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Vážení přátelé,
přinášíme vám nejnovější informace, dotýkající se života zdravotně postižených.
Doufám, že jste všichni zdraví a už naočkováni. Z vašich zpráv vyplývá, že asi lépe snášíte
vakcínu Pfizer, kde jsou vedlejší účinky minimální. Po vakcíně Astra Zeneca často zmiňujete zvýšenou teplotu, zimnici a zvýšenou únavu. Všem očkování plně doporučuji.

V novém bulletinu najdete informace z valné hromady, dočtete se o našem boji za přiznání
dotace, seznámíte se s novinkami ze sociální oblasti a možná se necháte inspirovat nějakým doporučením na letní výlet.
Pokud se nezhorší epidemiologická situace, mohli bychom na podzim uskutečnit jednodenní setkání v Praze, spojené s návštěvou Senátu. Chtěl bych věřit, že to klapne.
Přeji vám krásné léto a hlavně to zdravíčko.
Všechny zdraví předseda Michal Šimůnek

Společnost C-M-T

Členské příspěvky
Výše členského příspěvku je na rok 2021 stanovena ve výši 250,- Kč. Platbu můžete provést převodem na účet Společnosti C-M-T, nebo uhradit složenkou typu A. Číslo účtu je
156897053/0300, jako variabilní symbol můžete uvést své evidenční číslo a do poznámky napište své příjmení bez diakritiky.
Naši zahraniční členové k platbě uvádějí: IBAN CZ89 0300 0000 0001 5689 7053, BIC
(SWIFT) CEKOCZPP. Členský příspěvek prosím uhraďte do konce června 2021.
Děkujeme!
Výbor Společnosti C-M-T

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T, z.s.
Vzhledem k pandemii nemoci COVID-19 a nouzovému stavu v ČR rozhodl výbor Společnosti C-M-T, z.s. (dále jen „Společnost“) o konání valné hromady elektronickou cestou.
Valnou hromadu zahájil předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek dne 22. března 2021
v 09:09 rozesláním e-mailu s informacemi o valné hromadě a výzvou k hlasování všem
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členům Společnosti (příloha č. 1). Obesláni nebyli pouze 4 členové, na které se nepodařilo
sehnat e-mailový kontakt.

Elektronická valná hromada není v souladu s platnými stanovami Společnosti, proto byli
členové Společnosti nejprve vyzváni ke schválené tohoto mimořádného a jednorázového
způsobu jednání.
Pro 74
Proti 0
Zdrželi se 0

Valné hromady se zúčastnilo 74 hlasujících členů Společnosti. Ke dni konání Valné hromady měla Společnost 131 řádných členů. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, je potřeba účast 25% členů, tj. 33 osob. Valná hromada byla prohlášena za usnášeníschopnou.
Výbor Společnosti schválil následující složení orgánů valné hromady:
• předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek
• zapisovatel – Ivana Jandová
• ověřovatel zápisu – Mgr. Daniela Nosková

Program valné hromady byl členům zaslán elektronicky.
Informace o činnosti Společnosti v roce 2020

Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek seznámil účastníky valné hromady s činností
Společnosti v roce 2020. Společnost vyvíjela aktivity v průběhu celého roku 2020. Kromě
běžné činnosti je potřebné zdůraznit:

• Elektronická valná hromada (04.-10.05.2020).
• Elektronická komunikace mezi členy výboru Společnosti, elektronická komunikace se členy Společnosti, účast na videokonferencích.
• Vydávání Bulletinu, čtvrtletního informačního zpravodaje Společnosti, příprava
článků na web Společnosti a na stránky Společnosti na Facebooku, vypracování odpovědí
na dotazy v rámci sociálního poradenství pro pacienty s C-M-T i pro pacienty s jiným druhem postižení, zpracování námitek, odvolání a žalob.
• Výroba a distribuce DVD s přednáškami ze semináře Společnosti.
• Sledování problematiky lázeňství v ČR se zaměřením na situaci v SLL Janské Lázně.
• Aktivity v rámci České asociace pro vzácná onemocnění, prezentace Společnosti
v rámci Mezinárodního dne vzácných onemocnění 28.2.2020.
• Medializace problematiky nemoci CMT, sepisování příběhů lidí s nemocí CMT.
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Pojem běžná činnost zahrnuje především práci se členy spolku, činnost vedení spolku vůči
zákonodárným orgánům, orgánům státní moci, kontakty s lázeňskými a rehabilitačními
ústavy apod. V neposlední řadě je to tvorba, rozvíjení a udržování informací na internetu,
na vlastních webových stránkách www.c-m-t.cz.
Schválení výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy kontrolní komise

Výroční zpráva, návrh účetní závěrky za rok 2020 a zpráva kontrolní komise byly členům
Společnosti zaslány elektronicky.
Pro 74
Proti 0
Zdrželi se 0

Výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2020 a zpráva kontrolní komise byly schváleny.
Volba členů výboru a kontrolní komise.
Výbor Společnosti pracoval do valné hromady ve složení:
Bc. Milan Doležal,
Ivana Jandová,
As. MUDr. Radim Mazanec,
Ph.D. Mgr. Daniela Nosková,
Mgr. Kateřina Pomklová,
Prof. MUDr. Pavel Seeman,
Ph.D. Mgr. Michal Šimůnek

Kontrolní komise pracovala ve složení:
Ivana Štejnarová
Alena Mašková
Roman Fišer

Vzhledem k mimořádnosti situace výbor Společnosti navrhl, aby volební období výboru i
kontrolní komise bylo prodlouženo o jeden rok. Příští rok proběhnou řádné volby orgánů
Společnosti
Pro 74
Proti 0
Zdrželi se 0

Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2021
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Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem splánem činnosti a úkoly Společnosti v roce 2021:

• Na rok 2021 neobdržela Společnost žádnou dotaci na svoji činnost. V této věci
jsme podali nesouhlasné vyjádření, které najdete v příloze. Na odpověď stále čekáme.
• Pokud to situace v ČR umožní, rádi bychom uskutečnili na podzim setkání členů
Společnosti C-M-T a jejich přátel.
• Rádi bychom uskutečnili videokonferenci členů Společnosti.
Valnou hromadu a hlasování členů Společnosti ukončil Mgr. Michal Šimůnek dne 28. března 2021 ve 24:00 hodin.
Ivana Jandová, zapisovatelka
Mgr. Daniela Nosková, ověřovatelka
Mgr. Michal Šimůnek, předseda valné hromady

Vyjádření k podkladům rozhodnutí o neposkytnutí dotace v rámci dotačního
programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených
pro rok 2021
Úřad vlády ČR
Odbor lidských práv a ochrany menšin
Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1
Hradec Králové 2021-03-14

Na základě zaslaných podkladů k rozhodnutí o neposkytnutí dotace v rámci dotačního
programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok
2021 Společnosti C-M-T, z.s., zasíláme následující vyjádření:

Společnost žádá úspěšně o poskytnutí neinvestiční dotace v program Úřadu vlády ČR
Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených od roku 2008.
Předtím, kdy tento dotační titul neexistoval, jsme žádali v de facto stejných dotačních titulech Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce ČR.
Za uplynulých pět let nám bylo z uvedeného dotačního titulu přiznáno:
2016		
2017		
2018		

110.000.- Kč
122.600,- Kč
95.300,- Kč
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2019		
2020		

93.205,- Kč
96.985,- Kč

Pro rok 2021 nebyla dotace přiznána. Na otázku proč se nám v zaslaných podkladech nepodařilo najít odpověď.
Dle protokolu o formálním hodnocení naší žádosti o dotaci nebylo shledáno žádné pochybení a žádost byla postoupena k věcnému posouzení.

Závěr prvního posudku zní: „Navrhuji dotaci poskytnout zcela i přes nedostatečně specifikované některé položky rozpočtu projektu.“ A dále: „Nenavrhuji krácení položek rozpočtu
projektu.“ Tento hodnotitel udělil 77 z možných 100 bodů, snížení bodového hodnocení
není u většiny bodů nijak odůvodněno, takže se k němu nelze objektivně vyjádřit.
Tento posudek se nám jeví jako ryze tendenční a nedůvěryhodný.

Druhý posudek vychází ještě lépe, cituji: „Projekt je jasně, přehledně a srozumitelně zpracován, dobře se v něm orientuje, je jasné o co spolek C-M-T usiluje.“ Tento hodnotitel udělil 92 z možných 100 bodů. To je o 15 bodů více, než první hodnotitel, a to za použití
stejných kritérií.
Jak je možné tak rozdílné bodové hodnocení při víceméně pozitivním hodnocení žádosti?
To se z podkladů vyčíst nedá!!!
Zcela v rozporu s výše uvedeným vyznívá striktně negativní závěr hodnotící komise, která
zohlednila pouhé drobné nedostatky ke zdůvodnění zamítnutí celé žádosti a neposkytnutí žádné, ani ponížené dotace. Rozpory v hodnocení komise nijak neřešila.
Naše Společnost skončila tzv. první pod čarou, k zisku dotace nám chyběl jeden bod!!!!

