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Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by Vás to stálo
jedinou korunu?

Jedinou podmínkou je, že nakupujete přes internet. Jestliže ano, stačí
udělat 4 jednoduché kroky.
1. Podívejte se na portál www.givt.cz, zda se mezi zde zaregistrovanými
obchody nachází e-shop, na kterém se chystáte nakoupit.
2. Pokud ano, klikněte na něj a tím se jeho název objeví v políčku „Nákupem na“.
3. Nyní klikněte na políčko „přispívám na“ a z nabídnutých organizací
vyberte Společnost C-M-T.
4. Zbývá už jen odkliknout „Zahájit nákup“.
Tím se dostanete do vámi zvoleného e-shopu a zde již pokračujete v
nákupu, jak jste zvyklí.
Po jeho skončení provozovatel e-shopu pošle předem dané procento ze zaplacené částky provozovateli portálu GIVT.cz, který jej pak po
odečtení provize převede na účet Společnosti C-M-T.
Mezi zúčastněnými e-shopy je již řada známých internetových obchodů
a slevových portálů. Byla by proto škoda, kdybyste nevyužili možnosti
nechat je věnovat určitou část peněz z vaší útraty Společnosti C-M-T.
Předem vám za to děkujeme.
Výbor Společnosti C-M-T
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Vážení přátelé
přinášíme vám nejnovější informace, dotýkající se života zdravotně postižených. Najdete zde mj. novinky ze sociální oblasti, tipy na nové pomůcky na trhu i doporučení na výlety na příští léto.
Naopak zde nenajdete pozvánku na valnou hromadu, která je vždy součástí zimního bulletinu. Důvod je jednoduchý. Nikdo totiž neví, jaká bude
v příštím roce situace, a jestli bude možné valnou hromadu ve Fakultní
nermocnici v Motole uskutečnit. Pokud bude její uskutečnění možné,
budeme Vás dopředu informovat e-mailem.
Věřím a doufám, že se chráníte a většina z vás onemocnění Covid-19
minulo a mine. Přesto vím o pár případech mezi vámi, kteří tuto nemoc
prodělali, a tyto bych rád požádal, zda by se, samozřejmě anonymně,
nechtěli s ostatními podělit o své zkušenosti s touto nemocí.
Někteří z vás se mě ptají, zda nová vakcína proti koronaviru, která by se
v ČR měla objevit na jaře, nebude mít nějaký škodlivý vliv na naši nemoc. Naši spoluppracující lékaři zjišťují bližší informace, kterých je zatím
nedostatek. O všem dostupném vás budeme bezprostředně informovat.
Přeji vám klidné požehnané Vánoce s vašimi nejbližšími a do nového
roku 2021 hlavně to zdravíčko.
Všechny zdraví předseda Michal Šimůnek
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Společnost C-M-T
Členské příspěvky
Výše členského příspěvku je na rok 2020 i 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

Nabídka DVD
Z loňského semináře, který se konal k 20. výročí existence
Společnosti, jsme pořídili videozáznam, který Vám nabízíme ke
koupi.
Cena DVD je 50,- Kč včetně poštovného.
Objednávky prosím zasílejte paní Ivaně Jandové
na e-mail: marting.praha@volny.cz.
Do předmětu emailu uveďte DVD CMT.
Výbor Společnosti C-M-T
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Společenská rubrika
Od 1. října do 31. prosinceí 2020 oslavili životní
jubileum tito naši členové:

			Věra Hamrlová		75 let
			Dagmar Kotlíková
60 let
			František Fedor		55 let
			Michaela Surá		50 let
			Věra Zápotočná
			Pavel Hampl		45 let
			Daniela Janderková
20 let

Blahopřejeme!

Sociální otázky
Vláda schválila zvýšení příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) vláda 25. 9. 2020 schválila navýšení příspěvku pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce. Toto opatření reaguje na postupné zvyšování minimální mzdy. Tedy konkrétně na rostoucí nákladové zatížení
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.
Opatření má zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce.

„I osoby se zdravotním postižením si zaslouží lepší platové podmínky. Aktuálně
je asi 60 tisíc lidí se zdravotním postižením, kteří jsou zaměstnaní. Mám upřím5

nou radost, že Vláda České republiky na dnešním jednání schválila mnou předložený návrh, kterým se této skupině lidí zvýší příspěvek za jejich odvedenou
práci,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Příspěvek se nově zvedne o 800 Kč, tedy na 13 600 Kč, a to s účinností
už za třetí čtvrtletí letošního roku. Příspěvek je poskytován na základě
zákona o zaměstnanosti, jehož příslušné ustanovení umožňuje vládě
svým nařízením jeho maximální částku zvýšit.
V rámci chráněného trhu práce figurují společnosti, zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, s velmi omezenými možnostmi převést
je na jiný druh práce. Fungování zmiňovaných osob je úzce spojeno s
příspěvkem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném trhu práce. Ten poskytuje Úřad práce České republiky.
Zvýšení maximální částky příspěvku souvisí se zvyšující se spoluúčastí
zaměstnavatelů na vynaložených mzdových nákladech osob se zdravotním postižením. V posledních pěti letech totiž tempo valorizace příspěvku neodpovídalo tempu růstu minimální mzdy. V letošním roce je
už částka základní sazby minimální mzdy vyšší než maximální výše příspěvku.
Valorizace maximální částky příspěvku eliminuje negativní dopady na
chráněný trh práce. Tedy dopady na zaměstnanost nejzranitelnější cílové skupiny osob se zdravotním postižením.
Zdroj: Tiskové oddělení MPSV

Po dálnici bezplatně i v roce 2021
Držitelé platného průkazu ZTP a ZTP/P mohou bezplatně užívat dálnice
i v roce 2021.
Problematika osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací je
upravena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to
konkrétně v ustanovení § 20a odst. 1 písm. h).
Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozem6

