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Když jsme zjistili, že podpora NRZP ČR z veřejných zdrojů bude zkrácena o 2 000 000 Kč, řekli jsme si, že nám
pomůže snad jedině nějaké kouzlo.
Kouzlo lidskosti a solidarity s více než 1 milionem lidí se zdravotním postižením, bez něhož pro ně nebudeme
schopni zajistit potřebnou pomoc.

ZKUSÍME SPOLEČNĚ ČAROVAT?
Vyhlašujeme sbírku:

POMOZTE MILIONU

Účelem této sbírky je podpora NRZP ČR, abychom mohli nadále odborně a ve velkém rozsahu pomáhat všem lidem
se zdravotním postižením v České republice.
Každý den prožíváme příběhy lidí se zdravotním postižením a děláme maximum pro to, aby tito lidé mohli žít
důstojný život. Naši právníci, poradci a krajští koordinátoři denně vyvíjí tlak na vládu, parlament a orgány státní
správy, aby konaly lidsky a aby důsledky jejich rozhodnutí pomáhaly lidem se zdravotním postižením v zapojení
do běžného života.

Naše činnost je zásadní v krizových
situacích, jako byly například tzv. „Drábkovy
reformy“, koronavirová epidemie a teď
aktuálně zvyšování cen energií. Dbáme na
to, aby připravené zákony byly realistické,
kritizujeme a napravujeme nedomyšlené
novely a plány.
Jsme organizací, která to, co říká, také
plní. Více než polovina našich pracovníků
jsou lidé s těžkým zrakovým, sluchovým či
tělesným postižením.
Prosíme, pomozte nám a přispějete na náš
sbírkový účet č. 248896031/0300 anebo
pomocí QR platby níže.

Předem Vám moc děkujeme za Vaši
vstřícnost a ochotu pomoci lidem se
zdravotním postižením.

Přejeme Vám
KOUZELNÉ VÁNOCE
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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou poslední letoš
ní číslo časopisu Mosty. Hlavním téma
tem je přístupnost veřejného prostoru,
protože jsme zjistili, že v poslední době
dochází k nerespektování právních před
pisů upravujících bezbariérové prostředí.
V podzimních měsících jsme ve spolu
práci s Národním památkovým ústavem
podnikli návštěvu tří národních památek,
které spravuje NPÚ. Součástí tohoto té
matu je rozhovor s generální ředitelkou
Národního památkového ústavu paní
Ing. arch. Naděždou Goryczkovou. Jistě
vás zaujme také anketa mezi hejtmanka
mi a hejtmany, kterým jsme položili otáz
ky týkající se kompetence krajů v sociální
a zdravotní oblasti a oblasti dopravy, kul
tury a památek.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám
poděkoval za Vaši věrnost časopisu
a popřál Vám radostné a pokojné
svátky vánoční a mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2022.
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SENÁT DEFINITIVNĚ ZAMÍTL
NOVELU ZÁKONA
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Senát Parlamentu ČR na svém jedná

ní dne 26. října 2021 definitivně zamítl
návrh novely zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění poz
dějších předpisů. Návrh zákona odmítl
nejprve sociální výbor Senátu a poté
i ústavně právní výbor s tím, že nove
la byla legislativně špatně připravena,
a byla dokonce v rozporu s některými
dalšími zákony, jako například se záko
nem o veřejném zdravotním pojištění.
NRZP ČR rozhodnutí Senátu při
vítala. Návrh zákona neobsahoval
jedinou kladnou věc pro uživatele
sociálních služeb, ale pouze pro po
skytovatele sociálních služeb. Změny
v návrhu zákona byly v zásadě jen
technického charakteru a týkaly se

pouze poskytovatelů služeb. Návrh ne
obsahoval jedinou systémovou změnu
a žádné ustanovení vhodné pro uživa
tele sociálních služeb. Novela naopak
výrazně zhoršovala poskytované služby
pro klienty služeb. Byly to především
návrhy na slučování jednotlivých dru
hů sociálních služeb, které by zhoršily
komfort lidí závislých na pomoci jiné
osoby.
Opakovaně jsme jednali s poslanci
a apelovali na ně, že zásadně nesou
hlasíme se slučováním sociálních poby
tových služeb, protože každá služba má
jiný charakter a jejich sloučením bude
docházet ke zhoršení úrovně poskyto
vaných služeb pro jednotlivé klienty. Při
jetí zákona by způsobilo, že na jednom

Nová vláda bude muset připravit
novou novelu zákona o sociálních
službách. Tímto tématem se také
zabývalo Republikové shromáždění
na jednání 26. října 2021. Uložilo
vedení NRZP ČR, aby připravilo
hlavní priority, které by měly
v novele být, abychom je předložili
novému vedení MPSV ČR. Tyto
priority dáme k diskusi široké
veřejnosti.
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oddělení by byli lidé, kteří vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu musí být
v zařízení se zvláštním režimem, a zá
roveň by zde byli klienti, kteří v takovém
zařízení být nemusí. NRZP ČR a celá ko
munita lidí se zdravotním postižením
zásadně nesouhlasila se sloučením
osobní asistence a pečovatelské služ
by. Vůbec jsme neporozuměli tomu,
proč byl tento návrh podán, protože čím
méně druhů služeb, tím horší komfort
pro jednotlivé klienty. Výše uvedená
sloučení služeb byla navrhována pouze
z ekonomických důvodů, bez ohledu na
zhoršení kvality života klientů.
Při jednání v Senátu se však ukáza
lo, že návrh novely zákona o sociálních
službách, který Poslanecká sněmovna
schválila na svojí poslední schůzi, ob
sahuje i řadu legislativních chyb, a byl
dokonce v rozporu s některými zákony.
Paní senátorka Šárka Jelínková ve svém
vystoupení na půdě Senátu upozornila
na další problémy spojené s novelou.
Jako jeden z důvodů k návrhu na zamít
nutí zákona uvedla, že novela zákona
předpokládá vydání novely prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálních službách.
Dosud nejsou známy základní teze
připravované vyhlášky. Dalším problé
mem je, že zákon měl mít účinnost od
1. 1. 2022 a do té doby není možné vy
hlášku vydat. Problém by byl také s no

LEGISLATIVA

vou registrací poskytovatelů sociálních
služeb, se kterou návrh zákona počítal,
neboť na novou registraci není vůbec
připraven informační systém OK, který
používá MPSV ČR. Byl by problém se
slučováním některých služeb, protože
by se nestihlo provést jejich registraci
do 1. 1. 2022. Současně by přijetí záko
na kolidovalo s tím, že všichni poskyto
vatelé sociálních služeb již mají podané
žádosti o dotace na rok 2022, a tudíž
hrozí nebezpečí, že by zákon nemohl
být realizován anebo by poskytovatelé
nových služeb zůstali bez prostředků.
Je velmi zarážející, že poslankyně
a poslanci si museli být vědomi ne

dostatků prosazované novely zákona
o sociálních službách, přesto návrh na
svojí poslední schůzi schválili. Stačila
skupina poslanců, která byla chybně
informována, a ostatní zákonodárci již
prakticky nevěděli, o čem hlasují, jinak
by museli návrh zamítnout již v Posla
necké sněmovně. Senát naštěstí splnil
úlohu kontrolního orgánu při schvalo
vání zákonů a návrh novely výraznou
většinou zamítl. Tím projednávání no
vely zákona o sociálních službách de
finitivně končí, protože původní složení
Poslanecké sněmovny už není a nová
Sněmovna nemůže hlasovat o záko
nech projednávaných v minulém funkč
ním období.

Je jisté, že nová vláda bude muset
připravit novou novelu zákona o sociál
ních službách. Tímto tématem se také
zabývalo Republikové shromáždění
na svém jednání 26. října 2021. Re
publikové shromáždění uložilo vedení
NRZP ČR, aby připravilo hlavní priority,
které by měly v novele být, abychom
je předložili novému vedení MPSV ČR.
Tyto priority dáme k diskusi široké ve
řejnosti.
Vážení čtenáři, děkujeme všem, kteří
nás podpořili v našem úsilí proti špatné
novele zákona o sociálních službách.
Dobré dílo se podařilo. ■
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SITUACE OZP
Z POHLEDU KRAJŮ
Hejtman v překladu z němčiny znamená hlavní muž. A je

tomu skutečně tak. Po čtyři roky je hejtman rozhodující
postavou dění v kraji. Prostřednictvím podřízených orgá
nů nastavuje strategii dalšího směřování svěřeného kraje
a koordinuje a kontroluje průběh jejího plnění. Významnou
skupinu občanů každého regionu tvoří osoby se zdravot
ním postižením. Vyrovnávání příležitostí, plán rozvoje so
ciálních služeb, odstraňování bariér ve veřejném prostoru
a v dopravě či provoz zdravotnických zařízení jsou oblasti,
které přímo ovlivňují život lidí se zdravotním postižením.
A právě na to jsme se ptali hejtmanů všech krajů České
republiky a pražského primátora. Odpovědi politiků zveřej
ňujeme v následujícím přehledu.
Všem hejtmanům jsme položili čtyři stejné dotazy:
1)
První otázka se týká Krajského plánu vyrovnávání příležitos
tí pro osoby se zdravotním postižením. Rádi bychom věděli,
jakou důležitost přikládáte tomuto dokumentu a jak vyhod
nocujete plnění, případně aktualizace plánů?
6

2)
Krajský úřad má ze zákona povinnost vytvářet Plán rozvoje
sociálních služeb. V jakém stavu příprav je tento dokument
ve vašem kraji? Dochází k jeho změnám, případně v jakém
směru?
3)
Kraje mají velkou odpovědnost za dostupnost veřejné hro
madné dopravy. Jak je zajištěna bezbariérová přeprava
osob se zdravotním postižením, a to jak v železniční dopra
vě, tak v meziměstské autobusové dopravě? Co váš kraj
v této oblasti připravuje?
4)
Krajský úřad je zřizovatelem většiny zdravotnických zaříze
ní. NRZP ČR dlouhodobě prosazuje, aby v pobytových zdra
votnických zařízeních mohly pečující osoby pomáhat svým
klientům při běžných úkonech sebeobsluhy. Rozhodnutí
o přístupu pečujících osob a možnost vykonávat asistenční
službu záleží především na zřizovatelích zdravotnických za
řízení. Jak se díváte na tuto záležitost?

ROZHOVOR

Hlavní město Praha -

ZDENĚK HŘIB
1)
Hl. m. Praha má od dubna 2016 zpra
covaný a schválený Krajský plán vyrov
návání příležitostí pro osoby se zdravot
ním postižením v hlavním městě Praze.
Tento dokument je poměrně komplexní
a vznikal ve spolupráci s experty z Ná
rodní rady osob se zdravotním posti
žením ČR. Reflektuje problematiku
života osob se zdravotním postižením
v hlavním městě, a to v několika tema
tických oblastech – zdravotnictví, soci
ální služby, školství, doprava, zaměst
nanost, přístup k informacím, kultura,
sport a volný čas, přístupnost, bydlení.
Dokument vytvořil užitečný rámec pro
další aktivity a směřování rozvoje ve
zmiňovaných oblastech.
2)
Střednědobým plánem rozvoje sociál
ních služeb na území hlavního města
Prahy na období 2022–2024 by se
mělo zabývat pražské zastupitelstvo
na prosincovém jednání. Připravovaný
plán akcentuje mimo jiné transforma
ci pobytových služeb sociální péče zři
zovaných městem, umístěných mimo
území města, deinstitucionalizaci sys

tému péče o děti se zvláštním zaměře
ním na děti s vysokou mírou potřebné
podpory, pokračování reformy psychi
atrické péče a tvorbu nových kapacit
sociálních služeb komunitního typu na
území hlavního města, včetně transfor
mace pečovatelské služby.
3)
Obecně se při každé rekonstrukci tram
vajových či autobusových zastávek
nebo při úpravě křižovatek snažíme
o to, aby byly bezbariérové. Postupný
nárůst podílu bezbariérově přístup
ných vozidel je zakotven ve smlouvách
s jednotlivými dopravci v rámci systé
mu Pražské integrované dopravy, a to
konkrétně ve standardech kvality PID,
kde je definován povinný podíl bezba
riérově přístupných vozidel ve vozovém
parku, a zároveň podmínkami pořizo
vání nových vozidel, která již musí být
bezbariérově přístupná. Přitom se také
zaměřujeme na maximální bezbariéro
vost stanic metra. Už ve více jak třiceti
stanicích byly nainstalovány nájezdové
rampy. Díky rampám minimalizujeme
rozdíl mezi výškou nástupiště a pod
lahou vozidla, cestující se tak snadno

dostanou do/z vagónu metra. Navíc
v rámci současné rekonstrukce sta
nice metra Jiřího z Poděbrad vznikne
nový bezbariérový vstup, který na mís
tě tolik let chyběl.
4)
Hlavní město Praha není zřizovatelem
většiny zdravotnických zařízení na úze
mí hlavního města Prahy, ale zřizuje jen
několik málo zdravotnických zařízení.
Mezi ně patří Městská nemocnice ná
sledné péče, Městská poliklinika Pra
ha, Zdravotnická záchranná služba,
Centrum léčebné rehabilitace, Cent
rum služeb pro rodinu a dítě a dětský
domov Charlotty Masarykové a sou
časně je zčásti zakladatelem Olivovy
dětské léčebny Říčany. Další zdravot
nická zařízení zřizují městské části,
ministerstva, církev a soukromí posky
tovatelé.
U Městské nemocnice následné
péče si dovedeme představit spolu
práci při zajišťování pečujících osob
asistenční službou založenou mini
málně na koordinaci a komunika
ci s personálem nemocnice. ■ ➡

7

mosty 5|2021

STŘEDOČESKÝ KRAJ -

PETRA PECKOVÁ
1)
Krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením
Středočeského kraje 2020-2022 je
koncepčním dokumentem Středočes
kého kraje, který se věnuje strategii
podpory osob se zdravotním postiže
ním. Zavádí koordinovaný přístup k pro
blematice vyrovnávání příležitostí osob
se zdravotním postižením na území SK,
v definovaných oblastech a konkrétní
mi aktivitami. Dále zohledňuje potřeby
osob se zdravotním postižením, jakož
to citlivé skupiny občanů, které jsou
kvůli svému zdravotnímu handicapu
specifickým způsobem znevýhodněny
a potřebují konkrétní, cílenou podporu
v nejrůznějších oblastech každodenní
ho života. Středočeský kraj, i vzhledem
k výše uvedenému, přikládá nejenom
tomuto dokumentu, ale i konkrétním
deklarovaným a následně realizova
ným aktivitám velký význam. Důležitou
součástí celého procesu je i pravidelná
evaluace plnění jednotlivých opatření,
aby bylo již v průběhu realizace plánu
patrné, zdali se opatření naplňují, ja
kým způsobem a zdali je dodržen plá
novaný harmonogram. Interní evalua
ce, kterou provádí všechny pověřené
odbory Krajského úřadu Středočeské
ho kraje, pod které spadají jednotlivá
opatření, probíhá každé čtvrtletí. Jed
nou ročně probíhá „velká“ evaluace,
která je předkládána Zastupitelstvu
SK a ve které je zhodnoceno celkové
plnění plánu, dílčí plnění za jednotlivé
odbory, respektive za jednotlivá téma
8

ta. Plán je současně pravidelně jednou
ročně nebo dle potřeby aktualizován,
aby odpovídal aktuálním trendům a zo
hledňoval aktuální potřeby a možnosti
Středočeského kraje.
V současnosti je v platnosti
dokument, který byl aktualizován
v květnu 2021, viz https://www.krstredocesky.cz/web/socialni-oblast/
krajsky-plan-vyrovnavani-prilezitostipro-osoby-se-zdravotnim-postizenimsk-2020-2022.
Krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením
Středočeského kraje 2020-2022
v současnosti obsahuje celkem 46
opatření v 6 tematických oblastech:
oblasti sociálních věcí; oblasti zdravot
nictví a zdravotní péče; oblasti školství,
vzdělávání a osvětové činnosti; oblasti
dopravy, zpřístupňování staveb a sta
vebního řádu; oblasti kultury, sportu,
volnočasových aktivit a zaměstnanosti
a oblasti propagace a PR.
2)
Povinnost zpracovávat střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS)
ukládá § 95 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozděj
ších předpisů, nikoliv krajskému úřadu,
ale kraji coby vyššímu územně samo
správnému celku v jeho samostatné
působnosti. Co se týče Středočeského
kraje, není střednědobý plán ve stavu
příprav, ale v platnosti a realizaci. Aktu

álně se jedná o „Střednědobý plán roz
voje sociálních služeb ve Středočeském
kraji na období 2020–2022“, přičemž
v současné době kraj prostřednictvím
svého Odboru sociálních věcí KÚSK
ve spolupráci s relevantními aktéry
(viz již zmíněný § 95) již zahajuje pří
pravy střednědobého plánu na období
2023–2025. Zákon č. 108/2006 Sb.
totiž SPRSS definuje jako tříletou stra
tegii a plány na sebe plynule navazují.
Oficiální oznámení o zahájení tvorby
nového SPRSS bylo v souladu s § 39b
prováděcí vyhlášky č. 505/2006, ve
znění pozdějších předpisů, vyvěšeno
na úřední desce Středočeského kra
je během listopadu 2021. Aby mohl
nový SPRSS vstoupit v platnost, je tře
ba zpracovat všechny jeho legislativně
definované části, tj. popisnou, analytic
kou a strategickou, vyhodnotit plnění
plánu předchozího a pro nové období
též definovat způsob zajištění sítě soci
álních služeb. Finální návrh musí projít
veřejným připomínkováním a následně
být schválen orgány kraje. SPRSS coby
„dokument“ je písemným ukotvením
živé strategie, která v duchu svého
směrování dynamicky reaguje na mě
nící se potřeby, problémy i příležitosti
v území. V tomto duchu také dochází
ke změnám SPRSS. Nedílnou součás
tí střednědobého plánu je krajská síť
sociálních služeb, jejíž kapacity jsou
každoročně aktualizovány a rozvíjeny.
Další změny se mohou týkat například
definování kapacitních jednotek atd.
Konkretizace SPRSS pro každý jednot
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livý rok je řešena akčním plánem soci
álních služeb.
3)
Integrovaný dopravní systém Středočes
kého kraje a Prahy si klade za cíl posky
tovat své služby bez omezení všem svým
občanům i případným návštěvníkům,
a to včetně těch s omezenou schopnos
tí pohybu a orientace. Proto je v rámci
průběžné obnovy vozového parku stále
větší počet autobusových, ale i železnič
ních spojů zajišťován nízkopodlažními
vozidly. Bohužel okamžitá obnova všech
vozidel v systému je z ekonomických
důvodů nereálná, nicméně přesto jsou
výsledky této postupné obnovy v pro
vozu čím dál znatelnější a doprava pro
osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace je tak stále dostupnější.
Dále jsou ve spolupráci s městy a ob
cemi postupně upravovány zastávky
pro snadnější přístup do vozidel. Správa

železnic s.o. pak v rámci průběžné mo
dernizace a obnovy tratí postupně od
straňuje bariéry v případě železničních
stanic a zastávek. Vyhledávač spojení
systému PID dále umožňuje zadání s vy
užitím parametru „pouze bezbariérové
spojení“. V návaznosti na nově konci
povanou službu na území hl. m. Prahy
s přesahem do 1. tarifního pásma na
území Středočeského kraje probíhají
v současné době jednání s organizací
ROPID na úpravě parametrů, které by
umožnily využití této služby v rámci 1.
tarifního pásma rovněž pro osoby s trva
lým bydlištěm na území Středočeského
kraje.
4)
K vašemu vyjádření, že krajský úřad je
zřizovatelem většiny zdravotnických za
řízení, je třeba uvést, že toto se nezaklá
dá na pravdě. Na území Středočeského
kraje poskytuje lůžkovou zdravotní péči,

pokud nebudeme počítat lázně, dětské
léčebny a dětská centra, jejichž péče
je značně specifická 36 poskytovatelů,
přičemž pouze pět z nich je založených
Středočeským krajem (celkový počet
všech poskytovatelů, tedy i ambulant
ních a „domácích péčí“ se pohybuje
kolem 3000). Plně však souhlasíme
s vaším názorem, že samotná přítom
nost a účast pečující osoby je jistě
žádoucí, a pokud o ni bude projeven
zájem, měla by být jednou z možností,
která by měla být podporována, ne
boť by to jistě přispělo k „humanizaci“
zdravotnictví. Z vlastí zkušenosti již teď
víme, že některá zařízení jdou tomuto
systému naproti. Jistě se však shodne
me, že „covidová“ doba výše vedené
mu směru moc nepřála. Toto tedy bude
předmětem dalšího hodnocení a do
budoucna se pokusíme tuto možnost
v rámci svých kompetencí propagovat
a podporovat. ■

JIHOČESKÝ KRAJ -

MARTIN KUBA
1)
První Krajský plán vyrovnávání pří
ležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na území Jihočeského
kraje (KPVP) byl zpracován na obdo
bí 2013-2016. V prosinci 2013 byla
ustanovena pracovní skupina pro zále
žitosti osob se zdravotním postižením
při Komisi pro zdravotnictví a sociální
péči Rady Jihočeského kraje. Úče
lem zřízení této pracovní skupiny bylo
zefektivnění komunikace mezi občany
se zdravotním postižením a samo

správou kraje k zajištění průběžného
vyhodnocování a aktualizací KPVP,
případně dalších strategických doku
mentů.
V říjnu 2021 byl zastupitelstvem
kraje schválen další navazující KPVP
na léta 2022–2025. Tento koncepč
ní dokument byl zpracován na zákla
dě pověření tříčlenného realizačního
týmu odborníků na tvorbu KPVP, kteří
se dlouhodobě zabývají problematikou
osob se zdravotním postižením a spo

lupracují s pracovní skupinou pro zále
žitosti osob se zdravotním postižením.
Již téměř 10 let se na území Jihočes
kého kraje pravidelně vytváří, vyhodno
cuje a aktualizuje KPVP, což je důka
zem důležitosti, kterou samospráva
kraje problematice osob se zdravotním
postižením připisuje, přestože tato po
vinnost není legislativně ukotvena.
2)
V červnu 2021 byl usnesením Za‑ ➡
9
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stupitelstva Jihočeského kraje schvá
len v pořadí již pátý Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Jihočeského
kraje na období 2022-2024 (SPRSS).
Pro tvorbu tohoto strategického doku
mentu byla využita metoda komunit
ního plánování sociálních služeb, kdy
bylo záměrem kraje zapojit všechny
relevantní aktéry procesu, především
pak poskytovatele služeb a zadavatele
na místní úrovni, tedy obce. SPRSS je
členěn podle cílových skupin uživatelů
sociálních služeb a pro každou z nich
je definována síť sociálních služeb,
které napomáhají řešit jejich nepřízni
vé sociální situace. Osoby se zdravot
ním postižením jsou samostatná cílová
skupina, pro kterou je určená rozsáhlá
síť sociálních služeb podle formy jejich
poskytování (pobytové, ambulantní
a terénní) a s ohledem na určitá speci
fika uživatelů služeb.

pohybu a orientace. Z našich národ
ních předpisů pak můžeme uvést na
příklad vyhlášku Ministerstva dopravy
č. 173/1995 Sb., kterou se vydává
dopravní řád drah.

3)
Jihočeský kraj jako objednavatel ve
řejné regionální dopravy požaduje ve
všech svých uzavřených smlouvách
zajištění přepravy osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.

V železniční dopravě v uzavřených
smlouvách s dopravci České dráhy a.s.,
GW Train Regio a.s. a JHMD a.s. je plno
hodnotný požadavek na zajištění pře
pravy dle výše uvedených nařízení. Na
všech tratích Jihočeského kraje je tak
zajištěna bezbariérová přeprava osob
se zdravotním postižením. Přeprava je
zajišťována přes objednávkové formu
láře jednotlivých dopravců. Přeprava je
pak zajištěna příslušným vlakovým spo
jem, pokud to možnosti železniční infra
struktury umožňují, případně dopravce
zajistí náhradní způsob přepravy podle
požadavku klienta. Dopravce České
dráhy a.s. v současné době v Jihočes
kém kraji disponuje malým rozsahem
vozidel pro přepravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. Z toho
to důvodu současně platné vysoutěže
né smlouvy nařizují dopravci pořízení
nových železničních kolejových vozidel,
kdy musí jejich vybavení odpovídat
Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 vozidla musí splnit všechny požadavky
dle platných norem. V průběhu roku
2022 započnou docházet nová vozidla
splňující výše požadované standar
dy a jejich dodávka bude dokončena
v průběhu roku 2023. Od roku 2024
budou všechna vozidla nasazena do
pravidelného provozu. Ostatní doprav
ci disponují částečně nízkopodlažními
vozidly a dopravu zajišťují dle platných
smluv už nyní.

V železniční dopravě podmínky vy
plývají přímo z Nařízení komise (EU)
č. 1300/2014, o technických specifi
kacích pro interoperabilitu týkajících
se přístupnosti železničního systému
Unie pro osoby se zdravotním postiže
ním a osoby s omezenou schopnosti

Jihočeský kraj má přímou vazbu i na
správce infrastruktury, který zajišťuje
přístup na dopravní cestu. Část želez
ničních stanic a zastávek je přístupná,
část částečně přístupná s průvodcem.
I zde správce infrastruktury neustále
počet bezbariérových stanic a zastávek

V Jihočeském kraji jsou k naplňová
ní navržených priorit a opatření SPRSS
pravidelně využívány jednoleté akční
plány, které umožňují zapracování
dílčích změn v období jeho platnosti.
Hlavním cílem akčního plánu je aktua
lizace základní sítě sociálních služeb
na území kraje s ohledem na zjištěné
potřeby cílových skupin uživatelů, infor
mací od obcí a údajů o poskytovaných
sociálních službách.

10

rozšiřuje. V roce 2020 bylo realizováno
9 staveb. Šlo hlavně o rekonstrukci
a úpravy budov, např. v Majdaleně,
Ševětíně, Vyšším Brodě klášteře, či
výstavbu nové zcela bezbariérové za
stávky Písek jih. V letošním roce budou
dokončeny další např. ve Strakonicích,
Protivíně, Milevsku a podobně. Inves
tice do dopravní infrastruktury vždy
zohledňují zajištění bezbariérovosti
a úpravu přístupu do železničních sta
nic a zastávek. U nových železničních
staveb, např. výstavby tranzitního kori
doru, jsou zastávky i budovy budovány
bezbariérově.
V autobusové dopravě musí vozidla
splňovat požadavky aktuálního znění
Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. ze dne
9. února 2011, o stanovení minimál
ních hodnot a ukazatelů standardů
kvality a bezpečnosti a o způsobu je
jich prokazování v souvislosti s posky
továním veřejných služeb v přepravě
cestujících, ve znění pozdějších před
pisů (vždy na 6 standardních vozidel
musí připadnout 1 jedno bezbariéro
vé – nízkopodlažní). Vozidla musí být
homologována výhradně pro kategorie
M2, M3. Zde v letošním roce došlo
k uzavření nových smluv s dopravci
a od 12. 6. 2021 je nadále požado
ván počet nízkopodlažních vozidel dle
ustanovení Nařízení vlády č. 63/2011,
o stanoveném minimálním počtu vo
zidel jako bezbariérových. U vozidel
kategorie V („Velký autobus“) s kapa
citou minimálně 47 míst k sezení pro
cestující (včetně sklopných sedadel) je
pro dopravce stanovena povinnost, že
všechna nově pořizovaná vozidla této
kategorie používaná k plnění smlou
vy (tj. vozidla pořizovaná od podpisu
smlouvy) budou nízkopodlažní nejmé
ně v provedení Low Entry.
Infrastruktura zastávek veřejné lin
kové dopravy také často neodpovídá
normovým stavům, ale neustále se při
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opravách a rekonstrukcích budují nové
normované zastávky, které splňují cha
rakter bezbariérového nástupu.
4)
Možnost podpory neformálních pečují
cích za doby hospitalizace či před pro

puštěním blízkého ze zdravotnického
zařízení je jistě vítaná aktivita, zejmé
na v případě dlouhodobých hospitali
zací. Je třeba říci, že kondice zdravotní
a sociální jdou ruku v ruce a zejména
v rámci následné či dlouhodobé lůžko
vé péče je využití takovéto možnosti

na místě. Opakem je akutní medicína,
kde takováto aktivita může být i kon
traproduktivní. Je třeba si uvědomit,
že to není zcela jednoduché z hledis
ka organizačního zajištění a dalších
opatření a také je otázkou legislativní
ošetření. ■

PLZEŇSKÝ KRAJ -

ILONA MAURITZOVÁ
1)
Ve spolupráci dotčených odborů Kraj
ského úřadu Plzeňského kraje a Ná
rodní rady osob se zdravotním posti
žením Plzeňského kraje byl zpracován
Krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením
na období 2019 – 2023. Rada Plzeň
ského kraje vzala tento dokument na
vědomí v srpnu 2018, Zastupitelstvo
Plzeňského kraje v září 2018. Tento
dokument považuje Plzeňský kraj za
důležitý, je plánováno každoroční vy
hodnocování jeho plnění. V roce 2020
s ohledem na epidemii koronaviru vy
hodnocení neproběhlo, avšak na po
čátku letošního roku bylo realizováno
zhodnocení za celé předešlé období.
Důležitější než jeho pravidelné vyhod
nocování je ale ten fakt, že společně
předsevzaté aktivity a kroky Plzeňský
kraj opravdu fakticky plní. Před ukon
čením platnosti tohoto plánu je před
poklad vytvoření návazného dokumen
tu opět ve vzájemné spolupráci.

bého plánu rozvoje sociálních služeb
v Plzeňském kraji na období 2019 –
2021, a to na rok 2022. Každoročně
jsou vyhotovovány akční plány rozvoje
sociálních služeb, které upravují a ak
tualizují podporu konkrétních druhů
sociálních služeb dle aktuální situace
na území Plzeňského kraje. Z důvodu
epidemie koronaviru byla z rozhod
nutí Zastupitelstva Plzeňského kraje
prodloužena platnost Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb v Plzeňském
kraji, který byl původně na rok 2020,
na rok 2021. Střednědobý plán rozvo
je sociálních služeb v Plzeňském kraji
na období 2019 – 2021, s prodlou
ženou platností pro rok 2022, bude
stejně jako Akční plán rozvoje sociál
ních služeb na rok 2022 v podzimních
měsících roku 2021 projednán Radou
Plzeňského kraje, Výborem pro sociál
ní věci Zastupitelstva Plzeňského kraje
a schválen Zastupitelstvem Plzeňské
ho kraje. Oba plány budou v platnosti
od 1. 1. 2022.