Náš spolek se tímto rozhodnutím dostal do závažných problémů, které mohou vést
až k jeho zániku.
Na základě výše uvedeného žádáme vyhotovení třetího nezávislého posudku naší
žádosti, na základě kterého by mohlo dojít k přehodnocení závěrů komise.
Za výbor Společnosti C-M-T, z.s. Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Odpověď předsedy vlády Andreje Babiše najdete na našem webu!!!
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Zúčastnili jsme se
Vyhlídkové lety na letišti Mladá Boleslav
V sobotu 5. 6. 2021 jsem se zúčastnil akce s vyhlídkovými lety pro osoby se zdravotním
znevýhodněním na sportovním letišti Mladá Boleslav.
Letová plocha se nachází
západně od dálnice Praha
– Liberec, cca 3km jižně od
„města škodovek“. Na severním okraji letiště najdete
Letecké muzeum Metoděje
Vlacha s rozlehlým parkovištěm, na kterém jsou k dispozici dvě stání pro dobíjení
elektromobilů.

Na tomto parkovišti byl sraz
účastníků, kde nás jménem
společnosti AVES BOHEMICA (létající vozíčkáři) přivítal pan Marian Vilhan. Tento temperamentní muž nám podal
základní informace o průběhu akce a následoval přesun na letovou plochu.

Zde se nás ujala parta bezva lidí. Mohli jsme okukovat letadla, vše si osahat, dozvědět se
vše, co nás zajímalo a třeba si i prohlédnout ostatní létající stroje, uzemněné v přilehlém
hangáru.
Mimo jiné zde byl k vidění odstrojený ULL letoun RANS S6 Coyote II ve fázi úprav pro úplné ruční řízení, díky čemuž mohou létat i lidé s dysfunkcí dolních končetin.

Na stojánce byly vyrovnané samé pěkné stroje, některé i ve vícenásobném zastoupení. Namátkou Zlín Z – 43, Sparow ML, Antonov AN – 2, Teknam P 92 J, ASK – 21, malý sportovní
vrtulník a spousta jiných strojů, které ani neumím pojmenovat.
A pak už se šlo létat. Bylo jen na nás, zda jsme se nechali povozit v roli pasažéra nebo jsme
okusili ten pocit, jaké to je řídit „éro“. Vybrali jsme si stroj, se kterým jsme chtěli letět, dohodli
se s pilotem a pokud bylo třeba, by\la po ruce parta asistentů, kteří všem ochotně po-

8

mohli s nástupem do letadla
nebo vrtulníku. Nemuseli se
bát ani vozíčkáři. Každý kdo
chtěl, tak se do letadla dostal
a letěl. A že těch letů za celý
den bylo! Smekám před piloty, kteří se za celý den skoro
nezastavili.

Každý z nich se snažil o co
nejpohodovější letový projev, o umožnění těch nejkrásnějších výhledů v blízkém
okolí a hlavně o nasátí toho, o čem létání je. O svobodě pohybu v 3D prostoru, o nadhledu,
o radosti, že to letí, že vás to poslouchá, o stoupácích, o klesácích, o partě fajn lidí, kteří
pomohou, když je třeba, o toleranci a dodržování pravidel.
Může se stát, že jste se v létání našli a chtěli byste se mu věnovat. Ani to není žádný zásadní
problém. Stačí se spojit s pány Marianem Vilhanem nebo Vladimírem Podneckým, kteří se
již od roku 2017 zabývají pilotním výcvikem i pro vozíčkáře na mladoboleslavském letišti.
Máme odlétáno, ale z letiště se nám ještě nechce, protože se je stále na co dívat. Ve vzduchu plachtař Jan Sobotka předvádí akrobacii skluzákem ASK – 21, vzdušným prostorem
se prohání elegantní Sparrow ML, můžeme se kochat svistem rogala, nebo majestátním
letem motorizovaného větroně.
Další možností je prohlídka
přilehlého leteckého muzea, čehož mnozí využili i
v pauze, vynucené krátkou
přeprškou. Muzeum je plně
bezbariérové, dvoupodlažní
s možností využití leteckého
simulátoru.

Co říci závěrem? Organizátoři odvedli ohromný kus práce, objednali bezvadné slunečné počasí, perfektně se
o nás starali a zvolili trošku
jinou formu v porovnání s tradiční akcí OSH v Hradci Králové. Každý se mohl cítit jako
součást toho letištního mumraje a hlavně je tu snad nová akce a příležitost pro nás hendikepované.
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Děkuji všem, kteří se na pořádání této bezva akce podíleli a do dalších let jim přeji pevné
zdraví, spoustu elánu a vše dobré.
Lubomír Můr

K Lubošovu preciznímu líčení si dovolím ještě osobní poznámku. Letecký den pro hendikepované v Mladé Boleslavi mi splnil jeden z mých dávných snů, a to proletět se ve vrtulníku. Ze začátku jsem moc nevěřil, že mě do toho stroje dostanou. Mám nervosvalové
onemocnění Charcot-Marie-Tooth a věděl jsem, že pomocníkům při přesunu z vozíku do
vrtulníku vůbec nepomůžu. První pokus o transport nevyšel, ale ukázal mi, jak na to. Při
druhém pokusu už pomocník s pilotem poslechli mých rad a podařilo se... Seděl jsem ve
vrtulníku. Ještě mě srovnali v sedačce, připoutali a nasadili sluchátka a mohlo se letět.
Zážitek to byl úžasný. Sice moje stabilita při výkrutech nebyla stoprocentní, ale kolega
za mnou mě jistil a moc jsem si to užil. Moc děkuji organizátorům a především Marianu
Vilhanovi za možnost tuto parádu absolvovat.
Mgr. Michal Šimůnek

Společenská rubrika
Od 1. dubna do 30. června 2021 oslavili životní jubileum
tito naši členové:
			
			
			
			
			
			

Helena Šnajdrová			
Prof. MUDr. Pavel Seeman
Jitka Branišová				
Ivo Němec					

Blahopřejeme!
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80 let
55 let
50 let
40 let

Sociální otázky
Novela zákona č. 329/2011 Sb. definitivně schválena
Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro
osoby se zdravotním postižením.

Co se tedy novelou zákona mění? Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější změnou
je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře OSSZ
jen při rozhodování o samotném nároku žadatele na vydání průkazu. Tento nárok se totiž odvíjí od zdravotního postižení žadatele. V ostatních případech však nemusí být vždy
posudek nutně proveden.

Novou úpravou je tedy především přesně stanoveno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR
předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení žádost k posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz pouze pro účely řízení o přiznání nároku na
průkaz osoby se zdravotním postižením. A naopak, v případě, kdy krajská pobočka Úřadu
práce ČR nerozhoduje o samotném nároku na průkaz, nýbrž pouze o vystavení průkazu
ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny kdy nárok zůstává v platnosti a tudíž trvá, nová zákonná
úprava výslovně zakazuje Úřadu práce žádost o vystavení průkazu postoupit k posouzení
posudkovému lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze Úřadu práce, zda tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na základě nejasnosti původního ustanovení zakotveného v
zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně požádal posudkového lékaře OSSZ o
posouzení zdravotního stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl vůbec žádný
důvod. Tedy když nárok na průkaz stále trval. Tím nyní dochází k odstranění nejasnosti
a k výraznému zrychlení prodlužování platnosti průkazu ZTP , ZTP/P jako veřejné listiny
(plastové kartičky). Toto ustanovení nikterak nezasahuje do platnosti samotného nároku
na průkaz.
Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zbytečně žádat posudkového lékaře
OSSZ o posouzení zdravotního stavu žadatele i v některých případech, kdy platnost nároku žadatele na základě jeho časového omezení skončila, ačkoli bylo předem zcela jasné, že
u těchto postižení se v průběhu času zdravotní stav zlepšit absolutně nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, nebo má spíše tendenci se s postupem času dále
horšit. Tímto postupem pak byla některá řízení o vystavení průkazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně prodlužována.
Z tohoto důvodu nově schválená úprava zákona obsahuje i velmi výraznou změnu, která
bude mít výrazný vliv na zjednodušení vydávání průkazů a na značné odlehčení posuzování posudkovými lékaři OSSZ. Ustanovení zákona vyjmenovává ty zdravotní stavy, zna-
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menající tak závažná funkční postižení, u kterých bude u osob starších 18 let věku vždy
vydáno rozhodnutí bez časového omezení platnosti. Jde o nejzávažnější diagnózy, které
jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 388/2011 Sb. Jedná se mj. o následující zdravotní
stavy (a to ve vztahu k CMT):
• anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
• anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
• anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
• anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
• anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
• anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
• anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
• anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická
ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
• funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,

Současně však tato zákonná úprava říká, že není vyloučeno vydání rozhodnutí o průkazu bez časového omezení i u jiných zdravotních stavů, než u vyjmenovaných, jedná-li se
o takové stavy, které znamenají tak závažná funkční postižení, že je nesmyslné vydané
rozhodnutí časově omezit. Jde například zejména o trvalé nejzávažnější, nebo výrazně
progresívní stavy, nebo o zdravotní stavy u velmi starých žadatelů v těžkém zdravotním
stavu.

