmistupňovým automatem. Peugeot 5008 nabízí kromě těchto motorů
i osvědčený a vysoce žádaný dvoulitrový diesel s výkonem 180 koní.
Cena Peugeotu 3008 startuje
na 562 000 Kč, Peugeot 5008 pořídíte
za 605 000 Kč. Nadstandardní pětiletou záruku mají oba vozy v ceně. 
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• šikmé schodišťové plošiny
• vertikální plošiny
• schodišťové sedačky
• stropní zvedací systémy
• ƐĐŚŽĚŽůĞǌǇ
• nájezdové rampy
• bazénové zvedáky
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ǁǁǁ͘ĂůƚĞĐŚ͘Đǌ
>d, Ͳ WZK SPOKOJENÝ ŽIVOT  BARIÉR Ͳ protože každý člověk ďĞǌ rozdílu Ɛŝ
zaslouží důstojný Ă komfortní život͘  ƉŽŬƵĚ ũĞŶŽŵ ƚƌŽĐŚƵ dokážeme zlepšit ŬǀĂůŝƚƵ
života lidí, kterým ŽƐƵĚ ŶĞďǇů nakloněn, ũĞ ƚŽ ƉƌŽ nás ƚĂ opravdová ƐĂƚŝƐĨĂŬĐĞ

:ƐƚĞ ƚŽ hlavně ǀǇ͕ naši ŬůŝĞŶƚŝ͕ ŬĚŽ nás ŝŶƐƉŝƌŽǀĂů Ŭ plánu ƌĞĂůŝǌĂĐĞ místa, ŬĚĞ ďǇĐŚŽŵ Vám ŵŽŚůŝ ukázat Ă předvést
všechny výrobky ƉŽĚ ũĞĚŶŽƵ střechou͘ Srdečně Vám ǌǀĞŵĞ ŶĂ prohlídku moderních ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬĚĞ ďƵĚĞƚĞ mít
možnost vyzkoušet Ɛŝ široké ƉŽƌƚĨŽůŝŽ našich výrobků͘ DÁREK ďƵĚĞ připraven ƉƌŽ každého imobilního návštěvníka!
EĂ naše zařízení můžete ŽĚ státu získat příspěvek minimálně ϵϬй ǌ celkové ĐĞŶǇ͘ WƌŽ více informací pište ŶĞďŽ
ǀŽůĞũƚĞ ůŝŶŬƵ ǌĚĂƌŵĂ ϴϬϬ ϯϬϯ ϯϬϰ ͊ Ă ŬŽŶǌƵůƚĂĐŝ ĂŶŝ ĐĞŶŽǀŽƵ nabídku Ƶ nás samozřejmě ŶŝĐ neplatíte͘

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NA POBOČCE V UHERSKÉM HRADIŠTI JEŠTĚ DNES ͊
sK>:dZD ϴϬϬϯϬϯϯϬϰ

Největší český výrobce s tradicí
Prohlídka a cenová nabídka zdarma
Rychlá realizace v rámci celé ČR
Individuální řešení na míru
Vysoká kvalita a bezpečnost
Prodloužená záruka min. 36 měsíců
Export do celého světa

>d,͕ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͘

Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště
dĞů͗ϱϳϮϰϮϬϱϭϱ
&Ăǆ͗ϱϳϮϰϮϬϱϵϬ
ŵĂŝů͗ĂůƚĞĐŚΛĂůƚĞĐŚ͘Đǌ

ǁǁǁ͘ĂůƚĞĐŚ͘Đǌ

VOLEJTE

ZDARMA

800 303 304
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RECEPTÁŘ SOBĚSTAČNOSTI
Většina z nás tráví doma mnohem více času než dříve. Setkáváme se se situacemi, jaké tady
za našich životů ještě nebyly. Obchody jsou zavřené, otvírací doba supermarketů je nejistá.
Možná se vám do davu nakupujících ani nechce. A možná právě díky tomu objevíte, že toho
spoustu zvládnete doma sami. V naší rubrice najdete jen jednoduché recepty. Mohou se vám
hodit, pokud bydlíte dál od civilizace, nemáte hned za rohem vietnamskou večerku anebo prostě
jen neradi absolvujete nákupy. Možná zjistíte, že než se vypravit do obchodu pro chybějící
majonézu nebo jogurt, je snadnější si je vyrobit.
A jedna vyzkoušená rada na závěr: Nemusíte sami sebe zavazovat k tomu, že budete všechno
zvládat svépomocí. Můžete si něco vytvořit jen občas, pro radost. Budete mít dobrý pocit, že jste
zase o kousek soběstačnější.