ních komunikacích, označená číslem 227/2019 Sb.
Od 1. 1. 2021 citované ustanovení § 20a odst. 1 písm. h) zní takto: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním
motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany,
kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo
průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je
postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“
K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně
následující:
• osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle,
• tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
• provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba
sama nebo osoba jí blízká.
Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno
pouze na průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy na průkaz ZTP
či ZTP/P a nikoliv na parkovací průkaz. Umístěním parkovacího průkazu
na předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování vozidla
z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací průkaz sám tedy takto na
dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na
další výše uvedené podmínky.
Pokud jde o přepravu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
a jsou přepravovány do příslušného zařízení, uvádí se v komentáři k §
20a zákona následující: „Problém představuje situace, kdy tato osoba
s postižením je přepravována do příslušného zařízení (např. zdravotnické, školské, rekreační atd.), kde zůstává, zatímco řidič vozidla se vrací
zpět po zpoplatněné silnici. Vzhledem k současnému způsobu zpoplatnění vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t, tedy pouze formou časového
poplatku v trvání nejméně 10 dnů, je zřejmé, že osvobození od zpoplatnění se musí vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu
s postižením vezl. V takových případech je vhodné vyžádat si potvrzení
od příslušného zařízení, o přijetí osoby s postižením.“ Upozorňujeme,
že tato věc není upravena zákonem, je pouze v komentáři k § 20a,
a tudíž není pro policejní orgán závazná a policejní orgán může
postupovat rozdílně.
Zdroj: NRZP ČR
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Vyhrazené parkovací místo
Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je
potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu Vám dnes chceme zprostředkovat informace
o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště.
Legislativa spojená se zřízením individuálního parkovacího místa pro
osoby se zdravotním postižením je roztříštěná a nepřehledná. Oporu
můžeme hledat v zákoně o pozemních komunikacích a v zákoně o silničním provozu. Bohužel nárok na individuální parkovací místo, které je
vyhrazeno na konkrétní registrační značku automobilu, ze zákona nevzniká. Je tedy na silničním správním úřadu, zda povolí zvláštní užívání komunikace a zřízení individuálního vyhrazeného parkovacího místa
pro konkrétní vozidlo.
Některé obce vydávají v rámci samostatné působnosti pravidla (metodiky, vyhlášky apod.), na jejichž základě se rozhodují, zda v konkrétním
případě udělí souhlas se zřízením individuálního vyhrazeného místa,
či nikoliv. Nejčastěji stanoví kritéria klasifikující postižení (zda je osoba
zdravotně postižená držitelem platného průkazu ZTP či ZTP/P), zohledňující skutečnost, zda osoba zdravotně postižená sama řídí, je vlastníkem automobilu, má v místě trvalý pobyt atd. Velmi také záleží na tom,
jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa.
Kde o vyhrazené parkovací místo zažádat
Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené osoby vyřizuje obecní
úřad obce s rozšířenou působností. V Praze či Brně pak úřad městské
části, dle bydliště žadatele. Konkrétně je třeba se obrátit na stavební
odbor, popřípadě na odbor dopravy.
Kdo je oprávněn jednat
Držitel platného průkazu ZTP, ZTP/P, případně zmocněná osoba.
Jaké doklady je většinou třeba k žádosti doložit
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• Vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zřízení vyhrazeného
parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (žádost
byste měli nalézt v elektronické podobě na webových stránkách
daného úřadu či v listinné podobě na příslušném pracovišti)
• Doklad totožnosti
• Kopii platného parkovacího průkazu
• Kopii platného průkazu ZTP či ZTP/P
• Kopii technického průkazu vozidla
Další doklady, které může úřad vyžadovat:
• Situační náčrtek ulice s vyznačením parkovacího místa
• Souhlas vlastníka komunikace
• Souhlas Policie ČR
• Neověřená plná moc v případě zastupování zmocněnou osobou
Ze zákona o pozemních komunikacích nevyplývá povinnost žadatele
o individuální vyhrazené parkovací místo předložit společně s žádostí
souhlas vlastníka komunikace, či závazné stanovisko Policie České republiky. Tyto dokumenty má tedy s ohledem na základní zásady správního řádu obstarat úřad, nikoliv žadatel.
Lhůty pro vyřízení žádosti
Žádost je většinou vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech pak do
60 dnů.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od hrazení poplatku za
správní řízení. Nemusí rovněž platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v trvalém vyhrazení parkovacího místa.
Žadatel však může plně či částečně hradit náklady spojené s instalací
potřebného dopravního značení a případně náklady spojené s projektovou dokumentací.
Další důležité informace
O schválení žádosti klienta informuje příslušný odbor doporučeným dopisem. Rozhodnutí jsou vydávána s různou lhůtou – nejčastěji se povolují vyhrazené parkovací místa po dobu platnosti průkazu ZTP nebo
ZTP/P. Některé obce však rozhodnutí vydávají na dobu 1-2 let.
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Je důležité, aby si žadatel hlídal konec platnosti rozhodnutí a cca
měsíc před koncem platnosti si podal žádost o prodloužení! Takto
podaná žádost o prodloužení bývá pro úřad signálem, že vyhrazené parkovací místo nemá být odstraněno!
Pokud Vám končí platnost průkazu ZTP či ZTP/P a zároveň i platnost
rozhodnutí o vyhrazeném parkovacím místě, úřad přeruší řízení o prodloužení a dá Vám lhůtu pro doložení nového průkazu ZTP či ZTP/P.
V tomto případě sice parkovací místo můžete nadále využívat, nicméně
může dojít ke kontrole Policií, kdy po Vás může být požadováno předložení platného rozhodnutí – v tomto případě je třeba být připraven a
Policii zdůvodnit, proč ještě nové rozhodnutí nemáte vydané.
Žadatelům doporučujeme nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem osobně, telefonicky nebo e-mailem.
S využitím internetu zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Pomůcky
Aby se nemuseli stydět vyjet na ulici. Karel Petruška
říká, že design pro handicapované u nás zaspal a snaží
se to napravit
Tchán grafika a designéra Karla Petrušky je na vozíku. Právě díky němu
si uvědomil, co všechno by bylo třeba vylepšit na produktech pro handicapované a jak by mohl vypadat vozík, který by odpovídal jejich potřebám 21. století.
Inspiraci pro první produkty, na kterých začal pracovat pod značkou Raeda, mu přinesly diskuze s tchánem a později i s dalšími vozíčkáři, třeba
s Honzou Povýšilem, paralympijským sportovcem a sportovním redaktorem, který během našeho rozhovoru testoval prototyp nového vozíku.
S oběma jsme si povídali o designu pro vozíčkáře, dostupnosti produktů
a také o tom, že je český trh ve srovnání se zahraničím v mnoha ohledech zaostalý.
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Jak jste se dostal k designu produktů pro vozíčkáře?
KAREL: Před pár lety jsem se bavil se známou, která je na vozíku,
o tom, že se s ním stydí vyjet na ulici. Připadá si, jako kdyby právě vyjela z nemocnice. Vozíky jsou obecně vnímané jako takové nemocniční
krychle, jejichž design se nijak zásadně nemění už od 19. století a které
nekladou nárok na estetiku. Už tehdy jsem si říkal, že by bylo fajn tohle
změnit. Dalším impulsem byl moment, kdy jsem potkal svou ženu, jejíž
táta je na vozíku, má dobrou práci a potřebuje působit reprezentativně.
Dlouho jsem to téma pak nosil v hlavě, než jsem se potkal s ředitelem
Ergotepu Jiřím Černým a svoje nápady jsem mohl začít uvádět do praxe.
Honzo, je pro vás důležitý u zdravotních pomůcek design, nebo je
vnímáte jakou užitkovou věc?
HONZA: Když jste handicapovaný, zdravotní pomůcka se stává vaší
součástí. Na klasickém nemocničním vozíku se cítíte hrozně. Čím je vozík menší, decentnější, tím se člověk cítí líp. Raději chcete bydlet v Tugendhatu než v nějaké barabizně. S vozíky je to úplně stejné. Když jsem
viděl ty Karlovy aktuální návrhy nemocničního vozíku, vím, že i ta stará
paní se zlomenou nohou se na něm bude cítit jako člověk. To je přece
hrozně důležité.
KAREL: Je fakt, že všude, v nemocnicích nebo obchodních centrech,
máte jeden starý, ošklivě vzhlížející prototyp vozíku. My se v tomhle
ohledu chceme zaměřit na širší veřejnost a změnit pohled na tento produkt.
Jak si představujete kvalitní design pro vozíčkáře? Je u nás obstojný výběr designových produktů?
HONZA: V zahraničí je spoustu zajímavých firem, které se věnují inovacím a designu pro vozíčkáře. Jedna firma teď vyvinula vozík z grafitu,
který váží pět kilo i s koly, má fantastický design, jediná nevýhoda je, že
stojí 250 000 korun. To si nemůže dovolit každý. U nás se teprve teď začíná něco dít, doposud jsme v téhle oblasti zůstali někde v první polovině 20. století. Máme tedy prvních pár vlaštovek, třeba Věra Kunhartová,
která předtím spolupracovala s Kury a pak založila Zdravý design.
Mně osobně se líbí úplně jednoduchý současný design, jak o něm uva11