Nová úprava zákona obsahuje i několik užitečných technických opatření, která některá
řízení zjednodušují. Z této kategorie úprav je důležitá, nově zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně
informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Toto organizační opatření výrazně
napomůže držitelům průkazu vyřídit s Úřadem práce včas všechny náležitosti potřebné
k prodloužení platnosti průkazu a vydání nové plastové kartičky. Mělo by se jím tak předejít situacím, kdy držitelé požádali Úřad práce o vystavení nového průkazu těsně před
ukončením platnosti průkazu starého, nebo dokonce až po vypršení jeho platnosti, a tím
pak sami způsobili situaci, kdy až do vystavení nového průkazu Úřadem práce museli být
po velmi dlouhou dobu zcela bez průkazu. To jim samozřejmě způsobilo množství velmi
nepříjemných problémů, především většinou v cestování.
Novela jednodušeji formuluje finanční spoluúčast žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku u pomůcek, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč. Nově zakotvuje pevnou spoluúčast
na ceně pomůcky u žadatele o příspěvek. Nyní nově zákonná spoluúčast činí pevnou částku ve výši 1 000 Kč místo původních 10%, nejméně však 1 000 Kč. Obsahuje i některá dal-
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ší zpřesnění organizačního charakteru. Zejména např. omezuje maximální výši příspěvku na pořízení motorového vozidla, která nemůže přesáhnout celkovou pořizovací cenu
motorového vozidla, u příjemců kupující vozidlo s nižší cenou, než kolik činí standardní
příspěvek dle zákona. Toto opatření předchází povinnosti žadatele vrátit přeplatek na příspěvku, převyšující celkovou cenu vozidla, která v minulosti v některých případech žadatelům vznikala. Byla jim totiž ze zákona Úřadem práce přiznána pevná výše příspěvku,
neboť zákon jinou přiznat neumožňoval i v případech, kdy žadatel ve skutečnosti kupoval
vozidlo o celkové nižší ceně, než jakou výši příspěvku obdržel a jaká byla žadateli Úřadem
práce poskytnuta. Následné vracení přeplatku pak činilo zbytečné administrativní potíže
jak Úřadu práce, tak příjemci příspěvku.
Praktická je i zakotvená změna, kdy zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto
zákona zastupovat člen domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku. Jde o opatření, které velmi zjednodušuje jednání ve prospěch osob, pro které je samostatné vyjednávání buď zcela nemožné, nebo velmi obtížné, případně osob s nějakou
formou mentální retardace, a to v případě, že nemusí být povinně zastupovány soudem
určeným opatrovníkem.

Novela obsahuje i organizační řešení zastavení či obnovení výplaty příspěvku na mobilitu
podle § 15, odst. 4. Jde o situaci, kdy byla oprávněné osobě poskytována zdravotní péče
v průběhu hospitalizace po celý kalendářní měsíc. Po tuto dobu ze zákona bohužel tento
příspěvek nenáleží. Novela řízení okolo tohoto ustanovení velmi prakticky pro obě zúčastněné strany zjednodušuje.
Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek s využitím internetu

Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která
jim umožní pracovat
Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé
jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti
také vymáhat.
ÚmluvaOSNo právechosobse zdravotnímpostižením definuje přiměřené opatření jako
“nezbytné a odpovídající změny a úpravy, které nepředstavují nepřiměřené nebo nadměrné zatížení.” Cílem je zajistit lidem s postižením uplatnění jejich lidských práv rovnoprávně s ostatními. V podobném duchu pak hovoří také směrnice EU nebo český antidiskriminační zákon. Realita však za úmluvami a zákony pokulhává.
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“Z našeho výzkumu mezi zaměstnavateli ve veřejném sektoru vyplynulo, že zaměstnavatelé měli zkušenost spíše s opatřeními, která byla běžná pro slaďování pracovního a osobního života, jako je například pružná pracovní doba nebo zkrácený pracovní úvazek. Více
než 90 % organizací však nemá žádnou zkušenost s opatřeními pro lidi s postižením, jako
je třeba poskytnutí speciálního softwaru, možnost přítomnosti asistenčního psa nebo zajištění osobní asistence. Přiměřená opatření pak v organizacích nejsou uchopena systematickým způsobem, ale záleží spíše na libovůli konkrétní organizace nebo vedoucího
pracovníka a jeho či její ochotě řešení hledat, nebo se mu naopak bránit,” říká zástupkyně
ombudsmana.
Antidiskriminační zákon přitom obsahuje definici nepřímé diskriminace, kterou rozumí
„odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním
postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu
nebo jinému postupu v zaměstnání.” České i zahraniční soudy už přitom v podobných případech ve prospěch zaměstnanců s postižením rozhodly a bohatou judikaturu nabízí také
Soudní dvůr Evropské unie.

“To, co zaměstnavatelé mnohdy považují za otázku své vlastní volby, je jim ve skutečnosti
uloženo zákonem. V našem výzkumu jsme však také zjistili, že zaměstnavatelé mnohdy
neví, jaká opatření jejich zaměstnanci potřebují. Prvním krokem je tedy posílení komunikace, aby zaměstnavatelé sami aktivně zjišťovali, co jejich zaměstnanci potřebují, a aby
se zaměstnanci nebáli si o pomoc říct. Prvním krokem je tedy zahájení dialogumezi zaměstnancem azaměstnavatelem. V případě neúspěchu je možné například zapojit odbory,
inspektorát práce, požádat o pomoc ombudsmana nebo se obrátit na soud,” vysvětluje
Monika Šimůnková.
Příklady přiměřených opatření:

ním).

• Zajištění osobního asistenta na pracovišti.
• Přítomnost psa se speciálním výcvikem na pracovišti.
• Zkrácený úvazek.
• Častější nebo delší přestávky v práci.
• Práce z jiného místa.
• Vyjmutí zaměstnance z přímého kontaktu s klienty (tzv. „back office“).
• Pořízení speciálního softwaru či elektronické lupy ke čtení dokumentů.
• Vyjmutí zaměstnance z povinnosti telefonovat (u člověka se sluchovým postiž-

• Přeřazení zaměstnance na pracoviště, které je blíže jeho bydlišti.
• Den zdravotního volna na údržbu kompenzační pomůcky.
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Zdroj: Veřejný ochránce práv

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením spouští portál pracovní tržiště
Portál bude zajišťovat komfort pro lidi s handicapem při hledání práce a současně důrazně chránit jejich citlivá osobní data. Budoucí zaměstnavatel neuvidí na webu kompletní
životopis, protože osobní data jsou šifrovaná, a teprve po souhlasu zájemce o práci jsou
mu informace poskytnuty.

„K vytvoření portálu pracovnitrziste.cz nás vedla především stále komplikovaná situace na otevřeném trhu práce a absence prostředí, kde by se zaměstnavatelé a osoby se
zdravotním postižením (OZP) mohli setkat. Vytváříme určitou platformu pro seznámení
se zaměstnanec a zaměstnavatel. Nejsme zprostředkovatelé práce, ani pracovní agentura. Chceme jen spustit prostředí, kde se dva volné konce prostě spojí. Ve velkém nikdo s
jednou ani druhou skupinou dlouhodobě nepracuje. Chceme v této oblasti pomoci. Jsme
v kontaktu i s úřady práce.“ říká zakladatelka a předsedkyně Správní rady NFOZP Lenka
Kohoutová.
Přihlášení do portálu je velmi jednoduché a intuitivní. Po zadání adresy www.pracovnitrziste.cz, každého zájemce z řad uchazečů i zaměstnavatelů povede portál jednoduchými,
na sebe navazujícími kroky. Prvním z nich je zaregistrovat se. Následně zájemce vyplní
profil, zadá životopis a je to. Firmy vyplní své požadavky. Vlastně portál působí jako každý
jiný jen s tou výjimkou, že uchazeč o zaměstnání sám určí, které firmě se ozve. Samozřejmě, pokud si sám nevyhledá pracovní post v nabídce.

Cílem NFOZP je, aby si brzy portál našel své místo na trhu a byl aktivním prostředníkem
pro budoucí zaměstnance a zaměstnavatele.

„Oslovujeme organizace a sociální služby, které pracují s osobami se zdravotním postižením. Navázali jsme spolupráci s pražskou Hospodářskou komorou. Zákoník práce je stejný pro člověka s handicapem i pro člověka zdravého. Jde pouze o smluvní dohodu dvou
stran, která povede k oboustranné spokojenosti. Problém je v tom, že se velmi často lidé
s handicapem podceňují, ale po velmi krátkém čase se ukáže, že jsou jedni z nejlepších
zaměstnanců.“ říká ze zkušeností Lenka Kohoutová.

Součástí pracovního tržiště jsou i poradny, jak pro budoucí zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Všechny poradny jsou vázané na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a
jsou v nich k dispozici profesionálové z Hospodářské komory hlavního města Prahy, kteří dokážou poradit, jak se efektivně vypořádat s exekucemi, součástí je i právní poradna.