Domácí toustový chléb
Děti toustový chléb milují a vyžadují. Když si ale přečtu
informaci o složení průmyslově vyráběných toustových chlebů, přestanu mít chuť je kupovat. Jednu výhodu tyhle výrobky ale mají: díky obsahu konzervantů vám jen tak v igelitovém sáčku nezplesniví. Pro mne je to tedy spíš nevýhoda.
Domácí toustový chléb vám nezplesniví také, ale spíš
proto, že se rychle sní. Před časem jsem objevila na internetu recept, který je tak geniálně jednoduchý, že jsem ho jen
nepatrně upravila podle svých zkušeností. Ráda se o něj
s vámi podělím.
Potřebujeme:
750 g hladké pšeničné mouky (nejlépe v bio kvalitě),
70 g másla, 450 g mléka, 30 g čerstvého droždí, 1 lžičku cukru krupice, 2 lžičky soli, hranatou formu na chléb
o rozměrech cca 30x10x10 cm
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Postup:
Připravíme si mísu z robota, položíme ji na váhu a postupně do ní navážíme všechny ingredience včetně
rozdrobeného droždí a změklého másla. Mísu vložíme
do robotu a suroviny mícháme hnětacím nástavcem cca
10 minut tak, aby těsto v míse utvořilo nelepivou pružnou kouli. Těsto samozřejmě můžeme zpracovat i ručně.
Mísu s těstem přikryjeme utěrkou a necháme na teplém
místě kynout 45 minut.
Vykynuté těsto přemístíme na pomoučený vál, kde jej
rozdělíme na 8 dílů. Každý díl rukou zploštíme do tvaru kulaté placičky a stočíme z ní malou bagetku. Konce
bagetky zastrčíme z obou stran dovnitř, aby se těsto hezky přetužilo. Díky tomu bude mít těsto jemnou strukturu
a malé póry. Formu na chléb vymastíme máslem a bagetky těsně vedle sebe napěchujeme do formy. Pak je ještě svrchu promačkáme prsty, aby se těsto dobře spojilo.
Formu s těstem opět přikryjeme utěrkou a necháme kynout dalších 30 – 45 minut nebo do zdvojnásobení obsahu těsta. Mezitím si zapneme troubu na 250 stupňů
a na dno trouby vložíme starší plech s vodou, aby vzniklo
dost páry. Formu s vykynutým těstem vložíme do rozpálené trouby na rošt a pečeme s párou první dvě minuty.
Pak plech s vodou vyndáme, troubu odpáříme a chléb
pečeme dalších 30 – 35 minut při 190 stupních. Délka
pečení závisí na typu vaší trouby. Hotový chléb snadno
vyklopíme z formy a po vychladnutí krájíme na plátky.

Milí čtenáři, budu moc ráda, když mi napíšete své názory
na tuto rubriku na e-mail r.svatosova@nrzp.cz. Pište, prosím, co vás zajímá a co by pro vás bylo užitečné. Děkuji. 

TO ZVLÁDNU

Není tedy divu, že se odbyt se zvětšoval a vedení nádraží
Jindřišce nabídlo nové prostory. Během pěti let tak získala
další stánky a rozšířila sortiment.
Milovaný evergreen jménem chlebíček
Kromě baget se její vlajkovou lodí staly chlebíčky. I dnes,
v době, která tradičním českým lahůdkám příliš nepřeje, si
chlebíček zvládl udržet své výsadní postavení. Nechybí na
téměř žádném domácím večírku, silvestrovská party je bez
nich takřka nemyslitelná. I zde se paní Jindřiška rozhodla
pro poctivou výrobu z dobrých surovin. „Tímto pravidlem
jsem se vždy řídila a lahůdky připravovala tak, jako kdybych chystala pohoštění třeba pro svou rodinu,“ dodává.

Tajemství úspěchu
Libeřských lahůdek:
píle, nadšení
a kvalitní suroviny
Na počátku 90. let chytila Jindřiška Šindelářová
příležitost za pačesy a začala vyrábět lahůdky, které
si čeští zákazníci zamilovali. První bagety mazala vlastnoručně u kamarádky v bytě, postupem času vytvořila
spolu se svým synem rozsáhlou síť obchodů Libeřské
lahůdky, kde se prodávají jedny z nejlepších chlebíčků,
řada zákazníků by řekla ba dokonce těch nejlepších.
Co stojí za úspěchem královny pražských chlebíčků?
Psal se rok 1991 a na hlavní nádraží v Praze dorazila se
zbrusu novým živnostenským oprávněním mladá a energická žena. Od drah si pronajala místo pro vozíček, kde
začala prodávat dobrotu, kterou poznala během výletu
do Paříže – obložené bagety. Začátky byly skromné. Bagety plnila nedaleko v bytě s kamarádkou a pětkrát denně
je vozila na nádraží, aby byly stále čerstvé. A zákazníkům chutnalo. „V době, kdy nádražní nabídku představoval maximálně přesmažený langoš a houska se salámem,
se naše bagety staly hitem a prodávaly se ve velkém,“
vypráví Jindřiška Šindelářová.
Poctivé výrobky nade vše
Paní Jindřiška vsadila na kvalitu. „Naše bagety byly stále
čerstvé, na náplni jsme nešetřili a odebírali jen kvalitní
suroviny,“ vysvětluje. A tato sázka na kvalitu se jí vyplatila.