2)
V Plzeňském kraji momentálně pro
bíhá proces aktualizace Střednědo

3)
Ve veřejné linkové dopravě objedná
vané Plzeňským krajem je bezbariéro

vost již od 14. 6. 2020 plně zajištěna
prostřednictvím vysoutěžené služby,
kdy jsou dopravcem používány poža
dované nové částečně nízkopodlažní
autobusy. Jedná se o 315 vozidel čtyř
velikostních kategorií jezdících v bar
vách Plzeňského kraje.
Obdobně jako je tomu ve veřej
né linkové dopravě se Plzeňský kraj
snaží posouvat kvalitu nabízené
služby i v drážní osobní dopravě. Na
všech tratích v elektrické trakci bu
dou od prosince 2021 provozovány
nové nízkopodlažní vlakové soupravy
RegioPanter. Jedná se o celkem 24
souprav. U tratí provozovaných v moto
rové trakci je, na základě v minulosti
uzavřených smluv, nízkopodlažnost
preferována, nicméně plně zajištěna
ještě není. O její rozšíření ale v rámci
přesoutěžování jednotlivých tratí usi
lujeme.
4)
Možná přítomnost rodiny, příbuzných
a dalších blízkých osob klientů v poby
tových zařízeních je pro ně velmi důleži
tá především po psychické stránce. ➡
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A čas, který společně můžou strávit,
nelze ničím nahradit. Proto je z mého
pohledu podstatné, aby naše zařízení
byla blízkým všech jejich klientů co

nejvíce otevřena. Aby si mohli užívat
jeden druhého. To považuji za nejdů
ležitější. Za odborně asistenční službu
má být odpovědný a provádět ji odbor

ně vyškolený a vybavený personál. Je
samozřejmě ale nutné k jednotlivým
případům přistupovat individuálně. ■

KARLOVARSKÝ KRAJ -

PETR KULHÁNEK
1)
Karlovarský kraj si uvědomuje potřeb
nost komplexního přístupu k řešení
aktuálních otázek života osob se zdra
votním postižením. Proto byl zpracován
a Zastupitelstvem Karlovarského kraje
schválen koncepční dokument Krajský
plán vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období
2021 – 2026, který mj. vychází z Ná
rodního plánu podpory rovných příleži
tostí pro osoby se zdravotním postiže
ním na období 2021–2025.Základním
účelem krajského plánu je zajištění rov
ných práv a vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením, a to
prostřednictvím dostupnosti důstojné
ho a nezávislého života této skupiny
osob a vytvoření co nejméně omezující
ho/bariérového prostředí. Krajský plán
je rozdělen do osmi tematických oblas
tí (osvětová činnost; oblast zpřístupňo
vání staveb, dopravy a informací; ob
last vzdělávání, školství a tělovýchovy;
oblast zdravotnictví a zdravotní péče;
oblast sociálních věcí; oblast zaměst
návání osob se zdravotním postižením;
oblast kultury a volnočasových aktivit;
oblast mimořádných událostí a krizo
12

vých situací), z nichž každá obsahuje
výčet cílů a na ně navazujících opatření
směřujících k vyrovnávání podmínek.
Plnění opatření obsažených v tomto do
kumentu je každoročně monitorováno
a kontrolováno Radou Karlovarského
kraje.
2)
Karlovarský kraj má zpracovaný
Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Karlovarském kraji na ob
dobí 2021 – 2023, který reaguje na
aktuální vývoj negativních sociálních
jevů, na problematické oblasti při po
skytování sociálních služeb včetně do
stupnosti služeb pro jednotlivé cílové
skupiny. Tento plán se zpracovává vždy
na 3 roky a na jeho tvorbě se rovněž po
dílí zástupci obcí, poskytovatelé i uživa
telé sociálních služeb, tj. také zástupci
NRZP ČR pro Karlovarský kraj. Podněty
a připomínky mohou zasílat také ob
čané Karlovarského kraje. K naplnění
jednotlivých cílů Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb slouží akční
plány, které se zpracovávají na období
jednoho roku a mohou pružně reagovat
na aktuální situaciv kraji.

3)
Karlovarský kraj aktuálně připravuje
nákup 170 zcela nových autobusů
s pohonem CNG, které nahradí stá
vající nevyhovující vozový park všech
dopravců. Všechna tato nová vozidla
budou nízkopodlažní, čímž se zásad
ně zlepší kvalita vozidlového parku
ve veřejné linkové dopravě pro pře
pravu osob se sníženou pohyblivostí
na celém území Karlovarského kraje.
V drážní dopravě jsou smlouvy o zá
vazku veřejné služby uzavřeny tak, že
každý vlak musí mít alespoň jeden vůz
způsobilý přepravovat osoby se sníže
nou pohyblivostí.
4)
Karlovarský kraj je zřizovatelem pou
ze tří zdravotnických zařízení, která
mají lůžkový fond, tedy nabízí akutní
či následnou lůžkovou péči. Ošetřo
vatelskou péči zde provádí erudovaný
zdravotnický personál. Uvedená zdra
votnická zařízení vnímají péči ze strany
pečujících osob o zdravotně postižené
osoby jako přínosnou. ■
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ÚSTECKÝ KRAJ -

JAN SCHILLER
1)
První ústecký Krajský plán vyrovná
vání příležitostí pro osoby se zdravot
ním postižením (KPVP) byl schválen
již v roce 2015 usnesením krajského
zastupitelstva. Garantem zpracová
ní plánu byl stanoven Poradní orgán
hejtmana Ústeckého kraje pro seniory
a zdravotně postižené (POHÚK), kte
rý zároveň monitoroval a kontroloval
plnění plánu. S ohledem na platnost
Národního plánu podpory rovných pří
ležitostí pro osoby se zdravotním po
stižením na období 2015-2020 bylo
přistoupeno k návrhu na prodloužení
platnosti tohoto plánu do roku 2020
a sladění platností národní a krajské
koncepce. V dubnu 2020 Zastupi
telstvo Ústeckého kraje schválilo
navazující strategický dokument pro
cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením na období 2021-2025.
Podle tohoto plánu probíhá monito
ring a kontrola plnění vždy jednou
ročně. Odbor sociálních věcí zajišťu
je komunikaci mezi jednotlivými od
bory krajského úřadu, orgány kraje
a Národní radou osob se zdravotním
postižením Ústeckého kraje. Vyhod
nocení plánu je každoročně předklá
dáno do orgánů kraje. Považujeme ho
za důležitý strategický dokument pro
cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením a seniorů. Činnost POHÚK
pokračuje i v tomto volebním obdo
bí – předsedkyní poradního orgánu je
paní Drahomíra Karasová.

2)
Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji je strategic
kým materiálem kraje v oblasti plá
nování a rozvoje sociálních služeb
a nástrojem pro řízení sítě sociálních
služeb z pohledu dostupnosti, efek
tivity a udržitelnosti. Stanovuje vize,
priority a strategické cíle pro řešení
nepříznivých sociálních situací obča
nů kraje za podpory sociálních služeb.
S ohledem na končící platnost střed
nědobého plánu na období 20192021 bylo v průběhu roku 2021
pracováno na novém Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb v Ús
teckém kraji na období 2022-2024.
V listopadu proběhlo veřejné projed
nání a připomínkování tohoto strate
gického dokumentu. Zastupitelstvo
Ústeckého kraje bude dokument pro
jednávat na svém zasedání během
měsíce prosince.
3)
Autobusová doprava
Zajištění bezbariérové přepravy osob
je dlouhodobě obvyklým standardem
Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Řadu
let je tento aspekt zapracováván do
zadávacích dokumentací při výbě
rových řízeních, je vymezen v uza
vřených smlouvách a v neposlední
řadě je na něj kladen zřetel i při vý
konu kontrolních činností. Co se týká
autobusů DÚK, tak 100% nasazení
nízkopodlažních či částečně nízko

podlažních dopravních prostředků
negativně ovlivňuje postup ÚOHS při
vypořádávání s námitkami neúspěš
ných účastníků vypsaných veřejných
zakázek na dodávky autobusů. V pří
padě standardního průběhu veřejné
zakázky je při výběru nových auto
busů požadavek na nízkopodlažnost
samozřejmostí, včetně dalších nezbyt
ných požadavků nutných pro komfort
ní přepravu a komunikaci s osobami
se zdravotním postižením.
Železniční doprava
S ohledem na situaci na trhu s elek
trickými železničními vozidly mohou
někteří nově vybraní dopravci v Ús
teckém kraji pro zajištění dopravních
výkonů využívat po dobu platnosti
jízdního řádu 2021/2022 tzv. „vozi
dla přechodné kvality“. Musejí splňo
vat podmínku, že do vozidla musí být
umožněn nástup pro osoby s omeze
nou schopností pohybu a orientace
(zejména osob na invalidním vozíku)
přímo do nízkopodlažní části z úrov
ně nástupiště nebo prostřednictvím
sklopné rampy nebo plošiny, která
bude součástí vozidla. Po skonče
ní přechodného období bude každý
dopravce pro zajištění dopravních
výkonů využívat pouze vozidla, která
směrem k přepravě výše zmíněných
osob musejí splnit náročné požadav
ky a přesně definované parametry.
Takzvaná garance nízkopodlažních
spojů znamená, že nasazování ➡
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nízkopodlažních dopravních prostřed
ků je dopředu plánované, známé
a očekávané. Tyto spoje jsou vyzna
čeny v jízdním řádu. Zlepšování pod
mínek pro přepravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace patří
i nadále mezi jednu z hlavních priorit
Dopravy Ústeckého kraje.
4)
Krajský úřad není zřizovatel většiny
zdravotnických zařízení v kraji, krajský
úřad pouze vydává oprávnění k posky
tování zdravotních služeb žadatelům,
což jsou fyzické a právnické osoby,
úřad je de facto v roli živnostenské

ho úřadu. U všech lůžkových posky
tovatelů zdravotních služeb platí, že
pečující osoby mohou pomáhat svým
klientům při běžných úkonech sebe
obsluhy i v lůžkových zdravotnických
zařízeních, vždy v souladu s vnitřním
řádem zdravotnického zařízení a za
podmínky, že přítomnost těchto osob
nenaruší poskytování zdravotních
služeb. Ústecký kraj podporuje ne
formální péči o pacienty, kteří se už
o sebe nemohou sami postarat v po
bytových zdravotnických zařízeních.
Musíme však upozornit, že o právech
a povinnostech pacienta a poskytova
tele zdravotních služeb nerozhoduje

kraj, ale jsou dány právními předpisy,
především zákonem č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, a také
vnitřním řádem konkrétního zdravot
nického zařízení lůžkové a jednoden
ní péče. Ústecký kraj je zřizovatelem
tří poskytovatelů zdravotnických slu
žeb (zdravotnická záchranná služ
ba, kojenecké ústavy, psychiatrická
léčebna). Zároveň je ale také jedi
ným akcionářem Krajské zdravotní,
a. s., která je s šesti odštěpnými zá
vody, sedmi nemocnicemi a více než
devíti tisíci zaměstnanci jedním z nej
větších poskytovatelů zdravotní péče
v České republice. ■

LIBERECKÝ KRAJ -

MARTIN PŮTA
1)
Liberecký kraj se snaží věnovat potře
bám všech obyvatel kraje, ale někte
rým skupinám věnuje zvláštní pozor
nost. Tak je tomu i v případě osob se
zdravotním postižením. Tato proble
matika je pro nás důležitá, proto se jí
přímo věnuje i vybraný pracovník oddě
lení sociální práce, který má navázánu
velmi dobrou spolupráci s krajskou po
bočkou Národní rady osob se zdravot
ním postižením a mimo jiné se za náš
kraj účastní i jednání Vládního výboru
pro osoby se zdravotním postižením.
Vede pracovní skupinu pro tvorbu Kraj
ského plánu vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením,
která pravidelně sleduje potřeby lidí se
14

zdravotním postižením. Pracovní sku
pinu tvoří zástupci dotčených odborů
krajského úřadu a zástupci NRZP ČR
pro Liberecký kraj.
2)
Liberecký kraj má v současné době
zpracovaný a zastupitelstvem schvá
lený dokument Střednědobý plán roz
voje sociálních služeb. Platí na období
let 2021 – 2023. Součástí střednědo
bého plánu je samozřejmě Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje, již
každoročně podle potřeb aktualizuje
me. Aktualizace se dělá průběžně ce
loročně, podle potřeb obcí s rozšířenou
působností, kterých je v našem kraji
deset.

3)
Liberecký kraj se snaží v posledních
letech dostupnost bezbariérovosti
veřejné dopravy co nejvíce zvyšovat.
V železniční dopravě jsou u všech nově
poptávaných dopravních zakázek zadá
vaných Libereckým krajem žádána vozi
dla s bezbariérovým přístupem. Proces
obnovy vozidel by měl být dokončen
u linek zadávaných přímo Libereckým
krajem k prosinci 2022, při zohlednění
také mezikrajských linek objednaných
sousedními kraji pak v období cca do
roku 2025. Přivítali bychom, kdyby si
tuto odpovědnost uvědomoval také
stát a tomu byly přizpůsobeny poža
davky v rámci dálkové dopravy, ale
zejména v oblasti infrastruktury. Je
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paradoxní, že v dnešní době existuje
několik stanic vybavených „starým ty
pem“ nástupiště, ze kterého je složitěj
ší nastoupit do nízkopodlažního vozidla
než do vozidla vysokopodlažního.
V autobusové linkové dopravě po
žadujeme ve všech dopravních smlou
vách minimální garantovaný podíl tzv.
low entry vozidel, tedy vozidel s nízko
podlažním vstupem a částí, pro regio
nální dopravu v úrovni min. 60 %. Z to
hoto podílu jsou pak odvozeny v jízdním
řádu spoje, kde je bezbariérový přístup
garantován. Reálně je však tento podíl
vyšší. V oblastech Jablonecko a Turnov
sko-Semilsko je reálný stav cca 75 %,

v oblasti Českolipsko předpokládáme
s nástupem vnitřního krajského do
pravce postupný růst podílu nízkopod
lažních vozidel v příštích letech. U dál
kových linek pak pro nově pořizovaná
vozidla požadujeme vybavení vozidel
plošinou pro invalidní vozík.
4)
Spoluúčast rodinného příslušníka při
uzdravování pacienta v nemocnici
je vždy vítaná. Obecně každý člověk,
nejčastěji rodinný příslušník, může
napomáhat uzdravovacímu procesu
tím, že ve spolupráci se zdravotníky
a v souladu s léčebně-rehabilitačním
režimem pomáhá například při nácvi

ku obslužných každodenních činnos
tí (dodržování hygienických návyků,
pomoc při oblékání, podávání stravy,
nácvik posazování, chůze apod). Pa
cient se smyslovým postižením nebo
s těžkými komunikačními problémy
zapříčiněnými zdravotními důvody má
samozřejmě právo mít k dispozici člo
věka, který mu pomůže komunikovat
s ostatními. Totéž platí i u pacientů,
kteří využívají psa se speciálním vý
cvikem (vodicí nebo asistenční pes), ti
mají rovněž právo s ohledem na svůj
aktuální zdravotní stav na doprovod
a přítomnost psa u sebe ve zdravot
nickém zařízení. ■

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ -

MARTIN ČERVÍČEK
1)
Hned úvodem bych rád zdůraznil, že co
možná největší integrace našich spo
luobčanů se zdravotním postižením
do společnosti a hledání cest k dalším
možnostem zkvalitnění jejich života je
jednou z priorit při přípravě plánů ve
všech oblastech rozvoje našeho kraje.
Rovněž významně podporujeme plán
pracovních příležitostí pro osoby s po
stižením. Nicméně mám-li odpovědět
na položenou otázku řečí úřední, Krá
lovéhradecký kraj od roku 2004 dekla
ruje závazek participovat na podpoře
a prosazování práv osob se zdravot
ním postižením a zvyšování kvality
jejich života přijetím Plánu podpory
rovných příležitostí pro osoby se zdra
votním postižením Královéhradeckého

kraje 2018 – 2021, který formuluje
cíle a opatření přispívající ke zlepšení
v oblastech, v nichž kraj působí. Jeho
cílem je deklarovat a zajistit komplexní
přístup k řešení kvality života občanů
se zdravotním postižením na území na
šeho kraje.
2)
Rada kraje usnesením ze dne
6. 9. 2021 schválila přípravu jeho
aktualizace pro období 2022+, jež by
měla být připravena do konce dubna
příštího roku. Naplňování cílů a opatře
ní krajského plánu za předchozí kalen
dářní rok je každoročně monitorováno
Komisí Rady Královéhradeckého kraje
pro osoby se zdravotním postižením
a Radou Královéhradeckého kraje. Při

naplňování cílů stanovených plánem
Královéhradecký kraj postupuje v ob
lasti sociálních služeb v souladu se
svou strategií schválenou pro období
2018 až 2026, zaměřenou na zajišťo
vání dostupnosti sociálních služeb na
území regionu, a definuje záměry kraje
ve vývoji zabezpečení potřeb obyvatel.
Strategie od schválení dosud prošla
třemi revizemi, přičemž první byla za
měřena na investice do infrastruktury
sociálních služeb, druhá upravovala
kritéria, zejména v souvislosti s harmo
nogramy realizace investičních projek
tů k transformaci sociálních služeb pro
osoby s postižením, a třetí sjednotila
cíle a analytická data s ohledem na
střednědobý Plán rozvoje sociálních
služeb na období 2016 – 2021. ➡
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Plán je aktualizován prostřednictvím
samostatných kapitol shrnutých v pří
lohách, jako je Přehled využití jednot
livých pobytových sociálních služeb
pro seniory osobami ve 3. a 4. stupni
příspěvku na péči v roce 2016 a 2021
a Rozvojová síť sociálních služeb –
v návaznosti na potřebu investic do in
frastruktury sociálních služeb. Priority
a cíle formulované strategií jsou upřes
ňovány v návaznosti na aktuální vývoj
potřeb a výsledky každoročního zpra
cování zprávy o plnění strategie.Prů
běžně komunikujeme s poskytovateli
sociálních služeb a snažíme se reflek
tovat potřeby sebrané z terénu. Dlou
hodobě se priority výrazně nemění.
V minulosti se nám podařilo významně
posílit síť služeb sociálních rehabilitací,
které usilují o zapojení osob se zdra
votním postižením do společnosti a na
trh práce. Posílili jsme také významně
služby rané péče. V posledních 5 letech
se nám díky strukturálním fondům
EU a aktivním přístupům obcí a nezis
kových organizací podařilo realizovat
řadu projektů na posílení kapacit den
ních stacionářů. Již několik let realizu
jeme transformaci stávajících velkých
pobytových sociálních služeb pro osoby
s mentálním postižením. Zde se nám
podařilo realizovat několik desítek lů
žek služeb poskytovaných v komunitě.
A máme rozpracovanou řadu projektů,
která má posílit rozptýlení těchto slu
žeb po území kraje a zajistit jejich větší
propojení s komunitou a zajistit jejich
dostupnost po celém území kraje.
I nadále potřebujeme podporovat roz
šiřování ambulantních a terénních
služeb, osobních asistencí či služeb
podpory samostatného bydlení. Velkou
výzvou je také podpora osob s poru
chou autistického spektra a jejich ro
din, rozšiřujeme pro ně jak ambulantní
a terénní služby, tak i služby pobytové.
Společně s obcemi také řešíme zvyšo
vání dostupnosti odlehčovacích služeb.
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Usilujeme také o zvýšení dostupnosti
služeb pro osoby se specifickými potře
bami s vysokými nároky na péči. Rád
bych, abychom také společně s dalšími
kraji iniciovali diskuse o potřebě systé
mových změn např. v legislativě, aby
chom byli schopni pokračovat v trendu
zajištění co možná největší dostupnosti
a nejširšího spektra poskytovaných
služeb pro zdravotně znevýhodněné
spoluobčany.
3)
Tohle je trochu i moje srdcové téma,
neboť ať už v pozici prvního náměstka,
kdy jsem měl v gesci dopravu, či dnes
jako hejtman jsem při přípravách vel
kých krajských tendrů v oblasti dopra
vy lobboval vždy za to, abychom dbali
na požadavky, které následně zvýší
cestovní komfort ve veřejné dopravě
z pohledu specifických potřeb cestu
jících s handicapem – například nové
nízkopodlažní autobusy, což znamená
bezbariérové základní vozidlo třídy I, II
nebo A, ve kterém alespoň 35 % pro
storu pro stojící cestující tvoří plocha
bez schodů s přístupem k nejméně jed
něm provozním dveřím. Vozidlo musí
umožňovat nástup, přepravu a výstup
cestujících na elektrickém invalidním
vozíku nebo elektrické tříkolce pro inva
lidy. Alespoň u jedněch dveří musí být
nástup možný z úrovně komunikace
bez nutnosti překonat schody.
Dopravci, se kterými byly uzavřeny
smlouvy na provozování veřejné auto
busové dopravy v letech 2021 –2031
v našem kraji, se tak zavázali k po
stupnému zvyšování nízkopodlažních
vozidel ve svém vozovém parku, a to
v prvním roce minimálně ze 40% a od
pátého roku již 80%. Vítězní dopravci
se nakonec rozhodli plnit téměř zcela
novým vozovým parkem, čímž kraj zís
kal již v prvním roce plnění (zahájení
plnění od 7. 3. 2021) více jak 90% níz
kopodlažních vozidel, které nejsou vý

hodou jen pro vozíčkáře a kočárky, ale
velmi je kvitují také starší spoluobčané
při svých cestách za nákupy a k lékaři.
Od roku 2022 začne platit nová smlou
va také pro dopravce v osobní železnič
ní dopravě v našem kraji, kterým jsou
České dráhy a.s. V rámci naplňování
jsou zavázány od druhého roku smluv
ního vztahu nahradit většinu vysoko
podlažních motorových vozů řady 810
nízkopodlažními vozidly řady 814 Re
gionova. V dalších letech se navíc do
pravce smluvně zavázal k dodání zcela
nových vozidel. Od roku 2027 tak bu
dou v Královéhradeckém kraji na pravi
delných linkách jezdit pod objednávkou
kraje pouze nízkopodlažní vozidla.
Ke zlepšení cestovního komfortu zdra
votně postižených přispěje také nový
informační systém pro nevidomé apod.
Průběžně se snažíme prosazovat inves
tice do nových vlakových nástupišť.
4)
Na tuto otázku se lze dívat z mnoha po
hledů a níže uvedená odpověď je sou
hrnem reakcí týmž dotazem oslovených
dotčených zdravotnických zařízení.
Nemocnice Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje a.s., pod nějž
spadá Oblastní nemocnice Náchod
a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s.,
Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Měst
ská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad
Labem, se s danou záležitostí setkávají
velmi ojediněle, avšak pečujícím oso
bám pomáhat svým klientům umožňu
jí.
Zdravotnické příspěvkové organizace
zřízené krajem vzhledem k charakte
ru poskytovaných služeb to obvykle
s ohledem na fakt, že všechny organi
zace disponují vysoce kvalifikovaným
personálem a mnohdy je přítomnost
pečující osoby kontraproduktivní, ne
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podporují. Mezi ně patří Léčebna pro
dlouhodobě nemocné Hradec Králo
vé, Léčebna dlouhodobě nemocných
Opočno a Sdružení ozdravoven a lé

čeben okresu Trutnov se začleněným
zařízením Rehabilitační ústav v Hostin
ném. Rehabilitační ústav v Hostinném
v indikovaných případech umožňuje

a zaučuje pečující osoby v práci s pa
cientem a umožňuje jim pacienta do
provázet v průběhu terapie. ■

PARDUBICKÝ KRAJ -

MARTIN NETOLICKÝ
1)
V současné době máme připravenou
verzi nového krajského plánu na obdo
bí let 2022 – 2026, kterou budeme
předkládat ke schválení Zastupitelstvu
Pardubického kraje. Jedná se v pořadí
již o pátý strategický dokument našeho
kraje.

vání osob se zdravotním postižením;
dostupností kulturních a sportovních
aktivit a sociální péče. Koordinátorem
naplňování a vyhodnocování krajské
ho plánu zůstává nadále odbor soci
álních věcí, který pravidelně jednou
ročně předkládá krajské radě zprávu
o plnění krajského plánu.

Problematikou života osob se zdra
votním postižením se náš kraj dlouho
době zabývá. Tuto oblast nevnímáme
jen jako okrajovou záležitost, ale jako
oblast vyžadující multidisciplinární
přístup. Do spolupráce při tvorbě a vy
hodnocování krajského plánu jsou pro
to zapojeny dotčené odbory krajského
úřadu a další subjekty. Ke spolupráci
nad cíli a opatřeními krajského plánu
pro toto aktuální období byly vyzvány
odbory krajského úřadu, odbory soci
álních věcí obecních úřadů, poskyto
vatelé sociálních služeb, organizace
osob se zdravotním postižením a další
subjekty, které se aktivně zapojily.

2)
Krajský odbor sociálních věcí v tuto
chvíli zpracovává nový Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na ob
dobí 2022 – 2024. Tento dokument
bude překládán do konce roku 2021
ke schválení Zastupitelstvu Pardubic
kého kraje. Součástí tohoto strategic
kého dokumentu je také síť sociálních
služeb na období 2022 – 2024, která
se minimálně jednou ročně či dle po
třeby aktualizuje.

Stejně jako v předchozích krajských
plánech je i v tomto dokumentu kla
den největší důraz na otázky týkající
se osvěty; přístupnosti staveb, dopra
vy a informací; dostupnosti vzdělává
ní; zdraví a zdravotní péče; zaměstná

3)
Při poskytování veřejných služeb při
přepravě cestujících musí také doprav
ci v Pardubickém kraji splňovat aktu
ální podmínky stanovené nařízením
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení mi
nimálních hodnot a ukazatelů standar
dů kvality a bezpečnosti a o způsobu
jejich prokazování v souvislosti s po
skytováním veřejných služeb a přepra

vě cestujících. V našem kraji je kladen
důraz na zajištění bezbariérovosti ve
řejné hromadné dopravy. Při výstav
bách a rekonstrukcích objektů spoje
ných s veřejnou hromadnou dopravou
je dodržována platná legislativa v ob
lasti přístupnosti staveb a průběžně
jsou také zaváděny vhodné informač
ní a orientační systémy – vizuální,
audiovizuální signalizační tabule na
zastávkách, nástupištích apod., pikto
gramy, orientační a informační systé
my pro občany se zdravotním postiže
ním. V jízdních řádech integrovaného
dopravního systému jsou průběžně
označovány garantované nízkopodlaž
ní spoje a zastávky splňující nároky na
bezbariérový výstup a nástup. Postup
ně jsou navyšovány počty nízkopod
lažních autobusů a od června 2022
dojde v jízdních řádech k významné
změně, kdy 100 procent nasazených
autobusů pod objednávkou našeho
kraje bude nízkopodlažních. V jízdních
řádech autobusových spojů je také
uváděn kontakt na dispečink doprav
ce, u kterého je možné ověřit nasazení
nízkopodlažního spoje.
Specializovaná doplňková veřej
ná doprava není součástí integrova
ného dopravního systému a není ➡
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v možnostech veřejné dopravy tuto
službu zajistit. Podpora této specializo
vané dopravy je roztříštěná a je různě
financována. Individuální bezbariérová
doprava je v některých regionech za
jišťována v rámci podpory místních sa
mospráv anebo z rozpočtu kraje. V ob
dobí nového krajského plánu chceme
dokončit propojení integrovaného do
pravního systému Pardubického kra
je a Královéhradeckého kraje se sta
tutárními městy Pardubice a Hradec
Králové.

4)
Propojení zdravotních a sociálních
služeb je doposud v rovině platné le
gislativy nedostatečné. Naše Nemoc
nice Pardubického kraje, a.s., realizuje
projekt „Přátelská nemocnice“. Díky
aktivitám tohoto projektu se postup
ně zlepšuje firemní kultura, prostředí,
péče o pacienta, je zaváděno dobro
volnictví, probíhá informování a prová
zení ve složitých situacích spojených
s nemocí, rozvíjí se psychologická po
moc zaměstnanců. Aktuální krajský

plán se bude zaměřovat na zlepšování
informovanosti a spolupráce zdravot
nických pracovníků, občanů se zdra
votním postižením a pečujících osob,
nadále je podporována domácí ošet
řovatelská a paliativní péče. Jedním
z cílů tohoto dokumentu je i zajištění
návaznosti zdravotní a sociální péče,
aby byla osobám se zdravotním posti
žením poskytnuta následná péče a po
třebné sociální služby při propuštění ze
zdravotnických zařízení. ■

KRAJ VYSOČINA -

VÍTĚZSLAV SCHREK
1)
Je to strategický dokument, který
schválilo zastupitelstvo kraje, takže
ho bereme vážně a pracujeme s ním.
Opíráme se o něj například při schva
lování dotací pro NIPI nebo při koor
dinační činnosti v Krajské radě osob
se zdravotním postižením. Vycházíme
z něj i při objednávání veřejné dopra
vy nebo v požadavcích na objekty pro
poskytování sociálních služeb zařaze
ných do krajské sítě.
2)
Aktuálně pracujeme na nových pro
cesech a metodice, jak systematicky
provázat náš plán rozvoje sociálních
služeb s aktuálními potřebami měst
a obcí a časově vše sladit. Naším cílem
je poskytnout obcím informace o našich
možnostech, ověřených potřebách kli
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entů i poskytovatelů sociálních služeb.
V neposlední řadě máme ambici obcím
s plánováním sociální služeb metodicky
pomáhat. Jako kraj jsme dosáhli velké
ho posunu jak v kvalitě, tak v dostup
nosti pobytových sociálních služeb, a to
zejména v oblasti transformace služeb
pro klienty s mentálním a kombinova
ným postižením. Ti mohou nyní využí
vat moderních služeb v domácnostech
rodinného typu v místě svého dosavad
ního bydliště. Jako důležitou vidíme pri
oritu ve zlepšení dostupnosti terénních
a sociálních služeb pro obyvatele kraje
žijící ve vlastní rodině.
3)
Smluvní dopravci musí splňovat po
vinnosti vyplývající z nařízení vlády
ke standardům kvality a bezpečnosti,
souvisejících s poskytováním veřej

ných služeb v přepravě cestujících.
Aktuálně je přibližně 40 % stávající ob
jednávky pokryto vozidly zajišťujícími
bezbariérový přístup. U nově uzavíra
né zakázky na dopravní obslužnost na
příštích deset let je však již požadavek
kraje na částečnou nízkopodlažnost
u všech nových vozidel, které bude
dopravce používat. V drážní dopravě
je bezbariérovost zajištěna dle typu
drážního vozidla. V následujících dvou
letech bude docházet k masivní obno
vě vozidlového parku prostřednictvím
objednávky Kraje Vysočina, Pardu
bického kraje i Jihomoravského kraje
a daná vozidla již jsou nízkopodlažní.
4)
Kraj Vysočina je zřizovatelem osmi po
skytovatelů zdravotních služeb - pěti
nemocnic, zdravotnické záchranné
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služby a dvou lůžkových zařízení pro
děti do 3 let věku. V případě lůžkových
poskytovatelů krajem zřizovaných
zdravotních služeb mohu potvrdit, že
se naše nemocnice nijak nebrání po

moci osob pečujících o své klienty při
běžných úkonech sebeobsluhy. Podpo
rujeme i snahu nemocnic zřizovaných
Krajem Vysočina o rozvoj programů pro
dobrovolníky, ať už se jedná o dlouho

dobé programy nebo i jednorázové
akce. V současné době však mohou
být výše uvedené aktivity částečně
omezeny nebo utlumeny z důvodu epi
demiologické situace. ■

JIHOMORAVSKÝ KRAJ -

JAN GROLICH
1)
Zdravotní postižení přináší do každo
denního života situace a překážky, kte
ré ztěžují a komplikují zapojení osob
se zdravotním postižením do běžného
života. My jako kraj se musíme podílet
na tom, aby na jižní Moravě byly pod
mínky, které zmírňují dopady zdravot
ního postižení, aby všichni mohli vést
stejně aktivní život jako lidé bez zdra
votního postižení. Jihomoravský kraj
se aktuálně ve spolupráci s brněnskou
pobočkou NRZP ČR podílí na přípravě
nového Krajského plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením. Plán budeme každý rok
vyhodnocovat a na základě hodnocení
a aktuálně zjištěných potřeb jej bude
me aktualizovat.
2)
Jihomoravský kraj má schválený Střed
nědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji na období 2123. Příprava na nový plán začne na jaře
2022. Sociální politika kraje je postave
na na podpoře osob v jejich domácím
prostředí. Pobytová zařízení sociálních
služeb jsou využívána až v případě, kdy
podpora v přirozeném domácím pro

středí již není možná. Pobytová zařízení
se postupně transformují a humanizu
jí tak, aby zajistila sociální začlenění
svých uživatelů v maximální možné
míře v přirozeném prostředí. Pokud
dochází k aktualizaci střednědobého
plánu, tak vždycky chceme, aby se zo
hlednily potřebné změny v rozvojových
prioritách, aby podoba podporované
krajské sítě služeb pružně reagovala
na měnící se potřeby a představovala
skutečně podpůrný systém pro občany
kraje, kteří se ocitají v nepříznivé so
ciální situaci.
3)
Ještě v době, kdy to nebylo závazné,
kraj preferoval u dopravců nákup nízko
podlažních autobusů. Na přestupních
uzlech se postupně vybudovala infra
struktura i pro lidi se zrakovým postiže
ním. Jen za poslední dva roky narostl
počet nízkopodlažních regionálních
autobusů o přibližně 190 kusů. Celko
vě máme tři čtvrtiny všech regionálních
autobusů v kraji v nízkopodlažní úpra
vě. Máme tak na co navazovat, ale po
řád nás čeká spousta práce. Bohužel
ne vše může Jihomoravský kraj ovliv
nit – nástupiště a příchodové cesty na

vlakových nádražích včetně signalizace
pro nevidomé spravuje Správa želez
nic, nástupiště autobusů pak jednot
livé obce, případně komerční vlastníci
nádraží. I zde za poslední dobu proběh
la a v následujících letech ještě proběh
ne řada vylepšení. Jako nejčerstvější
novinku mohu zmínit rekonstrukci 5.
a 6. nástupiště brněnského hlavního
nádraží, kde došlo ke zvýšení nástupní
hrany tak, aby byl možný bezbariérový
nástup. Na závěr bych rád zmínil nejdů
ležitější novinku, která pravděpodobně
posune Jihomoravský kraj na špičku
v bezbariérovosti v železniční dopravě
u nás. Již přibližně za rok budou na
nejdůležitější železniční linky S2 a S3
nasazeny zcela nové krajské jednot
ky Moravia, které ve spojení s novými
nástupišti na mnoha nádražích zlepší
možnosti pohybu pro osoby se zdravot
ním postižením na většině území kraje.
4)
Naším cílem je odstraňovat bariéry,
které jsou dané zdravotním postiže
ním, a proto podporujeme, aby ve
zdravotnických zařízeních pečující
osoby mohly svým klientům s běžný
mi úkony sebeobsluhy pomáhat. ■ ➡
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OLOMOUCKÝ KRAJ -