Zdroj: internet
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Pomůcky
Noví dopravci v Praze
Mikrobusy na objednání pro hendikepované budou od roku 2022 zajišťovat na základě
veřejné soutěže Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o.
Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání
pro přepravu osob somezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP
a ZTP/P s trvalým pobytem
v Praze (dále jen přeprava
OZP), byla Hlavním městem
Prahou na jaře letošního
roku přesoutěžena a od 1.
1. 2022 jí budou provozovat
dva noví poskytovatelé. Ve
veřejné soutěži zvítězili Vega
Tour s.r.o. a Lutan s.r.o.

Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál
speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4
cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu
alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém).

V případě potřeby smlouvy obsahují i vyhrazené změny umožňující rozšíření vysoutěžených služeb, tak aby služby fungovaly pro celé období platnosti smluv efektivně. Dosud
bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel.
„Cestování do práce, k lékaři, za kulturou, přáteli a tak dál je důležité i pro lidi se zdravotním postižením, kteří ovšem ne vždy mohou využít veřejnou dopravu, byť jsme se v
odstraňování bariér v posledních dvaceti letech nesmírně vylepšili. Těší mě, že konečně
budeme mít stabilní řešení, které přinese lidem jistotu, že se dostanou tam, kam potřebují,‘‘ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.
Kromě telefonických objednávek bude nově možné objednávat tuto speciální přepravu
přes webovou stránku cca od října/listopadu 2021 (kontaktní údaje a detaily pro objednávání budou upřesněny v průběhu podzimu 2021).
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„O mikrobusy na objednání je velký zájem, proto bylo při výběru nového dopravce naším
cílem navýšení počtu vozů, abychom mohli tuto službu nabídnout co nejvíce Pražanům se
zdravotním omezením a také zkrátit čekací dobu na objednání. Mikrobusy nám posloužily ale i během pandemie, kdy je mohli využívat senioři starší osmdesáti let při cestě na
očkování a zpět, ale také senioři starší sedmdesáti let s pohybovým omezením,“ říká Adam
Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID.
Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Současní provozovatelé Societa o.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. budou tuto službu provozovat podle
stávajících podmínek do konce letošního roku, tedy pro přepravu ještě v letošním roce je
možné objednávat službu za stávajících podmínek u těchto dopravců.

Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní
sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí
stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma).
Zdroj: internet

Auto-moto: Nové hvězdy
Mezi velkoprostorovými auty se brzy objeví zajímavé novinky. Hyundai chystá model Staria, který kromě hvězdného jména nabídne posádce až 11 míst. Volkswagen zároveň finišuje práce na novém Multivanu, který je pro mnohé ve své třídě suverénní jedničkou. Těžit
z nové nabídky budou i lidé s postižením.

Korejský Hyundai uvede ve druhé polovině letošního roku na trh konkurenční model pro
minibusy od Volkswagenu, Fordu, Mercedesu, Citroënu, Peugeotu či Toyoty. Bude jím model Staria, která už nyní budí díky svému futuristickému designu velkou pozornost. Není
divu, ve třídě velkoprostorových aut vždy vyhrávaly jednoduché a účelné tvary nad designérskou kreativitou.
Hyundai Staria chce být v tomto ohledu jiný. Krabicový tvar se jeho tvůrci snažili skrýt
do oblého designu. Příď vyniká úzkým proužkem denních světel, hlavní světlomety jsou
až pod nimi a připomínají kostky ledu. Dalším typickým znakem Starie je nízko položená
hrana bočních oken. Cestující se tak mohou těšit na dobrý výhled do stran. Ani takto provedená okna nejsou ve třídě minibusů obvyklá.
Design však nemůže u aut zaměřených na velký prostor vítězit nad praktičností. Proto se
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korejská automobilka pustila do interiéru se stejným
zápalem jako do vnějšího
vzhledu Starie. Ta dostala
5,25 m dlouhou karoserii a
výšku nepřesahující dva metry, aby bylo možné s tímto
minibusem zajíždět do většiny podzemích garáží v centrech měst.

Elektrika bude ovládat nejen boční posuvné dveře, ale
také velkou zadní výklopnou stěnu. Uvnitř Staria pojme až čtyři řady sedadel a nabídne
maximálně 11 míst, standardní rozestavení bude sedmimístné. Například vozíčkáři určitě
ocení velký vnitřní prostor, který korejská automobilka u své chystané novinky zákazníkům slibuje. O pohon velkoprostorového hyundaie se postará čtyřválcový turbodiesel
sobjemem 2,2 litru a výkonem 177 koní.
Také Volkswagen ještě letos představí novou generaci Multivanu. První fotky naznačují,
že i německý vůz s velkým prostorem dostane linku světel přes celou příď. Volkswageny
platí ve třídě minibusů za vzor pro ostatní a pyšní se také rozsáhlou technikou, která zahrnuje volitelný pohon všech kol nebo dvě různé délky karoserie.

Kdo nakonec u zákazníků zvítězí? Bude úspěšnější nová generace tradičního Volkswagenu Multivan, nebo se prosadí zcela nový model vpodobě korejského Hyundaie Staria? Odpověď budeme znát už za několik měsíců.
Petr Buček (www.muzes.cz)

Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním
postižením
V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož
výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto
výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním
správním úřadům.
Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace.
“Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze tako-
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vou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé
skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují
čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Naše doporučení by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením,” říká ombudsman
Stanislav Křeček.

Některá z doporučení obcím:
• Obec musí souhlas či nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkoviště vždy odůvodnit a to písemně.
• Obec při udělování souhlasu nebo nesouhlasu nesmí postupovat svévolně.
• Pokud obec vytvořila pravidla pro udělování souhlasu, musí si nechat prostor pro
individuální posouzení. Pravidla obec nesmí aplikovat mechanicky.
• Obce by neměly vyžadovat splnění kritérií, která nejsou relevantní pro posouzení
situace žadatelů.
• Pokud žadatel či žadatelka se zdravotním postižením prokáže, že vzhledem ke
svému stavu potřebuje v konkrétním místě parkovat, měla by obec udělit souhlas.
• Žádá-li o zřízení vyhrazeného parkoviště člověk s postižením, dopadá na obec povinnost přijmout přiměřené opatření ve smyslu antidiskriminačního zákona. Obec tak v
těchto případech musí zvážit, zda žadatel nebo žadatelka vzhledem k omezením, která
vyplývají z jejich dlouhodobého postižení, potřebuje v konkrétním místě parkovat. Pokud
ano, představuje souhlas obce přiměřené opatření, které je obec zásadně povinna přijmout, tedy souhlas udělit.
• Obec nesmí odůvodňovat nemožnost vyhrazení parkoviště pouze nedostatkem
parkovacích míst. Samotný nedostatek parkovacích míst však nesmí vést k odmítnutí
udělení souhlasu bez dalšího, obec musí zvažovat další kritéria.
• Obec je povinna souhlas udělit v případě, kdy je parkovacích míst dostatek, žadatel nebo žadatelka vzhledem k omezením, které vyplývají z jejich dlouhodobého postižení, potřebují v místě parkovat a neexistují jiné překážky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání.
• Obec nemá omezovat možnost žádat o vyhrazení parkoviště pouze na osoby s pohybovým postižením.
• Obec nemá omezovat možnost žádat o vyhrazená parkoviště pouze na osoby, které vlastní vozidlo nebo samy řídí, případně pouze na jejich nejbližší rodinné příslušníky.
• Na základě zákona o pozemních komunikacích lze zřídit vyhrazené parkoviště komukoliv. Rovněž člověk bez průkazu ZTP nebo ZTP/P může být osobou s postižením ve
smyslu antidiskriminačního zákona, a nelze jej proto vyloučit z možnosti žádat o vyhrazené parkování.
Další doporučení jsou pak směřována silničním a správním úřadům, Ministerstvu vnitra
a Ministerstvu dopravy.
Zdroj: Veřejný ochránce práv
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Elektromobil elBlesk: Cesta k zážitkům i nezávislosti
Chcete zažít něco nového? Potřebujete impuls, který Vašemu životu dodá potřebnou šťávu? Zkuste to podobně jako pan Martin S. z jižní Moravy, který se po sedmdesátce rozhodl
přesednout z invalidního vozíku do malého elektromobilu elBlesk.
Jak to všechno začalo?

Na internetu jsem našel elBlesk elektromobily firmy Blohmann spol. s r.o. a protože fandím technickým novinkám, slovo dalo slovo a rozhodl jsem se vrhnout se zpět do aktivního života za pomoci elektromobilu elBlesk Tiger. Býval jsem činorodý člověk, jezdil jsem
po montážích, choval králíky. Věnoval jsem se sportu, dělal jsem řecko-římský zápas. Před
šesti lety mě nemoc posadila na vozík a vše se změnilo.
Proč zrovna elBlesk elektromobil?
Zjistil jsem, že elBlesk elektromobily jsou vhodné i pro
hendikepované osoby. Tříkolku lze ovládat pouze rukama a na ostatní jde udělat ruční řízení. Využil jsem
příspěvku na dopravní prostředek a na kompenzační
pomůcku a udělal jsem si radost. Už se těším, až vyjedu
mezi vinice a uvidím místa,
kde jsem už dlouho nebyl. A
hlavně budu nezávislý.