K největšímu zlomu došlo v roce 2009. Libeřské lahůdky
se začaly rozrůstat. Dnes provozují 16 vlastních prodejen
v Praze a jejím okolí a další budou brzy otvírat. Libeřské
lahůdky byly vždy symbolem kvality a v odkazu a filosofii
maminky Jindřišky nyní pokračuje její syn Jiří Kulhánek,
který společnost před čtyřmi lety převzal a dál ji rozvíjí.

LIBERSKELAHUDKY.CZ / E-SHOP: WWW.LAHUDKY.CZ
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VYDEJTE SE
NA SBĚR BYLINEK
Už několik let si na tomto místě píšeme, že bylinky se dají sbírat a konzumovat po celý rok. Ale
co naplat, hlavní bylinkářská sezona začíná na jaře, vrcholí kolem letního slunovratu a pokračuje
po celé léto. Tohle krásné období se právě blíží, proto si v tomto a dalších dílech našeho povídání
rozebereme, jak se vlastně bylinky správně sbírají a zpracovávají.
Pamatujte: Rostliny jsou jako
přátelé – ty pravé můžete spočítat
na prstech jedné ruky.
Když se vydáte na sběr bylinek, nemusíte znát nazpaměť stovky léčivých
rostlin. Samozřejmě sbíráme vždy jen
to, co bezpečně poznáme. Na pomoc
využijeme všechny smysly, tedy bylinku určujeme nejen podle vzhledu, ale
i podle vůně, chuti a pohmatu. Proto je
dobré se nejprve vydávat do přírody se
zkušeným bylinkářem a s rostlinami se
seznámit naživo. Používejte ty rostlinky,
které vám jsou sympatické, které vám
voní nebo chutnají. Ty vám budou prospívat nejvíce. Podle slavné německé
bylinkářky Marie Treben stačí znát 7-8
rostlin a ty se naučit používat.
Internet je dobrý pomocník, ale je
lépe si bylinky osahat, přivonět, ochut80

nat a pozorovat přímo v přírodě a učit
se používat vlastní intuici. Univerzální
recepty neexistují, každému pomáhá
něco jiného. Nemějte obavy, když nevíte všechno. Nevědí to ani zkušení bylinkáři. Probuďte svou intuici a přizvěte
rozum na pomoc. Určitě to zvládnete!
„…kdyby se někdo celý život zabýval studiem jedné jediné léčivé byliny,
všemi jejími variantami, odchylkami
a hlavně léčivými možnostmi, nebude
nikdy u konce.“
Jiří Janča a Josef A. Zentrich
Příprava na sběr
Potřebujeme:
k
 ošík, bavlněnou tašku nebo papírové sáčky
 keramický nůž či nůžky
 starý příborový nůž nebo lopatku

ZDRAVÍ

Sběr kořenů
Nejlepším obdobím pro sběr kořenů je
jaro před vyrašením listů a květů a následuje podzim (po zavadnutí natě).
Pokud potřebujeme rostlinku hned, vydáme se na sběr před východem slunce, po jeho západu, případně přímo
v noci. V noci se totiž síla z nadzemních
částí rostlin stahuje dolů ke kořenům.
Je dobré si vytipované bylinky předem
označit, abychom je dokázali najít. Ideální je sbírat kořeny při maximálním
úbytku měsíce. Ty kořeny, které potřebujeme pro léčbu těžších onemocnění,
sbíráme při novoluní nebo v úplňku.
Kořeny volně rostoucích trvalek sbíráme ve 2. nebo 3. roce života. Kořeny
a oddenky na místě vyryjeme pomocí
lopatky nebo rýče a jen zhruba očistíme. Doma je pak rychle omyjeme studenou vodou. Nenecháváme je dlouho
namočené, abychom nepřišli o účinné
látky. Kořeny sušíme nejlépe vcelku,