žují kluci v Ergotepu. A kdybych se zasnil, tak bych ocenil design vozíku, jaký tvoří Honda nebo Toyota pro auta s jejich atypickými prvky.
BMV teď postavil závodní handbike na míru pro Alessandra Zanardiho,
je z karbonu a vypadá fantasticky, nebo italská Aria vyrábí vozíky, na
které se podíváte a prostě je chcete. Západní Evropa a Amerika je v tomhle trochu někde jinde. Hrozná škoda je, že se tomuto segmentu u nás
nevěnuje třeba Škodovka, která má velké designové centrum. Mohlo by
to být zajímavé i pro ně, nejen z hlediska social responsibility. A v neposlední řadě mi tu chybí kvalitní oblečení pro vozíčkáře.
Pokud si chcete pořídit vozík podle vašich představ, je to cenově
dostupné?
HONZA: Nedávno se významně zvýšil příspěvek na aktivní vozíky. Za
50 tisíc už se dá sehnat slušný, relativně kvalitní vozík. Jenom to má
jednu nevýhodu, musí vám vydržet sedm let, což je docela fuška. Musíte
se o něj hodně dobře starat, servisovat, odchází ložiska, musíte měnit
kola, což je hodně drahé.
Jsou firmy, které dokážou vyrobit za tuhle cenu funkční, relativně dobře
vzhlížející vozík, ale samozřejmě pokud chcete opravdu pěkný design
a vozík na míru, tak si připlatíte. U vozíku jde design s dobrou funkčností
ruku v ruce s vysokou cenou.
Co by podle vás měl vozík splňovat?
HONZA: Je fakt, že člověk by měl mít ideálně ty vozíky tak tři, čtyři, na
doma, na ven, do práce a jednu variantu na nákup - ten by měl být zvedací. Já navíc momentálně potřebuju vysoce funkční vozík, se kterým
budu schopný uhlídat svoji dvouletou dceru. Problém je, že tohle všechno musíte mít v jednom vozíku, protože málokdo má půl milionu, aby
si dovolil čtyři vozíky. Proto je těžké navrhnout kvalitní, funkční, lehký
vozík, který splňuje tahle technická kritéria, budete se na něm cítit dobře
a zároveň bude cenově dostupný.
Jaká byla cesta k aktuálnímu prototypu?
KAREL: První prototyp byl vozík, který jsem vyráběl doma na zahradě
s minimálním rozpočtem. Od začátku jsem měl představu jednoduchého, minimalistického vozíku s atypickými prvky - takového, který není
něco, na čem vozíčkář jen sedí, ale co je součástí jeho identity. Od toho
12

momentu vedla poměrně dlouhá cesta k finálnímu produktu. Ladili jsme
jednotlivé funkční prvky, které jsme se snažili dostat do výroby. Třeba
Honza má dnes na testování naše kola, která mají už propojené obruče
s ráfkem dohromady, což má dvě funkce - tím propojením mu chráníme
prsty a také se tím zvýšila robustnost, jednoduše řečeno, kola víc vydrží.
HONZA: Kola sice vypadají robustněji, ale váží o kilogram méně než
běžná kola, jsou odlehčená.
V jakém bodě tohoto procesu jste řešili design?
KAREL: Kupodivu jsme si hned na začátku určili, jak by měl vozík vypadat a teprve podle toho jsme řešili technické funkce a jednotlivé prvky.
Dlouho jsme pak ladili dohromady estetiku produktu s funkčností, což
bylo poměrně složité.
Konzultoval jste výrobu produktů s vozíčkáři?
KAREL: Spolupracujeme pravidelně s lidmi na vozíku z nejrůznějších
oblastí, ale také s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech nebo rehabilitačními centry. V první fázi jsem si půjčil od CZEPY (Česká asociace
paraplegiků) vozík, který jsem týden nepřetržitě používal. Jezdil jsem
po Praze, na nákupy i doma na záchod. Zjistil jsem, jak je složité dělat
i ty nejbanálnější věci. Pokaždé když mi někdo na vozíku zavolal, musel
jsem se zastavit, sundat batoh, vyndat telefon. Hned z tohoto prvního
testování vznikla naše taška Citybag. Chtěli jsme, aby díky ní měli vozíčkáři všechno, co potřebují, po ruce - doklady, telefon, klíče.
Co chystáte za další novinky?
KAREL: Chceme, aby si lidé s handicapem mohli vybírat ze širší nabídky
produktů, aby se mohli rozhodovat podle svého vkusu. Nabízíme kvalitní
české výrobky s jednoduchým, funkčním designem a zároveň se pořád
snažíme udržet tu nejnižší možnou cenovou hranici, aby na naše vozíky dosáhla velká skupina lidí. Neustále ladíme technické detaily, aby si
člověk nespálil ruce, když jede z kopce, lepší polohovatelnost. Budeme
se věnovat repasům vozíků a intenzivně pracujeme na chytré krabičce,
která bude vysílat signál, když se vozíčkář třeba překlopí z vozíku, když
má zdravotní problém atd.
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HONZA: Co je ale nejlepší věc, kterou kluci vymysleli, je to, že krabička
bude vysílat signál, aby člověk změnil polohu, což je hrozně důležité,
aby neměl dekubity. Je skvělé, že na tohle mysleli.
Zdroj: www.czechdesign.cz