Kolik takový elBlesk elektromobil stoji?
Je dostupnější než klasické auto. Zastřešená tříkolka stojí 120 964 Kč, můj elBlesk Tiger
byl za 260 000 Kč, ale po příspěvcích na mě zbyl jen drobný doplatek.
Co vás nejvíc překvapilo?

Samozřejmě jsem se nemohl dočkat až zase po letech, kdy jsem nejezdil, usednu za volant. Při první jízdě mě překvapil komfort, zrychlení vozu, snadná obsluha a hlavně se mi
líbí, že můžu nabíjet z obyčejné zásuvky 230V jako třeba telefon. Ušetřím spoustu peněz,
protože 100 km ujedu za 20 Kč. Těší mě i to, že šetřím přírodu, protože nevytvářím žádné
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místní emise.

Potřebujete k řízení elBlesk elektromobilu řidičský průkaz?
Ano, ale stačí jen na moped. Můj elektromobil se může řídit už od 16 let a jede rychlostí až
80 km/h. Tříkolku můžete mít už od 15 let a je dobře, že můžete parkovat kolmo k chodníku a zaparkujete i v malém prostoru.
Pro jaké typy postižení jsou tyto vozy vhodné?

Pro lidi s omezenou pohyblivostí i pro lidi na vozíku, kteří mohou sami přesednout. Je
vhodný i pro ty, kteří potřebují ruční řízení. Vůz má klimatizaci, rádio, parkovací kameru i
elektrická okna v základní ceně, takže vám poskytne komfortní jízdu.
Je možné si to někde vyzkoušet?

Po dohodě s dealerem elBlesk elektromobilu je to možné. Při předaní vozu vás samozřejmě zaškolí. Mně vyřídili i papíry spojené s předáváním včetně pojištění a přihlášení
na dopravce. Už vím, co budu dělat místo hodin volného času. Budu jezdit za kamarády a
projíždět moravskými vinicemi...
lnformace k produktu včetně možností přestavby: Mgr. Olga Blohmannová,
obchodní ředitelka
Kontakt: tel.: 602 188 980; info@elblesk.cz; www.elblesk.cz

Rozhovor
Vadí mi dělení světa na zdravé a handicapované
Jana Flechtnerová je na vozíku. Nebyla na něm ale vždycky. Její zkušenost s handicapem je
zajímavá v tom, že se jí pohybové možnosti zhoršovaly pomalu. Postupně se tak proměňovalo to, co už sama zvládnout nedovedla. Jana bere život tak, jak je, a mimo jiné si vytkla za
cíl: přibližovat veřejnosti, co handicapovaní lidé potřebují, kde narážejí na problémy, kdy
jim pomáhat a kdy naopak ne.
Kvůli dědičné nemoci s názvem Charcot-Marie-Tooth se vám pomalu zhoršovala
hybnost zejména dolních končetin. Jaké to bylo, narážet na stále nové limity dle
toho, jak vaše nemoc postupovala?
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Nemoc jsem zdědila od své
maminky, která ji má taky,
byť ona má lehčí průběh a na
vozíku není. Každopádně já
jsem od mala vyrůstala s tím,
že jsem viděla, co mne čeká,
a měla čas to přijmout.

Jak se vaše nemoc vyvíjela?
Už moje první kroky jako
dítě byly nejisté, hodně jsem
padala a zakopávala. Zhruba do svých patnácti let jsem dokázala chodit bez francouzských holí. Pak ale došlo ke zhoršení, což souviselo s tím, jak se tělo v pubertě vyvíjí, a hole
už jsem si musela vzít.
To muselo být těžké, obzvlášť když si vezmu, že jste byla v náročném období puberty.

A víte, že nebylo? Já jsem asi dostala nějaký dar, tohle jsem nikdy neřešila. Dokonce bych
řekla, že jsem to brala jako přednost. Ano, ve škole se mi občas někdo smál a dělal mi naschvály, ale to se některým mým spolužákům dělo, i když žádný handicap neměli. Vzpomínám si, že jsem to mnohdy komentovala tak, že mám mnohem větší mindrák kvůli tomu,
že mám malá prsa, než proto, že musím chodit o holích.
Co se dělo dál, když už jste byla dospělá?

Nemoc se postupně zhoršovala a zhruba před šestnácti lety jsem musela podstoupit operaci nohou. Jeden z příznaků nemoci je i to, že dochází k deformaci kotníků a chodidel. Kotníky najednou přestaly držet, nemohla jsem se skoro postavit. Bylo potřeba mi je zpevnit.
Operace dopadly dobře, kotníky drží, chodidla mám narovnaná, obuji běžnou obuv.
Jak to, že jste tedy na vozíku?

Pan doktor tehdy podcenil rehabilitaci. Po operaci jsem dostávala léky na bolest, které
jsem dostávat neměla. Navíc jsem kvůli nedostatku pohybu přibrala, došlo k ochabnutí
svalstva, plus ty nevhodné léky, které svalstvo uvolňovaly. Usedla jsem proto na vozík,
protože chůze mi dělala velké obtíže. Chtěla jsem ale dál zkoušet chodit, trénovat, jenže
do toho přišla ošklivá zlomenina nohy, kterou mi museli celou sešroubovat, a s chozením
byl konec. Tehdy jsem vozík přijala do života natrvalo.
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A jak to máte s rukama?
U nich také trochu ztrácím jemnou motoriku, ale zhoršují se méně než nohy. Prognóza je,
že bude docházet k postupnému zhoršování. Věřím ale, že je důležité, jak si to člověk sám
nastaví v hlavě. Žiju v naději, že to zůstane tak, jak je to nyní. Naučila jsem se více poslouchat svoje tělo, snažím se nepřepracovávat. Dřív jsem si třeba neuměla představit, že si
půjdu po obědě lehnout, když jsem unavená. Teď to klidně udělám.
Co jste vystudovala?

Úplně nejdříve učební obor technicko-administrativní pracovnice. Na základní škole jsme
měli matikáře-tělocvikáře, kterému vadilo, že nechodím na tělocvik, a zkazil mi vysvědčení z matematiky. Já jsem vždycky byla trochu rebelka, tak jsem si řekla, že když si o mně
myslí ve škole, že jsem hloupá, půjdu na učňák místo na gympl. Nakonec jsem za něj ráda,
naučila jsem se mnoho praktických věcí, ale pak mi naštěstí došlo, že by se mi hodila i maturita, a dodělala jsem si ji.
Co bylo dál?

Vždycky jsem toužila dělat policistku nebo kriminalistku. Na policejní akademii mi ale
řekli, že jsou tam povinné fyzické testy. Shodou okolností jsem ale tehdy četla někde rozhovor s Miroslavem Antlem (český právník a politik, pozn. red.), který působí na univerzitě v Hradci Králové, vyučuje tam trestní právo na katedře sociální patologie.
To vás zaujalo?

Přesně tak, podala jsem přihlášku a začala tam studovat. Následně jsem šla na magistra
na sociální pedagogiku. Během studia jsem dostala nabídku spolupracovat na výzkumu
na téma sexuální zneužívání handicapovaných. Výzkumníci si mysleli, že mám k handicapovaným blízko a že bych je v rámci výzkumu mohla oslovovat. Tehdy jsem si uvědomila,
že – a teď to bude znít divně – mi ale jsou handicapovaní lidé vlastně cizí, že jich moc neznám, že žiji život s lidmi zdravými a jako zdravá. A tak jsem se rozhodla si ještě vystudovat rozšiřující obor speciální pedagogiku.
Jakou práci jste pak dělala?

Po škole jsem chvíli pomáhala drogově závislým. Pak jsem se zamilovala a odešla z východních Čech do Kutné Hory. Do toho přišly operace nohou. Tehdy jsem se rozhodla, že si
založím studio a budu radit ženám, jak se oblékat, do toho jsem prodávala módní doplňky.
Pořád mě to táhlo zpět do oboru, a tak jsem si později udělala výcvik koučování a rozšířila
si profesní kvalifikaci o kariérové poradenství a tím se živím dodnes.
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Žijete v Kutné Hoře, kterou jste zažila jako žena, která chodí o berlích, a pak následně jako žena na vozíku. Jak na tuto změnu vzpomínáte?
Byl to masakr. Už i předtím jsem občas vozík používala, třeba když jsme šli na delší výlet,
který bych celý neušla. Nebyl to pro mne tedy šok v tom smyslu, že jsem najednou usedla
na vozík. Musím přiznat, když si na vozík sednete naplno, tak se najednou objeví bariéry,
které si dosud člověk neuvědomoval. Úzké dveře, vyšší prahy, vysoko umístěné vypínače
či nedostupné toalety. Situace se ale postupně zlepšuje.