JOSEF SUCHÁNEK
1)
Olomoucký kraj byl jedním z prvních
krajů, který schválil již v roce 2004
Krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením.
Jsem velmi rád, že současné vedení
Olomouckého kraje může pokračovat
v hledání možností, jak zvýšit kvalitu
života obyvatel Olomouckého kraje se
zdravotním postižením. Považuji Kraj
ský plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením za dů
ležitý strategický dokument. Příprava
nového plánu byla pozdržena pande
mií covidu-19, ale počítáme s tím, že
nový plán bude připraven a předložen
Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke
schválení.
2)
Olomoucký kraj má střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb schválený
a rok 2021 je prvním rokem, kdy ten
to dosud poslední plán je realizovaný.
Tento plán je schválený na období let
2021 – 2023. Právě v této době začí
nají přípravy tvorby dalšího střednědo
bého plánu rozvoje sociálních služeb
na dobu 2024+. Účinný plán je každo
ročně modifikován akčními plány, které
zohledňují aktuální potřeby poskytová
ní sociálních služeb. Podle těchto ak
tuálních potřeb se tak průběžně pro
měňuje střednědobý plán, aby v území
byly dostupné sociální služby. Důraz
je kladen na rozvoj terénních služeb
sociální péče a rovněž humanizaci po
bytových sociálních služeb. Důležitým
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tématem je rovněž dobrovolnictví v so
ciálních službách.
3)
Olomoucký kraj si je plně vědom své
povinnosti zajistit dostupnost veřejné
hromadné dopravy pro přepravu osob
se zdravotním postižením. V rámci vý
běrových řízení, která vedl právě na za
jištění těchto veřejných služeb, již níz
kopodlažnost vozů požadoval. V rámci
autobusové příměstské dopravy mají
dopravci povinnost od 1. 1. 2018
pořídit každé nové vozidlo jako níz
kopodlažní. V současné době dispo
nuje Olomoucký kraj na svém území
319 nízkopodlažními vozidly. Šest
vozidel je vybaveno výtahem z celkem
384 autobusů.
V rámci poptávkových řízení na
zajištění veřejné drážní dopravy jsou
v rámci technických a provozních
standardů schváleny požadavky na
nová vozidla, která musí být nízko
podlažní. U elektrických tratí musí
být do konce roku 2025 všechna vo
zidla nová a nízkopodlažní. Nicméně
v rámci drážní dopravy se potýkáme
ne se zrovna připravenou infrastruk
turou. U velké části stanic a zastávek
chybí schválená výška nástupiště.
V tomto ohledu dlouhodobě spo
lupracuje Olomoucký kraj se Správou
železnic na odstranění bezbariérovosti
vlakových zastávek. V Olomouckém
kraji jsou to především tzv. odbočné

tratě, kde sice kraj zajišťuje nízko
podlažní vozidla, ale výška nástupišť
tomuto neodpovídá. Ze strany Správy
železnic v Olomouckém kraji je vyví
jena velká iniciativa tento nesoulad
odstranit, nicméně jako i v jiných od
větvích by bylo třeba poskytnout více
finančních prostředků ze státního roz
počtu nebo dotačních titulů. V rámci
nově uzavřených smluv s drážním do
pravcem již byly stanoveny požadavky
na nízkopodlažní vozidla a dopravce je
dle smlouvy k tomuto zavázán a tento
závazek plní.
4)
Zřizovateli zdravotnických zařízení
v žádném případě nejsou státní sprá
vu vykonávající krajské úřady, ale kraje
v samostatné působnosti. Ani ty však
nejsou zřizovateli většiny zdravotnic
kých zařízení. Co se týče Olomouckého
kraje, ten na svém území zřizuje pouze
tři příspěvkové organizace zajišťující
zdravotní služby. Jen jedna z těchto
organizací má ve svém portfoliu také
poskytování lůžkové zdravotní péče.
Jedná se o Odborný léčebný ústav Pa
seka s odloučeným pracovištěm v Mo
ravském Berouně. Tento ústav zajišťuje
pacientům následnou a dlouhodobou
zdravotní lůžkovou péči, ambulantní
péči a sociální péči na lůžkách sociální
hospitalizace.
Dle sdělení ředitelky ústavu MUDr.
Zdeny Polzerové, MBA, nejsou poža
davky pečujících osob na pomoc svým
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klientům při běžných úkonech sebe
obsluhy příliš časté. Jejich frekvenci
v poslední době ještě snížil průběh epi
demie. Pokud se však takový požada
vek vyskytne, ze strany vedení ústavu
i personálu na jednotlivých odděleních
je vždy ochota a snaha situaci řešit
a požadavku v maximální možné míře
vyhovět. To znamená, že pomoc pečují

cích osob není využívána prvoplánově
a v naprosté většině případů přebírá
tuto péči kvalifikovaný personál. Další
postupy jsou v rámci vnitřních norem
ústavu nastaveny k možnosti zabez
pečení speciálních služeb externisty
(asistenční pes, tlumočení do znakové
řeči aj.), pokud není možné požadova
né služby zajistit vlastním personálem.

Je možné předpokládat, že podob
ně je tomu i u dalších poskytovatelů
lůžkové zdravotní péče jiných zřizo
vatelů na území Olomouckého kraje
(Ministerstvo zdravotnictví ČR, Minis
terstvo obrany ČR, obchodní společ
nosti). ■

ZLÍNSKÝ KRAJ -

RADIM HOLIŠ
1)
Krajský plán podpory rovných příleži
tostí pro osoby se zdravotním postiže
ním pro období 2022 - 2026 byl kraj
skými radními schválen v září. Jedná
se o dokument, který se dotýká mno
ha oblastí života. Obsahuje konkrétní
opatření například pro oblast dopravy,
školství, sociálních služeb. Při přípra
vě sehrála významnou roli Národní
rada osob se zdravotním postižením,
zejména šlo o úzkou spolupráci s Mgr.
Janem Uherkou.
2)
Aktuálně Zlínský kraj připravuje Střed
nědobý plán rozvoje sociálních služeb
na období 2023 – 2025 a současně
připravujeme Akční plán rozvoje soci
álních služeb pro rok 2023. Plánová
ní sociálních služeb je postaveno na
ověřených potřebách v jednotlivých
správních obvodech kraje. Zlínský kraj
se zabývá problematikou transforma
ce sociálních služeb pro lidi s handi

capem. Chceme, aby byly dostupné
terénní a ambulantní sociální služby
a v případě pobytových sociálních slu
žeb se jednalo o komunitní služby, kte
ré budou odpovídat potřebám klientů.
Při tvorbě plánu je pozornost věnována
také lidem s duševním onemocněním
a závislostí na návykových látkách. Ne
zbytnou součásti plánu je kapitola po
pisující financování sociálních služeb
a je nutné, aby plánovaný rozvoj slu
žeb odpovídal finančním možnostem.
Potýkáme se bohužel s tím, že zmapo
vané potřeby přesahují naše finanční
možnosti.
3)
Chceme cestujícím vyjít maximálně
vstříc a standard služeb a pohodlí v hro
madné dopravě neustále zvyšovat. Na
linkách integrované dopravy Zlínského
kraje jezdí bezbariérové vlakové sou
pravy. U autobusové dopravy je nyní
bezbariérovost jeden z požadavků
u každého výběrového řízení na nové

autobusové dopravce. Všechna bezba
riérová vozidla mají dopravci Transdev
a TQM. Ostatní navyšují počet takových
vozů s postupnou obměnou vozového
parku. Například Arriva Morava pořídi
la letos na jaře 4 nové autobusy, které
mají elektrickou nástupní plošinu pro
cestující na vozíku.
4)
Zlínský kraj je zřizovatelem části zdra
votnických zařízení. O přítomnosti pe
čující osoby musí vždy rozhodnout ošet
řující lékař, a to s ohledem na zdravotní
stav pacienta a konkrétní podmínky
na oddělení. Zdravotnické zařízení to
tiž vždy přebírá plnou zodpovědnost
za bezpečí pacienta a správnou péči.
Tam, kde je to ale možné, je přítom
nost člověka, na kterého je zdravotně
postižený pacient zvyklý, samozřejmě
vítána. Úkony s pacientem však musí
být prováděny jen pod dohledem zdra
votnického personálu. ■ ➡
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ -

IVO VONDRÁK
1)
Moravskoslezský krajský plán vyrovná
vání příležitostí pro občany se zdravot
ním postižením je jedním ze strategic
kých dokumentů Moravskoslezského
kraje. Ten první jsme vytvořili už v roce
2004 a byl to první takovýto plán
v České republice. Od té doby pravidel
ně krajské plány aktualizujeme. V sou
časnosti se řídíme v pořadí pátým
plánem, vytvořeným na léta 2021 až
2026. Protože považujeme téma osob
se zdravotním postižením za zásadní,
zřídili jsme také komisi pro občany se
zdravotním postižením, která je inici
ativním a poradním orgánem krajské
rady. Komise také koordinuje činnosti
všech subjektů, které se podílejí na re
alizaci Moravskoslezského krajského
plánu vyrovnávání příležitostí pro ob
čany se zdravotním postižením, kont
roluje plnění tohoto dokumentu a mo
nitoruje jeho aktuálnost. Dobře funguje
i pracovní skupina, kterou před devíti
lety zřídil ředitel krajského úřadu pro
přípravu, tvorbu a naplňování vybra
ných aktivit tohoto krajského plánu.
2)
Plán rozvoje sociálních služeb je dal
ším z klíčových materiálů kraje. Určuje,
kterým směrem se budou rozvíjet so
ciální služby v regionu. Při jeho tvorbě
vycházíme z průběžně zjišťovaných po
třeb jednotlivců i organizací na území
kraje, ve spolupráci s obcemi, posky
tovateli sociálních služeb a veřejností.
Je pro nás důležité vědět, jaké sociální
služby lidé nejvíce potřebují, které je
třeba rozvinout a jak, kde posílit ka
pacity a kam nasměrovat více financí.
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Aktuálně v Moravskoslezském kraji
máme platný IV. Střednědobý plán roz
voje sociálních služeb na léta 2021 až
2023. Klíčovým tématem tohoto plánu
je práce s potřebami občanů a také
podpora a rozvoj sociálních služeb na
území kraje v rámci probíhajících refo
rem duševního zdraví nebo ústavních
zařízení pro děti do tří let. Protože pří
prava nového plánu rozvoje sociálních
služeb na další období je náročný pro
ces, už teď na něm začínáme praco
vat.
3)
V maximální možné míře podporuje
me odstraňování bariér v dopravním
systému. Většina vlakových zastávek
a stanic je v majetku Správy železnic,
státní organizace. Ta zajišťuje také
provozuschopnost, modernizaci a roz
voj železniční dopravní cesty v Česku.
Moravskoslezský kraj s touto organi
zací aktivně spolupracuje. I když není
investorem staveb na dráze, přesto
v rámci svých možností podporuje
kroky směřující ke zlepšení stavu drážní
infrastruktury. V Plánu dopravní obsluž
nosti Moravskoslezského kraje definu
jeme mimo jiné požadavky na vybavení
tratí a stanic včetně návrhů bezbariéro
vých úprav nástupních ostrůvků a usi
lujeme o obnovu vozidel. Aktuálně
v Moravskoslezském kraji zajišťuje
provoz na železničních linkách celkem
30 nízkopodlažních jednotek. Další vo
zidla přibydou v prosinci. Od platnos
ti nového jízdního řádu 2021/2022
bude mezi Ostravou a Frenštátem pod
Radhoštěm jezdit pět nových nízkopod
lažních jednotek typu push-pull. S jízd

ním řádem 2022/2023 budou v úseku
Ostrava Svinov – Opava východ nasa
zeny dvě nízkopodlažní jednotky EMU
240. Moravskoslezský kraj dál jedná
s dotčenými subjekty a dopravci o pod
mínkách obnovy kolejových vozidel.
Také proces tržních konzultací nebo
nabídkových řízení na nové dopravce
přinese nové možnosti postupného
doplňování a rozšiřování bezbariéro
vých spojení mezi zdrojovými a cílový
mi místy napříč celým Moravskoslez
ským krajem. Veřejnou dopravu velmi
výrazně doplňuje autobusová doprava.
Podmínkou nutnou k uzavření závazku
veřejné služby s dopravcem je provoz
minimálně 80 procent nízkopodlaž
ních vozidel z celkového počtu provo
zovaných vozidel. Aktuálně je proces
veřejných soutěží v Moravskoslezském
kraji ukončen a podíl nízkopodlažních
autobusů v celém regionu na autobu
sových linkách v závazku veřejné služ
by činí až 95 procent.
4)
Je důležité, aby pečující osoby mohly
pomáhat svým klientům v nemocnici
při běžné sebeobsluze. Naše krajská
zdravotnická zařízení respektují právo
nezletilých pacientů na nepřetržitou
přítomnost zákonného zástupce, po
případě pěstounů a jiných osob, které
se o ně starají. V krajských nemocni
cích mohou být s pacienty nepřetržitě
také jejich opatrovníci a další blízcí,
které nemocní určí. Jejich přítomnost
ale musí být v souladu s právními před
pisy a vnitřním řádem zařízení a ne
smí narušit poskytování zdravotních
služeb. ■

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

NEZAV ÍRE J TE SE
MEZI Č TYŘI STĚNY

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

23

mosty 5|2021
TEXT: Sabrina Plisková
FOTO: archiv NPÚ

PAMÁTKY BEZ BARIÉR
V oblasti zpřístupňování památek

lidem se sníženou schopností pohy
bu a orientace není spolupráce mezi
NRZP ČR a Národním památkovým
ústavem (NPÚ) žádnou novinkou. Již
v roce 2017 bylo mezi oběma orga
nizacemi podepsáno memorandum
o spolupráci a je zřejmé, že se jeho cíle
daří plnit. Letos například velmi vyda
řenou akcí PAMÁTKY BEZ BARIÉR, kte
rá se konala v prostorách tří objektů
spravovaných NPÚ. Státní zámek Ko
zel, vila Stiassni v Brně a státní zámek
Kynžvart byly po vybraný den vyhraze
ny pouze návštěvníkům se zdravotním
postižením a jejich doprovodu. Národ
ní památkový ústav uzpůsobil prohlíd
kové trasy a zajistil prohlídky speciálně
uzpůsobené lidem s různými typy zdra
votního postižení.
Jsme moc rádi, že se i přes složité
období podařilo dlouho plánovanou
akci uspořádat a děkujeme Národní
24

mu památkovému ústavu, všem kas
telánům a průvodcům a především
paní generální ředitelce NPÚ Naděždě
Goryczkové, bez které by nic takového
nebylo možné.
Generální ředitelka NPÚ Goryczková
k akci Památky bez bariér říká: „Národní památkový ústav spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR již řadu let a myslím, že se
nám společně opravdu daří stále více
zpřístupňovat památky lidem s různými zdravotními postiženími. Vybrané
památkové objekty disponují haptickými modely či elektronickými průvodci
ve znakové řeči, na několika objektech
máme dokonce již ‚živé‘ průvodce,
kteří prohlídky znakují. Stále se také
snažíme rozšiřovat nabídku bezbariérových tras, byť je to z podstaty věci
mnohdy náročné – hrady byly v první
řadě budovány tak, aby byly špatně
dostupné. S bezbariérovými přístupy

počítáme i v rámci nových památkových obnov a pro zpřístupnění ostatních památek v naší správě jsme již
v minulém roce vymysleli projekt ‚Památky bez bariér‘, který však nemohl
být realizován z důvodu koronavirové

PŘÍSTUPNOST

pandemie. Proto mne velmi těší, že se
projekt podařilo uskutečnit alespoň
v omezeném rozsahu letos a určitě
v něm budeme pokračovat i v dalších
letech.“
V Plzeňském kraji byl v rámci projek
tu Památky bez bariér zpřístupněn pro
návštěvníky se sníženou schopností
pohybu a orientace zámek Kozel. Při
speciálních prohlídkách ho navštívili
lidé z pobytových zařízení, organiza
cí sdružujících občany s různými typy
handicapu i individuální zájemci. Pro
hlídkový okruh zámkem byl pro jed
notlivé skupiny uzpůsoben dle typu
jejich postižení. Lidem se sluchovým
postižením překládala výklad průvod
kyně tlumočnice do znakové řeči. Pro
účastníky s pohybovými problémy byly
na nepřístupných úsecích zajištěny ná
jezdové plošiny.
Akce se zúčastnilo 76 osob z po
bytových zařízení z Plzeňského kraje,
z organizací OZP a z řad individuálních
zájemců. Někteří přijeli i ze vzdále
nějších míst – z Prahy či Kladenska.
Uskutečnilo se pět prohlídek zámku,
včetně bezbariérové trasy zámeckými
interiéry a prohlídky zámku ve znako

vé řeči. Po návštěvě zámku si účastníci
prohlédli rozlehlý zámecký park.

si prohlédli také prostory v patře. Počet
návštěvníků byl nad očekávání vysoký.

V Jihomoravském kraji se do akce
Památky bez bariér zapojila vila
Stiassni v Brně. Prohlídky si nenecha
lo ujít 122 návštěvníků ze 13 organi
zací. Průvodci byli skvěle připraveni
a svými zkušenostmi maximálně vy

V Karlovarském kraji mohli lidé se
zdravotním postižením navštívit zámek
Kynžvart. I zde účast předčila očeká
vání – akce se zúčastnilo 141 klientů
ze čtyř pobytových zařízení, dvou den
ních stacionářů, tří organizací ZP a dvě

hovovali jednotlivým skupinám. Vzhle
dem ke standardní bariérovosti objek
tu (absence výtahu) bylo pro vozíčkáře
přístupné pouze přízemí, kde se na
chází reprezentativní prostory. Ostatní

rodiny individuálně plus 40 asistentů.
V zámeckém areálu se uskutečnilo 13
komentovaných prohlídek. ■
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CO DĚLAT, KDYŽ VÁM
DODAVATEL UKONČIL SMLOUVU
NA DODÁVKY ENERGIÍ
Víte, jak řešit situaci, kdy vám dodavatel ukončil smlouvu na dodávky energií? Krach vašeho
dodavatele neznamená, že přestanete odebírat elektřinu či plyn. Přecházíte pod takzvaného
dodavatele poslední instance (DPI), což je dodavatel určený podle distribuční sazby vaší oblasti. DPI
vám přidělí Energetický regulační úřad automaticky na základě distribučního území, kde elektřinu
nebo plyn odebíráte. Jde o následující společnosti:

Dodavatelé poslední instance u odběru elektřiny
• E.ON (jih České republiky)
• Pražská energetika (Praha a blízké
okolí)
• ČEZ Prodej (zbytek ČR)

dodavatelé posledních instancí plánují
dotčené zákazníky v následující době
kontaktovat. Všichni odborníci dopo
ručují uzavřít nové smlouvy s trvalými
dodavateli co nejdříve. Ušetříte mnoho
financí.

Dodavatelé poslední instance u odběru plynu
• E.ON (Jihočeský kraj)
• Pražská plynárenská (Praha a blíz
ké okolí)
• innogy Energie (zbytek ČR)

Rozloží se vám tak zálohy na celý
rok, což je důležité právě na začátku
zimního období, kdy je spotřeba energií
největší. U nového dodavatele si do
poručujeme sjednat fixaci, ideálně na
2 až 3 roky za nejlepší možné ceny.
Pokud by se v průběhu doby ceny
energií snížily, existují způsoby, jak
fixaci předčasně ukončit. Fixace končí
třeba v okamžiku, kdy je odběrné místo
přepsáno na jinou osobu. Tato situace
může nastat, když se například původ
ní osoba „odstěhuje nebo nemovitost
pronajme příbuznému“.

DPI má za povinnost informovat vás
o cenách, za které u něj budete elek
třinu a plyn odebírat. Negativem však
je, že ceny u DPI jsou výrazně vyšší než
aktuální nabídky u jiných dodavatelů.
U elektřiny zaplatíte přibližně 5000 Kč
za 1 MWh, což je až o polovinu více
oproti výhodným nabídkám dodavatelů.
Na přechod k novému dodavateli sice
máte půl roku, doporučujeme ale na
nic nečekat a kontaktovat ho co nejdří
ve. Ceny dodavatelů poslední instance
jsou výrazně vyšší. Udělat první krok
doporučujeme i přesto, že jednotliví
26

Čtenářům důrazně doporučujeme
zvýšit si zálohy na elektřinu a plyn. Platí
to zejména u domácností, které použí
vají plyn či elektřinu k vytápění. V zimě
roste spotřeba energií a s ohledem až
na trojnásobné ceny tak předejdete

jednorázovému doplatku, který může
překročit sto tisíc korun. Případný pře
platek na zálohách vám bude po vy
účtování vrácen. U velkých společností,
jako je ČEZ, EON nebo innogy, je velmi
nepravděpodobné, že by nedošlo k vrá
cení přeplatku.
S nárůstem cen energií musejí po
čítat i čtenáři z panelových domů nebo
bytů na sídlištích, kteří jsou zásobováni
dálkově. Elektřina i plyn zdražují všem,
kotelny a teplárny ve městech nevyjí
maje. Doporučujeme se u příslušné
společnosti už teď informovat, jak se
budou ceny za vytápění a teplou vodu
zvyšovat. Podle toho doporučujeme na
výšit placení pravidelných záloh.
Vážení čtenáři, pokud byste potře
bovali poradit s postupem uzavření
nové smlouvy s dodavatelem energií,
můžete se obrátit na naši poradnu na
e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz nebo
tel.: 266 753 427. Nemůžeme vám
však doporučovat žádného konkrétní
ho dodavatele energií. To nám nepří
sluší. ■

Advanced Technology of Collagen

DUOLIFE = PÉČE O ZDRAVÍ + NABÍDKA NEZÁVISLÉ SPOLUPRÁCE PRO
SCHOPNÉ LIDI, LÉKÁRNY A PRODEJNY SE ZDRAVOU VÝŽIVOU
Pro více informací o DUOLIFE navštivte následující stránky:
1url.cz/4KZ6x
czechia.myduolife.com/shop.html
Zájemci z Česka pište a volejte:
duolife.czechia@gmail.com
+420 775 795 855

Zájemci ze Slovenska pište a volejte:
slovakia.duolife@gmail.com
+421 940 867 784
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SLEDOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI –
JAK JSME NA TOM
S PŘÍSTUPNOSTÍ V PRAZE?
Pracovní skupina NRZP ČR pro od

straňování bariér průběžně monitoru
je přístupnost vystavěného prostředí,
veřejné dopravy, služeb a vybraných
výrobků. Sleduje dopady legislativních
změn, zajímá se o nové trendy, posky
tuje v této oblasti poradenství, upo
zorňuje na nedostatky a doporučuje
opatření k nápravě.

vebnímu úřadu naše práce neskončí.
Co je nového na Sofijském náměstí?
Byly provedeny nějaké úpravy nebez
pečných míst? Jak jsou odstraňovány
bariéry vzniklé revitalizací a úpravou
náměstí? Kdy bude prostor bezpeč
ný a použitelný pro všechny? Na tyto
otázky se pokusím odpovědět ve dru
hé části tohoto článku.

V tomto čísle bych se ráda vrátila
do Prahy, konkrétně do městské části
Praha 12 – Modřany. Ve druhém čísle
letošního ročníku časopisu Mosty jsem
vám představila nepovedenou stavbu
revitalizace Sofijského náměstí a slí
bila jsem, že zpracováním auditu bez
pečnosti a zasláním posudků k bezba
riérovému užívání stavby starostovi,
vedení městské části Praha 12 a sta

Na základě upozornění občanů
a klientů naší poradny jsme nedaleko
od Sofijského náměstí objevili další
bariérovou a nebezpečnou stavbu. Jde
o nepovolenou výstavbu dřevěných
chodníků a odpočívadel v přírodním
parku Modřany. Park se nachází mezi
ulicemi Povodňová, U Studny a Píšovic
ká. Místní občané park nazývají podle
jedné z okolních ulic – „park Povodňo-
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vá“. Nová stavba propojuje Tylovu čtvrť
s ulicí Československého exilu. Tylova
čtvrť je tvořena hustou individuální zá
stavbou bytových a rodinných domů.
Přes park je vedena pěší doprava z Ty
lovy čtvrti na ulici Československého
exilu, kde jsou zastávky veřejné dopra
vy, a západním směrem jsou v okolí
umístěna školská zařízení (mateřská
škola, základní škola, gymnázium, zá
kladní umělecká škola, středisko pro
děti a mládež, sportoviště, doprav
ní hřiště), obchodní centrum, pošta
a další služby i velkokapacitní parkovi
ště. V této lokalitě se nachází i Sofijské
náměstí.
Stavba byla povolena ÚMČ Praha 12
stavebním odborem dne 20. 8. 2018,
s názvem Přírodní park Modřany. Do
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kumentaci vypracovala společnost
EKIS v roce 2017, odpovědný pro
jektant je Ing. Jiří Pospíšil. Projekto
vá dokumentace obsahuje následu
jící objekty: SO 01 - Bourací práce,
SO 02 - Sadové úpravy, SO 03 - Ka
várna, SO 04 - Mobiliář, SO 05 - Spor
tovní vybavení, SO 06 - Dětské hřiště,
SO 07 - Stávající parkoviště, SO 08
- Psí louka, SO 09 - Spojovací chodníky, SO 10 - Chodník, SO 11 - Par
koviště kavárna a inženýrské objekty:
IO 01 - Přípojky kavárny, IO 02 - Vod
ní svět, IO 03 - Venkovní osvětlení,
IO 04 - Terénní úpravy. Stavba měla být
dle stavebního povolení dokončena
v září 2020. Povolená stavba (původ
ní projektová dokumentace povolená
ve stavebním řízení) řeší komplexní
revitalizaci území stávajícího zane
dbaného parku. Spojovací chodníky
i hlavní chodník měly být podle projek
tové dokumentace provedeny ze zám
kové dlažby, navržené pěší trasy byly
koncipovány jako bezbariérové, šířka
chodníku byla navržena v rozsahu
1,5 - 4 m, podélný i příčný sklon odpoví
dal vyhlášce č. 398/2009 Sb., navrže
na byla vodicí linie (záhonový obrubník
o výšce 60 mm nad terénem), v mís
tech navazujících na pozemní komuni
kace bylo řešeno jak snížení obrubníku
u komunikace, tak byly navrženy hma
tové úpravy. Vyrovnávací terénní scho
diště, zdolávající velké převýšení u stě
ny č. 2 a ulice Československého exilu,
mělo být tvořeno 12 prefabrikovanými
betonovými stupni 150x300x3000
mm a lemované oboustranným zábra
dlím, dále v parku měla být vytvořena
rampa, respektive chodník ve sklo
nu s parametry splňujícími vyhlášku
č. 398/2009 Sb.
Vlastní realizace dřevěného chod
níku ale navrženému a povolenému
řešení vůbec neodpovídá! Stávající po
škozené původní zpevněné cesty neby
ly vybourány, chodníky z hrubých neo

šetřených fošen jsou vedeny ve výšce
nad původními cestami. Na některé
cesty byla navezena namísto zpevně
ného povrchu štěpka. Většina objektů
navržených v projektové dokumentaci
realizovaná nebyla.
Stavba byla provedena dle do
stupných informací pouze „podle
navržených a odsouhlasených skic“.
V zadávacím řízení je rozsah prací
zveřejněn jako příloha smlouvy a do
datek veřejné zakázky v rámci zveřej
něných usnesení Rady městské části

Praha 12. Stavebník, tedy městská
část Praha 12, nepožádal o změnu
stavby před dokončením. Stavba, re
spektive její část nebyla zkolaudována
a nebyla uvedena do provozu.
Na základě podnětů občanů bylo
začátkem října zahájeno řízení o od
stranění „černé“ stavby.