Přídavné pohony Klaxon
Mnohaletý pohon invalidního vozíku pouze pomocí vlastních sil vozíčkáře je často příčinou bolesti ramen. Lidé na vozíku tak mají často pocit,
že všechna tíže spočívá na jejich ramenou. Což je výstižná metafora,
uvědomíme-li si, co všechno musí jejich ruce a ramena vykonat. Těmto
bolestem a vysilujícím obtížím lze předejít. Když mechanický vozík doplníme o přídavný pohon, máme rázem všechny výhody „mechaničáku“
(lehká konstrukce, dobrá manévrovatelnost) a „električáku“ (dlouhý dojezd, šetření rukou a ramen, snadné zdolávání nástrah města i terénu).
Elektrické pohony snad všeho možného prožívají v současnosti obrovský rozmach. Připomeňme si automobily, motocykly, skútry, kola, koloběžky, ale také lodě a letadla a další a další dopravní prostředky. Tento
rozmach je způsoben dostupností nových technologií. Proč by se tedy
neměl týkat i vozíků pro hendikepované osoby?
Z níže uvedené tabulky je patrné, že přídavný elektrický pohon má mnoho využití. Kombinace mechanického vozíku a přídavného pohonu vám
úžasně zvýší manévrovací schopnost za téměř všech okolností a poskytne vám mnoho nových zážitků.
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Přední přídavné kolo má celou řadu výhod. Zejména při použití tohoto pohonu je nižší riziko pádu. Dále je důležitá velmi dobrá ovladatelnost a s ní související snadné překonávání překážek. Toto je způsobeno mohutně dimenzovaným centrálním připojením pod sedadlem
vozíku co nejblíže těžišti vozíčkáře, které nepoškozuje rám vozíku.
Centrální uchycení poskytuje taktéž velmi rychlé, snadné a pohodlné
připojování a odpojování invalidního vozíku. Vibrace během jízdy jsou
minimální a nepřenášejí se do vozíku, rám vozíku je méně namáhán.
Klaxon je přední evropský výrobce přídavných pohonů. Firma byla založena v roce 2015, její sídlo je v Rakousku ve Villachu. Nabízí bezkonkurenční škálu přídavných pohonů s ojedinělým a celosvětově patentovaným KLICK systémem a poskytuje největší komplexnost řešení. Ale
hlavně zajišťuje rychlý servis.
Základní řadou je Klick Electric osazený motorem 370 W a 36 V baterií o
kapacitě 5,8 Ah o dojezdu 25 km. Stroj Klick Electric Power je potom vybaven akumulátorem 11 Ah a jeho dojezd činí 50 km. Samozřejmostí je i
možnost verze Tetra či provedení s inverzním plynem nebo motoplynem.
Výkonnou řadou je potom Klick Electric Race a Klick Electric Race Tetra.
Zde už se jedná o stroj o výkonu 1000 W, osazený 48 V akumulátorem
a dojezdu 50 km.
Stejné osazení má Klick Electric Monster. S 20" pneumatikou zvládnete s tímto strojem jakýkoli terén, obzvláště pokud doplníte svůj vozík o
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extra velká offroad kola Fat
Wheels. V tomto případě vás
nezastaví členitý terén, bláto, sníh ani písek na pláži.
Drobný, lehký a mrštný přídavný pohon s „lámacími“
řídítky Klick Electric Mini s
250 W motorem může být
osazen speciální baterií pro
cestování letadlem. Nemůže mít ovšem řídítka Tetra.
Kombinací manuálního a elektrického přídavného pohonu s mechanickým invalidním vozíkem se vyznačuje Klick Electric
Hybrid. Jeho 48 V a 500 W bezkartáčový
motor ve spojení s 20" kolem a vlastní silou vozíčkáře dělá z tohoto stroje rychlík na
zpevněných komunikacích.
K pátému výročí firma Klaxon uvedla v srpnu 2020 na trh limitovanou edici Klaxon
Power Limited Edition, a to i ve verzi Tetra. Stroj má motor o výkonu 750
W a kromě standardní výbavy jako je rekuperace a zpátečka, má vylepšené multifunkční ovládání, vyznačující se adaptivním tempomatem,
režimem comfort a sport, USB konektorem pro dobíjení telefonu.
www.pridavnypohon.cz

Zdravotnictví
Bezbariérové ordinace nejsou evidovány,
využijte VozejkMap
Najít lékaře, který přijímá nové pacienty, je dnes velice složité. Pokud
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má mít bezbariérově přístupnou ordinaci, jde o nadlidský úkol. Přístupnost totiž není striktně požadována ani evidována. Pomozme si navzájem prostřednictvím portálu VozejkMap.
Vezměme si modelový příklad. Vozíčkář odejde ze svého bydliště, řekněme, že se přestěhuje z Plzně do Prahy. Nebo je v nynější situaci provoz jeho ordinace pozastaven a hledá náhradní řešení. Jak bude postupovat? Pokud tipujete, že nejednoduší je oslovit zdravotní pojišťovnu,
tak se mýlíte. Ano, pojišťovny evidují všechny lékaře, s nimiž mají uzavřenou smlouvu, ale dozvíte se pouze odbornost a adresu.
Bezbariérová ordinace? Najdi si sám
Vozíčkář, který hledá například bezbariérově přístupného kapitačního
lékaře je nucen využít internet a telefon a prostě je postupně obvolat. A
to je práce na dlouho. Takto je třeba postupovat u všech odborností: rehabilitace, zubař, neurolog, praktik… Proč tomu tak je naznačuje případ,
který řešila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. „Na jaře se na
zástupkyni ombudsmana obrátil muž pohybující se na vozíku ve věci vyřízení své stížnosti, týkající se návštěvy lékařky. Muž si u krajského úřadu stěžoval mimo jiné na chybějící bezbariérový přístup do její ordinace.
Při snaze o řešení se jasně se ukázalo, že kompetentní orgány přistupují k problematice laxně, v závěru opět padlo pouze „doporučení přijetí
vhodných opatření“. Ano, slibem nezarmoutíš. Ale přístupnost lékařské
péče pro všechny bez rozdílu by měla být požadována jak od zřizovatelů, tak pojišťoven. Ostatně i od nás pacientů. Nikdo z nás nechce navštěvovat například ortopeda se zraněným kolenem v pátém patře bez
výtahu.
Zákon není nápomocen
Stávajícímu stavu nepřímo napomáhá i legislativa. Vyhláška 92/2012
Sb. pouze zmiňuje to, že zdravotnické zařízení musí být umístěno v
nebytových prostorách splňujících obecné požadavky výstavby. Bezbariérový přístup do staveb občanského vybavení (tedy i do staveb pro
zdravotnictví) vyžaduje tzv. bezbariérová vyhláška č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška však platí v plném rozsahu pouze na nové
stavby, proto problém nastává u ordinací ve starších budovách.
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VozejkMap pomůže
Aplikace a webová stránka VozejkMap je interaktivní mapou, která sdružuje bezbariérově přístupná místa. V současné době zahrnuje více než
12 500 míst. Místa vkládají samotní uživatelé mapy nebo provozovatelé
jednotlivých bezbariérových míst a data ověřuje administrátor. Lékaři a
lékárny jsou zařazeni do své vlastní kategorie.
Pomoci ostatním můžete jednoduše
Víte o lékaři, rehabilitaci, lékárně, jednoduše zdravotnickém zařízení,
které je bezbariérově přístupné? V takovém případě vás moc prosíme o
součinnost. Zaregistrujte se a prostřednictvím jednoduchého formuláře
zdravotnické zařízení přidejte do naší databáze bezbariérových míst.
Z vlastní zkušenosti zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Zajímavosti
Vodafone opět vylepšuje tarify pro osoby se zdravotním
postižením
Na základě průzkumu o potřebách lidí se zdravotním omezením Vodafone vylepšuje své tarify pro OZP a zvýhodněnou nabídku rozšířil o pevný
internet a televizi. K jednomu z tarifů navíc přidává Chat Pass zdarma,
díky kterému zákazníci nespotřebovávají data při chatovaní. Nová nabídka pomůže lidem, kteří se i kvůli koronaviru dostali do větší sociální
izolace. Vodafone zároveň podporuje i své zaměstnance se zdravotním
postižením nebo znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů. Díky interní kampani a otevřené komunikaci jich za poslední rok
odkrylo svůj hendikep 4x více než doposud.
Prostřednictvím technologií posiluje Vodafone propojení mezi lidmi. Silná lidská síť je pro osoby se zdravotním postižením klíčovou podporou.
Ať už jsou to čtečky nebo audioknihy pro nevidomé, interaktivní mapy
18