Někde jsem četla, že jste platila víc peněz v hotelu, když jste chtěla bezbariérový
pokoj.
Ano, protože je některé hotely nabízely jako nadstandard. To se mi stávalo spíše dřív. Co
je pro mne stále náročné, je, že než někam jedu, musím si dopředu prověřit, zda je hotel
skutečně bezbariérový. Po mnoha zkušenostech, když jedu do neznámého hotelu, žádám
recepci, aby mi zaslali fotografie pokoje, sociálního zázemí, přístup z parkoviště. Stalo se
mi například, že jsem přijela do hotelu, který prezentoval bezbariérovost, a před toaletou
byl schod a chyběla madla.
Na co ještě ve vašem životě narážíte a štve vás to?

Jednou mne k lékaři doprovázela osobní asistentka. Lékař mě přehlížel a o mém zdravotním stavu nemluvil se mnou, ale s asistentkou. Kamarádka vozíčkářka se zase setkala s
tím, že sestřička nechtěla doprovod pustit s ní do ordinace. Přitom ona potřebuje pomoci
s přesunem na vyšetřovací lůžko a s oblečením.
Jaký je podle vás největší problém ve vztahu handicapovaných a zdravých lidí?

Komunikace. Stačí se úplně jednoduše ptát, jestli můžete handicapovanému pomoct a jak.
Když odbočím od vozíčkářů k nevidomým, často od nich slyším, že se jim stane, že stojí
na přechodu a najednou jim někdo vrazí ruku pod paži s tím, že ho převede. Správné je k
člověku přijít, oslovit ho a zeptat se nejprve, zda nepotřebuje pomoct a případně jak konkrétně. Mně se zase jednou stalo, že mi kamarádka nabídla, že mi vezme kávu, což jsem
ocenila, protože když jedu na vozíku, mám plné ruce. V momentě, když jsem zastavila,
měla ale tendenci mi dát sama napít, držela mi kelímek u pusy.
Vy jste dříve upozorňovala na to, že chybí kariérové poradenství pro handicapované. To už se zlepšilo?

Ano, například v rehabilitačních zařízeních pracují sociální pracovnice, které si průběžně doplňují potřebné vzdělání. Běží řada vzdělávacích projektů Evropské unie z různých
fondů. Pro lidi, kteří se s handicapem nenarodí, ale získají ho ze dne na den, je náročné se
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s tím smířit, přijmout fyzické omezení. Často přicházejí i o své partnery, kteří tuto změnu
neustojí. Takového člověka je potřeba motivovat, ukázat mu, že život může pokračovat
dál. Naštěstí dnes už na trhu existuje velké množství kompenzačních pomůcek, které vám
pomohu, abyste byla soběstačná. Co mě rozčiluje, je, jak jsou tyto pomůcky drahé, jde o
neskutečný byznys. Následně je nutné řešit návrat do zaměstnání, jakou práci můžete dělat, pokud se nemůžete vrátit tam, kde jste dříve pracovala.

Asi v každém rozhovoru s vámi se zmiňuje, že jste se ve svých pětadvaceti letech
stala první českou handicapovanou modelkou. Kde se vzal ten nápad?
Nebyl to můj sen, spíš šlo opět o moje rebelství. Vzniklo to tak, že jsme po státnicích seděli
se spolužáky v hospodě a bavili se o tom, jak se svět stále dělí na zdravé a handicapované.
A najednou se tam vylouplo téma, proč by někdo handicapovaný nemohl být třeba modelka nebo model. A tak jsem z legrace oslovila několik modelingových agentur a jedna se
ozvala.
V té době jste vlastně ještě na vozíku nebyla. Co jste dělala, fotila, či byla na módních
přehlídkách?

Nejčastěji mne fotili. Dostala jsem se na titulní stránky časopisů, což byl jeden můj splněný cíl. Ten druhý se mi nepovedl: chtěla jsem se dostat na klasickou módní přehlídku, kde
bych vystupovala mezi zdravými modelkami. Zaznamenala jsem, že už se to nyní sem tam
stane, tak jsem spokojená. Za úspěch jsem považovala, že se mi podařilo dostat do Playboye téma o sexualitě handicapovaných. Po dvou třech letech jsem modelingu nechala,
nenaplňovalo mě to.
To je asi logické, že jste u toho nevydržela, když to byla spíš nějaká vaše symbolická
ukázka toho, že se nemá člověk nechat omezovat.

Přesně tak. Většinu hranic si totiž určujeme my sami ve svých hlavách. A navíc, člověk s
handicapem může žít pestřejší život, než mnohdy vede člověk zdravý.
Máte ještě v hlavě nějaké další plány, které se týkají života handicapovaných?

Ráda bych, aby se veřejně začalo více mluvit o tématu etikety a komunikace s handicapovanými. To se týká toho, o čem už jsme mluvily, třeba doprovodu k lékaři, ale třeba i
doprovodu na společenské akce.
Co tím myslíte?
Já třeba miluji divadlo a často do něj chodím, kolikrát se mi už stalo, že uvaděčka řekla
mému doprovodu: Tamhle ji postavte, ať nepřekáží. Chápu, že to asi nemyslela zle, ale
každý by si měl uvědomit, jak se u toho člověk na vozíku cítí, když něco takového uslyší.
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JANA FLECHTNEROVÁ (* 1979)
Studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, nejprve v roce 2002 absolvovala bakalářské studium sociální patologie a prevence, na to navázala magisterským
studiem sociální pedagogiky a následně ještě speciální pedagogiky. Pracovala s dlouhodobě nezaměstnanými a problémovými klienty na Úřadu práce v Kutné Hoře. Předtím
působila na Oblastním inspektorátu práce, kde se zaměřovala na nelegální zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Absolvovala akreditovaný výcvik v koučování, nyní se živí
jako koučka a kariérní poradkyně. Má ráda adrenalinové sporty jako rallye nebo skok padákem, dříve se věnovala paraboxu (box lidí na vozíku).

Barbora Postránecká, Reportér Premium, 28. 4. 2021

Zdravotnictví
Omlazená Vesna
Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních je vlajkovou lodí tuzemské péče o malé pacienty s neurologickými a ortopedickými diagnózami se speciálním zaměřením na dětskou
mozkovou obrnu. Desetitisíce jich prošly ikonickou budovou, od jejíhož otevření letos
uplynulo 40 let. K pomyslným narozeninám dostala kompletní rekonstrukci některých
částí.
Ve srovnání se skutečnými velkými plavidly brázdícími moře by Vesna svými rozměry,
kapacitou i vybavením směle obstála. Projekt zasazený do lesnatého záhybu stranou od
zbylé zástavby byl pojat velkoryse, vzniklo tak vlastně malé město ve městě s vlastní školou, kinosálem, bazénem a bistrem. Projekt byl svěřen Italům, vybavení svou moderností
i designem předběhlo dobu československé socialistické reality. Lustry s nastavitelnou
intenzitou světla, výtahy či dveře na fotobuňku i další podobné detaily nebyly standardem
ještě dobrých patnáct let a kupříkladu bazén s posuvným dnem fascinuje dodnes.
Přesto za čtyři dekády dobré služby už ledacos podlehlo zubu času, změnily se také standardy služeb. Když byla před osmi lety odvrácena hrozba privatizace se změnou účelu
stavby, současné vedení lázní směle přistoupilo k doposud největší investici do modernizace alespoň některých částí objektu.
Jen několik týdnů před naší návštěvou byla dokončena úprava dvou oddělení za přibližně
103 milionů korun. Prostory se výrazně proměnily a pamětník by nepoznal, že se ocitl na
Vesně, která si ovšem na jiných místech stále zachovala mnohé z původní vizáže.
Pamětníky jsem zmínil zcela záměrně – není jich totiž v ČR ani v celém světě málo. Pobyty
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na Vesně se generaci současných třicátníků až čtyřicátníků nesmazatelně zaryly pod kůži.
Oproti prvním dvěma dekádám fungování, které zmíněná generace pamatuje, došlo však
k několika zásadním posunům jak na poli rehabilitačních technologií, tak po stránce organizační.

Zatímco v 80. a 90. letech zde trávily pobyty děti v rozmezí 3–18 let samy, během nového milénia začaly zdravotní pojišťovny běžně hradit pobyt také jejich doprovodům. Mohl
se tak snížit i věk pro příjem k léčbě (kromě respiračních indikací), takže po předchozí
dohodě se zde objevilo už i osmiměsíční miminko. Naopak u některých poúrazových či
onkologických stavů lze překročit hranici dospělosti.
Při rekonstrukci tak vznikly
nové nadstandardní dvoulůžkové apartmány, v nichž
bydlí společně dítě a doprovod (zpravidla jeden z rodičů). Stále však platí, že se
zde cílí na pacienty s dětskou
mozkovou obrnou (DMO) a
dalšími neurologickými poruchami či ortopedickými
vadami, společně se skoliózami a respiračními onemocněními. „Naše kapacita
je 185 dětí a zahrneme-li do toho i detašované ubytování v objektu Réva, které se nachází
ve městě, jedná se o 200 pacientů,“ vypočítává ředitel státních léčebných lázní Martin Voženílek a upřesňuje, že pobyty jsou možné ve dvou režimech – lázně nebo odborný léčebný rehabilitační ústav. Ten tvoří ve Vesně 50 lůžek.