Nový podvalový chodník byl realizo
vaný na pozemcích MHMP, který vydal
souhlas s revitalizací v souladu se sta
vební dokumentací již v roce 2018.
O nové podobě parku, dle vyjádření
odboru evidence majetku, informován
nebyl.
Odpovědní pracovníci městské části
Praha 12 se ke stavbě „park Povodňo
vá“ několikrát vyjádřili. Nejprve odbor
investic odpovědný za předmětnou
stavbu tvrdil, že jde o „opravu“ stáva
jících chodníků. MHMP ale v inventáři

majetku ani v pasportu nemá žádné
záznamy, že by na pozemcích, kde
vede stavba dřevěného chodníku, byly
evidovány nějaké komunikace, původ
ní chodník není v katastru nemovitostí
evidován jako stavba ani není veden
v pasportu komunikací jako komunika
ce pro pěší. Neexistující chodníky tedy
nemohly být opravovány. Ani rozsah ➡
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stavby dřevěných chodníků neodpo
vídá stavebním úpravám povoleným
v rámci oprav, tedy bez ohlášení nebo
povolení stavebního úřadu, jednoznač
ně specifikovaným v právním předpisu
(vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunika
cích).
Následně pracovníci MČ z odboru
investic začali tvrdit, že dřevěná odpočívadla nejsou stavba, ale „mobiliář“.
Tento postup použili již na Sofijském
náměstí, kdy betonová dlažba slepe
ná v kompaktní bloky s nedostatečně
zpevněným podkladem byla nejprve
stavebním úřadem označena jako
„černá“ stavba a bylo zahájeno řízení
o odstranění stavby. Následně bylo
řízení zastaveno a stavební úřad MČ
konstatoval, že jde o mobiliář, přesto
že vniklý „útvar“ nevykazoval vlast
nosti ani požadavky dané pracovním
materiálem MMR pro prvky mobiliáře.
Útvar byl navíc architektem označen za
umělecké dílo a v rámci přihlášených
projektů národní ceny za architekturu
prezentován dokonce jako herní prvek.
Naposledy v průběhu ústního pro
jednání v rámci zahájeného řízení o od
stranění stavby v parku Povodňová při
šla vedoucí pracovnice odboru investic
s informacemi, že stavba podvalového
chodníku je vlastně „pocitový chodník“, který tvoří okružní trasu parkem, přestože chodník jednoznačně
tvoří přístupové trasy k veřejné dopravě
a k zájmovým bodům v lokalitě, kterými
jsou školská zařízení, obchody a služby.
Stavba je postavena tak, že nevyho
vuje takřka žádným požadavkům ani
pro bezpečnost stavby ani pro bezba
riérové užívání.
Chodník s odpočívadly vede místy
ve výšce až 67 cm nad terénem, přes
to není osazeno žádné zábradlí, chybí
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vodicí linie, nejsou ani zarážky proti
sjetí. Chybí tedy jakékoliv bezpečnost
ní opatření pro ochranu proti pádu. Ve
řejné osvětlení dosud není realizované,
nevede u chodníku a není funkční. Na
vývěsce v parku bylo osazené upozor
nění, že na podzim při padajícím listí
je chodník kluzký a v zimě se neudr
žuje vůbec. Stavební úřad vyzval dne
5. 10. 2021 stavebníka, kterým je MČ
Praha 12, ke zjednání nápravy, spo
čívající v zastavení užívání provedené
nepovolené stavby, a to neprodleně.
Přesto byl na stavbu povolen přístup,
staveniště nebylo zabezpečeno proti
vstupu. Dne 25. 10. 2021 byla na vý
věsce v parku zveřejněna informace,
že stavba (dřevěný kryt nad původ
ním chodníkem) byla prohlášena jako
nepovolená stavba a odbor investic
nedoporučuje chodník do doby dodatečného povolení používat. I přes
výzvu stavebního úřadu, přes podnět
občanů stavebnímu úřadu i nahláše
ní nebezpečné stavby městské policii
není dosud nijak zabráněno v užívání
stavby.
Vlastní realizace je odstrašujícím
případem řešení stavby. I pro zdravé
občany je chodník velmi nebezpečný!
Pro osoby se sníženou schopností po
hybu a orientace stavba neumožňuje
ani bezpečný ani samostatný pohyb,
tak jak to nařizuje účel vyhlášky č.
398/2009 Sb., o obecných technic
kých požadavcích zabezpečujících bez
bariérové užívání staveb.
Pochozí plochy jsou ze surových
prken, spáry mezi fošnami jsou místy
i více než 20 mm, z plochy vystupují
spojovací prvky (šrouby). Pochozí plo
chy z neošetřeného dřeva nesplňují
požadavky na protiskluznost, zejména
při nasycení dřeva vodou a za mrazu je
chůze po takovém povrchu nebezpeč
ná a riziková! Na část stávajících povr
chů byla navezena štěpka, která tvoří

pochozí plochu. Povrch není zpevněný
ani kompaktní. Pohyb pro osoby se
sníženou schopností pohybu je povrch
velmi problematický, pojezd kočárkem
nebo vozíkem je téměř nemožný, také
chůze na podpatcích není příliš kom
fortní.
Dřevěný chodník je veden ve velkých
směrových i výškových zlomech, šířka
chodníku neumožňuje bezpečné míje
ní chodců nebo pohyb více osob vedle
sebe, což se v parcích očekává. Trasu
lokálně zužují kmeny stromů i přerostlé
okolní keře. Zde je nutné opět zdůraz
nit, že chodník vede ve výšce a není ni
jak zajištěno zabezpečení proti pádu.
V místech odpočívek s mobiliářem ne
jsou dodrženy manipulační plochy pro
kočárek nebo pro vozík, ani mobiliář
nesplňuje požadavky na přístupnost,
například možnost podjetí stupaček
vozíku atp. Ani odpočívky nejsou zabez
pečeny proti pádu, sjetí kočárku nebo
dětského odrážedla.
Na stávajících betonových scho
dech byly vybudovány dřevěné jez
decké schody ve velkém podélném
sklonu. Nelogické a nebezpečné řeše
ní stavby spolu s nevhodně zvoleným
materiálem (syrové dřevo), neosazení
schodiště oboustranným zábradlím
vytváří z tohoto prvku riziko hraničící
s jistotou, že zde bude docházet k pá
dům a úrazům.
Některé cesty v parku navazují
přímo na pojížděné místní komunika
ce. Hmatové úpravy upozorňující na
vstup do nebezpečného prostoru ne
jsou osazeny. Ani rozhledové poměry
v těchto místech nejsou dodrženy. Pře
rostlá zeleň zcela zakrývá výhled na
zaústění chodníku. Přijíždějící vozidlo
tak nemůže reagovat na blížící se oso
by vycházející z parku. Potřebná délka
pro brzdění nebo pro úplné zastavení
vozidla v případě, že chodec nečekaně
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vstoupí na komunikaci, není dosta
tečná. Hrozí bezprostřední nebezpečí
střetu, které nejen v případě, kdy by
účastníkem dopravní nehody bylo dítě,
může být fatální.
Veřejná prostranství v Praze 12
A co je nového na Sofijském náměstí?
Byly provedeny nějaké úpravy nebez
pečných míst? Jak jsou odstraňovány
bariéry vzniklé revitalizací a úpravou
náměstí? Kdy bude prostor bezpečný
a použitelný pro všechny?
Na Sofijské náměstí se zástupci
neziskových organizací Pražské orga
nizace vozíčkářů (POV), Sjednocené
organizace nevidomých a slabozra
kých (SONS), zástupce Národního in
stitutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace (NIPI)
a zástupce NRZP ČR vydali znovu,
tentokrát na kontrolní prohlídku stav
by, které se zúčastnil starosta měst
ské části, někteří radní i zastupitelé
Prahy 12, pracovníci odboru investic
a stavebního úřadu. Prohlídky se rov
něž zúčastnil hlavní architekt stavby,
stavební a technický dozor investora.
Podle hodnotících listů zpracovaného
auditu jsme společně prošli celou stav
bu a na konkrétních místech jsme upo
zornili na jednotlivá bezpečnostní rizi
ka a znovu jsme doporučili optimální
řešení vedoucí k odstranění nebezpeč
ných míst, přestože návrhy na odstra
nění jednotlivých rizik byly podrobně
popsány v auditu bezpečnosti. Zápisu
z kontrolní prohlídky jsme se nikdy ne
dočkali. A zásadních úprav také ne.
Později nás vedoucí odboru investic
informovala, že se závady snaží rekla
movat. Opravy a úpravy nepovedených
detailů stavby měli financovat dodava
telé. Městská část při reklamacích ne
byla úspěšná, přesto vedení městské
části nezahájilo žádné řízení, které
by určilo, kdo je za vznik nebezpečné

stavby odpovědný a kdo by tudíž měl
úpravy financovat.
V létě pak Magistrát hlavního města
Prahy v rámci přezkumu zrušil kolau
dační souhlas severní části náměstí.
Následně bylo zahájeno kolaudační

řízení, které bylo přerušeno stavebním
úřadem na 120 dní. Za tuto dobu měl
dát stavebník stavbu do souladu s vy
hláškou č. 398/2009 Sb. Nakonec
stavebník vzal žádost o kolaudaci stav
by zpět. Bylo zahájeno nové kolaudač
ní řízení, ve kterém byla zkolaudována
severní část náměstí mimo prostor,
kde se nachází rampa s nebezpečným
sklonem. Rampa, která se díky zruše
né kolaudaci stala opět staveništěm,
nebyla z počátku ani dostatečně zajiš
těna. K plnému zajištění mobilními zá
branami došlo až po několika týdnech
na základě podnětů občanů stavební
mu úřadu a oznámení bezpečnostního
rizika Inspektorátu bezpečnosti práce.

Hlavní architekt stavby uvedl, že ne
umí navrhnout řešení na odstranění
ani těch nejzásadnějších závad, jaký
mi jsou bezesporu velký podélný sklon
ramp v severní části náměstí a rampa
vetknutá do schodiště u podloubí v zá
padní části náměstí. Přestože žádné

zásadní úpravy stavby neproběhly,
severní část Sofijského náměstí byla
znovu zkolaudována a uvedena do pro
vozu – mimo rampy se sklonem 19%,
která zůstala uzavřená.
Městská část Prahy 12 provedla
pouze drobné dílčí úpravy. Byly čás
tečně upraveny umělé vodicí linie,
na některé schody a hrany ramp byly
nalepeny kontrastní pásky, doplněno
bylo několik málo zábradlí na schodi
štích. Ostatní závady a bezpečnostní
rizika zůstala neodstraněna a dál ne
umožňují obyvatelům a návštěvníkům
Sofijského náměstí stavbu bezpečně
a samostatně užívat. ■
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ZMĚNA DOPRAVCŮ PŘINESE
VĚTŠÍ KOMFORT PRO CESTOVÁNÍ
LIDEM S POSTIŽENÍM,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PRO MOSTY ŘEDITEL
ORGANIZACE ROPID PETR TOMČÍK
Od 1. ledna 2022 budou přepravu

Služba bude poskytována tak jako
dosud, to znamená 365 dní v roce, 7
dní v týdnu, 24 hodin denně. Takže po
skytování služby je nonstop. Rozdíl je
pouze v počtu vozidel, který odpovídá
aktuální potřebě. To znamená, že v týd
nu je k dispozici více vozidel, především
v ranních a odpoledních hodinách je
alokován maximální počet. O víkendu
je predikce nižší.

lidí se zdravotním postižením v Praze, případně v prvním tarifním pásmu
okolo Prahy zajišťovat noví dopravci.
Jedná se o dopravu ode dveří ke dveřím (door to door) pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na
území Prahy. Nově bude zaveden také
centrální dispečink. Jaké novinky tato
změna přinese? Na otázky pro časopis MOSTY odpovídal Ing. et Ing. Petr
Tomčík, ředitel ROPID.
Od 1. ledna bude nově koncipovaná
služba pro osoby se zdravotním postižením, tzv. ode dveří ke dveřím (door
to door). Proč se tato služba mění?
Důvod je legislativní, protože vypršela
platnost starých smluv a bylo nutné vy
hlásit nové výběrové řízení, které jsme
realizovali v roce 2021. Do výběrového
řízení se přihlásilo pět uchazečů. Na
konec byli vybráni dva poskytovatelé.
Víme, že Handicap transport s.r.o.
končí, stejně jako Societa v.p.s. Kdo
jsou noví poskytovatelé?
Novými poskytovateli jsou společnosti
Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Budou
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provozovat 35 speciálně upravených
vozidel, zatímco dosud bylo v rámci
dopravy na objednání provozováno 27
vozidel.
Jak velké budou mít dopravci vozy?
Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro
přepravu 3-4 cestujících a 10 pro pře
pravu jednoho pasažéra. Každé vozi
dlo musí umožňovat přepravu alespoň
jednoho klienta na vozíku (elektrickém
nebo mechanickém).
Jaký bude rozdíl mezi službou poskytovanou ve všední den a o víkendech
a případně svátcích?

Jak to bude s cenami pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P?
Cena je rozdělena na nástupní sazbu
a na platbu za samotnou přepravu.
Služba bude zpoplatněna nástupní
sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve
výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměst
ských obcí v prvním tarifním pásmu
stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti
od 6 do 15 let bude poloviční, děti do
6 let se přepraví zdarma). Ve výsledku
vychází přeprava v rámci Prahy za 50
Kč a v rámci prvního tarifního pásma je
pro klienty s trvalým bydlištěm v Praze
cena 70 Kč.
Jakým způsobem je řešena přeprava pro lidi, kteří mají trvalé bydliště
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mimo Prahu, ale v prvním tarifním
pásmu?
Tato záležitost je nyní v jednání se Stře
dočeským krajem a je předpoklad a dá
se říci, že náš závazek je vše dořešit
do 1. 1. 2022, aby od tohoto termínu
byla služba poskytována obyvatelům
Středočeského kraje v prvním tarifním
pásmu a zároveň pro Středočechy vy
užívající tuto službu na území hlavního
města Prahy.
Jak to bude s doprovodem?
Standardně, tak jako teď je možná pře
prava doprovodu.
Současní řidiči mají s mnoha klienty
již přátelský vztah. Budou se tito řidiči
měnit?
Řidiči byli novými poskytovateli osloveni
a je maximální snaha, aby tito řidiči na
dále pracovali pro nové dopravce. A co
se týká nových řidičů, je kladen velký
důraz na kvalitní proškolení těchto ři
dičů s ohledem na specifičnost posky
tované služby.
Podstatně se změní objednávání služby, tedy dispečink. Můžete tyto změny
čtenářům přiblížit?
Zásadní změnou je to, že nyní bude
centrální dispečink, jehož provoz bude
zajištěn naší organizací. To znamená,
že klienti nebudou komunikovat se
dvěma poskytovateli, ale pouze s jed
ním dispečinkem. Díky tomu zvýšíme
komfort klientů, ale také efektivitu vy
užití vozidel. Kromě telefonických ob
jednávek bude nově možné objednávat
tuto speciální přepravu přes webovou
stránku www.bezba.cz.
Jak zajistíte, aby poskytovatel služby
nemohl tvrdit, že nemá k dispozici
volný vůz, a proto lze využít pouze komerční jízdu za komerční ceny?
Zde je několik předpokladů. Vychází to
ze zadávací dokumentace, kde je jasně
stanoven počet alokovaných vozidel pro

Více informací získáte na:
www.bezba.cz
Infolinka:
234 704 572, případně
602 603 201

poskytování služby od každého jednot
livého dopravce. Náš dispečink navíc
vidí, kolik vozidel je aktuálně v terénu,
a tudíž dokáže říci, zda jsou všechna
vozidla plně vytížena, či nikoli.
Jak bude fungovat komerční přeprava, to znamená přeprava pro klienty,
kteří nemají trvalé bydliště v Praze?
Noví dopravci umožňují komerční pře
pravu s tím rozdílem, že je nutné ji ob
jednat přímo u poskytovatele a nikoli
v rámci centrálního dispečinku. Kon
takty na jednotlivé dopravce naleznou
čtenáři rovněž na naší webové stránce.
Oblasti prvního tarifního pásma:
Bašť; Běloky; Bořanovice; Brázdim;
Buštěhrad; Březí; Černošice; Čestlice;
Číčovice; Dobročovice; Dobrovíz; Dobře

jovice; Dobříč; Dobřichovice; Dolní Bře
žany; Drahelčice; Dřetovice; Dřevčice;
Herink; Horoměřice; Horoušany; Hos
tivice; Hostouň; Hovorčovice; Husinec;
Choteč; Chrášťany (okres Praha-zá
pad); Chýně; Chýnice; Jeneč; Jenštejn;
Jesenice (okres Praha-západ); Jíloviště;
Jinočany; Jirny; Karlík; Klecany; Klíčany;
Kněževes (okres Praha-západ); Kosoř;
Křenice; Květnice; Libeř; Líbeznice;
Libochovičky; Lidice; Lichoceves; Ma
kotřasy; Měchenice; Měšice; Mezouň;
Modletice; Mratín; Nehvizdy; Nová Ves
(okres Praha-východ); Nučice (okres
Praha-západ); Nupaky; Ohrobec; Ořech;
Pavlov; Podolanka; Průhonice; Praha;
Přezletice; Psáry; Ptice; Radonice;
Roblín; Roztoky (okres Praha-západ);
Rudná; Říčany; Sedlec; Sibřina; Sluhy;
Sluštice; Statenice; Stehelčeves; Stran
čice; Středokluky; Svémyslice; Světice;
Šestajovice; Škvorec; Tachlovice; Te
hov; Trnová; Třebotov; Tuchoměřice; Tu
klaty; Úholičky; Úhonice; Únětice; Úva
ly; Veleň; Velké Přílepy; Vestec (okres
Praha-západ); Větrušice; Vonoklasy;
Vrané nad Vltavou; Všenory; Všestary;
Zájezd; Zbuzany; Zdiby; Zeleneč; Zlatá;
Zlatníky-Hodkovice; Zlonín. ■
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DRUTĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO
• DRUTĚVA, výrobní družstvo, bylo založeno v roce 1950, má
dlouholetou tradici a jako jedno z prvních umožnilo pracovní zařazení
lidem s různým typem zdravotního postižení
• V současné době zaměstnáváme více než 80% zaměstnanců se
zdravotním postižením
• Podporujeme zaměstnance v jejich růstu. Integrujeme je do
pracovního procesu. Vytváříme ideální podmínky pro jejich práci
• Svým kolegům dáváme podporu i v jejich mimopracovním životě
• Podnikáme odpovědně s ohledem na životní prostředí. Uplatňujeme
principy rovných příležitostí

PROVOZY DRUŽSTVA: šicí dílna a pletárna, prádelna a žehlírna, kartonáž, kooperace

ŠICÍ DÍLNA A PLETÁRNA
Naleznete u nás tento sortiment zboží:
• ručníky a osušky
• spisové desky, tašky a klíčenky
• omyvatelné matrace
• ubrusy a prostírání, záclony a závěsy
• pletený textil, svetry, čepice, šály a deky
• kapsáře, zástěry a povlečení (např. pro MŠ)
• malosériově šitá konfekce, šití a pletení na zakázku
• potahy na malé i velké slunečníky, markýzy a houpačky, sedáky
• opravy tašek, batohů a pásků
• výměny podšívky, zipů a zapínání

PRÁDELNA A ŽEHLÍRNA
• praní
• žehlení
• mandlování
• svoz a rozvoz prádla

KARTONÁŽ
• lehká kartonáž (výroba puzzlí, pexes a deskových her)
• výseky na příklepových lisech, balení výrobků do fólie a kompletační práce

KOOPERACE
Nabízíme:
• kompletace a etiketování výrobků, kooperační kompletační a jednoduché montážní
práce
• propagační akce (vkládání katalogů, letáčků, dopisů do obálek, vkládání zboží do
samouzavíracích sáčků apod.)

POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
NA NAŠE VÝROBKY A SLUŽBY
• na veškeré naše produkty poskytujeme náhradní
plnění
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ZPRÁVA O VÝZKUMU
ZAMĚSTNANOSTI OZP
Vážení čtenáři,

pokračujeme třetím dílem v představe
ní výzkumu, který byl prováděn pod pa
tronací zástupkyně ombudsmana paní
Mgr. Moniky Šimůnkové. Výzkum se za
měřoval na nalezení vhodného pracov
ního uplatnění a získání odpovídajícího
zaměstnání pro osoby se zdravotním
postižením. Druhá část končila výběro
vým řízením na konkrétní pracovní pozi
ci. Citace úryvků výpovědí respondentů
zachycují autentický mluvený jazyk, kte
rý může být od toho psaného odlišný ve
větné skladbě nebo stylistice. V další
části výzkumu pokračujeme částí na
zvanou Přiměřená opatření.
4. Přiměřená opatření
Podaří-li se uchazeči o zaměstnání
úspěšně projít výběrovým řízením, ná
sleduje nástup do pracovního procesu.
Až na samotném pracovišti většinou
zjistíme, co všechno práce obnáší a jak
je náročná. Každý se na nové pozici za
pracovává – učí se novým činnostem,
procesům, vztahům a naráží na obtíže,
které potřebuje překonat. Standardně
zaběhnuté pracovní postupy z minu
losti nemusejí být plně kompatibilní
s možnostmi nového pracovníka s po
stižením. Nemusí to však znamenat,
že by nebyl schopen práci vykonávat,
pouze je mu třeba dodat určitou pod
poru nebo provést nějaké změny. Často
lidem s postižením mohou být nápo
mocna přiměřená opatření v podobě
specializovaných počítačových softwa
rů, úpravy pracoviště, asistence a dal
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ších mechanismů. Výsledkem vhodně
zvolené podpory je pak možnost si pra
covní místo udržet a práci vykonávat na
požadované úrovni a s dobrým pocitem
z jejího průběhu i dosažených výsledků.
Přiměřených opatření existuje celá
řada a budou se lišit dle druhu a stupně
postižení jednotlivých pracovníků a in
dividuálních potřeb, které z nich plynou.
V případě snahy o zajištění bezproblé
mové adaptace nového zaměstnance
se závažným postižením do pracovního
procesu může kupříkladu zaměstnava
tel umožnit přítomnost asistenta, který
pomáhá překonat prvotní obtíže.
(Asistentka se mnou byla) podle
toho, jak jsem to zvládala. (…) Ze začátku to bylo horší i s komunikací s lidmi. Protože tam těch lidí bylo moc. A já
jsem se strašně styděla si tam stoupnout a zeptat se. Neuměla jsem to podat, prostě jsem se bála, styděla jsem
se. Ale teď už ne, teď už je to v pohodě
(žena s intelektovým postižením).
Řada opatření, jak víme z výzku
mu mezi zaměstnavateli ve veřejném
sektoru, bývá již v případě mnohých
pracovišť běžná v rámci slaďování
pracovního a osobního života. Ta pak
nemusí být výrazně provázána pouze
s podporou lidí s postižením. Jedná
se například o možnost zkráceného
pracovního úvazku, flexibilní pracovní
rozvrh (přizpůsobení pracovní či služeb
ní doby vzhledem k povaze postižení)

nebo výkon práce z jiného místa (nej
častěji z domova).
Na druhé straně jsou opatření, která
jsou reakcí na již významnější potřeby
lidí s postižením, bez nichž by neby
li schopni práci vykonávat. Jedná se
například o poskytnutí speciálního za
řízení/softwaru (např. přepis mluvené
řeči), možnost přítomnosti asistenč
ního/vodicího psa, zajištění a úhradu
osobní asistence, přepisovatele nebo
tlumočníka do českého znakového jazy
ka po dobu výkonu práce. S danými typy
podpory nemá vůbec žádnou zkuše
nost více než 90 % organizací, které byly
účastny výzkumu mezi zaměstnavateli
ve veřejném sektoru, a v případě nut
nosti přítomnosti další osoby (asistent,
tlumočník, přepisovatel) se jedná o izo
lované jednotky pracovišť, které s tím
měly určitou zkušenost v minulosti.
V diskusích s lidmi s postižením jsme
identifikovali v případě nástupu do za
městnání dvě situace, které výrazně
ovlivňují možnost si je udržet a řádně
vykonávat. Na jedné straně to byly po
pisované situace individuálního nasta
vení vedoucích pracovníků ve větší či
menší ochotě k aplikaci přiměřených
opatření (podkapitola 4.1) a v druhém
případě pak nezbytná nutnost změny
přístupu v očekáváních zaměstnavate
lů, pokud chtějí přistupovat k proble
matice zaměstnávání lidí s postižením
efektivně a konstruktivně (podkapitola
4.2).
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vždycky s tím měla problém a vždycky, když jsem jí nesla výkaz práce na
konci měsíce, tak to pro mě byl hrozný strach. Protože jsem věděla, že si
prostě vyslechnu přednášku o tom, jak
ví, že dělám, ale je toho málo. A že ti
ostatní toho zvládnou víc atd. Teď jsem
byla přijatá vlastně na jiné oddělení
pod jinou šéfovou a je to úplně jiný
přístup. Cokoliv je potřeba jakože přizpůsobit mně, tak ona prostě zavolá,
zařídí, není problém (žena s tělesným
postižením).

4.1 Nejednotnost přístupu k poskytování přiměřených opatření
Není cílem řešit otázku, která z opat
ření jsou jak v praxi realizovatelná
a finančně náročná. To, co vyjádření
účastníků výzkumu spojovalo, je důle
žitost lidského faktoru. Jsou zaměst
navatelé a vedoucí, kteří automaticky
nabízejí potřebné úpravy – ať už pra
covního prostředí, pracovní či služební
doby nebo průběhu výkonu samotné
práce. Anebo jsou tací, kteří na to pří
liš nejsou připraveni a o hledání mož
ností jakýchkoliv úprav jeví minimální
zájem. I v případě veřejného sektoru
tak lze identifikovat nejednotnost pří
stupu. Záleží vždy na konkrétních ma
nažerech, jestli jsou ochotni vycházet
potřebám zaměstnanců s postižením
vstříc.
To moje DMO (dětská mozková
obrna) se vlastně vyznačuje tím, že
člověk je takový jako pomalejší. Že
prostě nezvládne tak moc práce jak
ti (ostatní). A ačkoli tehdejší šéfová
mi neustále vykládala, že: „Jo, já to
chápu, vím, že se snažíš atd.“ – tak

Mnohdy se jedná o drobnosti, které
si mnozí z nás v běžném pracovním
životě ani neuvědomujeme. Bereme
je jako samozřejmost. Může se jednat
o nácvik jednoduché nebo složitější
činnosti. Sestavení písemného sezna
mu jednotlivých úkonů při komplexněj
ším procesu – určité formy nápovědy.
Pomáhaly mi vlastně kolegyně od
přepážek, (…) nějak jsme to prostě
natrénovali. (…) Jak jsem se třeba
naučil tipovat ty zásilky, tak jsem měl
i tahák na papíře, postupně jsem se
zlepšoval, zlepšoval. A teď už to vlastně dělám zpaměti, no (muž s kombinovaným postižením)
Dále se může jednat o postupné
přidávání dalších návazných úkolů po
zvládnutí těch předchozích ve spojení
s pravidelným vyhodnocováním ane
bo o pouhé respektování toho, že pro
někoho je náročné měnit nárazově
pracovní úkoly.
Já dělám v týhletý práci, tak já třeba
mám jednu práci. Přijde šéf, že potřebuje udělat tuhle práci, pak přijde za
deset minut, že potřebuje udělat práci,
a to je, aby člověk se asi teďka rozkrájel. A já jsem už mu několikrát řekl:
„Dejte mně jednu, kterou udělám.
A třeba druhý den mně dejte další.“
A v té už mám klid, tak mě radši dal

jednu práci, protože on ví, že já bych
udělal jenom jednu práci a tamty ne
(muž s intelektovým postižením).
Významnou roli mohou paradoxně
představovat i aspekty, které nemusí
ani tak výrazně souviset s výkonem sa
motné pracovní činnosti. Lidem s po
stižením mohou ale i drobné úpravy
a změny výrazným způsobem ulehčit
život a maximálním způsobem zpřístup
nit vykonávání dané práce.
Dám příklad, ať už se jedná třeba
o takovou drobnost jako, že bychom
neměli mít v kanceláři varnou konvici – z bezpečnostních důvodů. Tak
v mém případě to ta šéfová prostě zařídila. Protože věděla, že právě z těch
bezpečnostních důvodů já to prostě
potřebuju mít přímo tam, abych to nemusela přenášet z kuchyňky. Takže je
to všechno o tom přístupu a o tom, jestli
prostě jsou ti lidé schopni vzájemně respektovat omezení toho druhého (žena
s tělesným postižením).
Dalšími důležitými aspekty ovlivňu
jícími možnosti participace lidí s po
stižením na zaměstnání jsou otázky
prostorové přístupnosti, a to ať už se
jedná o přístupnost či bezbariérovost
celé budovy nebo její části. Pro lidi
s omezenou hybností nebo používající
kompenzační pomůcky podpory pohy
bu může být vhodné vytvořit podmín
ky v podobě větší kanceláře umístěné
v dosažitelném podlaží budovy, jak
jsme se z výpovědí dozvěděli. Mnohdy
to s sebou může nést přeskupení lidí
v rámci pracoviště, ale s jasným cílem
učinit ze strany zaměstnavatele maxi
mum, aby každý ze zaměstnanců měl
možnost dosahovat nejlepšího možné
ho pracovního výkonu.
Relativně běžnými jsou pak poža
davky na technické vybavení, s je
hož pořízením, jak jsme se od lidí ➡
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s postižením dozvěděli, nebývá v přípa
dě zaměstnavatelů z veřejného sektoru
problém. Pokud jsou to standardní pro
dukty, které lze běžně na trhu sehnat
(jako například telefon s nastavitelnou
hlasitostí), dokáže je zaměstnavatel za
jistit sám. V případě specializovaných
kompenzačních pomůcek (například
zvětšovací lupa) se pak vyžaduje vy
hledávání a dojednání nákupu zaměst
nancem s postižením – s výsledným
uhrazením ze strany zaměstnavatele.
4.2 Potřeba změny myšlení
Výše zmíněné dílčí úpravy pracoviště
nebo pracovního procesu mohou mít
dopad nejen na jednotlivého zaměst
nance, ale na celý pracovní kolektiv
nebo léta zavedený průběh práce.
V případě „narušení“ známých postu
pů a zautomatizovaných procesů je
vyžadována změna postojů a myšlení.
Pokud chceme brát zaměstnávání lidí
s postižením opravdu jako téma a cíl,
kterého chce moderní společnost
21. století dosáhnout, není jiná mož
nost než opustit převažující paradigma,
že pracovník se musí vměstnat do ná
roků daného pracoviště, ale přijmout
sociální model zdravotního postižení
založený na principu, že pracovní pro
středí se může přizpůsobovat pracov
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níkovi. Ke každému jednotlivci se pak
přistupuje s respektem k jeho individu
alitě a specifickým potřebám, tak jak to
vystihla dále jedna z účastnic výzkumu.
Co já jsem ze zkušenosti zmiňovala
i při tom pohovoru na to nové místo,
tak že jsem jako pomalejší. Že se snažím nějak změnit ten handicap tím, že
prostě jsem pečlivá atd. Vím, že při tom
prvním pohovoru u té méně vstřícné
šéfové, že se nad tím pozastavovala.
A ta nynější, vím, že mně na to odpověděla: „Všichni máme něco, no a co“
(žena s tělesným postižením).
V tomto kontextu účastníci výzkumu
diskutovali také téma, zda rozhovor
o potřebě přiměřených opatření nebo
úprav má začít zaměstnanec, nebo za
městnavatel. Na danou otázku neexis
tuje jednoznačná odpověď a přístupy
mohou být různé. V ideálním případě
je to přirozená součást nástupu nové
ho zaměstnance a jeho domluvy se
zaměstnavatelem, zvláště když je po
stižení viditelného charakteru.
Hned jak jsem se dozvěděla, že jsem
přijatá, tak mně ta nová šéfová napsala
e-mail, ať já jí napíšu, co všechno já
bych potřebovala přizpůsobit, změnit,

nachystat atd (žena s tělesným postižením).
Ale samotní lidé s postižením se
přikláněli k názoru, že většinou by to
měl být zaměstnanec, kdo učiní prv
ní krok – zvláště pak v situaci, kdy je
u zaměstnavatele, který obvykle neza
městnává lidi se zdravotním postižením
nebo s tím nemá mnoho zkušeností.
Protože nemůžeme u všech předpokládat (…), že by měli vědět všechno
o všech zdravotních postiženích (žena
se sluchovým postižením).
Lidé s postižením, se kterými jsme
téma diskutovali, považovali za důleži
té, vyvinout vlastní úsilí v případě, kdy
se například jedná o jediného člověka
ve velkém kolektivu – on si má říct o to,
co potřebuje. Ať už rovnou na začátku
pracovního vztahu nebo postupně při
zapracovávání se do pracovního pro
cesu.
Je strašně důležitý se nebát a prostě si o tu pomoc požádat. Protože si
myslím, že čím víc tu problematiku ten
zaměstnavatel zná už ze začátku, tím
líp se to potom přizpůsobuje a samozřejmě je potom ta práce toho zaměst-

VÝZKUM ZAMĚSTNANOSTI OZP

nance lepší. Protože je více v klidu a má
takový pocit, že se s ním počítá. A to
je taky důležitá věc (žena s tělesným
postižením).
5. Role zaměstnavatelů z veřejného
sektoru optikou lidí s postižením
Poslední část výzkumné zprávy nepo
jmenovává bariéry v přístupu k zaměst
nání, tak jako tomu bylo v předchozím
textu. Věnuje se naopak otázce atrakti
vity veřejného sektoru jako případného
zaměstnavatele pohledem lidí s posti
žením (podkapitola 5.1). Dále dle
účastníků výzkumu lze roli veřejného
sektoru vnímat také jako celospolečen
sky přínosnou v prosazování otevřenos
ti a tolerance (podkapitola 5.2).
Tato perspektiva odpovídá také
řadě strategických dokumentů. Stát
sám deklaruje zaměstnávání lidí s po
stižením ve veřejném sektoru jako je
den z hlavních cílů. Svou otevřeností
a snahou vytvořit pracovní podmínky
pro všechny bez rozdílu by stát měl jít
příkladem, a inspirativně tak ukazo
vat, jak lze povinnosti, které ukládá,
efektivně a společensky prospěšně
naplňovat.
5.1 Výhody veřejného sektoru
Ze srovnání státního a soukromého
sektoru vyplynula spousta výhod pro
zaměstnávání lidí s postižením ve ve
řejné sféře. Zazněly aspekty, které jsou
pro lidi s postižením důležité (a možná
právě v důsledku snížené flexibility dů
ležitější než pro ostatní zaměstnance):
stabilita práce, tabulkové zařazení do
platových tříd a ohodnocení na zákla
dě dosaženého vzdělání i praxe. Na
opak soukromý sektor je pro mnoho
lidí s postižením nevýhodný, protože
tam vnímají velký tlak na výkonnost,
stres, absenci ohleduplnosti.
Tak já jako dlouholetý pracovník, v tom
veřejném sektoru, tak ano: je to určitě

pro člověka s postižením taková trochu
jistota, klidnější. Neříkám; jsou tam šílené stresy, zvláště poslední dobou – ta
doba je ale taková. V té soukromé sféře
to možná bude ještě horší. A míň tam
berou ohled na nějaké potřeby člověka
(muž se zrakovým postižením).
5.2 Veřejný sektor jde příkladem
K dosažení společenské změny mohou
výraznou měrou přispět také organiza
ce veřejného sektoru. Sami lidé s posti
žením si uvědomují, že veřejný sektor
může ukázat, že je možné zaměstnávat
lidi s postižením a že to je významná
hodnota pro naši společnost.
Je však potřeba vystoupit ze zača
rovaného kruhu. Dokud se na pozice
ve veřejném sektoru nehlásí lidé se
zdravotním postižením, nejsou za
městnavatelé nuceni činit přiměřená
opatření a měnit své zavedené proce
sy. A z druhé strany, dokud zaměstna
vatelé ve veřejném sektoru nezačnou
konat viditelné kroky k zaměstnávání
lidí s postižením, nebudou se jim lidé
s postižení do výběrových řízení vůbec
hlásit a situace se nezmění. I toto se
však postupně s přibývajícími zkuše
nostmi s jednotlivými pracovníky mění.
Když se takový zdravotně postižený někde uchytí a je dobrý, tak (…) to
obohacuje i toho zaměstnavatele. A že
potom dělá ve státní správě – tím připravuje cestu těm dalším. Potom se
bourají ty předsudky aspoň trochu.
A řeknou si „tohle je nejlepší ajťák, co
jsme měli“ a přitom třeba špatně vidí.
Potom to mají trošku snazší ti ostatní,
na které se tolik nehledí přes prsty
(muž se zrakovým postižením).
A efekt může být dvojího charakteru.
Jednak sám zaměstnavatel a jeho pra
covníci mění díky zkušenosti s kolegy
s postižením svůj celkový náhled na
tuto skupinu a jejich možné zapojení

do života společnosti, tak v případě
státní správy mohou přicházet do styku
s lidmi s postižením také zástupci veřej
nosti. Veřejný sektor tím prakticky napl
ňuje koncept společenské otevřenosti
a tolerance. Někteří účastníci výzkumu
zdůrazňovali tento aspekt v kontrastu
například s chráněnými dílnami, které
jsou často vyčleněny mimo běžný spo
lečenský prostor a kontakt s veřejností.
U zaměstnání ve státní správě
vlastně ukazují i té veřejnosti, že ti lidé
(s postižením) mohou pracovat na těch
místech. Že dochází k určité pestrosti
a že se ti lidé, klienti, budou dostávat
do styku se zdravotně postiženými ve
státní správě, tam vlastně dojde k setření toho, co je normální a nenormální
(žena se sluchovým postižením).
K naplnění těchto možností by dle
vyjádření účastníků výzkumu výrazně
pomohlo zvyšování povědomí o te
matice zdravotního postižení. Obecně
takové aktivity lze realizovat již na zá
kladních i středních školách, a zvyšovat
tak povědomí o různorodosti a snažit
se zvyšovat společenskou toleranci.
Konkrétně pak lidé s postižením zmi
ňovali potřebu vzdělávání mezi zástup
ci veřejného sektoru – především pak
u zaměstnanců, kteří mají na starosti
personální problematiku a vedení lidí.
V prvé řadě by bylo potřeba, aby
všichni ve státní správě – protože soukromým firmám nemůžete nic nařizovat – ale minimálně ve státní správě
všichni ti takzvaní „personální manažeři“, kteří za to berou nemalé prostředky, by měli projít rozsáhlým školením.
Neříkám, aby upřednostňovali, ale aby
se dokázali vžít do života člověka s postižením. Protože v tom jsou „mimo“, jak
se říká (muž se zrakovým postižením).
Pokračování v příštím čísle ■
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DĚKOVNÝ DOPIS HERCI
JAROSLAVU DUŠKOVI
Vážený pane Jaroslave Dušku,
jistě víte, že každá krize dopadá primárně na ty nejslabší. My v NRZP ČR každý den děláme maximum pro to, aby lidé
se zdravotním postižením mohli žít důstojný život. K tomu však potřebujeme nezbytné finanční prostředky, abychom za
jistili odborníky, které potřebujeme. O to více si vážíme toho, že jste si ve svém nabitém pracovním programu udělal čas
a vystoupil spolu se zajímavými hosty již na třech benefičních představeních v roce 2019, 2020 a 2021. Výtěžek všech
představení byl do poslední koruny darován lidem se zdravotním postižením.
Díky Vám jsme získali možnost oslovit „zdravou“ veřejnost a dostat naši práci více do povědomí. Vaše vystoupení a jejich
záznamy navíc přinášejí lidem radost, optimismus a důvěru v lepší zítřky. Co víc si můžeme přát!
Děkujeme za Vaši spolupráci a podporu.