pro vozíčkáře nebo aplikace na online video tlumočení ze znakového
jazyka – využívání všech těchto pomocníků Vodafone podporuje vylepšenými tarify.
Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a osoby závislé na pomoci ve II., III. a
IV. stupni už loni připravil tarif za poloviční cenu: 549,50 korun měsíčně.
V ceně bylo a nadále je neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat (20 GB je třeba každý měsíc aktivovat
v aplikaci Můj Vodafone).
Letos nabídku rozšiřuje o neomezený tarif za 599 Kč měsíčně k internetu na doma.
A k nejlevnějšímu základnímu tarifu, který stojí 299 Kč měsíčně, přidává Vodafone navíc Chat Pass zdarma. Díky tomu se zákazníkům
nepočítají data při chatování třeba v aplikaci WhatsApp nebo Skype.
Nově Wi-fi na doma a Vodafone TV
Kromě přenosné Wi-fi nabízí pro zákazníky se zdravotním postižením,
kteří nemají doma kabelové připojení Wi-fi na doma s neomezeným objemem dat za 359 Kč měsíčně fungující na 4G LTE. Navíc přidává nabídku Vodafone TV Komfort se 110 programy za 289 Kč měsíčně.
Na stávající i nové zákazníky se zdravotním postižením čeká také nový
redesignovaný web, kde je možné všechny služby pořídit online. Více
informací na vodafone.cz/ztp a v přiloženém letáku.
V práci bez diskriminace
Vodafone vytváří vhodné pracovní podmínky zaměstnancům bez ohledu
na věk, pohlaví, kulturní původ nebo zdravotní hendikep. Svým zaměstnancům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nabízí kromě
bezbariérové budovy, možnosti práce z domova, flexibilní pracovní doby
nebo úpravy pracovního prostředí také pět dnů osobního volna navíc,
jeden den placeného volna na komunikaci s úřady a navýšení počtu
zaměstnaneckých benefitních bodů na volnočasové aktivity.
Vodafone dbá na to, aby firemní kultura byla k lidem s postižením co nejotevřenější a aby lidé se zdravotním hendikepem ve firmě své specifické
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potřeby neskrývali. Díky otevřenosti významně roste počet zaměstnanců s úředně uznaným zdravotním znevýhodněním či invaliditou, ačkoli
dříve řada z nich měla zábrany o tomto tématu hovořit.

„Náš interní program pro zdravotně postižené či znevýhodněné osoby nám pomohl pochopit, že i významná zdravotní omezení jsou často neviditelná,“ říká
Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní
bezpečnost, který je ambasadorem této aktivity ve firmě. „Za poslední rok
se zečtyřnásobil počet zaměstnanců, kteří s námi o svých zdravotních problémech otevřeně mluví. Jejich důvěry si velmi vážíme,“ dodává.
Cena Rafael pro aplikaci Cash Reader
Stejně jako v minulých letech byl Vodafone i letos v říjnu součástí konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami). Jde o největší konferenci v Česku zaměřenou na využití
technologií pro osoby se specifickými potřebami, kterou firma podporuje
skrze vlastní Nadaci Vodafone. Letošní jubilejní 20. ročník se uskutečnil
kvůli pandemii poprvé v online prostředí. V živém dvouhodinovém vysílání byla kromě rozhovorů se zajímavými hosty udělena i tradiční Cena
Nadace Vodafone Rafael, kterou nadace dává za nejlepší ICT inovaci
pro zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením. Tento rok ji získali
tvůrci mobilní aplikace Cash Reader, která umožňuje nevidomým prostřednictvím chytrých mobilů rozpoznávat bankovky mnoha zemí světa. Výhru 200.000 Kč využije vítězný projekt mimo jiné na přidání nové
funkce do aplikace, která současně s rozpoznáním bankovky převede
její hodnotu podle aktuálního kurzu do domácí měny.