nebo je nakrájíme podélně keramickým nožem.
Sběr kůry
Kůra se sbírá zpravidla brzy na jaře
v době, kdy začínají rašit pupeny,
a na přelomu listopadu a prosince z mladších větví přibližně o tloušťce
prstu. Olupujeme ji škrabkou nebo keramickým nožem. Tenčí větvičky můžeme použít celé.
Sběr listů, natě, květů, semen
Rostliny žádané pro květy, plody a listy
by se měly sázet a sbírat při přibývajícím měsíci nebo při úplňku.
Listy se sbírají zpravidla na jaře,
v době, kdy list dosáhl plné velikosti.
Kvetoucí nať se sbírá zpravidla před
úplným rozkvětem, zvláště u bylin, jejichž semena chmýrovatí (stává se to
např. u zlatobýlu, podbělu či vrbky).
Sklizní může být více do roka, ale první
jarní je zpravidla nejsilnější. Květy se
sbírají v době plného rozkvětu. Semena
a plody se sbírají v době plné zralosti.
Denní doba sběru: Natě se sbírají
kolem poledne, květy v plném rozkvětu při slunečním svitu. Listy se mohou
sbírat po celý den. Existují i výjimky,
například celík zlatobýl se sbírá mezi
14. – 16. hodinou odpoledne. Kopřiva
se sbírá navečer a květ divizny naopak
brzy ráno.
Příště si povíme o tom, jak bylinky
sušit a dále zpracovávat.

Milí čtenáři, budu ráda, když mi napíšete, jaké informace a recepty byste
v této rubrice rádi v budoucnu našli.
Pište i o tom, jak se vám daří tvořit
podle našich receptů. Přeji vám hodně energie a radosti z pobytu v přírodě
a na jarním sluníčku. 
Další recepty, články a informace najdete
na www.nasezelenalouka.cz.

Pampeliškové kapary
Nasbíráme pevná, ještě nerozvinutá pampelišková poupata.
Omytá a osušená poupata smícháme s trochou soli, nasypeme do vyvařené skleničky a zalijeme jablečným octem.
Do sklenky můžeme přidat sušené chilli papričky nebo hořčičné semínko. Zavíčkujeme, necháme cca 2 týdny odležet
a uchováme v lednici.

zlatavou barvu. Opálení nám dále vydrží. Olej regeneruje
a vyhlazuje pokožku a redukuje drobné vrásky. Působí hojivě
při drobných kožních problémech.

Mrkvový olej na jarní sluníčko
Mrkev očistíme, omyjeme a nakrouháme na tenké proužky.
Proužky necháme proschnout, aby neobsahovaly příliš šťávy.
Vložíme je do šroubovací lahvičky a zalijeme za studena
lisovaným olejem (např. slunečnicovým nebo olivovým). Necháme 4 týdny macerovat na teplém místě. Scedíme a olej
používáme před a po opalování a jako pomoc při kožních
problémech. Naše pokožka získá díky obsahu betakarotenu a antioxidantů ochranu před sluníčkem a také krásnou

Kopřivy vložíme do skleněné varné konvice, zalijeme vodou,
přivedeme k varu a necháme krátce vařit. Po mírném zchladnutí přidáme stejné množství octa a přecedíme společně
přes plátno nebo cedníček. Pro lepší vůni můžeme přidat
éterické oleje. Vlasovou vodu přelijeme do lahvičky s úzkým
hrdlem nebo do rozprašovače a používáme ji na umyté vlasy.
Vlasy po použití neoplachujeme. Je dobré zároveň provést
masáž vlasové pokožky. Kopřivová voda krásně podpoří růst,
hustotu a kvalitu našich vlasů. 

Vlasová voda z jarních kopřiv
Suroviny: 2 hrsti čerstvých jarních kopřiv (mohou být i s oddenkem), ½ l vody, ½ l jablečného octa, éterický olej

RECEPTY

Indiánské pravidlo říká, že máme
první rostlinu minout a vždycky minimálně třetinu rostlin ponechat na místě. To proto, abychom lokalitu úplně
nezlikvidovali a aby rostlinky mohly růst
a pomáhat i dalším sběračům. Bylinky
předem v duchu poprosíme o pomoc
a o léčivou sílu. Sbíráme je s úctou
a respektem. Zvláště jednoleté bylinky (světlík, zeměžluč) sbíráme s velkou opatrností, aby měly šanci vykvést
a rozmnožit se.
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Chcete zdarma dostávat časopis

mosty
přímo do poštovní
schránky?

1

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…“
Nákupní tašky

Jmenovky na dárky

Dárkové sety

Přání a dopisní papíry

Všechna přání jsou včetně obálky.

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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TŘÍDĚNÍM ELEKTRA
POMÁHÁTE DVAKRÁT
Šetříte životní prostředí a přírodní zdroje
Pomáháte zdravotně postiženým

Václav Krása,
předseda NRZP ČR

www.cervenekontejnery.cz