Rozdíl je především v délce pobytu a intenzitě procedur. Zatímco lázeňské pobyty jsou
striktně 28denní (jen výjimečně lze u zdravotní pojišťovny požádat o prodloužení na 42
dnů), rehabilitační pobyt bývá šest týdnů, ojediněle osm. Ovšem může být předepsán i
dvakrát ročně a zahrnuje intenzivnější péči. „Nabízíme také speciální neurorehabilitační
pobyty pouze pro pacienty s DMO, které tvoří dva 28denní pobyty během roku, přičemž
dochází k porovnání vstupních a závěrečných testů,“ dodává ředitel Voženílek.
Primář Jan Podojil vidí v přítomnosti rodičů převážně pozitiva. „Dřív mohli jezdit rodiče jen na víkendové návštěvy nebo zde museli pracovat, aby si pak dítě vzali odpoledne
na tříhodinovou procházku. To je z dnešního pohledu asi už nepředstavitelné. Pojišťovny
hradí doprovodu pobyt zcela automaticky u dětí do šesti let. U těch ostatních záleží na
schválení, ale nedělají s tím problémy. Dnes jsou tu tedy děti bez doprovodu už jen na
oddělení 4. A, což představuje přibližně 40 lůžek. Výhodou je, že rodič vidí podrobně re-

27

habilitační postupy a dítě se cítí lépe. Nezanedbatelný je i psychologický přínos kontaktu
mezi rodiči navzájem. Mohou sdílet své starosti i zkušenosti.“

Samotné doprovody tvoří převážně maminky, ovšem jezdí i tatínkové nebo prarodiče. Během pobytu se mohou prostřídat, což také často dělají. Neustálá přítomnost rodinných
příslušníků má pochopitelně i svá specifika. Občas je potřeba něco trpělivě vysvětlit a
smířit se s tím, že lidé jsou různí. I proto byla zavedena pozice sociálního pracovníka a
ombudsmana. „Rodičům často chybějí informace, nevědí si rady, tápou. Naší úlohou je tak
i poradenství. Kromě toho pořádáme také odborná sympozia nebo konferenci Cerebrocon,“ konstatuje ředitel Martin Voženílek.

Změny s přibývajícími doprovody dobře vnímá také vedoucí vychovatelka Libuše Pavlíková: „Před 25 lety nás bylo třináct vychovatelek. Dnes nás zbylo pět. Věnujeme se hlavně dětem, jež jsou tu samy. Děláme muzikoterapii, organizujeme různé akce, promítáme filmy.
Na některých starších dětech s doprovodem je vidět, že by se třeba rády také víc zapojily,
ale přítomnost maminky jim v tom spíš brání. Popravdě řečeno, u některých teenagerů si
občas říkám, jestli by jim z pohledu socializace víc neprospělo budování samostatnosti v
kolektivu vrstevníků.“
Dotýká se tak aspektu, na který bývalí „absolventi Vesny“ často vzpomínají, a toho, jak jim
lázně prospěly v samostatnosti. Záleží ovšem pochopitelně na individuálních možnostech
a konkrétním příběhu každého člověka.
Nemalou část investice představovala i modernizace samotných terapií. Vesna vedle klasické fyzioterapie a vodoléčby, které jsou stále základem, nabízí také psychologa, logopedii, místnost snoezelen nebo skupinovou a individuální ergoterapii. Pro ni vznikla například speciální bezbariérová kuchyň a byly pořízeny robotické prvky pro nácvik jemné
motoriky horních končetin.
Výraznou modernizací a rozšířením prostor pak prošla elektroléčba a magnety, kde se objevila řada nejnovějších přístrojů zahrnujících i interaktivní prvky, díky nimž terapie malé
pacienty víc baví. Podobně je tomu i u pomůcek pro nácvik chůze.

A co čeká Vesnu dál? Vzhledem k omezeným finančním zdrojům, do kterých zasáhla i současná pandemie, nelze předpokládat brzké pokračování úprav. Lázeňský ředitel Martin
Voženílek by však rád uspěl s projektem na zateplení budovy a výměnu oken. „Ukázalo se,
že italský projekt, který v době svého vzniku předběhl dobu, nás teď trochu dohnal. Projevuje se to především na energetické náročnosti objektu, který se svým pojetím hodí spíš
do Středomoří než do horských podmínek Krkonoš.“ Vesna tedy možná brzy dostane nový
háv a bude tak víc připravena nejen na jaro, k němuž odkazuje její název, ale především na
zimu, jíž si v Janských Lázních užije vrchovatě.
Radek Musílek (www.muzes.cz)
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Léčebné návrhy od pojišťoven poklesly o 40 %
Martin Voženílek na postu ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně působí přes tři
roky. Ještě před pandemií začal s rekonstrukcí proslulé dětské léčebny Vesna. Jak se celá
situace promítla do chodu lázní a jak se dívá na lázeňské vouchery?
Když jste nastoupil na post ředitele, plánoval jste dlouhodobější koncepci rozvoje
lázní. Patřila rekonstrukce Vesny do tohoto rozvoje?

Návrh koncepce rozvoje lázní byla podmínka výběrového řízení na post ředitele, její součástí byla i rekonstrukce DL VESNA, kterou jsme začali realizovat v roce 2018 a postupně
chceme pokračovat v dalších letech. Nyní je v plánu realizace zateplení celé budovy a výměna oken.

Rekonstrukce trvala dva roky, z toho jeden byl rokem pandemie, zdržely se nějak
práce právě kvůli restrikcím?
Když jsme v průběhu března řešili, zda v rekonstrukci pokračovat 2. etapou, byl již ekonomický výhled velice nejistý. Rozhodli jsme se však rozšířit úvěrování a v této významné investici pokračovat, abychom byli připraveni nabízet naše služby v plné míře, až se
pandemická situace srovná. Naštěstí se rekonstrukce nijak významně kvůli restrikcím ani
nemocem neprodloužila.
Jak Státní léčebné Janské Lázně zasáhla pandemie, o jakých ekonomických propadech mluvíme?

Janské Lázně skončily loňský rok se ztrátou 35 mil. Kč, nyní je v jednání znovu aktualizace
kompenzační vyhlášky za rok 2020, tak předpokládám drobné ponížení ztráty z důvodu
navýšení úhrad cca o 6 až 7 mil Kč. Ztráta však byla plánovaná právě z důvodu uzavření
části provozu léčebny kvůli rekonstrukci. Ta však měla být zcela pokryta z finančních rezerv. Bohužel další propad tržeb nám rezervy zcela vyčerpal.

Jak velké % tvořila zahraniční klientela a jaká máte očekávání, kdy se vrátí?
Janské Lázně se primárně zaměřují na léčbu klientů, kterým je péče hrazena z veřejného
zdravotního pojištění. Objem tržeb ze samoplátecké klientely se pohybuje okolo 25 % a ta
zahraniční je mírně přes 5 %. Pevně doufám, že od příštího roku budeme moci opět nabízet léčebné pobyty pro klientelu z ruských i arabských zemí tak, jak jsme předpokládali.
Také pro tyto klienty byla zmíněná rekonstrukce původně zamýšlena. V letošním roce
budeme cílit primárně na tuzemskou klientelu. Rád bych se mýlil, ale nepředpokládám, že
se situace letos nějak razantně změní a návrat klientů ze zahraničí bude nějak významný.
Nyní lze poskytovat jen rehabilitační a lázeňskou péči, které jsou alespoň částečně
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hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Máte dostatečný přísun pacientů, když
se v mnoha nemocnicích odložila neodkladná péče?
I tento segment klientů je výrazně omezen než před začátkem pandemie. Jen v letošním
roce zaznamenáváme pokles došlých léčebných návrhů od zdravotních pojišťoven o 40 %
ke stejnému období loňského roku. To nasvědčuje tomu, že lidé mají buď obavy do lázní
jet a nechat si návrh vypsat, ale také mají omezené možnosti jak u praktických lékařů, tak
odborných specialistů, kteří návrh na léčbu doporučují. Omezení plánované péče v nemocnicích je samozřejmě také velký problém pro celý segment následné péče.
Vyhnuly se vaše lázně šíření koronaviru, nemuseli jste omezit provoz kvůli karanténním opatřením?
Janským Lázním se šíření koronaviru bohužel nevyhnulo a stejně jako celé Trutnovsko
jsme na začátku letošního roku zaznamenali zvýšený výskyt onemocnění jak u klientů,
tak mezi zaměstnanci. Díky plošnému testování a omezení provozu se však situace velice
zlepšila a nyní je výskyt pozitivních výsledků velice ojedinělý a jsme připravení po ukončení všech omezení spustit provozy na plné kapacity.