„Pomocí online živého vysílání INSPO 2020 jsme chtěli ukázat, že videokonference sice přímý prožitek z osobního kontaktu plně nenahradí, ale na druhou
stranu představují mnoho nových možností, především co do přístupnosti publika. Připojit se může větší počet lidí a účastnit se mohou i ti, kteří by dorazit
nemohli. A i touto formou vlastně představujeme praktickou ukázku využívání
ICT inovací, které dokážou zkvalitnit každodenní život nejen lidí s hendikepem,
ale jak nám doba ukazuje, tak i široké veřejnosti“ uvedl Jan Fencl, programový manažer Nadace Vodafone, která je už sedmým rokem generálním
partnerem konference INSPO.
Zdroj: internet
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Košík.cz pomáhá chránit seniory. Zadotoval pro ně
roušky, dezinfekce, vitamíny nebo hotová jídla
Ochranné pomůcky jako jsou respirátory, roušky, rukavice, antibakteriální mýdla, dezinfekce nebo vitamíny podporu imunity. Ale také vybrané
hotová, čerstvě zachlazená hlavní jídla. To vše mohou v současnosti nakupovat senioři nebo jejich blízcí na Košíku s až 52 % slevou. Nabídka,
kterou je možné spolu s ostatními dotovanými potravinami v klubu Plná
péče, určeném seniorům nad 65 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P,
bude platit do odvolání. Nejen senioři zároveň mohou využívat distanční
předání nákupu, při kterém nepřijdou do styku s kurýrem.
Počet závozů potravin do domácností dříve narozených nebo hendikepovaných za poslední týdny na Košíku opět stoupl. Přibývají také nové
registrace do programu Plná péče, který Košík provozuje s Kontem Bariéry.
Košík podle odhadů v současnost rozveze zhruba každý pátý nákup do
domácnosti seniorů nebo lidem, kteří o seniory pečují. Skokově také
přibyl počet dotazů na lince klubu.

„Obsloužit dobře a bezpečně seniory považujeme v současné situaci za společenskou povinnost. Právě na ně, pokud navíc žijí bez podpory rodiny, celá situace dopadá velice náročně,” říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Zajistit
jim dotované základní pomůcky a doručovat jim nákupy bezpečně a bez rizika,
že se venku nakazí jakoukoli sezonní virózou, je pro nás to nejmenší.“
Mezi dotovanými položkami je 28 nových položek jako jsou latexové
rukavice, respirátory FFP2, roušky, antibakteriální a dezinfekční gely
a mýdla. Z prostředků na podporu imunity se jedná hlavně o doplňky
stravy v podobě tablet se směsí důležitých vitamínů nebo rybího olej,
bylinné kapky na podporu průdušek, horký zázvorový nápoj, ale i 100%
rakytníková šťáva.
Zvýhodněná nabídka se týká i čerstvě zachlazených jídel Hotovky by
Košík s garantovanou dobou spotřeby minimálně 3 dny od doručení.
Ty Košík.cz nyní rozváží do všech svých hlavních závozových oblastí a
mohou si je tak poprvé nově dopřát i zákazníci mimo Prahu a okolí. Na
členy klubu Plná péče pak čeká výběr 12 hlavních jídel a polévek s více
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než 10% slevou.
Klub plná péče funguje ve všech hlavních závozových oblastech Košíku
pro všechny seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Aktivace
členství probíhá přes zákaznickou linku. Při prvním nákup kurýr oproti
dokladu ověří věk zákazníka nebo ZTP kartu.
Členové klubu Plná péče si mohou vybírat ze 65 výrobků. Od pondělí
do čtvrtka od 9 do 16 hodin mají dopravu zdarma a cena za dopravu je
jim následně vrácena v rámci kreditů na nákup. V ostatních časech je
doprava zpoplatněná podle běžného tarifu. E-shop Košík.cz je také mohou využívat osoby se zrakovým postižením, protože je uzpůsoben pro
slepecká čtecí zařízení.
Zdroj: internet

Mobilní čety, nová služba pro hendikepované
Cestování hendikepovaných by se mělo zjednodušit díky nové asistenční službě, kterou představila Správa železnic. Mobilní čety by měly být
brzo k dispozici na všech nádražích ČD. Je nová služba cestou vpřed
nebo spíše krokem vzad?
Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu
přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat
předem prostřednictvím elektronického formuláře na https://asistence.
oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice.
Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou
schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v
předem smluvený čas na dohodnuté stanici.
Jak uvedla ČT ve své zpravodajské relaci: „Cestování handicapovaných ve vlaku ani v roce 2020 není úplně bez obtíží. Správa železnic
teď představila mobilní čety, které budou připravené pomoct na všech
nádražích v republice. Na dálkových linkách totiž ministerstvo dopravy
požaduje nízkopodlažní vozy jen výjimečně. Může to znamenat ale ješ22

tě jednu věc. Stát pomalu opouští koncepci nízkopodlažních vozidel na
dálkových linkách. Většina z nich je totiž v klasické konstrukci, která je
výrazně levnější.“
Jde o správný směr, který hendikepovaným pomůže, protože nákup
nových souprav je, i z důvodu ekonomického, zdlouhavým procesem?
Nebo se plíživě blížíme k situaci, kdy bude přeprava hendikepovaného
ještě složitější? Nejde o jakýsi maskovací manévr, jak ospravedlnit nakupování starých repasovaných nemoderních vozů?
Po vzájemné dohodě mezi Správou železnic a NRZP ČR došlo k vytvoření níže uvedené metodiky „Postup zajištění mimořádné pomoci ve stanici“. Je skvělé, že došlo k definování některých problematických situací,
které se mohou při cestě stát, a zároveň je jasně řečeno, jak je řešit.
Dle zatím dostupných informací je služba prozatím v testovacím režimu
a to v pondělí – pátek 6:00 - 20:00, sobota – neděle 7:00 - 17:00. Je asi
jasné, že nejde o ideální model, spíše o kompromisní řešení z dostupných možností s ohledem na co nejširší dostupnost.
V rámci rozvoje a modernizace železniční infrastruktury dochází k tomu,
že některá nádraží již nemají žádné stálé zaměstnance provozovatele
dráhy a dopravců. Tato skutečnost je problematická pro lidi se zdravotním postižením. Systém bude fungovat tak, že pokud si osoba se zdravotním postižením včas objedná jízdenku prostřednictvím informačního
systému CENDIS nebo informačního systému Českých drah, bude jí
zajištěna asistence pro spolehlivý průchod železniční stanicí.
Na základě podnětu NRZP ČR připravila Správa železnic také postup
pro mimořádné situace, aby cestující se zdravotním postižením nezůstali na nástupišti nebo přednádraží bez pomoci.
Pokud by došlo k mimořádné situaci, kdy by klient mohl zůstat po příjezdu vlakem sám na nádraží, ve kterém došlo k náhlé změně stavu
bezbariérovosti ve stanici (např. poruše technického zařízení) a tím k
„uvíznutí“ osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na nástupišti, je připraven postup:
a) Dotčená osoba může kontaktovat „Zákaznickou linku CENDIS“, které
nejprve prověří dostupnost pomoci ve stanici ze strany Provozního ob23

vodu Správy železnic běžnými prostředky.
b) Pokud není v daný okamžik pomoc ze strany Provozního obvodu
Správy železnic dostupná, kontaktuje „Zákaznická linka CENDIS“ pro
zajištění pomoci Hasičskou záchrannou službu Správy železnic, která
mimořádnou pomoc zajistí.
c) Pokud by došlo k situaci, kdy ani pomoc Hasičské záchranné služby
Správy železnic v danou dobu a v dané situaci také nebude dostupná,
zajistí Hasičská záchranná služba Správy železnic pomoc v rámci spolupráce IZS.
d) Dotčenou cestující osobu o zajištění mimořádné pomoci následně
informuje „Zákaznická linka CENDIS“.
Na webových stránkách https://oneticket.cz/#/contact je uvedeno grafické schéma fungování systému „one ticket“ nejen u Českých drah, ale
i u dalších dopravců, kteří budou registrováni v systému CENDIS.
Zdroj: internet