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
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CENY MOSTY BUDOU ROZDÁNY
V BŘEZNU V HRADCI KRÁLOVÉ
Vážení přátelé,

Republikový výbor NRZP ČR na
svém jednání 23. září 2021 vyhlásil
19. ročník udílení výročních cen
NRZP ČR MOSTY.
V zájmu podpory aktivit přispívají
cích významným způsobem ke zlep
šení postavení osob se zdravotním
postižením a jejich participace začala
Národní rada osob se zdravotním po
stižením České republiky v roce 2003
s pravidelným vyhlašováním ceny
MOSTY. Cena je udělována za mimo
řádnou aktivitu nebo čin ve prospěch
osob se zdravotním postižením. Za rok
2021 bude cena udělována opět ve
čtyřech kategoriích:
1. Cena pro instituci veřejné správy
za mimořádnou aktivitu nebo čin
ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve
prospěch občanů se zdravotním
postižením;
3. Cena pro osobnost hnutí osob se
zdravotním postižením;

hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých
kategoriích. Další nominovaní obdrží
pamětní diplom. Složení nominační
komise: Předsednictvo republikového
výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího
výboru: předseda NRZP ČR a místo
předseda NRZP ČR, zástupci partnerů
udílení cen, Asociace krajů ČR nebo
Svazu měst a obcí ČR a Vládního vý
boru pro zdravotně postižené občany.
Cenu MOSTY navrhla a vytvořila
akademická sochařka Jitka Wernero
vá. Cena je uměleckým ztvárněním
mostu z lidských rukou a je vytvořena
z glazované keramiky. Autorem pa
mětních diplomů je akademický malíř
Otakar Tragan.

4. Zvláštní cena.
Posuzování návrhů na ocenění pro
bíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere
v lednu 2022 nominační komise pět
nejlepších návrhů v každé ze čtyř kate
gorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2022

Navrhněte a nominujte na cenu
MOSTY za rok 2021 aktivity, projekt
či osobnost z vašeho okolí. Návrhy na
udělení ceny se podávají na předepsa
ném formuláři, který je společně s in
formacemi o vyhlášení ceny k dispozici

na stránkách www.nrzp.cz a je vložen
i do tohoto časopisu. Návrhy mohou po
dávat fyzické i právnické osoby. Vyplně
ný návrh odešlete na adresu NRZP ČR,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo
jej můžete poslat elektronicky na ad
resu j.chudy@nrzp.cz. Uzávěrka pro po
dávání návrhů je 31. prosince 2021,
výsledky budou slavnostně vyhláše
ny a ceny uděleny 24. března 2022
v Hradci Králové.
Vážení přátelé, na cenu MOSTY mů
žete nominovat jakýkoliv projekt nebo
osobnost, která z vašeho pohledu
významně pomáhá osobám se zdra
votním postižením. Subjekty mohou
navrhnout i svoje projekty, pokud se
domnívají, že významným způsobem
pomáhají osobám se zdravotním po
stižením. Těšíme se na vaše návrhy.
Přeji vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR ■
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OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ
VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ
21. STOLETÍ V SOUVISLOSTECH
Jaká témata provází pacienty se vzácnými onemocněními, jako je spinální muskulární atrofie? Dne
23. září 2021 se uskutečnila konference Vzácná onemocnění 21. století v souvislostech, kterou
pořádala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s pacientskou organizací
SMÁci. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci byla konference pro posluchače vysílána on-line
z virtuálního studia. Vy se ale na záznam konference můžete kdykoliv podívat na YouTube kanálu
NRZP ČR.

Konferenci zahájila za pořadatelské

organizace Mgr. Helena Kočová, Ph.D.,
která představila činnost Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR,
vysvětlila, co jsou vlastně vzácná one
mocnění, a představila projekt Mentoring ve školských zařízeních u žáků
a studentů se vzácnými onemocněními, kterému se v rámci NRZP ČR vě
nuje.
Následoval videopříspěvek ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama
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Vojtěcha, MHA. Promluvil o podpoře
pacientů se vzácnými onemocněními
ze strany Ministerstva zdravotnictví,
především zmínil připravovanou Národní strategii pro vzácná onemocnění, která by měla platit dalších 10 let
a měla by upravovat cíle Ministerstva
zdravotnictví v této oblasti. Důležitá je
především spolupráce odborníků se
zástupci pacientů na této strategii. Ve
svém příspěvku Vojtěch zdůraznil také
již schválenou novelu zákona o veřejném pojištění, která pacientům se

vzácným onemocněním slibuje zlep
šení dostupnosti léčby.
Následující půlhodina patřila panu
Prof. MUDr. Milanu Mackovi mladšímu, DrSc., MHA, který je přednostou
Ústavu biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol. Představil aktivity
Národního koordinačního centra pro
vzácná onemocnění a také Evropské
referenční sítě pro vzácná onemoc
nění. Obě platformy kladou důraz na
osvětu, dostupnost informací, zlepšení

KONFERENCE

se do České republiky dostaly tři léčivé
přípravky pro pacienty s SMA (Spinra
za, Evrysdi a Zolgensma). SMA není
nemoc, kterou by bylo možné zcela
vyléčit. Včasné zahájení léčby spojené
s dalšími terapiemi ale může progres
nemoci zpomalit či úplně zastavit.

diagnostiky i možností léčby vzácných
onemocnění či na mezinárodní spolu
práci.
Na pana profesora Macka navázala
svým příspěvkem Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace
pro vzácná onemocnění. Posluchačům
předala informace o činnosti ČAVA, le
gislativních změnách v oblasti léčby
vzácných onemocnění, činnosti Pa
cientské rady ministra zdravotnictví,
která se zapojuje do legislativních jed
nání, či o paliativní péči a mezinárodní
spolupráci.
V příspěvku Anny Arellanesové byli
také zmíněni ultravzácní a nediagnostikovaní pacienti, tedy ti, jejichž one
mocnění má velmi nízký výskyt, případ
ně není pojmenováno. S příspěvkem
ze života s takovým onemocnění vy
stoupila Petra Suchá, předsedkyně
spolku Metoděj. Její osmiletá dcera Lucie má ultravzácné onemocnění metabolického původu, kterým trpí jako
jediná na světě. Petra Suchá založila
také platformu Ultravzácní a nedia
gnostikovaní, která pacienty s těmito
onemocněními sdružuje a podporuje.
Předposlední příspěvek přinesl
Prof. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík,
Ph.D. Věnoval se v něm inkluzivnímu
vzdělávání v souvislosti se vzácnými
onemocněními. Posluchače seznámil

s tím, co v této oblasti v České repub
lice funguje, ale bohužel i nefunguje.
Zdůraznil především nejednoznačné
a stále se měnící uchopení celé pro
blematiky, nastínil ale také příležitosti
ke zlepšení situace do budoucna.
Jako poslední vystoupila MUDr. Jana
Haberlová, PhD., z Neuromuskulární
ho centra Fakultní nemocnice v Moto
le. Svůj blok věnovala spinální svalové
atrofii (SMA), v jejíž léčbě i diagnostice
byly v posledních letech zaznamenány
významné pokroky. V současné době
jsou v České republice dostupné tři
léčivé přípravky pro toto onemocnění.
Významným krokem je novorozenecký
screening na SMA, který díky rané dia
gnóze umožňuje včasné zahájení léčby
pacientů. Velmi dobrou zprávou tak je,
že od 1. ledna 2022 bude zahájena pi
lotní fáze plošného screeningu novoro
zenců na SMA v celé České republice.
Závěrem konference znovu promlu
vila Helena Kočová. Krátce představila
činnost pacientské organizace SMÁci,
která byla založena v roce 2017 právě
rodiči a blízkými pacientů se spinální
muskulární atrofií.
Pacientská organizace SMÁci a spinální muskulární atrofie
SMA patří mezi neuromuskulární one
mocnění. Způsobuje postupné ocha
bování svalů. Během necelých čtyř let

Pacientská organizace SMÁci má
v současné době 180 členů, z nichž
více než polovinu tvoří pacienti nebo
jejich zákonní zástupci. SMÁci posky
tují poradenství, vedou linku krizové
intervence a jednáním se zdravot
nickými zařízeními, farmaceutickými
firmami, pojišťovnami a dalšími orga
nizacemi a subjekty usilují o zlepšení
dostupnosti léčby a péče pro pacienty
s SMA a zvýšení kvality jejich života.
Na webových stránkách a sociálních
sítích poskytují informace pro pacien
ty, pečující i širokou veřejnost, každo
ročně spolupořádají psychorehabilitač
ní pobyty pro děti se spinální svalovou
atrofií a dalšími neurodegenerativními
onemocněními.
Pokud chcete činnost pacient
ské organizace podpořit, můžete tak
učinit zasláním jakékoliv částky na
transparentní účet veřejné sbírky
2601888032/2010. Děkujeme. ■

SMÁci, z.s.
info@smaci.cz
www.smaci.cz
FB: SMÁci - pacientská
organizace SMA

QR odkaz na
videozáznam
konference
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NOVÝ CITROËN Ë-BERLINGO:
PRAKTIČNOST A VŠECHNY
VÝHODY ELEKTRICKÉHO
POHONU
•

•

•
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Velice oblíbený lehký dodávkový
vůz typu „ludospace“ nabízí i ve
své elektrické verzi rodinám a příznivcům aktivního životního stylu
velkou svobodu pohybu a bezkonkurenční praktičnost. Jde o atraktivní nabídku zejména pro zákazníky, kteří často bydlí v rodinných
domech se snadným přístupem
k dobíjecí zásuvce a je pro ně důležitá otázka rozpočtu a životního
prostředí.
ë-Berlingo má dojezd až
280 km a díky motoru o výkonu
100 kW/136 k poskytuje plynulou a tichou jízdu.
V zásadních bodech, díky nimž je
tak úspěšný, nijak neslevil – jde
o otázku kompaktnosti a vnitř-

ního objemu, funkčnosti a velké
modularity. Je k dispozici ve dvou
délkách a může pojmout až 7
osob. Nabízí 3 samostatná zadní
sedadla, multifunkční přepravní
systém Modutop® i otevírací zadní okno.
•

•

Je moderní, vybavený head-up
displejem, novým 10“ digitálním
displejem s vysokým rozlišením
a veškerými užitečnými technologiemi pro každodenní život.
V České republice je nyní možné
objednat ë-Berlingo za cenu od
790 000 Kč včetně DPH.

Berlingo 3. generace, kterého se
od uvedení na trh v roce 2018 pro
dalo po celém světě 176 738 kusů,

je nyní k dispozici v elektrické verzi,
která umožňuje volný vjezd do měst
ských oblastí s regulovaným přístupem
a přispívá tak ke snížení uhlíkové sto
py. Současně nabízí díky plynulému
a tichému elektrickému pohonu vět
ší komfort, a přitom šetří peníze díky
mnohem nižším provozním nákladům
než u vozu se spalovacím motorem
(spotřeba elektřiny 18 kWh na 100
km, tj. 3 EUR, a údržba levnější v prů
měru o 30 %).
Elektromobily přizpůsobené tomuto
profilu zákazníků
Zákazníci v tomto segmentu, kteří ne
preferují vozy MPV a SUV, jež považu
jí za příliš objemné nebo příliš drahé
v porovnání s prostorem, který nabíze
jí, hledají především víceúčelové vozi
dlo pro přepravu osob nebo předmětů

NOVÝ CITROËN Ë-BERLINGO

všeho druhu, s maximálním prostorem
(27 %) a velkým objemem zavazadlo
vého prostoru, praktičností a modula
ritou (13 %), s dobrou úrovní výbavy
(10 %), za atraktivní cenu (10 %). Jde
o rodinný model par excellence (64 %
kupujících žije v domácnosti s jedním
nebo dvěma dětmi), důraz je kladen
na prostornost kabiny a zavazadlové
ho prostoru, které jsou optimalizovány
navzdory kompaktním rozměrům, jež
usnadňují manévrování a parkování.
Všechny tyto vlastnosti najdou i v elek
trické verzi modelu Berlingo, díky níž se
jim sníží náklady a současně i dopad
na životní prostředí. (Studie SIGMA 2018)
Bez kompromisů z hlediska praktičnosti
ë-Berlingo nabízí kabinu s objemem
až 4 000 litrů, užitečnou délku přes
3 m a zavazadlový prostor o objemu až
2 126 litrů, tedy prostornost na nejlepší
úrovni segmentu. Modularita a úložné
prostory, které jsou nedílnou součás
tí jeho DNA, umožňují mnohostranné
využití vozu: sklopitelná sedadla (se
dadla ve 2. řadě a dvě sedadla ve 3.
řadě), 186 litrů funkčních úložných
prostorů, jako je Modutop® (60litrový
střešní úložný prostor a oblouk s při
hrádkami u verze M). Je to skutečný ro
dinný společník, je vybaven odnímatel
nými slunečními clonami, výklopnými
stolky a USB zásuvkami v zadní části,
které ocení děti, pro které je důležitá
zábava na tabletu. Navíc je bezpečný
díky 18 asistenčním technologiím pro
řízení a manévrování, jako je hands
-free startování a head-up displej, tak
že jeho řízení je vždy potěšením.
Modelová řada ë-Berlingo: výběr na
míru pro jakoukoliv aktivitu
Nový Citroën ë-Berlingo má kompakt
ní tvar, který usnadňuje manévrování
a přístup na všechny typy parkovišť,
současně nabízí prostornou a modu

lární kabinu, která umožňuje cestu 5
až 7 osob v komfortním prostoru, k ně
muž přispívá výbava i pečlivě rozvržené
úložné prostory zlepšující pohodu sku
pin, rodin či přátel.
Výběr ze 2 délek pro malé a velké skupiny

Zákazníci si mohou vybrat délku své
ho vozidla: krátká verze M 440 cm
a dlouhá verze XL 475 cm. Obě ver
ze mají díky výšce do 190 cm přístup
na všechna parkoviště. Velikost M je
k dispozici ve 4 verzích Live Pack, Feel,
Feel Pack a Shine. Velikost XL je k dis
pozici ve verzi Feel Pack. ■
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ÚČASTNÍCI PLATFORMY
SE OPĚT ZABÝVALI
ODSTRAŇOVÁNÍM BARIÉR
NA ŽELEZNICI
Správa železnic uspořádala koncem září společně s Národní radou osob se zdravotním postižením
již tradiční setkání platformy, jejímž cílem je odstraňování bariér na železnici. Jednání se zúčastnili
i zástupci většiny dopravců provozujících osobní železniční dopravu v České republice.

Po více než roční přestávce způsobe

né pandemií se u jednoho stolu opět
setkali předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR Václav Krá
sa, představitelé Správy železnic v čele
s generálním ředitelem Jiřím Svobodou
a zástupci osobních dopravců, konkrét
ně společností České dráhy, RegioJet,
Leo Express, Arriva vlaky, GW Train
Regio a Die Länderbahn CZ. Dalším
účastníkem byl státní podnik Cendis,
který provozuje jednotnou železniční
jízdenku. Nad platformou převzal záštitu
dosavadní místopředseda vlády a mini
str dopravy Karel Havlíček.
„Ačkoli jsme se sešli po delší pauze,
neznamená to, že bychom i během pan
demie nezůstali ve velmi úzkém kontak
tu. Pravidelně řešíme konkrétní podněty
a starosti našich klientů při cestování
vlakem. Upřímně oceňuji, že naše téma
ta berou všichni zúčastnění velmi vážně
a že jsme dosáhli viditelných pozitivních
změn. Do ideálního stavu je ještě dale
ko, ale základní cíle a priority jsou nasta
veny a to vnímám jako velmi důležité,“

uvedl předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR Václav Krása.
Správa železnic seznámila účast
níky zasedání s dosavadním vývojem
zpřístupňování železničních stanic
a s výhledem do roku 2026. V rámci
tohoto bloku mimo jiné zaznělo, že
o nově zavedenou službu asistence
ve stanicích, která byla odstartována
v roce 2019, je mezi cestujícími velký
zájem, o čemž svědčí například 1376
realizovaných asistencí ze strany Sprá
vy železnic jen za letošní srpen. „Na
transevropské dopravní síti evidujeme
již 57 % železničních stanic a zastávek
s bezbariérovým nástupištěm. Do roku
2026 chceme v rámci aktuální rozpra
covanosti stavební přípravy dosáhnout
podílu až 77 %. Vše je samozřejmě
podmíněno dosavadním trendem,
charakterizovaným růstem finančních
zdrojů,“ poznamenal generální ředitel
Správy železnic Jiří Svoboda.
Účastníci platformy byli také sezná
meni s projektem pořízení mobilních

zdvihacích plošin pro osoby s omeze
nou schopností pohybu, který umožní
rozšíření služeb vedoucích k navyšová
ní přístupnosti železniční dopravy obec
ně. „Plánem Správy železnic je pořídit
až 90 mobilních plošin, přičemž v první
a druhé etapě se počítá s 61 plošina
mi v 37 lokalitách. Jejich pořízením ze
strany Správy železnic k nim získají pří
stup všichni dopravci a tím se rozšíří
i dostupnost pro cestující s omezenou
schopností pohybu. Nákup plošin už
schválila Centrální komise Minister
stva dopravy, zahájení výběrového říze
ní se plánuje na letošní čtvrté čtvrtletí,“
dodal k tématu Jiří Svoboda.
Zástupci dopravců a společnos
ti Cendis poté informovali přítomné
o svých aktivitách a záměrech v ob
lasti zpřístupňování železniční dopra
vy. Současně byla definována témata,
která je třeba v rámci nastavené spo
lupráce dále rozvíjet, například zkrá
cení objednávací doby přepravy lidí se
zdravotním postižením. ■
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BEZBARIÉROVĚ PŘÍSTUPNÝCH
NÁDRAŽÍ NA SÍTI SPRÁVY
ŽELEZNIC PŘIBÝVÁ
Správa železnic pokračuje v zajišťování bezbariérové přístupnosti vlakových stanic a zastávek. Jen
v letošním roce realizuje či již dokončila stavební akce na téměř třech desítkách nádraží po celé
republice, která budou nově přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu.

V

průběhu letošního roku získali
bezbariérový přístup na nástupiště
a do výpravní budovy cestující ve sta
nicích Křižanov a Lhotka nad Bečvou
a na zastávce Krnov-Cvilín. Osoby se
zdravotním postižením se bez omeze
ní dostanou také na nová nástupiště
ve zmodernizovaných stanicích Pra
ha-Vršovice, Řetenice, Pačejov, Pra
ha-Zahradní Město, Újezd u Uničova
a Šluknov.
Bezbariérovými stavebními úprava
mi prošly nové nebo zrekonstruované
zastávky Praha-Eden, Jeníkov-Oldři
chov, Duchcov, Chotějovice, Želénky,
Babice u Šternberka, Mladějovice
a Uničov zastávka. Tento výčet doplní
ještě přesunutá zastávka Praha-Velká
Chuchle. Díky rekonstrukcím a opra
vám jsou navíc přístupné pro všech
ny výpravní budovy v Horažďovicích,
Hustopečích u Brna a Strakonicích, na
rychlíkové zastávce Litoměřice město
to platí i pro přilehlé nástupiště pro vla
ky ve směru na Ústí nad Labem.
Po dokončení právě probíhajících in
vestičních akcí Správy železnic budou
bezbariérově přístupné také stanice
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Praha-Horní Počernice, Praha-Radotín
a Roztoky u Prahy. V pražských Vysoča
nech se do konce roku zpřístupní bez
omezení nástupiště číslo 1. Nezbytné
stavební úpravy budov a nástupišť bu
dou součástí dalších rekonstrukcí, kte
ré Správa železnic hodlá zahájit v nej
bližší době v Bystřici pod Hostýnem,
Vsetíně a Kladně.
Pro osoby s omezenou schopnos
tí pohybu připravuje Správa železnic
i další zlepšení. Na svých webových
stránkách plánuje rozšířit interaktivní

mapu o aplikaci s aktuálními infor
macemi o bezbariérové přístupnosti
a poskytované pomoci na jednotlivých
nádražích. ■
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PŘIBUDE 475 BEZBARIÉROVÝCH
SPOJŮ ČESKÝCH DRAH, LIDÉ
NA VOZÍKU BUDOU MÍT SNAZŠÍ
CESTOVÁNÍ
V novém jízdním řádu Českých drah

se zásadně rozšíří možnosti cestová
ní lidem na vozíku. Národní dopravce
přidá 475 bezbariérových spojů. Jejich
počet se rozšíří na 5 385, nejvíce od
zavedení bezbariérových vlaků na čes
ké železnici v roce 1991. Další úplnou
a velkou novinkou ve službách pro
handicapované cestující bude mož
nost dobíjet elektrické vozíky v nej
modernějších vlakových soupravách.
Díky tomu se významně rozšíří jejich
mobilita.
„Lidé, kteří se musí pohybovat na
vozíku, mají těžký život. Na cestách se
musí vypořádat s mnoha překážkami
a bariérami. My se jim snažíme život
co nejvíc usnadnit, především svobodněji cestovat po České republice a do
zahraničí. Proto investujeme do moderních bezbariérových vlaků. Mezi-

ročně tak bude o 475 bezbariérových
spojů více a jejich celkový počet dosáhne rekordní úrovně. Čtyři z pěti našich vlaků budou v jízdním řádu 2022
kompletně vybavené pro cestování
osob na vozíku a nabídnou jim komfortní cestování,“ říká Ivan Bednárik,
předseda představenstva a generální
ředitel Českých drah.

dostatek místa pro pohyb s vozíkem,
velké sklápěcí stoly, palubní Wi-Fi síť
a poprvé ve střední Evropě použitá
speciální okna, která lépe propouští
signál mobilních telefonů. Soupravy
jsou vybavené také elektrickou plo
šinou pro snadný nástup cestujících
a snadno přístupným bezbariérovým
sociálním zařízením.

V jízdním řádu 2022 budou do pro
vozu uvedeny zcela nové moderní bez
bariérové soupravy.

Cestování v InterJetech bude kom
fortní i pro cestující se zrakovým nebo
sluchovým handicapem. Tlačítka jsou
v reliéfním provedení a informace
o jízdě vlaku přináší audiovizuální in
formační systém.

Na lince „Západní expres“ Praha –
Plzeň – Cheb a „Krušnohor“ Praha –
Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb
začnou jezdit nejmodernější expresní
soupravy InterJet. Ty nabídnou až 3
místa pro cestující na vozíku, stejně
jako Railjety. Nabízejí i stejně komfort
ní cestování. Klimatizovaný interiér,

Další novinkou jsou soupravy push
-pull na severní Moravě. Také tyto vla
ky nabídnou komfortní cestování všem
lidem s handicapem. Nejvíce nových
souprav v roce 2022 pak bude ➡
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patřit do rodiny RegioPanter. Také obě
tyto soupravy nabízejí řadu doplň
kových služeb, jako je Wi-Fi síť nebo
možnost dobíjení cestovní elektroniky,
například mobilních telefonů, a prá
vě v těchto nových soupravách bude
možné dobíjet ze speciálních zásuvek
elektrické vozíky. Díky tomu se znač
ně rozšíří možnost cestování a pohybu
spoluobčanům, kteří na cestách potře
bují ke svému pohybu vozíky s elektric
kým pohonem.
„Už dnes v některých regionech
nabízíme drtivou většinu spojů bezbariérových, například v rámci Pražské
integrované dopravy. Podobných regionů bude přibývat. V roce 2022 se
k nim přidá například Plzeňský kraj,
kde nasadíme na linku P2 Klatovy –
Plzeň – Rokycany – Beroun jednotky
RegioPanter. Převážná většina vlaků
v celém kraji tak bude bezbariérová. K podstatnému rozšíření nabídky
bezbariérového cestování dojde také
v Královéhradeckém kraji. Tam zavedeme přepravu osob na vozíku na
linkách Choceň – Náchod a z Pardubic přes Hradec Králové do Trutnova
a Svobody nad Úpou. Symbol bezbariérovosti se objeví také u vlaků
z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí
a Frenštátu pod Radhoštěm nebo ze
Šumperka do Hanušovic a Jeseníku,“
říká Jiří Ješeta, náměstek generálního
ředitele Českých drah pro osobní do
pravu.
Regionální dopravě věnují České
dráhy velkou pozornost, protože je
důležitá pro každodenní cestování za
vzděláním, do práce, za zábavou, spor
tem, přáteli anebo třeba k lékaři. Pro
to jsou regionální vlaky konstruovány
přímo jako nízkopodlažní. V takovém
případě je podlaha vlaku a moder
ní nástupiště zhruba ve stejné výšce
a mezeru mezi nimi překlene výsuvná
plošina. V takových případech lidé na
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vozíku nepotřebují ani asistenci do
pravce a mohou cestovat bez objed
nání pouze se svým obvyklým průvod
cem.
Regionální vlaky myslí i na handi
capy dalších osob. Nízkopodlažnost
usnadňuje také cestování seniorům,
rodičům s malými dětmi, maminkám
s kočárky anebo cestujícím po úra
zech, tedy všem, kterým dělá problém
zdolávat vysoké schody. Soupravy jsou
vybavené také dotykovými prvky pro
nevidomé, audiovizuálním informač
ním systémem nebo dálkovým ovládá
ním dveří přes vysílačku používanou
nevidomými a slabozrakými spoluob
čany.
Rozšíří se nabídka cestování také
v dálkových vlacích, jak dokládají slova
Jiřího Ješety: „Díky novým soupravám
InterJet na linkách ‚Západní expres‘
a ‚Krušnohor‘ mezi Prahou a Chebem
se uvolní z těchto spojů moderní bezbariérové vagóny a ty můžeme přesunout na jiné rychlíkové linky. V jízdním
řádu 2022 rozšíříme bezbariérové
cestování v rychlících ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘, které spojují Prahu s Jihočeským
krajem. Lidé na vozíku se tak snadno
dostanou z Prahy nebo z Českých Budějovic například do Benešova u Prahy, Soběslavi nebo Veselí nad Lužnicí.“
České dráhy ve spolupráci s part
nery v regionální samosprávě mají
plán odstraňovaní bariér v železniční
dopravě i pro další roky. Počet bezba
riérových spojů se tak v několika dal
ších letech bude podstatně rozšiřovat
o stovky vlaků ročně. Kromě místních
lokálek s provozem malých motoro
vých vozů pak nabídnou České dráhy
bezbariérové soupravy prakticky na
všech tratích.
Symbol bezbariérovosti se tak brzy
objeví například u většiny osobních

vlaků v Jihočeském kraji. Bezbariéro
vé cestování na hlavních elektrifiko
vaných tratích nabídnou jednotky Re
gioPanter, na neelektrifikovaných pak
motorové jednotky Regionova a úplně
nové moderní jednotky firmy PESA,
které navazují na oblíbené soupravy
RegioShark. Těch České dráhy provo
zují 31 kusů.
Nové motorové jednotky nasadí
České dráhy také ve Středočeském
kraji, na Vysočině a 33 jich zamíří na
tratě v Královéhradeckém kraji. Díky
nim zmizí bariéry z většiny tratí na vý
chodě Čech. Na páteřních elektrifiko
vaných tratích je tam doplní další série
RegioPanterů. Ty změní cestování také
v Olomouckém kraji od Šumperka po
Vsetín a Vyškov na Moravě. Také v tom
to regionu v příštích letech ovládnou
regionální dopravu bezbariérové nízko
podlažní vlaky. Na neelektrifikovaných
tratích je doplní motorové jednotky
Stadler GTW se sníženou podlahou,
které budou po modernizaci uváděny
do provozu během příštího roku.
Nové bezbariérové soupravy jsou
objednány také pro dálkové spoje.
Dvě desítky nových jednotek ovládnou
dopravu na koridorech z Prahy do Ústí
nad Labem a Brna. Díky tomu se bez
bariérové vozy ze souprav EuroCity pře
sunou na zbývající vnitrostátní rychlíky
Českých drah. Národní dopravce má
tedy jasný směr a cíle v odstraňování
bariér i v dálkové železniční dopravě. ■
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PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
ZNEVÝHODNĚNÝCH UPRAVÍ
NOVÝ ZÁKON
Sociální podniky, jejichž poboček je v Česku přes 300, tvoří jednu z mála záchranných sítí pro
osoby se zdravotním postižením. Aby bylo zaměstnávání nejen pro zdravotně, ale i sociálně
znevýhodněné občany běžné, musela by společnost odhodit předsudky a především ukotvit
integraci znevýhodněných v zákonu.