Jaké bylo léto 2020 v Jánských lázních? Využívaly se zde státní vouchery, byl o ně
zájem?
Po uvolnění restrikcí samozřejmě narostl zájem o lázně a tím i obsazenost a bezpochyby i díky voucherům. Nicméně větší význam by měl voucher v podzimním období, kdy
by mnohem více motivoval klienty k rezervacím v méně zajímavém období. Bohužel v
té době byla lázeňská péče opět omezena a vouchery nebylo možné realizovat. Věřím, že
díky prodloužení voucherů až do konce roku 2021 se situace opět zlepší.
Jakou státní podporu jste využili, a byla vám vyplácená včas?

Lázně vedle zmíněných voucherů, čerpají také podporu z programu Antivirus a Covidgastro uzavřené provozovny. Další formy podpory z důvodu právní subjektivity státního podniku nebylo možné realizovat. S vyplacením podpory jsme nezaznamenali žádný problém
ani prodlevu.
Letní sezona pomalu klepe na dveře, co v Jánských lázních chystáte?
S plánováním na léto zatím čekáme na vývoj pandemie v ČR. Rádi bychom uspořádali alespoň menší kulturní akce i pro veřejnost, ale vše samozřejmě záleží na situaci. Žádné další
investice nyní nerealizujeme, ale pokud to jen trochu půjde, jsme připraveni nabídnout v
letní sezóně všechny služby, na které jsou u nás zvyklí.

Cestování bez bariér
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Cestování bez bariér
Karlovo náměstí již 46. bezbariérovou stanicí pražského
metra
Stanice Karlovo náměstí na lince B se stala již
46. bezbariérovou stanicí pražského metra.
Dvě dvojice výtahů byly uvedeny do provozu
v úterý 25. května 2021.
Díky vybudování dvou dvojic výtahů s přestupní chodbou, se stanice Karlovo náměstí
na lince B, stala již 46. bezbariérovou stanici
pražského metra. První dvojice výtahů začíná uprostřed nástupiště, odkud se cestující
dostanou do přestupní chodby, která vede k
dolní stanici druhé dvojici výtahů, kde končí placený prostor. Druhou dvojicí výtahů
se cestující dostanou do Václavské ulice, ke
vstupu do Václavské pasáže.
Cestující vpražské hromadné dopravě mohou
být informováni ostavu bezbariérových zařízení formou bezplatných informačních SMS
zpráv. Nastavení informačních SMS lze na
webu www.dpp.cz.

K získání informací o bezbariérové přístupnosti doporučujeme také aplikacia webovou
stránku VozejkMap, nabízející mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v
celé ČR i v zahraničí. V současné době Vozejkmap zahrnuje více než 12 500 míst. Místa
vkládají samotní uživatelé mapy nebo provozovatelé jednotlivých bezbariérových míst a
data ověřuje administrátor.
Zdroj: www.dpp.cz
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Na Praděd vyjede třináct speciálních autobusů
Praděd je od středy 2.6. dostupný také pro seniory a osoby se sníženou mobilitou. Speciální autobusy na Praděd budou vypravovány do konce srpna.
Ve středu 2.6. poprvé vyjede speciální autobusová linka až k vysílači na Pradědu. Letos
pojede takových spojů celkem třináctkrát, aby ani méně pohybliví a starší občané nebyli
ochuzeni o zážitky z nejvyššího vrcholu Jeseníků.

„Pro letošní rok se nám podařilo zajistit povolení k 13 výjezdům autobusem k vysílači na
Pradědu. První výjezd bude již 2.6.2021 a další budou následovat každou středu. Jedná se
o jedinečnou příležitost, jak mohou hendikepovaní občané a občané starší 65 let navštívit
nejvyšší horu Jeseníků. Na linku nasazujeme nízkopodlažní autobus umožňující přepravu
až 3 vozíčkářů,“ sdělil oblastní ředitel Z-Group bus Jan Širc.
Speciálně vypravovaná linka je určena pouze cestujícím starším 65 let a majitelům průkazů ZTP bez omezení věku. Kapacita autobusu je 38 cestujících.
Autobus bude vyjíždět v 9.50 hodin z Karlovy Studánky, a k vysílači na Pradědu dorazí v
10.25 hodin. Na cestu zpět z Pradědu vyrazí ve 12.15 hodin a do Karlovy Studánky se vrátí v 12.50 hodin. Cena jízdenky je 190 Kč. Jízdenky je možné rezervovat a koupit on-line
prostřednictvím e-shopu na adrese napraded.reenio.cz.
Výjezd na Praděd navazuje na linku 910110 Hrabyně – Opava – Krnov - Karlova Studánka.
Při zpáteční cestě budou mít cestující hodinu čas mezi příjezdem a odjezdem v Karlově
Studánce, který mohou využít k prohlídce lázní.

Rezervace cestujícího na invalidním vozíku z Výjezdu na Praděd bude platná také jako
místenka na linku 910110 v obou směrech.

Vyhlídka na Pradědu ve výšce 80 metrů je přístupná výtahem. Za dobrého počasí je odtud
krásný rozhled na Lysou horu, Sněžku a Radhošť. Při velmi dobré viditelnosti dokonce na
Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku nebo Nízké Alpy v Rakousku.
Zdroj: denik.cz
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Rokokový sál opraveného hradu ve Strakonicích bude
přístupný i pro vozíčkáře
Výrazný počin v historii muzejnictví. Tak mluví odborníci o rozsáhlé rekonstrukci strakonického hradu, který nyní nabídne unikátní expozici o maltézských rytířích. Opravy
trvající více než dva roky jsou u konce, ale lidé si budou muset na prohlídku ještě počkat
zřejmě do podzimu.
„Stavba je sice hotová, ještě ale budeme mít zavřeno. Děláme interiéry a expozice. Počítáme, že bychom měli hrad kompletně otevřít na podzim,“ potvrdila Ivana Říhová, ředitelka
Muzea středního Pootaví, které je součástí hradu.
Kvůli covidu-19 zatím není přesně stanovený termín. „Například firma, která dělá interiéry, je totiž už podruhé v karanténě. Dodávky se tak zpožďují,“ vysvětlila Říhová.

Už teď je naopak jasné, že se milovníci historie mají na co těšit. Rekonstrukce odkryla unikátní objevy. Jedním z největších lákadel bude nová specializovaná expozice maltézského
řádu.
„V rokokovém sále budou k vidění celoplošné nástěnné malby objevené v bývalé komendě, které spadají do první třetiny 18. století,“ popsala Říhová s tím, že výmalba od země po
strop byla překvapením i pro restaurátory.

„Tušili jsme, že by tam mohly malby být, proto se dělal předrestaurátorský průzkum. Co
nikdo nečekal, je, že to bude v takovém rozsahu,“ dodala.

Výjevy zobrazují čtyři průhledy do krajiny. „Restaurátoři se neshodují, jestli je to severní
Itálie, nebo spíš Malta, jasné ale je, že se jedná o jižní krajinu, česká určitě není,“ podotkla
Říhová. Podle památkářů a restaurátora se jedná o unikátní objev právě díky dochování
celých ploch včetně dveřních a okenních nýtů.
„Expozice řádu maltézských rytířů bude patřit k tomu nejlepšímu, co je v České republice
k vidění,“ souhlasí náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch.

V Česku je výstava věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města
jediná.

Oficiálním rokem příchodu řádu na strakonický hrad je rok 1243. Z toho se dochovala
listina, v níž Bavor ze Strakonic daruje právě rytířům řádu svatého Jana Jeruzalémského
kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Od té doby jsou historie řádu a strakonického
hradu spojeny na dlouhá staletí.
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„Je velmi pravděpodobné, že se jeden z Bavorů účastnil křížové výpravy do Svaté země.
Tam se s tehdy církevní charitativní organizací setkal. Byla založena v 11. století při křížových výpravách v Jeruzalémě,“ popsala Ivana Říhová.
Na počátku 15. století, kdy zemřel poslední potomek Bavorů, maltézští rytíři celý areál
koupili. „Ve Strakonicích byli až do roku 1925, kdy své panství, které se mezitím rozrostlo,
prodali,“ dodala ředitelka muzea.

Novou výstavu si budou moci prohlédnout i vozíčkáři. „Snažili jsme se o určitou bezbariérovost, v jedné části hradu je nový výtah, který návštěvníky k expozici maltézského řádu vyveze,“ potvrdila Říhová. Celkově vyšla rekonstrukce na 140 milionů korun, z
toho 108 milionů činí dotace z EU, zbytek hradil kraj.
Při opravách byla nejsložitější statika. Odborníci zjistili, že ani jedna část hradu totiž neodpovídá statickým výpočtům.

„Norma stanovuje určité zatížení na metr čtvereční a tam nám neodpovídalo nic. K trámům se proto dávaly ocelové výztuže. Odborníci si lámali hlavu, jak to napravit. Vyřezávání a zpevňování trámů tak byla náročná práce i z hlediska řemesla,“ vysvětlila Říhová.
Poslední větší opravou prošel strakonický hrad ve 30. letech minulého století, kdy část
vlastnil agrární poslanec Rudolf Beran. Současná rekonstrukce je tak největší po téměř
sto letech.

Zdroj: idnes.cz
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