Ochrana osob se zdravotním postižením
není dostatečná
Lidé se zdravotním postižením se stávají častým terčem násilí. Před
předsudečným násilím je legislativa nechrání.
Lidé se zdravotním postižením se stávají terčem předsudečného násilí, vyplývá to z výzkumu organizace In IUSTITIA mezi organizacemi,
které s lidmi se zdravotním postižením pracují. 52 % organizací mělo
v posledních třech letech zkušenost s násilím proti lidem se zdravotním postižením, přes třetinu organizací zaznamenalo ve stejném období
i předsudečné násilí. Jedná se o slovní, fyzické, ale i sexuální útoky.
V naprosté většině případů se poškození se svým napadením na policii
neobracejí.
„Ze zahraničí víme, že lidé se zdravotním postižením bývají často ter24

čem útoku. Informovanost organizací, které tyto lidi sdružují nebo jim
pomáhají, však bývá různá. Překvapilo nás nejen to, kolik organizací
v Česku má povědomí o napadání lidí se zdravotním postižením, ale
také to, že obětí násilí se v nemalé míře stávají také jejich zaměstnanci
v souvislosti s jejich prací. V našem vzorku zaznamenalo předsudečné
napadení svých zaměstnanců někdy v minulosti 18 % organizací,“ uvedl
výzkumník organizace Václav Walach.
Respondenti popisovali celé spektrum předsudečného násilí, od urážení a ponižování neznámými lidmi na veřejně přístupných místech přes
obtěžování a šikanu ve škole, v práci, v obchodě či v místě bydliště ze
strany sousedů až po okrádání, vydírání či fyzické napadání rodinnými
příslušníky či přáteli. Mezi pachateli figurovali také ošetřovatelé v pečovatelské instituci, učitelé ve speciální škole či zaměstnanci státního
úřadu.
Popisované příklady můžeme ilustrovat následujícím případem: Dospělý muž s lehkou mentální retardací a postižením zraku, v důsledku čehož
se hůře vyjadřuje a špatně orientuje v prostoru, byl napaden jiným mužem na vlakovém nádraží. Agresor se do napadeného strefoval slovně,
urážel jej jako „menťáka“, „debila“, „nesvéprávnou socku“ či „slepáka“.
Svůj útok si natáčel na mobil. Dále prohlásil, že „lidé jako on nemají chodit bez vodítek, jsou nesvéprávní a zátěží pro společnost“.
Výzkum byl realizován pomocí internetového dotazníku. Sběr dat se
uskutečnil mezi 23. červnem a 14. srpnem 2020. „Šetření se zúčastnily
dva typy organizací. Menší část tvořily členské organizace Národní rady
osob se zdravotním postižením, která nám pomohla s jejich oslovením.
Ostatní organizace patřily mezi registrované poskytovatele sociálních
služeb lidem se zdravotním postižením, ty jsme sami obeslali emailem
s výzvou k účasti na šetření. Celkově jsme poslali přes 3 000 emailů,“
přiblížil realizaci výzkumu výzkumník Benjamin Petruželka.
Právní úprava se musí změnit
Česká republika, stejně jako jiné státy, postihuje předsudečné útoky
vyššími tresty. Zdravotní postižení nicméně nepatří mezi tzv. chráněné
charakteristiky, které lze využít ke zvýšení trestní sazby. Těmito charakteristikami jsou v platném trestním zákoníku pouze rasa, národnost, příslušnost k etnické skupině, politické přesvědčení a náboženské vyznání,
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včetně jeho absence.
„Trestní zákoník vytváří nerovnost v ochraně skupin ohrožených předsudečným násilím,“ říká ředitelka organizace a advokátka Klára Kalibová. „Netýká se to pouze lidí se zdravotním postižením, ale také lidí
napadaných například pro sexuální orientaci či genderovou identitu.
Přitom máme poznatky, že k takovým útokům dochází. Ukazují to naše
praktické zkušenosti, ukazují to různé studie. Orgány činné v trestním
řízení tuto kriminalitu jako předsudečně motivovanou nesledují, což je
samostatný problém. Obojí by se vyřešilo novelizací trestního zákoníku,
která by zdravotní postižení, sexuální orientaci, genderovou identitu a
jiné chráněné charakteristiky zohlednila.“
Zdravotní postižení, sexuální orientace a pohlaví jsou jako chráněné charakteristiky uznávány antidiskriminačním zákonem i zákonem o
některých přestupcích. Jejich absenci v trestním zákoníku tudíž nelze

ospravedlnit s odůvodněním, že se jedná o prvky, které by byly českému
právnímu pořádku cizí.
Výzkum byl realizován v rámci projektu Právem proti předsudkům a podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z Fondů EHP a Norska.
Zdroj: In IUSTITIA
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Cestování bez bariér
Zámek Konopiště
Zámek Konopiště je poměrně dobře přístupný vlakem.
Nástupiště jsou nově zrekonstruována a přístupná výtahy.
Z nádraží jděte směrem na
náměstí, kde najdete stanoviště eko-vláčku. Ten je uzpůsobený pro přepravu vozíčkářů,
i těch na elektrickém vozíku,
ližiny jsou trvale umístěny pod
sedačkou.
Po vystoupení z vláčku je třeba projít bránou k pokladně. Připravte se
na krátký, ale intenzivní kopeček a kostky, hodně křivé kostky. Pak je
třeba ohlásit svou přítomnost na pokladně, která zkontaktuje ostrahu. Ta
doveze schodolez s vozíkem, na který je třeba si přesednout.
Salony jižního křídla zámku
Jde o jeden ze základních okruhů v nabídce zámku a bohužel jediný
vozíčkářům přístupný. Prohlídku zahájíte v lovecké chodbě s trofejemi
zvěře, ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem. Jen v této chodbě
je jich vystaveno přes 800 kusů. Následuje růžový, sloupový a přijímací
salon. K reprezentaci sloužila velká slavnostní jídelna s nástropní freskou ze začátku 18. století od plzeňského malíře Julia Luxe, na kterou
navazuje přípravna. Prohlídka pokračuje apartmány, které obývali v roce
1914 německý císař Vilém II. a jeho pobočník admirál Alfréd Tirpitz. K
těmto místnostem patří i koupelna z roku 1900.
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
1. okruh - přístupný po širokém schodišti (cca 40 stupňů), vlastní pro
hlídková trasa v úrovni 1. patra
2. okruh - prohlídková trasa vede 1. - 3 podlažím, po úzkých schodiš
tích, není vhodné pro vozíčkáře
3. okruh - výstup do 3. patra, vlastní prohlídková trasa v úrovni
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tohoto patra
Při návštěvě 1. okruhu lze pro výstup po schodišti využít schodolez Liftkar PT Universal 160. Upozorňujeme, že z technických důvodů lze na
1 prohlídku vyvézt max. 3 vozíčky (baterie se musejí dobíjet).
Park zámku
Pro vozíčkáře je nejjednodušší využít na kratší procházku přilehlého
parku. Zcela bez problémů je přístupná Růžová zahrada i velký Tropický skleník, kde je možné zakoupení mnoha rostlin. Ti zdatnější mohou
procházkou objet rybník zámku. Terén je rovinatý, místy písečný a po
cestě se můžete kochat několika neopakovatelnými výhledy. Velké přízni se těší také zámecký medvěd Jiří, který má výběh na východní straně
zámku v místě bývalého příkopu.