Hledejme potenciál
Korporátní společnosti s více než 25 za
městnanci mají ze zákona danou povin
nost zaměstnávat 4 procenta zaměst
nanců s handicapem. Mnohé ale dávají
přednost „vyplácením se“ pomocí od
vodů státu. Smysluplnější variantou je
přitom využívat tzv. náhradního plně
ní. Korporátní firma může na vybrané
služby „najmout“ externího dodavatele

z řad např. sociálních podniků, které
z většiny zaměstnávají OZP. Tím umožní
pracovat znevýhodněným lidem, kteří
o práci mají zájem, zároveň ale ušetří
díky náhradnímu plnění a v neposlední
řadě se sníží i výdaje státu.
Výborným příkladem může být
zkušenost sociální firmy Kolibřík CSR
s Československou obchodní bankou

Bariéry pro zaměstnávání sociálně znevýhodněných jsou často zbytečné. Řešením jsou pracovní pozice na míru.
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(ČSOB). Tříletá spolupráce vyústila ne
jen ve stabilní pracovní pozice pro 70
handicapovaných Kolibříků, ale i v pro
lomení tabu: Kolibříci i díky flexibilním
úvazkům zvládají pestrou škálu pra
covních náplní od administrativy přes
logistiku a práci v klientském centru po
manažerské vedení menších týmů.
Zasloužíme si přehledný trh i pravidla
Zaměstnávání jakýchkoliv znevýhod
něných skupin lidí, ať jde o OZP nebo
matky samoživitelky či seniory, je pole
neorané a pravidla jsou nejasná. Stát
má vůči znevýhodněným obrovský dluh
v podobě absence zákona, který by na
pomohl jejich integraci. Právě ten dnes
ale leží na stole a má ambici být jedním
z prvních, které projedná nová Posla
necká sněmovna.
Zákon o integračním sociálním pod
niku (ISP) navrhuje systém benefitů
pro ty zaměstnavatele, kteří sociálně
a zdravotně znevýhodněným nabíd
nou dlouhodobé a důstojné pracovní
uplatnění. Pozitiva jsou evidentní: sni
žováním nezaměstnanosti sociálně
a zdravotně znevýhodněných stát šetří

LEGISLATIVA

významné finance na sociálních pod
porách, OZP mají perspektivu, která
napomáhá nejen jejich duševní poho
dě, a firmy v neposlední řadě získají
zaměstnance “na míru”.
Politici využijí know-how sociálních
podniků
Přes 10 let existence sociálního podni
ku Kolibřík CSR, kde více než 80 pro
cent zaměstnanců tvoří lidé s handica
pem, ukazuje, že řešení pro sociálně
znevýhodněné leží na stole. Firma i díky
úspěšné integraci OZP roste a dostává
se do širokého povědomí mezi korpo
rátními společnostmi jako ČSOB, Mo
neta nebo logistická společnost DPD.
Proto představitelé Skupiny Kolib
řík a další sociální podniky nabídli své
know how z integrace handicapovaných
i pro nové zaměstnanecké skupiny (ma
minky, bývalí vězni, 50+, dlouhodobě
na ÚP). Návrh zákona o integračním so
ciálním podniku (ISP) se tak může stát
odrazovým můstkem pro skutečnou
změnu poměrů v sociálním podnikání.

Jednání vrcholí právě v těchto týd
nech kulatými stoly na téma integrace
sociálně znevýhodněných a připravova
né legislativy. Konferencí se zúčastnili
mimo jiné poslankyně a spolupředkla
datelka zákona Olga Richterová nebo
senátoři Adéla Šípová a Marek Hilšer.

Fakt, že si téma integrace znevý
hodněných skupin obyvatel na trh prá
ce vzalo za své tolik čelných političek
a politiků, dává naději, že Česko splatí
dlouholetý dluh, který vůči sociálně
znevýhodněným občanům má. ■

Zaměstnáním znevýhodněných získají všichni: stát ušetří, firmy získají zaměstnance „na míru“ a sociálně či zdravotně znevýhodnění důstojnou práci.
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V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MAJÍ
ZA SEBOU PERNÝ ROK, DUHOVÉ
KŘÍDLO JE MALÝM DÍKEM
Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch
osob se zdravotním postižením, se letos konalo už po deváté. Hostila ho svitavská Fabrika a tak
jako jiné akce bylo trochu ochuzeno vlivem koronavirových opatření. Tradičně vystupující soubory ze
sociálních služeb nahradila vokální skupina SYxtet, která se postarala o slavnostní atmosféru. O to
víc měli všichni radost, že se po dlouhé době zase potkávají.

Duhové křídlo organizují Pardubický

kraj a Národní rada osob se zdravotním
postižením (NRZP) Pardubického kra
je. Jejich zástupci vybírají z nominací,
které každý rok dorazí porotě, letos
jich bylo celkem 35. „Duhové křídlo je
především poděkováním lidem, kteří
dobře a obětavě dělají svou práci v so
ciálních službách a pro osoby se zdra
votním postižením. Sice porota vybere
v každé kategorii vždy jednoho vítěze,
ale poděkování patří všem. Lidé, kteří
se pohybují v sociálních službách ať už
jako profesionálové nebo dobrovolníci,
mají za sebou perný rok a zaslouží si
uznání za to, jak zvládali tuto práci
v mimořádných podmínkách,“ uvedl
předseda poroty, radní Pardubického
kraje pro sociální péči a neziskový sek
tor Pavel Šotola.
Mezi profesionály zvítězila Petra Macháčková, která 10 let pracuje v KŘI
ŽOVATCE handicap centru jako vedou
cí denního centra sociálních služeb.
Obětavě se věnuje každému z klientů
či rodinných příslušníků, kteří se na
ni s důvěrou obracejí. V neziskovém
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sektoru naplňuje nepsané pravidlo,
že jeden zaměstnanec zvládá práci
přinejmenším tří různých oborů. Tuto
skutečnost potvrdila svým nasazením
v projektu Nová Křižovatka, když ze
všech sil pomáhala budovat společný
sen o novém komunitním centru pro
osoby se zdravotním postižením.

V kategorii Dobrovolník / Filantrop
získal Duhové křídlo Vratislav Příhoda.
Je dlouholetým dobrovolníkem a před
sedou výkonné rady Oblastního spolku
Českého červeného kříže Chrudim. Je
to člověk, který s neutuchajícím zá
jmem a nasazením pomáhá lidem
okolo sebe a všem potřebným, je velice
organizačně schopný, rychlý, efektivní
a se skvělými nápady. Dlouhodobě se
věnuje realizaci aktivity Sociální šatník.

V době pandemie zřídil a vedl krizovou
linku pomoci. Společně s ostatními
dobrovolníky se zapojil do pomoci
osobám nejohroženějším, kterým se
tak velmi rychle dostalo tolik potřebné
péče a podpory.

Mezi poskytovateli sociálních slu
žeb vystoupila na nejvyšší stupínek
Oblastní charita Pardubice. Ta už 25
let zajišťuje rozmanité sociální služby
napříč cílovými skupinami klientů. Její
pracovníci v rámci pečovatelské služby
a osobní asistence pomáhají seniorům
a zdravotně postiženým, pečujícím oso
bám pak formou odlehčovací terénní,
ambulantní i pobytové služby. V rámci
střediska Služeb pro rodiny s dětmi mají
připravené sociálně aktivizační služby
pro rodiny v nepříznivé sociální situaci,

OCENĚNÍ

služby pro pěstouny či klub dětí. Velmi
potřebnou pomocí je pak domácí hos
picová péče, práce rodinných center
a mnoho dalších služeb a aktivit. Pra
covníci Oblastní charity Pardubice vždy
a za každé okolnosti hledají způsoby,
jak pomoci každému zájemci o službu,
a každý ze zaměstnanců je kompetent
ním člověkem, se srdcem na správném
místě.
Cenu Michala Hašta za celoživotní
práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením převzal Milan Pešek. Ten
je už mnoho let ředitelem organizace
Křižovatka handicap centrum, která
pomáhá osobám se zdravotním po
stižením. Od roku 2008 je předsedou
NRZP ČR pro Pardubický kraj. Podílí se
na komunitním plánování Magistrátu
města Pardubic, kde se především za
sloužil o zlepšení individuální dopravy
pro vozíčkáře, v současné době by se
rád věnoval oblasti dostupného bydle
ní pro OZP v Pardubicích. Angažuje se
v oblastech bezbariérovosti, pracovní
rehabilitace a podmínek pro osoby
v poúrazových stavech. Podílel se na
realizaci projektu a vybudování centra
služeb Nová křižovatka, které slouží
jako zázemí lidem na vozíku a s těžkým,
mnohdy kombinovaným postižením.

v Hamzově odborné léčebně a praž
ském Centru Paraple se během tří let
stal téměř soběstačným a po absolvo
vání kurzů v roce 2003 se stal instruk
torem soběstačnosti pro pacienty krát
ce po úrazu míchy Krajské nemocnice
Liberec. V současné době vede besedy,
školí rehabilitační pracovníky, působí
jako instruktor soběstačnosti na Spi
nální rehabilitační jednotce v Hamzo
vě odborné léčebně a pracuje ve firmě
Kury na výrobu invalidních mechanic
kých vozíků.

Od roku 2007 působí v reprezentaci
stolního tenisu České republiky. Před
pěti lety na paralympiádě v Riu vybo
joval třetí místo, letos získal v Tokiu
bronzovou medaili ve stolním tenisu ve
čtyřhře spolu se svým kolegou Petrem
Svatošem.
Finalistky kategorie Profesionál
• Petra Macháčková
• Martina Petelíková (pracuje ve
Středisku rané péče v Pardubicích)
• Jaroslava Chocherčáková (pracu
je jako vedoucí sociálních služeb
školy Svítání)
Finalisté kategorie Dobrovolník / Filantrop
• Vratislav Příhoda
• Ivana Rokosová (pořádá běh na
podporu Domácího hospice sv.
Michaela Oblastní charity Polička)
• Iva Hovorková Malinová (dlouho
době se zasazuje o integraci dětí
s postižením)
Finalisté kategorie Poskytovatel sociálních služeb
• Oblastní charita Pardubice
• Centrum sociálních služeb a po
moci Chrudim
• Charita Svitavy ■

Cenu Pavla Šotoly pak obdržel han
dicapovaný sportovec, úspěšný stolní
tenista Jiří Suchánek. Ten ve svých 12
letech utrpěl po autonehodě poranění
krční páteře s následným ochrnutím
všech čtyř končetin. Po rehabilitaci
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INNOGY POMŮŽE ZÁKAZNÍKŮM
NEZODPOVĚDNÝCH
DODAVATELŮ ENERGIÍ
Situace na trhu s energiemi je opravdu dramatická. Statisíce odběratelů energií se najednou kvůli
obrovskému selhání skupiny Bohemia Energy dostaly do vážných problémů a musí si nedobrovolně
hledat nového dodavatele. A co hůř, právě na začátku topné sezony. Ukončení činnosti oznámily
i další menší dodavatelské firmy. Stojí za tím obchodní spekulace na úkor svých klientů a následné
zhroucení vlastního riskantního byznysu.

N

yní musí tzv. dodavatelé poslední
instance (DPI) zajistit, aby zoufalí spo
třebitelé nezůstali bez životně důleži
té energie. Nicméně vysoké ceny na
velkoobchodních trzích znamenají, že
podmínky dodávek poslední instance
jsou pro zákazníky značně zatěžující
a kvůli tomu jim násobně stoupají zá
lohy za energie.
„Základní rada pro zákazníky v reži
mu DPI je jasná. Na nic nečekat a co
nejrychleji uzavřít novou dlouhodo
bější smlouvu na standardní dodávky
energií. Před nedávnem jsme proto
všem zákazníkům, kterým máme za
jistit dodávky v režimu DPI, rozeslali
dopisy s instrukcemi, jak postupovat
dál. Lidé v nich obdrželi rozpis záloh,
platební údaje a také informace, jak
záchranný režim DPI ukončit,“ říká Ka
rel Kincl, ředitel zákaznického servisu
innogy.
Podle K. Kincla je nápor příchozích
i volajících klientů obrovský. Denně
se pokoušejí kontaktovat innogy pro
střednictvím telefonátů, zákaznických
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center nebo e-mailů desetitisíce zá
kazníků. „Naši lidé dělají přesčasy,
berou si práci domů, abychom toho
zvládli co nejvíc. Děkujeme všem za tr
pělivost, děláme maximum, abychom
tuto zákaznickou tsunami co nejdříve
odbavili, a situaci, pokud možno, rych
le stabilizovali,“ připomíná K. Kincl.
Nová smlouva bez průtahů elektronicky
Pokud by se lidé rozhodli dál odebírat
plyn od innogy, novou řádnou smlouvu
mohou uzavřít velmi jednoduše přes
internetové stránky společnosti, a to
bez nutnosti návštěvy pobočky. „Při
pravili jsme pro ně na našem webu
innogy.cz/ukonceni-dpi jednoduchý
formulář, který vyplní za dvě minuty.
Na základě vstupů jim připravíme na
bídku, kterou mohou akceptovat elek
tronicky. Je to nejjednodušší cesta, jak
se vyvázat z DPI a snížit si tak cenu
a zálohy,“ upozorňuje David Konvalina,
ředitel innogy pro maloobchod a mar
keting. A jedním dechem dodává, že
uzavřít lze rovnou i smlouvu na dodáv
ku elektřiny.

innogy nabízí tříletý produkt Opti
mal, jehož prostřednictvím se mohou
domácnosti rychle vyvázat z režimu DPI,
snížit si zálohy na polovinu a zajistit si
podstatnou úsporu díky nižším cenám
plynu v průběhu dalších let. „Nižší cenu
pro všechny nové zákazníky dokážeme
poskytnout zásluhou výrazně levnějších
cen plynu na velkoobchodních trzích
pro druhé pololetí roku 2022 a na roky
2023 a 2024. Oproti tomu jsou dnešní
nákupní ceny na období pro dodávku
DPI velmi drahé. S naší nabídkou pří
chozí zákazníci lépe zvládnou letošní
extrémní nárůst ceny, který na ně hodil
jejich předchozí dodavatel. V dalších
letech se jim platby za plyn ještě výraz
ně sníží, zmíněný pokles cen jim tedy
férově promítáme do ceníku,“ shrnul D.
Konvalina.
Nechtějí se znovu spálit a volí jistotu
Za tři týdny od zahájení dodávek DPI se
už 120 tisíc nových zákazníků rozhod
lo z tohoto režimu odejít a uzavřít stan
dardní smlouvu o dodávce energií prá
vě s innogy. Je zřejmé, že po předchozí
špatné zkušenosti s nezodpovědnými

DODAVATELÉ ENERGIÍ

dodavateli lidé hledají jistotu a stabili
tu. Mezi jednoletou a tříletou smlouvou
z drtivé většiny volí právě tříletý produkt
Optimal. Ten na rozdíl od jiných nabí
dek na trhu totiž zohledňuje pokles cen
v následujících letech. Díky tomu cena
zákazníkům každý rok výrazně klesá.
Nejrychlejší a nejpohodlnější ces
tu, jak ukončit režim DPI a snížit si tak
ceny i zálohy, představuje elektronický
formulář na webu innogy.cz. „Zákaznic
ká linka innogy stále čelí náporu dese
titisíců volajících denně a čekací doby
jsou dlouhé. Oproti tomu se mírně zlep
šuje situace na zákaznických centrech
innogy,“ nastínil aktuální stav Karel Kin
cl, ředitel zákaznického servisu innogy.
V minulých týdnech innogy roze
slala 240 tisíc informačních dopisů
určených pro zákazníky DPI. Z důvodu
nekvalitních kontaktních údajů se více
než 10 tisíc vrátilo jako nedoručitelné.
Společnost proto nově odeslala e-maily
a SMS, pokud tyto údaje měla k dispozi
ci. „Lidé, kteří přesto žádnou informaci
neobdrželi, a mají odběrné místo, které
se dostalo do režimu DPI, ať innogy ak
tivně kontaktují,“ dodal K. Kincl.

žeme situaci vyřešit. Byť samozřejmě
evidujeme i frustraci podvedených zá
kazníků, zejména na sociálních sítích.
Bylo by však fér, aby si všichni, kteří
se ocitli v režimu DPI, uvědomili, co je
příčinou. Viníkem jsou ti dodavatelé,
kteří svými riskantními postupy uvrhli
statisíce lidí do složité situace. Aktuální
dění na energetickém trhu dostalo do
nekomfortní situace ovšem také naše
dlouholeté zákazníky, kteří nás chtějí
kontaktovat. Rád bych je ujistil, že jsme
na ně nezapomněli, a průběžně se sna
žíme řešit rovněž jejich požadavky. Zá
roveň je chci požádat, aby návštěvu na
šich zákaznických center, pokud neřeší
bezodkladné záležitosti, na nějakou
dobu odložili a vyčkali, až se situace
uklidní. Lze také využít samoobsluhu
na portále innosvět.cz, o nějž zájem
v posledních dnech výrazně narostl.
S jakou nabídkou pro nové zákazníky
přicházíte?
Lidem, které původní dodavatel plynu
nechal před letošní topnou sezonou
na holičkách, nabízíme tříletý produkt
Optimal se zásadně klesající cenou.

nabídka umožňuje rychlé vyvázání se
z tohoto režimu, snížení záloh na po
lovinu a celkově výraznou úsporu díky
nižším cenám plynu v dalších letech.
Zákazníkům, kteří se nechtějí vázat,
nabízíme jednoletý produkt Start 12.
Všem zákazníkům samozřejmě umíme
nabídnout také elektřinu, takto už jsme
pomohli z režimu DPI desítkám tisíc zá
kazníků.

Domácnostem, kterým po převodu do
záchranného režimu dodávek DPI dra
maticky narostly zálohy za plyn, naše

Proč jsou ceny nižší a v DPI tak vysoké?
Cena plynu se v režimu DPI odvíjí od ➡

Rychle uzavřete standardní smlouvu a odejděte z režimu DPI
Call centra přehlcená telefonáty od rána
do večera, pobočky plné netrpělivých
lidí, taková je v současnosti realita ve
společnosti innogy. Na dodávky plynu
v režimu dodavatele poslední instance
(DPI) přechází k innogy téměř čtvrt mili
onu zákazníků. „Nabízíme všem zájem
cům možnost se co nejrychleji vyvázat
z finančně náročného režimu DPI a za
jistit si výrazně příznivější ceny energií,“
říká David Konvalina, ředitel innogy pro
maloobchod a marketing.
Jak vlastně lidé reagují?
Převažuje u nich úleva, že jim pomů
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aktuálních tržních cen, které jsou v sou
časnosti extrémně vysoké a jejichž
výši nemůžeme ovlivnit. Navíc je spo
třeba v zimním období výrazně vyšší
a tomu odpovídá i kalkulace záloh. Roz
díl mezi cenou komodity v režimu DPI
a ve standardním režimu dodávky zalo
ženém na tříleté smlouvě je pro zákaz
níky, kteří vytápějí svůj dům, aktuálně
téměř 800 Kč za megawatthodinu. To
znamená, že při spotřebě v topné sezo
ně okolo 15 megawatthodin zákazníci
přechodem na produkt Optimal ušetří
12 tisíc korun jen během letošní topné
sezony. Dalších výrazných úspor pak
dosáhnou v letech 2023 a 2024 díky
postupně klesající ceně.

čátkem topné sezony, která představu
je 80 % celoroční spotřeby plynu. Právě
šest měsíců dodávek DPI se prakticky
přesně kryje s topnou sezónou, kdy je
spotřeba nejvyšší. Předepsané zálohy
sice vycházejí z historické spotřeby
zákazníků, ale odrážejí velmi vysoké
ceny, za které dodavatelé DPI pro své
zákazníky nakupují, a spotřebu v zim
ních měsících.

Lze se vyhnout frontám na pobočkách?
Pokud máte přístup k internetu, pak
ano. Na webu innogy jsme pro žadate
le připravili jednoduchý formulář, nabíd
ku pak mohou akceptovat elektronic
ky. Díky přechodu na řádnou smlouvu
zákazníci získají nejen nižší ceny, ale
hlavně si sníží měsíční platby za plyn.
Například už zmiňovanému zákazníko
vi se spotřebou 15 megawatthodin se
sníží zálohy o pět tisíc korun měsíčně.
Připomínám, že by se s ukončením zá
chranného režimu DPI rozhodně nemě
lo zbytečně dlouho otálet.

Vy se ptáte, innogy odpovídá

Slyšel jsem, že je možné snížit zálohy
v listopadu a prosinci, jak to zařídit?
Ano, zákazníkům v DPI, kteří mají zájem
o snížení záloh v listopadu a prosinci
vycházíme vstříc a akceptujeme za lis
topad zálohu v poloviční výši a za pro
sinec sníženou o 40 %. Zákazník nás
nemusí žádným způsobem informovat
ani žádat o snížení zálohy na listopad
a prosinec 2021. Prostě jen zaplatí
na správné číslo účtu pod správným
variabilním symbolem ze zaslaného
plánu záloh v listopadu o 50 procent
a v prosinci o 40 procent nižší částku.
Zákazníkům v DPI nebudeme genero
vat, tisknout a rozesílat nové zálohové
plány.

Proč jsou zálohy výrazně vyšší, než
jsem doposud platil?
Zásadním problémem je, že Bohemia
Energy opustila své zákazníky před za

Musím někomu nahlásit stav plynoměru k ukončení dodávky v žimu DPI?
Není to nutné, distributor stanoví ode
čet propočtem. Pokud si i přesto pře
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Projeví se mi nějak v zálohách prominutí DPH?
Ano. Nemusíte se o starat ani nic hlá
sit. Ve vyúčtování, které bude zahrnovat
listopad a prosinec 2021, bude výše
odpuštěné DPH vyčíslena.

jete nahlásit stav plynoměru, využijte
k tomu stránky distributora určené
pro samoodečet. Pouze v řípadě, že
váš odběr v žimu DPI trval delší čas
a vaše spotřeba byla výrazně nižší, do
poručujeme nahlásit odečet distributo
rovi ke dni zahájení dodávky v běžném
režimu – datum najdete v nové smlou
vě – nejpozději do pěti dnů poté.
Uzavřel jsem s vámi smlouvu
ještě před ukončením činnosti původního dodavatele. Jak se
bude postupovat v mém případě?
Vaše smlouva samozřejmě platí včet
ně dohodnuté ceny a termínu zahájení
dodávky. Plyn jsme pro vás již nakou
pili. Žádné další kroky už nemusíte
podnikat. V mezidobí, tedy do doby
účinnosti nové smlouvy, budete ode
bírat v režimu dodávky DPI. Poté vám
dodávky automaticky převedeme
do běžného režimu a za podmínek
sjednané smlouvy.
Mám si raději cenu zafixovat,
nebo čekat, zda ceny poklesnou?
Nelze předvídat, jak v budoucnu bu
dou vyvíjet ceny energií. V každém
případě jsme dnes schopni pro všech
ny nakupovat plyn pro rok 2022, 23
a 24 výrazně levněji než za aktuální
ceny. Proto nabízíme všem tříletý pro
dukt Optimal. V případě, že smlouvu
uzavřete rychle, získáte v porovnání
s DPI nižší cenu i měsíční zálohy a jis
totu, že se vás případný další nárůst
ceny na trhu nebude týkat. Plyn nebo
elektřinu pro vás nakoupíme dopředu.
Budete-li vyčkávat na případný pokles
ceny, můžete vydělat, ale i hodně ztra
tit. Mimochodem takto se chovali ně
kteří alternativní dodavatelé energií.
Jestliže si chcete lepší cenu zajistit co
nejdříve a rozhodli jste se pro innogy,
můžete to vyřešit jednoduše a rychle
pomocí formuláře na webu innogy.cz
bez nutnosti navštívit pobočku nebo
volat zákaznickou linku. ■
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• schodišťové sedačky

… pokračování

O ALTECHU
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Export v posledních letech tv
ibližně 85% z celkového objemu
na školách, pak u lidí na pracovištích. Byla snaha zpřístupnit
výroby ALTECHu. Dovážíme p
ším do zemí západní Evropy, ale
handicapovaným veřejné budovy, stát je podporoval při řešení
samozřejmě i na Slovensko.
nešní době zaujímáme jedno z
bezbariérového bydlení. Tento trend u nás nastartoval nový
předních míst ve výrobě těcht
duktů v Evropě.
průmysl, který v západních zemích už existoval.

ALTECH, spol. s r. o.

Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště
Tel : 572 420 515
Fax : 572 420 590
Email: altech@altech.cz

www.altech.cz

VOLEJTE

ZDARMA

800 303 304
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SEBEVĚDOMÁ SEBEOBRANA
PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM ANEB JAK
NEBÝT SNADNÝM CÍLEM
Násilí jako společenský problém
Násilí je obrovským společenským pro
blémem a zároveň zdravotním problé
mem. Každá třetí žena a každé páté
dítě v průběhu života zažije násilí. Násilí
na seniorech či osobách se zdravotním
postižením je rovněž obrovským problé
mem, ale je ve společnosti velmi málo
studováno a statisticky podchyceno.
A v důsledku pandemie násilí přibývá.
Odborníci mluví o tzv. pandemii ve stí
nu. Násilí narůstá nejen v domácnos
tech, ale i ve veřejném prostoru, ve
velkých městech se nyní mluví o na
růstajícím násilí například v hromadné
dopravě. Zatímco často máme obavy
z neznámých úchylů, kteří na nás vy
skočí zpoza keře, více než 80% násilí
pochází od osob nám blízkých a tudíž
známých.
Jsem první certifikovanou lektorkou
konceptu Sebevědomé sebeobrany
v České republice. Sebevědomá sebe
obrana pracuje se silnými stránkami
jednotlivce, klade důraz na preven
ci a intuici, a je tak vhodná i pro lidi
s určitými typy zdravotního postižení či
pro seniory. Naučit se bránit opravdu
může každý, jen s ohledem na svoje
schopnosti na to půjde každý jinak.
A následně pocit sebe-vědomí neboli
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vědomí sebe sama hraje důležitou roli,
když čelíte agresorovi. Cílem Sebevě
domé sebeobrany není dlouhodobě
a opakovaně trápit účastníky nějaký
mi precizními kopy a chvaty, ale dodat
jim sebevědomí a techniku tak, aby byli
pokud možno schopni nebezpečným
situacím předcházet, účinně se bránit
a získat tak čas na přivolání pomoci.
Pokud se při napadení bráníte, máte
více než 80procentní šanci, že uspěje
te. Útočník většinou totiž hledá snadný
cíl. V článku si proto projdeme některé
tipy a doporučení, které vám pomohou
agresi čelit.
Přístup Sebevědomé sebeobrany
je založený na pěti základních pilířích,
které mohou být reakcí na hrozící ne
bezpečí. Při nebezpečí nám často hrozí
stav takzvaného zamrznutí, kdy neví
me, jak reagovat. Stojíme jako opaření.
Neumíme ze sebe vydat hlásek. Kurzy
sebevědomé sebeobrany učí účastnice
a účastníky různé typy reakcí rozděle
ných do pěti možných okruhů: Mysli,
zakřič, utíkej, bojuj a sdílej.
Jak je možné těchto pět pilířů aplikovat v případě lidí se zdravotním postižením?

Lidé se zdravotním postižením mo
hou představovat snadný cíl, protože
jsou zranitelnější. Sebevědomá sebe
obrana se snaží každého povzbudit ke
schopnosti bránit se. Každý jedinec ov
šem má své silné stránky někde jinde.
Princip první – mysli
Do tohoto principu patří veškerá pre
vence a strategie. Tento bod zdůrazňuji
i pro osoby pečující či osoby, které li
dem s postižením pomáhají, například
v oblasti soběstačnosti. Pokud plánuji
cestu, dopředu přemýšlím, kde jsou
nějaké konkrétní záchytné body, kde
případně mohu požádat o pomoc. Uli
ce, kde funguje veřejné osvětlení. Veřej
ná místa, kde jsou kamerové systémy.
Banky či velké obchody, které mají vět
šinou ochranku u vchodu. V pozdních
hodinách potom večerky. Naučte se
důvěřovat intuici. Pokud se vám něco
nebo někdo nezdá, pak se vás mozek

SEBEOBRANA

snaží upozornit na nebezpečí. Nesnažte
se logicky tyto varovné signály zahnat.
Naopak. Prevence je nejlepší obranou.
Tip pro nevidomé či lidi se zrakovým
postižením – neschovávejte bílou hůl,
i když se cítíte v bezpečí. Tato pomůcka
může být i signálem zvýšené pozornos
ti pro ostatní. Když jsem doprovázela
svého nevidomého kamaráda, málem
nás přejel na přechodu (!) nepozorný
řidič. Nedošlo mu, že prostě zaklesnutí
do sebe na poslední chvíli neuskočíme.
A hůl může v případě potřeby sloužit
i jako obranná pomůcka.
Princi druhý – zakřič
Nejde jen o křičení, ale o použití dů
razného hlasu celkově. Pokud se vám
něco nelíbí, nastavte si hranice. Hned.
Ohraďte se. Dodržujte princip vykání.
Lidem okolo tak bude jasné, že nejde
o konflikt mezi známými a pravděpo
dobněji zasáhnou. Většina útoků začí
ná tzv. minirozhovorem, dotyčný něco
požaduje a zjišťuje, jak máte nastavené
hranice. Ne, nemusíte sdělovat v po
temnělé ulici náhodnému kolemjdou
címu, kolik je hodin, ani odpovídat na
otázky, kam jdete. Často lidé s posti
žením jsou v dobré víře „vláčeni“ nebo
„smýkáni“ ostatními. Řekněte nahlas,
jakou formu pomoci požadujete. Ne
bojte se nahlas popsat situaci, která
vám není příjemná. Např. prosím, nedo
týkejte se mě, zvládnu nastoupit sám,
nebo popište, jak si konkrétní pomoc
představujete. „Můžete mě dovést k vý
tahu?“ Agresor se často snaží využít
momentu překvapení, proto je důležité
mít připravenu konkrétní větu, např. ne
sahejte na mě.
Princip třetí – uteč
Bitva, která nenastala, je bitva vítězná.
Pod heslem „uteč“ není myšlen pouze
fyzický útěk, ale cílem je zaměřit se na
deeskalaci konfliktu. V případě vyhro
cené situace opustit místnost, získat
čas a využít schopnost „vymluvit se“.

Princip čtvrtý – bojuj
V rámci sebevědomé sebeobrany se
snažíme aplikovat princip, který využí
vá naše silné části těla a útočí na slabé
části těla protivníka. Za silné, odolné
části těla používáme spodní hranu
dlaně, lokty či kolena. Za slabé části
těla protivníka potom obličej, ohryzek
na krku, oblast rozkroku, kolena či ho
leně. Máte slabší ruce? Naučte se kop
do holeně. Máte slabší nohy? Využij
te úder spodní hrany dlaně směřující
doprostřed obličeje. Pokud vám chce
někdo ublížit, musí jít blíž. Buďte připra
veni a udeřte vší silou na obličej. Nebo
naopak do dolní části těla. Kopnutí do
holeně bývá bolestivé i pro zdravého
člověka. Mimochodem, organizace
v zahraničí nabízí specializované kur
zy pro osoby na invalidním vozíku.
Právě invalidní vozík nebo hole mohou
představovat účinné zbraně, zejména
v kombinaci s využitím hlasu.
Princip pátý – sdílej
V případě napadení či útoku najděte
důvěryhodnou osobu, které se budete
moc svěřit. V naší společnosti je bohu
žel tzv. victim blaming neboli obviňová
ní oběti velmi časté, vyberte si svého
důvěrníka nebo důvěrnici opravdu dob
ře. Velká část napadení či zneužívání

bývá neoznámena. V současné době
jsou k dispozici linky bezpečí a konkrét
ní organizace na pomoc obětem násilí.
S jejich výběrem a oslovením vám mo
hou pomoci právě přátelé. Městská po
licie se podněty opravdu zabývá. Pokud
jste byli terčem obtěžování, neváhejte
to nahlásit.
Jak výuka Sebevědomé sebeobrany
probíhá?
Ideálně ve dvou půldenních blocích
s odstupem mezi nimi, protože cvičení
intuice a obranné reflexy je nutné roz
víjet dlouhodobě. Lekce samy o sobě
nejsou fyzicky náročné, jsou zaměřené
na posílení intuice, reflexů, komunikač
ních schopností i aktivní sebeobrany.
V současné době lze k osvětě využít
i financování prostřednictvím krajských
grantů.
Pokud máte zájem o ukázkovou lekci
nebo projektovou spolupráci ohledně
Sebevědomé sebeobrany, neváhejte
mě kontaktovat. Chcete se stát in
struktorem či instruktorkou? V květnu
2022 bude v České republice probíhat
výcvik nových instruktorů. Předchozí
zkušenost s bojovými sporty či bojovým
umění není nutná. ■
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EMOCE, SDÍLENÍ A INFORMACE,
I TAKTO SE LZE UČIT
Ve čtvrtek 11. listopadu se v Praze sešli odborníci i laici, které spojuje téma onkologického
onemocnění. V rámci konference „I slova léčí V.“ sdíleli informace, zkušenosti a dobrou praxi.
Velmi zajímavou byla i osobní zpráva ze života neléčitelně onkologicky nemocného. Zasáhla svou
upřímností a emocionalitou, ale také ukázala sílu člověka.

„Přínos konference spatřuji v opa-

kovaném a stále hlubším zvyšování
povědomí o psychosociální problematice nemocných a o životě s rakovinou,
a to z různých úhlů pohledu. Přesto vnímám, že těchto témat a mezioborové
spolupráce ve prospěch pacienta stále
není dost,“ říká jedna z organizátorek
Šárka Slavíková z Amelie, z.s.
Konferenci I slova léčí pořádá spolu
s VFN v Praze každé dva roky nezisková
organizace Amelie, z.s. On-line formát
umožnil zapojení účastníků z celé ČR,
ale také zapojení českých a zahranič
ních přednášejících. Tématem byla
specifika potřeb onkologicky nemoc
ných v jednotlivých fázích nemoci. Do
konference se na konci každého bloku
přednášek mohli formou diskuse zapo
jovat i účastníci, a tak přirozeně vznikal
prostor pro spolupráci.
Mezi zajímavými tématy, která kon
ference přinesla, bylo například upo
zornění na práci s rozpory v zakázkách
ze strany lékaře, pacienta či blízkých,
což musí řešit všichni profesionálové
v péči. Nebo problematika sdělování
diagnózy a výsledků vyšetření v ob
tížných časových, prostorových a per
sonálních dispozicích, které mají vliv
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na pacienty. Onkologický pacient pan
Stanislav se s účastníky podělil o své
zkušenosti s vlivem komunikace zdra
votníků na onkologicky nemocné a na
jejich přístup k dalšímu životu. Nemoc
né rozdělil na ty, kteří dožijí čas, který
jim zbývá, a na ty, kteří ho prožijí. Sám
k tomu po konferenci řekl: „I proto jsem
tady, abych odborníkům řekl, co my
pacienti cítíme, protože do hlav nám
nevidí.“

oborů, ale také pacienty a neziskové
organizace, projevilo zájem téměř sto
lidí. Její záznam bude dostupný na You
Tube kanálu Amelie, z.s., pro všechny
zájemce i do dalších měsíců a let, tak
jako všechny předešlé ročníky.

O bezplatnou konferenci, která má
za cíl propojovat odborníky z mnoha

tel: 608 458 282

Pro více informací kontaktujte:
Michaela Čadková Svejkovská
amelie@amelie-zs.cz

KONFERENCE

Amelie se již od roku 2006 věnuje
psychosociální pomoci onkologicky ne
mocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je,
aby rakovina byla vnímána „jen“ jako
součást života, a své poslání vidí v tom,
že pomáhá žít život s rakovinou. Více in
formací o neziskové organizaci Amelie,
z.s., lze nalézt na oficiálních webových
stránkách www.amelie-zs.cz, o konfe
renci pak na www-islovaleci.cz.
Užitečné odkazy:
Stránka konference: www.islovaleci.cz
YouTube kanál Amelie: https://www.
youtube.com/channel/UCnmqBXRv
8BW5NJWBReFTG9w/playlists
Témata přednášek:
Zazněly příspěvky o výživě onkologicky
nemocných, vedlejších efektech léčby
a o tom, jak je zvládnout, o fyzioterapii
a rehabilitaci, včetně péče o jizvy, či
o prevenci lymfedému anebo o léčbě
bolesti. Konference se nevyhnula i těž
ším tématům, jako je systém plánování
péče a služeb v závěru života či rozho
vor s terminálně nemocným, včetně
jeho potřeb v komunikaci. Zahraniční
hosté se prezentovali formou předtoče
ných videí, se všemi účastníky se spojili
on-line k diskusi, a to i přes velký časový
rozdíl mezi Kanadou a Honkongem.
Dvě otázky pro přednášející MUDr.
Petru Steyerovou:
Domníváte se, že sdělování závažné diagnózy věnuje pozornost větší
množství lékařů?
Myslím, že sdělování závažné diagnózy
věnuje pozornost spousta lékařů a je to
velké téma. Váhu sdělení těžké diagnó
zy myslím vnímají (prakticky) všichni…
Čemu ale věnujeme pozornost méně je,
co samotní pacienti od těchto setkání
chtějí… Tedy kromě informací a tech
nické medicíny též lidský kontakt, vy
slechnutí svých postojů a přístupů

a možná občas, jen abychom s nimi
chvíli “pobyli”. Pokud pacientky po na
šich konzultacích něco oceňují, tak to
bývá často to, že jsme si na ně vyhradili
čas, prostor a energii s nimi tu těžkou
chvíli být…
V čem se při sdělováni dělají největší
chyby?
O chybách je asi ne úplně šikovné
mluvit, spíš se domnívám, že bychom
si jako lékaři měli uvědomit, že oprav

du převracíme něčí život úplně naruby
a je třeba přistoupit k tomuto rozhovoru
s respektem.
Co se ale týče faktorů, které bychom
mohli zlepšit, je to ta komunikace
předtím, potom… Tedy při vyšetření,
konzultaci, která se ještě netýká sdě
lování diagnózy. Tam bychom mohli vo
lit někdy opatrněji slova a naše emoce
udržet na uzdě. ■
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OKÉNKO DO PORADEN
NRZP ČR
Péče o osoby blízké z pohledu pe-

čující osoby
S problematikou sladění péče o osobu
blízkou s rodinným a pracovním živo
tem se potýkají většinou ženy pečující
o své dítě s postižením či ženy peču
jící o své nemocné rodiče. Vzhledem
k náročnosti péče o své blízké odsu
nuly svůj pracovní a mnohdy osobní
život, aby upřednostnily péči o svého
potomka nebo rodiče. Časová nároč
nost pečujícím osobám neumožňuje
plnit nároky standardního zaměstná
ní. Z běžného pracujícího se pak stává
pečující, který zajišťuje celodenní péči
svému dítěti či rodiči, seznamuje se
s bližšími informacemi o nemoci nebo
postižení svého blízkého; doprovází
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ho na různá vyšetření, rehabilitace…
Osobní i pracovní život jde v této eta
pě většinou stranou. Samotní pečují
cí přemýšlí, jak nejlépe životní situaci
vyřešit, aby v rámci rodinného zázemí
vše časově skloubili. Vždy jde o to, aby
to nebylo na úkor péče o jejich blízké
ho. Jedná se o záležitost vysoce indi
viduální.
Do poradny volá maminka pečující
o kombinovaně postiženou dceru.
Popisuje svůj životní příběh:
„Zemřel mi tatínek, který mi pomáhal s péčí o dceru, nyní jsem zůstala na dceru sama. Zajímá mě,
zda mohu u zaměstnavatele uplatnit nárok na úpravu pracovní doby,

při které bych péči o dceru dokázala
snad lépe zvládnout. Dále bych potřebovala objasnit, jestliže by nastala situace, kdy bych nakonec zaměstnání
přece jen musela ukončit kvůli zajištění péče o dceru, zda se mi pak doba
péče bude počítat do důchodu, případně v jaké výši?“
Do poradny volá dcera pečující
o 81letou maminku. Popisuje svůj
životní příběh:
„Zdravotní stav maminky není příznivý,
bohužel s výhledem, že se bude nadále zhoršovat. Maminka o žádné pobytové sociální službě neuvažuje, chce
zůstat doma - ve svém prostředí. Já
stále docházím na 40hodinový úvazek

PORADNA

do práce, ale situace je již hraniční,
o maminku se bojím. Maminka může
doma setrvat sama, ale nepostará se
o sebe. Celý život mě podporovala, a já
bych s ní byla ráda co nejvíce a obstarala ji tak širší péči, kterou si zaslouží.
Zároveň ale o práci nechci úplně přijít. Nevím, jak tuto záležitost řešit se
zaměstnavatelem. Zrovna čekáme návštěvu sociální pracovnice, která bude
v domácnosti posuzovat zvýšení příspěvku na péči ze stupně 2 na stupeň
3. Kdybych s maminkou zůstala doma
úplně, nevím, za jakých podmínek se
doba péče pro nárok na můj budoucí
důchod započítává a jak by to ovlivnilo
výši mého budoucího důchodu.“
Úprava týdenní pracovní doby
Pokud pečujete o osobu závislou
na péči jiné fyzické osoby, můžete si
neomezeně přivydělat i pracovat na
plný úvazek. Ustanovení § 241 odst.
2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, stanovuje povinnost zaměst
navatelů vyhovět žádosti o kratší
pracovní dobu nebo jinou vhodnou
úpravu stanovené týdenní pracovní
doby, pokud zaměstnanec prokáže,
že převážně sám dlouhodobě pečuje
o osobu, která se považuje za osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve II. až IV. stupni závislosti.
Zaměstnavatel je povinen vaší
žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
Vážné provozní důvody nejsou zá
koníkem práce nebo jiným právním
předpisem nijak definovány. Zaměst
navatelé často neradi řeší žádosti
o jinou vhodnou úpravu pracovní
doby. Odmítání takových žádostí za
městnavatelé odůvodňují právě „vážnými provozními důvody“. Je obecně
vzato nepochybné, že zaměstnavatel
může vyhovět žádosti o kratší pra
covní dobu nebo o jinou vhodnou
úpravu stanovené týdenní pracovní

doby tím „snadněji“, čím více má za
městnanců a čím lépe se jeho zaměst
nanci mohou vzájemně zastupovat.
Pokud tedy zaměstnanec požádá za
městnavatele o kratší pracovní úvazek
či jinou úpravu pracovní doby, je třeba,
aby zaměstnavatelé skutečně pečlivě
zvážili, zda by vyhovění této žádosti
znemožnilo, narušilo či vážně ohrozilo řádný provoz a zda jsou schopni
tuto skutečnost prokázat v případném
soudním sporu. Lze předpokládat, že
vážné provozní důvody budou bránit
vyhovění žádosti jen u specifických,
zejména nezastupitelných zaměstnanců.
Péče o osoby závislé na pomoci druhé osoby ve vztahu k výpočtu důchodu
Náhradní doba pojištění je období,
ve kterém se neodvádí žádné po
jistné, přesto tato doba vstupuje do
výpočtu důchodu a nároku na tento důchod. Náhradní doby pojištění
vymezuje § 12 zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění. Péče
o osoby, které jsou pro svůj nepřízni
vý zdravotní stav závislé na pomoci
druhé osoby, je tedy také náhradní
dobou pojištění a započítává se pro
důchod. Zjednodušeně řečeno, lidem
pečujícím o osobu blízkou je toto ob
dobí započítáváno do doby pojištění,
které je potřebné k přiznání důchodu,
a to i v případě, že pečující osoba není
po dobu péče výdělečně činná a zálo
hy na pojištění si neplatí.
Účast na důchodovém pojištění
z titulu náhradní doby pojištění se
týká konkrétně: osob pečujících osob
ně o osobu mladší 10 let, která je zá
vislá na péči jiné osoby ve stupni I. =
to znamená ve stupni lehké závislosti,
nebo osobu jakéhokoliv věku, která
je závislá na péči jiné osoby ve II. až
IV. stupni, pokud spolu pečující osoba
a uznaná osoba v příslušném stupni

závislosti = osoba, o kterou se pečuje
= žijí ve společné domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje,
jde-li o blízkou osobu.
Pro lepší objasnění:
V případě péče o osobu závislou na
péči jiné osoby se doba péče pečující
osobě započítává u I. stupně závislosti
jen v případě, že jde o dítě do 10 let.
U dalších stupňů závislostí pak věk ne
hraje roli.
Osobou blízkou je v zásadě
rodinný příslušník. Zákon o dů
chodovém pojištění vymezuje,
že jde o manžela nebo manželku, pří
buzného v řadě přímé, dítě vlastní,
osvojené nebo dítě převzaté do trva
lé péče nahrazující péči rodičů, dále
o sourozence, zetě, snachu nebo man
žela rodiče, a to kteréhokoli z manže
lů. Domácnost pak tvoří fyzické oso
by, které spolu prokazatelně trvale žijí
a společně uhrazují náklady na své
potřeby a bydlení. V tomto případě ne
hraje příbuzenský vztah žádnou roli.
Náhradní doba pojištění - náhrad
ní doba pojištění je životní období,
v němž člověk sice neodvádí pojistné
na důchodové pojištění, ale přesto se
mu započítává pro důchod. Podmín
kou pro započtení náhradní doby pojiš
tění je, aby byla získána na území ČR
a že pojištěnec v průběhu života získal
aspoň jeden rok pojištění.
Doba péče se pro účely nároku na
důchod hodnotí plně, tedy obdobně
jako doba zaměstnání - nijak se ne
krátí. Pokud doba péče trvala např. 5
roků, započítá se pro důchod celých 5
roků.
Pro výpočet důchodu je pak tato
doba péče tzv. dobou vyloučenou, což
znamená, že při stanovení výše důcho
du se počet dnů vyloučených dob ➡
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odečítá od celkového počtu dnů, na
který se rozpočítává průměr výdělků.
To má pozitivní význam v tom, že při vý
počtu příjem dosažený před tímto ob
dobím a po něm nebude kvůli období
bez výdělků tzv. „rozmělněn“.
U pečujících, kteří tedy během péče
nepracovali, je pro výpočet důchodu
doba péče vyloučena, tedy nezapočítá
vána. Pečující osoby, které se rozhod
nou kvůli pečovatelským povinnostem
na pár let omezit svou pracovní aktivi
tu, tak nemusí mít obavu z významné
ho negativního dopadu tohoto rozhod
nutí na výši jejich starobního důchodu.
Pečující, kteří kombinovali péči a práci
a současně pečovali méně než 15 let,
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si mohou vybrat, zda doba péče bude
z výpočtu vyloučena či příjmy z práce
budou započítány.

péče pracovala, je jako příjem pro vý
počet důchodu započítán i příspěvek
na péči.

Pro případy, kdy doba péče o osobu
závislou trvala aspoň 15 let, stanoví
zákon o důchodovém pojištění navíc
specifický způsob výpočtu. Dojde ke
dvojímu výpočtu procentní výměry dů
chodu, a to tak, že doba péče se bude
považovat buď za dobu vyloučenou,
nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného
příspěvku na péči. Platí zásada, že
pečující osobě bude přiznána výše
důchodu, která je pro ni výhodnější.
V případě, že pečující osoba pečova
la více než 15 let a současně během

Jak se doba péče o závislou osobu
prokazuje?
Doba péče o osobu závislou na péči
druhých, se prokazujete rozhodnutím
Okresní správy sociálního zabezpečení. Vydané rozhodnutí pak při dů
chodovém řízení slouží jako doklad
o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu
péče trvala. Požádat o vydání tohoto
rozhodnutí lze kdykoliv po skončení
péče. Zásadní je v tomto případě in
formace, že musí být podána vlastní
žádost o vydání rozhodnutí, automaticky se totiž rozhodnutí nevydává. Pro

PORADNA

zahrnutí péče do náhradní doby pojiš
tění je tedy třeba podat na Okresní
správě sociálního zabezpečení Návrh
na řízení o vydání rozhodnutí o době
a rozsahu péče, které bude násled
ně sloužit jako podklad při sepisová
ní žádosti o důchod. Online formulář
lze vyplnit prostřednictvím portálu
ČSSZ <https://eportal.cssz.cz/web/
portal/-/tiskopisy/pozo>.

tzv. státní pojištěnce rovněž patří osoby pečující o osoby závislé na péči
jiné fyzické osoby ve II. až IV. stupni
závislosti. Pečujete-li tedy o osobu zá
vislou na péči jiné fyzické osoby ve II.
až IV. stupni závislosti, musíte doložit
vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů od
vydání rozhodnutí o přiznání příspěvku
na péči potvrzení úřadu práce o posky
tování péče.

Pokud pečující osoba vykonává péči
i v době, kdy podává žádost o důchod,
požádá současně i o vydání rozhodnutí o době péče. Pokud se na péči
o osobu závislou podílelo více osob,
započte se tato péče jako náhradní
doba pojištění jen té osobě, která pe
čovala v největším rozsahu.

Pokud bude osoba, o kterou pe
čujete, hospitalizována déle než kalendářní měsíc, zaniká jí nárok na
výplatu příspěvek na péči po dobu
hospitalizace a stát vám zdravotní
pojištění proto přestane hradit. Buď
si zdravotní pojištění musíte za dané
období uhradit sami, nebo se musíte
zaevidovat na úřadu práce jako ucha
zeč o zaměstnání, aby vám zdravotní
pojištění uhradil stát.

K žádosti o vydání rozhodnutí OSSZ
o době a rozsahu péče předkládá pe
čující osoba kromě dokladů totožnosti
zejména potvrzení krajské pobočky
Úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku
na péči o závislou osobu a také popis
průběhu vykonávané péče.
Vztah k osobě, o kterou je nebo
bylo pečováno, se prokazuje např.
rodnými nebo oddacími listy, z nichž
vyplývá vzájemná příbuznost. V přípa
dech, kdy se nejedná o blízkou osobu,
je třeba prokázat společnou domác
nost s osobou, o kterou se pečuje,
čestným prohlášením. Pokud osoba,
o níž bylo pečováno, zemřela, předklá
dá se úmrtní list.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Péče o osobu blízkou se formálně po
važuje za zaměstnání a z toho plynou
i podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud péči o blízkou
osobu ukončíte, máte právo zaevido
vat se na úřadu práce a možnost zís
kat podporu v nezaměstnanosti. Po
ukončení péče máte nárok na podporu
v nezaměstnanosti, pokud jste během
dvou předchozích let platili sociální po
jištění alespoň dvanáct měsíců. Stát
během doby péče sociální pojištění
sice nehradí, doba péče se však zapo
čítává stejně jako zaměstnání do doby
pojištění pro důchod.

Úhrada zdravotního pojištění
Povinnost hradit zdravotní pojištění
má podle zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění,
v platném znění, každá osoba s tr
valým pobytem v ČR. Uvedený zákon
vymezuje tzv. státní pojištěnce, za
které stát každý měsíc ze státního roz
počtu uhradí zdravotní pojištění. Mezi

Je dobré vědět:
Pokud jste pečující osobou, je třeba
být tzv. zaevidován jako pečující osoba na úřadu práce. Evidence pečující
osoby se děje na úseku příspěvku na
péči. POZOR, není to totéž jako eviden
ce uchazečů o zaměstnání! Úřad prá
ce v dnešní době vede několik různých
evidencí.

Špatný příklad z praxe:
Dcera pečovala o maminku s tatínkem
a k tomu pracovala. Jako pečující oso
ba do tiskopisu o poskytovateli pomoci
byl uveden bratr, protože byl na úřadu
práce jako nezaměstnaný, tak aby měl
výhodnější postavení při žádostech
o dávky hmotné nouze, nebo proto aby
měl tuto dobu uvedenou jako náhrad
ní dobu do důchodu. Péče o maminku
a tatínka se stávala náročnější a dcera
musela zanechat zaměstnání a už jen
pečovala. Oficiálně - u úřadu práce byl
stále veden jako pečující bratr, který
o rodiče nejevil zájem. Dceři se postup
ně zhoršoval zdravotní stav, péče o ro
diče byla náročná, po čase oba rodiče
zemřeli. Dcera si po deseti letech péče
chtěla požádat o invalidní důchod, ale
protože nebyla uvedena jako pečující
osoba ona, neměla péči jako náhradní
dobu pojištění a nevznikl jí odpovídají
cí nárok na invalidní důchod. Zpětně,
v tomto případě po smrti rodičů, již
nejde nic změnit. Současně klientka
řešila exekuci, neboť dlužila na zdra
votním pojištění, jako pečující osoba
by ho však měla uhrazené od státu.
Závěrem je potřeba říci, že život je
měnící se realita, která nás může za
skočit. Mnoho lidí své priority přehod
notí v momentě, kdy v rodině někdo
vážně onemocní, případně se narodí
dítě se zdravotním postižením. Kvůli
těmto nečekaným událostem se pak
musí život přizpůsobit nové situaci tý
kající se většinou partnerského soužití,
profesního i osobního života. Každému
ke spokojenosti vyhovuje něco jiného,
nebojte se využít nabídky podpory te
rénních forem sociálních služeb k za
jištění péče o svého potomka či rodiče.
Zvolenou službu si ale vždy předem
prověřte. Při balancování mezi péčí
o své blízké a prací platí doporučení
hledat svou cestu ke spokojenosti. ■
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JAK MŮŽEME INVESTOVAT
DO ZLATA?
ZLATO VŽDY BYLO, JE A BUDE…!!!
Zlato je platidlo… Zlato je věčné…!!!
TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS NAKUPOVAT ZLATO!!!

Zlato - chemická značka Au, latin

sky Aurum - je chemicky odolný, velmi
dobře tepelně i elektricky vodivý, ale
poměrně měkký drahý kov žluté bar
vy. Již od dávnověku byl používán pro
výrobu dekorativních předmětů a šper
ků a jako platidlo. V současné době je
navíc důležitým materiálem v elektroni
ce, kde je ceněn jeho nízký přechodový
odpor a odolnost proti korozi. V přírodě
se vyskytuje zejména ryzí. (Wikipedie)

„Když nevlastníte alespoň nějaké
zlato, tak neznáte dějiny, nebo nerozumíte ekonomice.” (Ray Dalio)
své peníze zabezpečit, a právě zlato
je pro ně samozřejmě jedna z prvních
voleb.
Společnostem produkujícím drahý
kov pomůže současná enormně vy
soká poptávka po zlatu, protože nikdo
nechce přijít o své peníze a všichni za
pomoci investice do zlata hledají ces
tu do bezpečného přístavu, kde jejich
investice krize nepotopí.
Zkušený obchodník a manažer JIŘÍ
SRCH před devíti lety stál u vzniku spo
lečnosti FL Gold Solutions a dnes je i je
jím jednatelem. Kdo jiný by čtenářům
časopisu Mosty měl vysvětlit význam
investování do zlata nebo i do stříbra…?

Světová ekonomika trpí a nějakou
dobu ještě trpět bude. S vysokou prav
děpodobností rapidně stoupne neza
městnanost… To samozřejmě v našich
očích předpovídá špatné časy.
To, že hospodářstvím a světem pe
něz a investic otřese pandemie, nikdo
nečekal. Investoři hledají způsob, jak
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Pane Srchu, co si máme představit
pod pojmem investiční zlato?
Investiční zlato je specifická forma ry
zího zlata, která je používána jako in
vestiční nástroj podobně jako například
cenné papíry. Obvyklý důvod pro nákup
zlata je jeho stále rostoucí cena, která
zaručuje dlouhodobé uchování hodnoty
investice.

Stále více lidí však nakupuje zlato
z reálné obavy ze zhroucení součas
ného monetárního a finančního systé
mu. Investiční zlato a stříbro si jako jed
na z mála aktiv uchová svou hodnotu.
Jedná se především o zlaté min
ce a slitky, které nejsou kupovány ze
sběratelských, numismatických dů
vodů, ale hlavně jako investice, tedy
k uložení papírových peněz do skuteč
né hodnoty.

INVESTICE

„Dlužníci selžou, trhy zkolabují,
avšak zlato - jako nejvyšší forma
bezpečných peněz - zamíří vzhůru…“
(Michael Belkin).
Jak můžeme investovat do zlata?
Existuje několik forem investic do zla
ta. Můžete investovat jednorázově ná
kupem zlatých slitků nebo mincí nebo
můžete investovat pravidelně pár sto
vek měsíčně a postupně si koupit zlatý
slitek. Nejčastěji obchodované slitky či
mince jsou o váze jedné unce, což je
přesně 31,103 gramu. Dále pak na
příklad slitky o váze 100 gramů nebo
250 gramů.
Pro koho doporučujete jednorázový
nákup investičního zlata?
Pokud si chcete například koupit 1
unci zlata, počítejte, že musíte vynalo
žit jednorázově vyšší částku, než když
si nákupy pravidelně rozložíte ve for
mě spoření. Nákup můžete realizovat
v naší společnosti osobně nebo náku
pem on-line a my vám zlato pošleme.
Pro koho může být výhodnější investování do zlata i s malými částkami?
Vlastnit zlato nemusí být výsadou jen
investorů a nepotřebujete k tomu mít
na účtu miliony. My jsme připravili va
riantu, která je dostupná naprosto pro
každého! Je to náš unikátní spořicí
účet, který umožňuje pravidelně in
vestovat do drahých kovů pár stovek
měsíčně. Účet umožňuje i při menších
platbách spoření do větších slitků, čímž
získáváte výhodnější gramovou cenu
drahých kovů než při nákupu malých
slitků. Spořit do zlata je možné již od
500 korun měsíčně.
Zlato je od počátku spoření vaše.
U nás nečekáte, až dosáhnete cílové
částky. Jakmile naspoříte slitek, fyzicky
jej dostáváte do ruky, následně spoříte
do dalšího slitku.

Slitek můžete kdykoli odprodat. Naše
společnost vám garantuje výkup. Spo
ření lze kdykoli navýšit i vynechat bez
sankcí…
Spořit můžete do zlatých i stříbrných
slitků a mincí. A vy sami si určíte, kolik
chcete naspořit…
V klientské zóně máte absolutní pře
hled o svém spoření… Využíváte k tomu
náš perfektní informační servis.
A co investiční stříbro? Je výhodnější
investovat do zlata, nebo do stříbra?
Investiční stříbro je velmi často srov
náváno s investičním zlatem, avšak
mezi těmito druhy kovů je řada rozdílů.
Investiční stříbro není na rozdíl od in
vestičního zlata osvobozeno od DPH…
Investiční fyzické stříbro se pyšní
mnoha výhodami na rozdíl od jiných
drahých kovů. Charakteristickým ry
sem stříbra je jeho hojná využitelnost
v mnoha průmyslových odvětvích. Má
specifické vlastnosti, díky nimž se stává
nenahraditelné.
Cena investičního stříbra stoupá. Po
ptávka po stříbře je v současné době
velmi vysoká. Naleziště ubývají, tudíž se
snižují zásoby stříbra. Těžba je finanč
ně náročnější, kvůli čemuž vzrůstá také
cena fyzického stříbra. Dnes se odha
duje, že zásoby stříbra budou stačit na
budoucích dvacet let. Stříbro má však
v mnoha oblastech nenahraditelnou
roli. Nabídky stříbra se sice sníží, ale po
ptávka po tomto kovu naopak poroste.
Investiční stříbro je efektivní způsob
investice. Investujte dnes a v budouc

nosti stříbro prodejte za mnohem vyšší
cenu.
Nejlepší variantou je investovat část
peněz do stříbra a část do zlata…
Na trhu je více dodavatelů zlata. Kterým dává společnost FL Gold invest
přednost?
Investiční zlaté a stříbrné slitky od švý
carské rafinerie PAMP SA, investiční
stříbrné mince z The Royal Canadian
Mint, investiční zlaté mince z Royal Aus
tralian Mint a investiční stříbrné mince
od The Perth Mint. Slitky od společnosti
PAMP, které dominují v naší nabídce,
jsou opatřeny veriscanem, který umož
ňuje ověřit jejich pravost…
Co je to ten Veriscan?
Je to takzvaný OTISK BUDOUCNOSTI.
Jde PŘEDEVŠÍM o bezpečnost.
Jde o jakési pojištění investice…
Společnost PAMP SA je nezávisle pro
vozovaná rafinérská a zpracovatelská
společnost pro drahé kovy.
Firma zavedla revoluční systém pro
identifikaci zlatých slitků.
S aplikací v mobilním telefonu může
každý ověřit pravost slitků… ■

Kontakty:
email: info@flgold.eu
web: flgold.eu
tel: +420 775 795 855
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HUDBA JE MALBA, NA KTEROU
SE ČLOVĚK DÍVÁ UŠIMA
ROZHOVOR S FELIXEM SLOVÁČKEM A LUCIÍ GELEMOVOU
„Hudba je malba, na kterou se člověk dívá ušima,“ říkával Vlasta Burian. Co na takové přirovnání
říkají malíř a co hudebník? Na to jsme se zeptali výtvarné umělkyně Lucie Gelemové a Felixe
Slováčka, známého klarinetisty, saxofonisty, skladatele a dirigenta. Povídali jsme si také o tom, jak
složitá je pro umělce doba covidová, zda je možné převést umění do on-line prostoru a jak se udržet
v náročném období fit.

Paní Gelemová, jak vnímá malíř hudbu? Vidíte při poslechu hudby obrazy?
Váží se určité skupiny barev ke konkrétnímu hudebnímu žánru?
Přiznám se, že jsem hudbu k životu
dlouho nepotřebovala a cestu k ní jsem
si našla až v dospělém věku, když jsem
byla poprvé vdaná, protože mým prv
ním manželem byl hudebník violoncelli
sta, kytarista a skladatel, takže chtě ne
chtě jsem tu hudbu měla doma každý
den a potom jsem si k ní i našla cestu.
Později samozřejmě také s mým již bý
valým partnerem Felixem a hudba se
stala součástí mého života. Co se týká
vidění obrazů, popravdě nevidím obra
zy. Já vnímám hudbu, tak jako všechno,
velmi emocionálně, ale nemám vize,
byť jsem malířka. Pokud mne hudba
osloví, jsem schopna vytvořit krásný
obraz, ale nevidím jej dopředu.
Pane Slováčku, jste nejen vynikající
saxofonista, ale také hudební skladatel. Dokázal byste podle obrazu vytvořit skladbu? Stalo se vám někdy, že
jste při pohledu na určitý obraz jasně
slyšel, co se v ději obrazu odehrává?
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Musím říci, že to, co řekl pan Burian,
je asi pravda, protože přece jen muzi
ku člověk slyší ušima, ale v podstatě
tím, že hudba přichází do těla, tak se
v něm odehrává všechno, co v životě
zažil, prožil, ať je to radost nebo bolest,
to všechno hudba v člověku vyvolává.
A často se stává, že když se lidé přijdou
rozloučit se svým milovaným člověkem,
stojí jako solné sloupy, a až když začne
hrát muzika, tak se rozpláčou a teprve
pak jim to připoví tyto nálady. Takže je
pravda, že muzika je jedno z nejúčin
nějších umění, která na člověka působí.
Já jsem napsal několik, myslím si,
zdařilých kompozic do filmů a tam si
člověk pouští obrazy, které v něm vyvo
lávají nějakou náladu či emoci, a ta mu
vyvolává buď technickou muziku nebo
romantickou melodii, to se dá těžko
vysvětlit. Ale to pak z člověka vychází
a napíše na papír melodii, k tomu har
monii a určitě ta malba, kterou člověk
vidí, na něj má takový vliv.
Umění je především o emocích. Paní
Gelemová, domníváte se, že je mož-

né předat emoce z návštěvy galerie
i přes monitor počítače?
Co se týká obrazů, domnívám se, že
je zásadní vidět je naživo. Já sama
nedokáži prožívat krásu obrazu přes
monitor. Jednoduše to není ono. Pro
žívání obrazu je spojené s místem,
kde jej pozorujeme. Ať už je to galerie,
muzeum či nějaká instituce, já si tato
místa velmi užívám, protože například
světová muzea a galerie mají překrás
nou atmosféru a pro mne je to zážitek,
který si chci užít.
Digitalizaci a tuto přetechnizovanou
dobu všeobecně nemám ráda, nejsem
jejím příznivcem. Ráda věci prožívám,
osahám a digitální svět něco takové
ho neumožňuje. Naopak mám pocit, že
člověka od prožitku oddaluje.
Pane Slováčku, jak vy se díváte na
digitalizaci, která v posledních dvou
letech, kvůli covidové pandemii, nabrala ještě zběsilejší tempo?
Samozřejmě nejen pro umělce, ale pro
každého z nás je tato doba velice slo
žitá, a přestože se nám vláda snažila

ROZHOVOR

myslím na pana Vlacha a na to, co mi
řekl se zdviženým prstem. Ale v každém
případě už s Ladislavem Štaidlem jsme
chodili hrát tenis a to mi zůstalo, proto
že to je taková příjemná společenská
událost, mám tam kamarády, jezdím
s nimi nejen na tenisová soustředění,
ale i na hory. Naučil jsem se kvůli tomu
i lyžovat. Ale jak můj tenis, který se dá
hrát do sta let, tak i moje lyžování je
takové, že sjedu všechno, ale pomalu.

jakkoli pomoci, přece jen styk s poslu
chači je ten základní faktor, který mu
zika chce, a proto to jeviště společně
s hledištěm vytváří tu nádhernou atmo
sféru. Takže samozřejmě hrát na jevi
šti bez posluchačů je trošku komické,
ale ta doba taková byla, ta to přinesla
a jsem rád, že se aspoň pár měsíců
v roce otevřou všechny možnosti dal
šího vystupování. I když teď už to zase
vypadá, že to přibrzdí. Mně třeba včera
volali, že nám zavřeli vánoční koncert
v Přerově, takto to bude asi postupně
přicházet nebo odcházet, nevím. Prostě
ta doba není hezká a bude dobře, až
budeme zase všichni zdraví.
Jak se udržujete fit?
Lucie Gelemová:
Já nepotřebuji k životu sport, ovšem mi
luji přírodu, takže pro mne je zásadní
trávit několik hodin týdně v lese pro
cházkami, případně jízdou na kole, což
je pro mne jakožto rodilou Jihočešku
typické. Zároveň ráda dopřávám něco
dobrého svému tělu, ať už je to dob
ré jídlo anebo potravinové doplňky.
Jsem moc ráda, že jsem našla skvělé

produkty Duolife. Každý den si dávám
skleničku speciálních přípravků urče
ných na ráno a na noc. Velmi ráda pou
žívám i pleťové přípravky z řady Duolife
Lazizal, které používám skutečně každý
den. Když produktu věřím, tak si jeho
použití užívám a myslím si, že i o to víc
produkty dobře fungují.
Zároveň mám dobré zkušenos
ti s kolagenovou řadou na tělo,
především se sprchovým gelem
a tělovým peelingem. Mému tělu
dělá Duolife dobře.
Felix Slováček
Fit se udržuji tak, že vzpomínám
na svého prvního velkého kapel
níka pana Vlacha, který mi řekl,
že jediný sport, který pro muzi
kanta existuje, jsou šachy, pro
tože jakékoli zranění je pro mu
zikanta velmi nebezpečné. Hned
při prvním zájezdu s panem Vla
chem mne zpěvák Milan Chladil
ukecal, abych si s ním šel zahrát
fotbal, a když jsme hráli, blbě
jsem upadl na ruku a zlomil si
člunkovou kost. Od té doby raději

Dřív jsem hrával i golf, ale protože
jsem delší dobu nehrál, tak se bojím,
že bych ten švih přenesl spíše na záda
a svaly. Co se ale týká radosti, k tomu
všemu si dám každé ráno a každý večer
panáka Duolife. Mám černou láhev na
noc a bílou láhev na den. Mezitím po
užívám přípravek Duolife s kolagenem,
protože mne strašně bolel palec, když
jsem držel klarinet. Od té doby, co ten
kolagen piju, mne palec nebolí! A sa
mozřejmě používám i zelenou chlorelu.
Nevím, jestli mi to pomáhá, ale mys
lím, že asi ano. Pak používám přípravky
Duolife na čištění krve. Ještě bych si
měl nejspíš objednat, vzhledem k věku
i něco na pleť. ■

DUOLIFE = PÉČE O ZDRAVÍ +
NABÍDKA NEZÁVISLÉ SPOLUPRÁCE
PRO SCHOPNÉ LIDI, LÉKÁRNY
A PRODEJNY SE ZDRAVOU VÝŽIVOU
Pro více informací o DUOLIFE
navštivte následující stránky:
1url.cz/4KZ6x
czechia.myduolife.com/shop.html
Zájemci z Česka pište a volejte:
duolife.czechia@gmail.com
+420 775 795 855
Zájemci ze Slovenska pište a volejte:
slovakia.duolife@gmail.com
+421 940 867 784
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PREVENCE MÍSTO
LÉČBY
DUOLIFE = PÉČE
O ZDRAVÍ + NABÍDKA
NEZÁVISLÉ SPOLUPRÁCE
PRO SCHOPNÉ LIDI,
LÉKÁRNY A PRODEJNY
SE ZDRAVOU VÝŽIVOU

Pro více informací o DUOLIFE navštivte následující stránky:
1url.cz/4KZ6x
czechia.myduolife.com/shop.html
Zájemci z Česka pište a volejte:
duolife.czechia@gmail.com
+420 775 795 855

Zájemci ze Slovenska pište a volejte:
slovakia.duolife@gmail.com
+421 940 867 784
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PRODEJ NEMOVITOSTI –
SÁM, NEBO PŘES REALITKU?
V minulém čísle našeho časopisu jsme Vám dali pár rad, jakým způsobem připravit nemovitost pro
bezbariérové bydlení. Dnes Vám představíme dvě možnosti prodeje. Buď na vlastní odpovědnost,
nebo přes realitní kancelář. Zde jsou nastíněné výhody a nevýhody obou cest.
Všichni v současné době vnímáme, jaká je situace na realitním trhu. Trh s nemovitostmi se díky
covidu dal prudce do pohybu. Jak se ale rozhodnout, pokud zvažujete prodej? Máte dům, chatu,
chalupu, pozemek na prodej a přemýšlíte, zda si jej prodáte sami, nebo přes realitní kancelář?
Která z cest pro Vás bude výhodnější, praktičtější, snazší? Na první pohled se Vám jako schůdnější
může jevit první cesta. Nemusíte platit extra peníze za služby, čili se tato cesta jeví jako úspornější.
Na ten druhý pohled, pokud se do prodeje pustíte s odborníkem, tak zjistíte, že čas, který on za Vás
prodeji věnuje, je mnohdy několikanásobně dražší, než když si nemovitost budete prodávat sami.
Jaké jsou ale výhody spolupráce s realitní kanceláří? Pojďme si obě varianty přiblížit.

Prodej bytu na vlastní odpovědnost
Inzerát. Realitní servery. Sociální sítě.
Vše se zdá být jednoduché a snadno
dostupné. Se zveřejněním inzerátu za
číná prodej Vaší nemovitosti na vlastní
zodpovědnost. Tomu předchází přípra
va materiálů k prezentaci. Počítejte
s tím, že se Vám zájemci budou ozývat
prakticky kdykoliv. Ve dne, v noci, v pon
dělí, v neděli. Budete si muset najít čas
na prohlídky a o všem potenciálního
kupce informovat. O každé maličkos
ti, kterou daná nemovitost doprovází.
Musíte být připraveni i na to, že zájemci

budou o ceně smlouvat. Kupní cenu si
tak musíte obhájit a mít dobrý důvod,
proč s ní nepůjdete dolů. Pokud tímto
procesem projdete úspěšně, čeká Vás
příprava smluv souvisejících s převo
dem nemovitosti na nového majitele.
Příprava smluv je finančně nákladná,
rozhodně budete investovat nemalé
peníze, např. poplatek za vklad na ka
tastr atd.
Nebo prodej bytu přes realitní kancelář
Možnost prodeje nemovitosti přes rea
litní kancelář je schůdnější hned z ně
kolika důvodů. Realitní makléř udělá
veškerou práci za Vás. Vymyslí a na
vrhne Vám strategii prodeje, ujasní si
cílovou skupinu, koho má inzerce oslo
vit. Domluvíte se na časovém horizontu,
jak dlouho se bude nemovitost nabízet.
Dále pro Vás nemovitost nafotí, připra

ví inzerci, doporučí kupní cenu, poradí
Vám, co je potřeba upravit a naopak
co může hrát v neprospěch výše kup
ní ceny. Vyřídí prohlídky, papírování na
úřadech a potřebné smlouvy, které jsou
s prodeji nemovitostí spojené. Oproti
Vám zná realitní kancelář místa, kde
Vaši nemovitost nejvhodněji inzerovat.
Pár rad, jak nastavit spolupráci s makléřem
Rozhodnete-li se pro realitní kancelář,
věnujte pozornost následujícím řád
kům. Je potřeba dát pozor na srozumi
telnost všech smluv. Dbejte i na to, aby
nechyběla pravidla spolupráce, kupní
cena, provize, časový rámec, dále za
jakých podmínek Vás realitní kancelář
může zastupovat a kdy potřebuje sou
hlas k jednotlivým úkonům. Ideální
situace je exkluzivní smlouva s jednou
realitní kanceláří. Předejdete tak ➡
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nesrovnalostem při prezentaci na rea
litních portálech a vyloučí se snižování
ceny za nemovitost.
Prodej bytu: sám, nebo s realitkou –
rozhodnutí je na vás
Nyní už víte, jaká úskalí na Vás při
prodeji nemovitosti čekají. Je to pouze
otázka Vaší preference. Obě cesty jsou
možné, každá má své výhody a nevýho
dy. Realitní kancelář uleví všem, kteří
se chtějí co možná nejvíce vyhnout sta
rostem, papírování a obíhání úřadů. To
je i naše doporučení pro Vás.
Proč prodávat nemovitosti s Jan Reality?
Jan Reality je zavedená realitní kance
lář se sídlem v Praze na Václavském
náměstí. Specializujeme se na prodej
a pronájem rezidenčních i komerčních
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nemovitostí. Naši makléři dba
jí na to, aby klientům zajistili
profesionální servis a svým
přístupem doslova předčili je
jich očekávání.
Naše nabídka zahrnuje
řadu nemovitostí – domů,
bytů, pozemků, chat. Pokud
si zákazník nevybere přímo
z nich, jsme připraveni poptá
vanou nemovitost podle jeho
preferencí najít a koupi zpro
středkovat. Neorientujeme
se na krátkodobé zisky, ale
na budování pevných vztahů
s našimi klienty, jejichž důvěry
si ceníme. Ozvěte se nám a my
Vás přesvědčíme, že Vám po
můžeme s prodejem nemovi
tosti na profesionální úrovni. ■

POTŘEBUJETE:
poradit/prodat/koupit/
pronajmout nemovitost?
MAKLÉŘKA:
ING. RADKA SAINT GERMAIN
TEL: 602 288 175
Radka@jan-reality.com
JAN REALITY
Václavské náměstí 43
Praha 1
www.jan-reality.com
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LIDÉ POMÁHAJÍ
RÁDI, STAČÍ
JIM DÁT
PŘÍLEŽITOST
Pomoc může mít mnoho podob. Pro
někoho je to finanční příspěvek, pro
jiného věnovaný čas a někdo další zase
nejvíc ocení, když si od něj koupíte
jeho výrobek. Ve Skupině ČEZ si zaměstnanci, kteří mají zájem pomáhat
druhým, mohou vybrat z široké palety
možností.

Společnost ČEZ se dobročinným

aktivitám věnuje již řadu let a zapojení
zaměstnanců považuje v tomto ohledu
za naprosto klíčové. Přímo ve strategii
udržitelného rozvoje máme zakotvený
program „Naši zaměstnanci pomáhají“.
Umožňujeme zaměstnancům ze všech
provozů, aby se mohli do aktivit v rámci
udržitelného rozvoje zapojit a pomáhat,
zejména v regionech, kde pracují a žijí.
Přidat se může každý.
Velmi oblíbený je projekt Čas pro dob
rou věc, kdy je možné každý rok využít
dva pracovní dny na dobrovolnickou po
moc. Zaměstnanci mohou pomáhat ne
ziskové organizaci dle svého vlastního
výběru, nebo se zapojit do skupinových
dobrovolnických dnů organizovaných
v každém z regionů, kde působíme. Ve
vybraných neziskových organizacích na
příklad pomáhají s úklidem, drobnými

opravářskými pracemi, zahradničením
a zemědělskými pracemi, péčí o zvířata
nebo se zapojují do čištění lesů či řek.
Zkrátka pomáhají s tím, co je zrovna za
potřebí. Mnozí se do těchto organizací
vracejí opakovaně a zpětná vazba ze
strany neziskovek, kterou si ČEZ zjišťuje,
bývá také velmi pozitivní.
Do programu dobrovolnických dní
jsme zahrnuli také výsadbu stromků
v oblastech poničených kůrovcovou
kalamitou. Skupina ČEZ si dokonce
dala závazek vysadit za každého svého
zaměstnance vlastními silami strom.
Celkem vrátí do přírody téměř 23 000
sazenic.
Splnit přání
Někdo to má v životě jednodušší: je zdra
vý a může se postarat sám o sebe o své
blízké. A pak jsou tu lidé, kteří k tomu
potřebují pomocnou ruku. Právě těm
pomáhá tradiční zaměstnanecká sbír
ka Plníme přání. Její tradice sahá 14 let
zpátky a za dobu své existence pomoh
la stovkám lidí po celé České republice
částkou téměř 37 milionů korun. Pl
nila přání dětem z dětských domovů,
v pěstounských rodinách i v azylových
domech, seniorům, lidem se smyslovým
postižením či rodinám s dlouhodobě
těžce nemocnými nebo postiženými
dětmi. Pod hlavičkou Plníme přání se
odehrálo také několik mimořádných
sbírek na pomoc lidem zasaženým pří
rodními katastrofami: v roce 2011 jsme
podpořili Japonsko po ničivém země
třesení, v roce 2013 zase české obce
a města, jimiž se prohnala povodeň.
V posledních třech letech se téma
ustálilo na pomoci lidem, kteří se do
stali do těžké životní situace. Dvě tře
tiny z nich jsou děti do 18 let. Většinou
se potýkají se zdravotním handicapem,
proto jsou nejčastějším přáním kompen
zační pomůcky, osobní asistence nebo
speciální rehabilitační či léčebné pobyty.

„Dospělí žadatelé nejvíce touží po větší
samostatnosti – například prostřednic
tvím lepších vozíčků, speciálně uprave
ných automobilů nebo jejich handicapu
přizpůsobené výpočetní technice, která
jim umožní pracovat. Všechny příjem
ce ale spojuje především rozhodnutí
nevzdat to a porvat se s nepříznivým
osudem co nejlíp. Rádi jim v tom po
máháme,“ říká ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
Co činí projekt tak úspěšným? Za
městnanci mají možnost sami navrh
nout někoho ze svého okolí, o kom se
domnívají, že naši pomoc potřebuje.
Z došlých návrhů pak každoročně vy
bíráme několik desítek příběhů, které
zveřejníme na firemním intranetu, a vy
zveme zaměstnance k dobrovolnému
dárcovství. Dle svého uvážení mohou
přispět buď konkrétní osobě, nebo při
spět všem najednou částkou, která se
rozdělí mezi všechny zúčastněné. Cel
kovou vybranou sumu od zaměstnanců
Nadace ČEZ poté zdvojnásobí.
Každý pomáhá jinak
A jsou i další možnosti pomoci. V rám
ci Skupiny ČEZ pořádáme pravidelné
prodeje dobrot a řemeslných výrob
ků z chráněných dílen. Nejoblíbenější
jsou vánoční a velikonoční trhy, které
zaměstnanci využívají k nakoupení te
matických ozdob a dárků. Zájem je ale
také o dobročinné snídaně, kdy si lidé
mohou u vchodu do práce zakoupit něco
dobrého na zub. Od roku 2011 zaměst
nanci takto smysluplně utratili přes šest
milionů korun.
K dalším pravidelným akcím patří
třeba sbírky nošeného oblečení a mód
ních doplňků pro charitativní organizace,
dobročinný fotbalový turnaj na podporu
Domova Sue Ryder nebo od roku 2019
darování krve přímo na pracovišti. Ve Sku
pině ČEZ zkrátka platí, že lidé pomáhají
rádi. Stačí jim k tomu dát příležitost. ■
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RECEPTÁŘ SOBĚSTAČNOSTI
V naší rubrice najdete výhradně jednoduché recepty. Mohou se vám hodit, pokud bydlíte dál od
civilizace, nemáte hned za rohem vietnamskou večerku anebo stejně jako já jen neradi chodíte
mezi davy nakupujících. Možná zjistíte, že než se vypravit do obchodu pro chybějící majonézu nebo
jogurt je snadnější si je vyrobit.
K tomu přidávám osvědčenou radu: 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
o kousek soběstačnější.

Domácí těstoviny

Postup:

Také máte vzpomínku z dětství, jak vaše babička krájela
domácí nudle? Já jsem při krájení asistovala oběma svým
babičkám. Jejich nudle byly krásně žluté od domácích vajíček
a tenké jak vlas. V průběhu let pak přišly na trh průmyslové
těstoviny v nekonečném výběru a domácí výroba nudlí se
postupně vytratila.

Na 100 g mouky potřebujeme 1 vejce, případně 1 lžíci vody.
Záleží jen na nás, kolik času a energie máme a podle toho
zpracujeme např. ½ kg mouky a 5 vajec. Nejvíc práce a času
nám zabere pečlivé vyválení těsta.

Nicméně pokud chcete získat těstoviny z kvalitní mouky
a z těch nejlepších vajec, pusťte se do toho sami. Třeba
už jen pro připomenutí starých časů. Mouku můžete použít
kupovanou pšeničnou (nejlépe v biokvalitě). Můžete si také
namlet vlastní celozrnnou mouku, ale nudle pak nebudou
žluté po vejcích, budou mít spíš nahnědlý odstín. S celozrn
nou moukou se o něco hůř pracuje, ale výsledný produkt je
zato zdravější. Použít můžete hladkou, polohrubou i hrubou
mouku, v receptech se objevují všechny typy mouky. Vejce
použijte ideálně z volného chovu. Tato investice se vyplatí,
protože taková vajíčka jsou zdraví prospěšnější a obsahují
hodně vitamínu D, který nám v zimě schází.

Na vále smícháme vejce, mouku a špetku soli. Pokud
by se nám těsto nechtělo spojit a bylo příliš tuhé, můžeme
po troškách přidat vodu. Těsto dobře zpracujeme rukama.
Nemělo by být lepivé, ani úplně tvrdé. Hotové těsto necháme
zabalené do fólie nebo přikryté utěrkou minimálně 15 minut
odpočinout v chladu.
Pak už záleží jen na naší energii, jak těsto dále zpracu
jeme. Nejjednodušší je strouhání: těsto nastrouháme na
jemném nebo hrubším struhadle a vznikne nám tak zavářka
do polévky.
Pro další způsoby zpracování si těsto rozdělíme na díly
o hmotnosti cca 150 g a z každého z nich na pomoučeném
vále vyválíme placku tenkou 1 mm. Pokud je těsto tužší, dá
to zabrat, takže doporučuji přizvat si na pomoc nejsilnějšího
člena rodiny. Vyválené placky rozložíme na čisté utěrky (třeba
přes opěradla židlí) a necháme je asi 15 minut proschnout.
Dál je potom krájíme podle toho, jaký výsledný produkt má
vzniknout.
Polévkové nudle jsou nejpracnější: Placku lehce potřeme
moukou, aby se nelepila, a rozkrájíme ji ostrým nožem na
pruhy široké 5 cm. Pruhy naskládáme na sebe a příčně je
krájíme na co nejtenčí nudličky.
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Nudle (fleky) vyrábíme podobně, ale pruhy krájíme na
širší nudle. Šíře může být libovolná – 1 cm i více.
Tagliatelle jsou dlouhé tenčí nudle, které se používají do
italských jídel, např. ke smetanovým a rajčatovým omáčkám.
Výroba je snadná. Vyválené placky lehce potřeme moukou
a stočíme je do válečků. Válečky příčně pokrájíme na nudle
široké půl centimetru, které pak zlehka rozmotáme a nechá
me proschnout.
Všechny typy těstovin můžeme použít čerstvé, nebo je
pečlivě na vále či utěrce usušíme a uskladníme je v uzaví
ratelných sklenicích.
Milí čtenáři, budu moc ráda, když mi napíšete své náměty
a nápady do této rubriky na e-mail r.svatosova@nrzp.cz
Děkuji.

NAUČTE SE ZPRACOVÁVAT
LÉČIVÉ BYLINKY – 3. ČÁST
Milí čtenáři, možná zjistíte, že zpracování bylinek je mnohem snadnější, než si myslíte. V tomto dílu
si povíme, jak vyrobit ten nejpraktičtější bylinkový produkt – alkoholovou tinkturu.

Tinktura (lihový výtažek)
Tinktura je základní součástí domácí
bylinkové lékárničky. Vydrží nám 5 let
i více, dobře se dávkuje a pohodlně
se užívá i na cestách. Výhodou je, že
pro její přípravu nám postačí mnohem
menší množství bylinek než pro přípra
vu čajových směsí.
Tinkturu připravíme nejlépe z čers
tvých bylin, které pokrájíme (nekovo
vým) nožem na menší části a naložíme
do minimálně čtyřicetiprocentního al

koholu (slivovice, vínovice, vodka, líh).
Alkohol v tinktuře působí jako rozpou
štědlo, u obsahu alkoholu pod 30% se
účinné látky nerozpouští. Někteří bylin
káři doporučují poměr rostlin a alkoho
lu 1:5 nebo 1:4 (hmotnostních dílů).
Kořeny a kůra se používají v poměru
1:3. Pokud nemáme čerstvé bylinky,
můžeme použít i sušené.
Pro nakládání bylin jsou nejpraktič
tější šroubovací sklenice libovolných
tvarů a velikostí. ■
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LÉČIVÉ BYLINKY

Doba louhování v alkoholu:
• květy - 5 týdnů (použijeme 40% líh)
•

listy a natě - 1-1,5 měsíce (použi
jeme 40% - 50% líh)

•

kořeny, kůra, dřevo, kožnaté listy,
houby - 2 měsíce (60% - 80% líh)

•

pryskyřice (myrha, kadidlo, jantar,
propolis) – 6 měsíců (použijeme až
96% líh)

spotřebuje jedna 50 ml lahvička tinktu
ry – do vykapání.
Lihovodný roztok (spojení čaje a tinktury)
V některých případech je účinnější
použití tzv. lihovodného roztoku. Tak
využijeme léčivé látky rozpuštěné ve
vodě i v alkoholu a umocníme léčebný
účinek. Lihovodný roztok je vhodnější
a příjemnější než tinktura např. pro děti

a pro osoby, které nesnášejí alkohol.
Postup: do horkého bylinného čaje
nakapeme tinkturu, líh se převážně od
paří, ale účinné látky zůstanou zacho
vány. Roztok používáme v obdobném
dávkování jako čaje a tinktury.
Milí čtenáři, přeji Vám pevné zdraví
a rodinnou pohodu nejen do vánočních
dnů, ale i po celý příští rok. ■

Recepty:
Lihová tinktura z křídlatky
Rýčem vyryjeme hluboké kořeny křídlatky. Čím starší kořeny, tím jsou účin
nější. Křídlatku sbíráme vždy jen na čistých místech, prostých jakýchkoliv
chemických postřiků. Kořeny rychle, ale pečlivě omyjeme a keramickým no
žem je pokrájíme na co nejdrobnější kousky. Vložíme je do sklenice a zalije
me je alkoholem o obsahu lihu min. 60% tak, aby byly potopené v alkoholu
a žádná část kořene nebyla nad hladinou. Necháme macerovat minimálně
2 měsíce, ale neuděláme chybu, když dobu macerace prodloužíme třeba na
6 měsíců. Hotovou tinkturu přecedíme a trochu doředíme vodou, aby obsah
alkoholu byl zhruba 40%. Přidáme 1 lžičku medu na ¼ litru hotové tinktury.

Šroubovací sklenice s tinkturou kaž
dý den protřepáváme a ponecháme je
v temnu při pokojové teplotě. Po uply
nutí doby macerace obsah přecedíme
přes papírový filtr, jemný cedníček nebo
gázu. Tinktury z vysokoprocentního al
koholu zpětně naředíme pramenitou
vodou, aby obsah alkoholu byl přibliž
ně 40%. Pro zvýšení léčivého účinku
do hotové tinktury můžeme přidat med
nebo třtinový cukr v poměru 1 čajová
lžička na 250 ml tinktury. Díky tomu se
léčivá látka vstřebá lépe do krve. Ho
tové tinktury uchováváme ve tmě nebo
v tmavých skleněných lahvích.
Dávkování tinktur se liší podle kon
stituce člověka a jeho tělesné váhy;
v průměru se používá 3x denně 20
kapek nebo 1 čajová lžička. U dětí se
použije 1 kapka tinktury na 1 kg hmot
nosti dítěte denně. Obvykle při léčbě se
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Kořen křídlatky je pro své protivirové, protiplísňové a antibakteriální účinky
velmi účinný přírodní lék např. při borelióze.
Lihovodný roztok při zánětech ledvin a močových cest
Připravíme si tzv. zlatý čaj. Je to směs tří bylin - zlatobýlu, svízele syřišťového
a pitulníku. 1 lžíci směsi zalijeme 1 hrnkem vařící vody a necháme macerovat.
Do horkého čaje přidáme dále lžičku tinktury z lichořeřišnice, která má silné
antibiotické působení. Horké vypijeme.
Křenový obklad proti bolestem
Konec podzimu je ideální doba pro dobývání kořene křenu. Křen je takový
náš domácí všelék, který tonizuje, uleví při nemocech dýchacích cest a po
může při bolestech.
Protibolestivý obklad např. na záda nebo kolena si můžeme vyrobit ze 3 lžic
nastrouhaného kořene, které smícháme se 3 lžícemi tvarohu nebo stejného
množství nastrouhaných syrových brambor. Bolavé místo potřeme sádlem
a opatrně naneseme směs. Přikryjeme ji fólií a necháme působit maximál
ně 15 minut. Je potřeba nejprve vyzkoušet snášenlivost směsi na malém
kousku kůže.
Další recepty, články a informace najdete na www.nasezelenalouka.cz.

NABÍDKA PRÁCE
Náborový
příspěvek

20 000 Kč

BUĎTE SOUČÁSTÍ
NAŠÍ RODINY!

Hledáme prodavačky (prodavače) a výrobářky (výrobáře)
pro naše prodejny i do výroby ve Vestci u Prahy.

nabízíme:

požadujeme:

Jistotu práce
Motivační odměny
Možnost pracovního postupu
Mzda vyplacena vždy v termínu

Praxe v potravinářství pro výrobní pozice podmínkou
Základní znalost angličtiny pro prodejny v centru vítána
Nadšení pro obor

Kontakt: 731 110 010 / Daniela Gacho - personalistka
WWW.LIBERSKELAHUDKY.CZ

/

LAHUDKY.CZ

/

LIBERSKELAHUDKY
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KDYŽ TVRDÝ ŽIVOT KAMIOŇÁKA
OVLIVNÍ NEZNÁMÝ DĚTSKÝ HLAS
Country písničkář Woodrow Wilson

„Red“ Sovine (1918–1980) zpíval ve
svých skladbách hlavně o řidičích truc
ků. Teddy Bear, zhruba čtyřapůlminu
tový hit z roku 1976, je dojímavý a… (1.
tajenka) o velkém přání malého kluka
na vozíku.
Slova písně posluchače „usazují“
na sedadlo řidiče kamionu kdesi na
americké higwayi, který už osm hodin
sedí za volantem. Náhle z vysílačky
uslyší hlas nějakého kluka, za chvilku
se to opakuje… Kluk si říká Teddy Bear
a drsnému truckerovi vypráví o svém
smutném životě: že se pohybuje v ko
lečkovém křesle mezi oknem a dveřmi,
že tahle cesta je celý jeho svět, že táta
taky řídil truck a že se v něm zabil, že
mu ho připomíná jen tahle vysílačka
a že pro něj znamená jediný styk se
světem tam venku, že máma každý
den pracuje a že po nocích jen pláče.
A že nesplněný slib táty byl, že ho jed
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nou vezme k sobě do kabiny a že s ním
projede svou trasu.
Dojatý řidič se rozhodne tátův slib
splnit, a proto změní trasu k bydlišti
Teddy Beara. Když tam přijede, nevěří
vlastním očím – ulice je plná pestroba
revných trucků, které kluka vozí.
… (2. tajenka) této písničkové ka
mioňácké balady potvrzují její závě
rečná slova:
„Já jako poslední jsem ho do kabiny
vynes’,
a když na mě svítila jeho šťastná tvář,
i já byl ňákej jinej.
Von si hrál s houkačkou – já se mazlil
s plynem
a lezly na mě myšlenky vo věčný pravdě a vo nevinný vině.
Držel mě za ruku a řek’ mi, že mě poznal podle hlasu.
Já mu řek’ jen, že je dobře, a oněměl
jsem od úžasu.

Když jsem ho odnes’ do domu a štval
auťák, abych nahnal čas,
tak ze zapnutýho rádia se ozval slznej
ženskej hlas.
Já myslel na to, jak ten osud někdy
všecko zamotá,
když říkala, že Teddy Bear měl dneska
díky nám nejhezčí den života.
A přála mi, aby na cestách byl se mnou
vždycky Bůh
a že jsme jí dneska pomohli prorazit
ten její bludnej kruh.
A já vím odteďka, že ať pojedu v budoucnu kterým chci směrem,
budu už navždycky sedět v kabině
s tím Teddy Bearem.“
Do písničky Teddy Bear v originálu
i v české verzi – podmanivým hlubo
kým hlasem ji nazpíval Ladislav Vo
dička, se lze zaposlouchat na webu
www.youtube.com. A dokonce má také
vlastní heslo na Wikipedii. ■

LUŠTÍM, LUŠTÍŠ, LUŠTÍME…

Vodorovně: A. Hraniční poplatek; mzda; proutěná nádo
ba. – B. Hypnotikum; riziko; český průmyslník. – C. Potřeba
oráče; šedá; český hokejista (Roman). – D. Anglicky „zá
liv“; cetka; lupen. – E. Příslušník skupiny národů původ
ních indiánských obyvatel Severní Ameriky; sídlo v Itálii. – F.
Kočkovité šelmy; dešťová voda stékající po zemském povr
chu. – G. Africký veletok; slovensky „jaký“. – H. Puštíkovití
noční ptáci; sešit (zastarale). – I. Snížený tón; plod hrachu;
model. – J. Bývalý francouzský tenista; zastavárny; jméno
zpěvačky Elefteriadu. – K. Roku; peřej; pcháč. – L. Alkoho
lický nápoj; opření; síla.

Svisle: 1. Psí plemeno; žně. – 2. 1. tajenka. – 3. Lesklý
nátěr; součást třídy; spojka. – 4. Naše méně obvyklé muž
ské jméno; anebo; spěch. – 5. Palec; potřeba kovboje. – 6.
Římskými číslicemi 51; Evropan; dovednost; označení dlou
hohrající desky. – 7. Možná; předložka; SPZ okresu Strako
nice, zkratka autonomní oblasti. – 8. Pracovat na stavu;
evropský ostrov. – 9. Požerák; používat pluh; najednou. –
10. Veslo nepárové lodi; příslušník indiánského kmene; nej
vyšší karta. – 11. 2. tajenka. – 12. Jihoamerický mravenec;
mongolský pastevec.
Pomůcka: anno, dial, Orta (mk)
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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.
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).

[1]
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UMĚLCI MALUJÍCÍ
ÚSTY A NOHAMA
„Ne ruka,
a, to duše maluje…“
Dárkové sety: motiv kočka, motiv sněhulák, polštář s výplní

Knížka „Dannyho sen“ + Pohádkové
omalovánky s CD

Kalendáře

Chcete udělat dobrý skutek a zároveň potěšit sebe či své blízké? Navštivte webové stránky

www.umun.cz
NAKLADATELSTVÍ 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

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

Václav Krása,
předseda NRZP ČR

www.cervenekontejnery.cz