Národní přírodní rezervace Kladská
Slavkovský les je jednou z nejstarších přírodních rezervací v republice.
Jde o zcela ojedinělé území s velice cenným souborem rašelinišť, která
díky atypickému kyselému prostředí obývají vzácné rostliny i živočichové.
Největší přírodní rezervace na Karlovarsku dosahuje téměř 300 ha a
leží v nadmořské výšce od 800 do 930 metrů. Na rašeliništích najdete
charakteristické druhy rostlin a živočichů, které se přizpůsobily zdejšímu
kyselému prostředí a málo výživné půdě. Kromě smrku ztepilého tu můžete najít i zakrslé dřeviny jako borovici blatku, borovici kleč nebo břízu
pýřitou. Z keřů se zde daří borůvce bažinné nebo klikvě žoraviné. Z bylin
můžeme jmenovat masožravky jako je tučnice obecná a rosnatka okrouhlolistá. Ohrožené druhy zvířat tu zastupují třeba vzácný tetřev hlušec
nebo čáp černý. Běžná je tu například zmije obecná či skokan hnědý.
Část rezervace je bezbariérově upravena můstkovými chodníčky. Prochází naučnou stezkou v části zvané Tajga.
Naučná stezka Kladská začíná před loveckým zámečkem v Kladské a
dále vede kolem Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga. Je zaměřená na kompletní charakteristiku této
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významné části Slavkovského lesa.
Bezbariérové zastávky:
• Naučná stezka Kladská - Smysl a význam ochrany Slavkov
ského lesa, znak CHKO a symbolika rostliny Arniky chlumní,
geologický vývoj oblasti Slavkovského lesa, dřeviny bývalého
zámeckého parku na kladské
• Osada Kladská - Historie osady Kladská, obyvatelé Kladského
rybníka
• Lesní porosty - Minulost a současnost lesních porostů ve Slav
kovském lese
• Fauna kladských rašelin, vznik vrchovišť a rašeliny - Slatiniště,
přechodová rašeliniště, vrchoviště
• Květena kladských rašelin
• NPR Kladské rašeliny - Nejcennější hodnoty území Slavkov
ského lesa, jednotlivé části NPR
• Dlouhá stoka - Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském
lese a technická památka plavební kanál Dlouhá stoka
• CHKO Slavkovský les - Popis území a jednotlivých místně
chráněných území ve Slavkovském lese
Náročnost - rovinatý terén štěrkopískové cesty a dřevěné vyvýšené
chodníky z prken. Stezka je provedená jako
bezbariérová. Doporučujeme spíše mechanický vozík s ohledem
na značnou vlhkost prostředí.
Zdroj: www.vozejkov.cz
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Nejen Pražský hrad bez bariér a s průvodcem
Pražský hrad je dominantou nejen Prahy, ale celé České republiky.
Pojďme si jej prohlédnout z pozice vozíčkáře a s komentářem průvodce.
Na co se ještě můžeme v hlavním městě těšit?

Po Pražském hradě a přilehlém okolí se můžete s vozíkem potulovat
prakticky celý den, a přitom obdivovat ohromující krásu místa, které bylo
před tisícem let sídlem českých králů, císařů a prezidentů. Celému areálu hradu dominuje monumentální katedrála svatého Víta, Václava a
Vojtěcha, která je jednou z nejkrásnějších v Evropě. Objevte krásu tohoto symbolu České republiky a místo, díky kterému je Praha jedním z
nejkrásnějších měst na světě.
Autem i tramvají
Na Pražský hrad je možné dojet automobilem nebo tramvají. Zastávka
Pražský hrad je bezbariérově přístupná, je dostatečně vysoká, nechybí
sjezdy z nástupišť. Upravené je i přilehlé okolí, včetně chodníků. Před
vstupem do areálu hradu a k pokladnám musí i vozíčkáři projít bezpečnostní prohlídkou. Teď, v době menšího turistického ruchu, vše probíhá
rychle a bez front. Kousek od kontrolního stanoviště nalezneme veřejné
WC včetně bezbariérového. Je o cca 15 centimetrů vyšší, než je nynější
standard. Nechybí madla ani umyvadlo.
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Vstupné
Vozíčkář i jeho doprovod mají vstup na Pražský hrad zdarma. Bez lístku
se ovšem neobejdete. Do většiny prostor jsou totiž nainstalovány turnikety, které otevřete pouze vložením lístku. Pokladny najdeme na druhém nádvoří.
Jaká místa může vozíčkář navštívit?
Prohlídka interiérů Pražského hradu pro osoby se sníženou schopností pohybu je zajištěna pomocí nájezdových ramp a moderní elektrické
plošiny s nosností 300 kg. Překvapivě snadno je přístupná největší dominanta katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Na tři schůdky je
napevno nainstalována kovová nájezdová rampa. Po jejím vyjetí se vozíčkář může po prostoru pohybovat zcela bez omezení. Katedrálu najdeme na třetím, tedy hlavním a největším nádvoří Pražského hradu. Stejně
tak románskou baziliku sv. Jiří. Jde o nejstarší dochovanou stavbou na
území Pražského hradu, na vozíku jednoduše a snadno přístupnou. Její
interiér je méně zdobný, o to více však vyniká krása architektury.
Starý královský palác je přístupný pomocí nové zvedací plošiny s dálkovým ovládáním a nosností až 300 kg. Je tedy vhodná i pro rozměrnější
elektrické vozíky. Právě v tomto prostoru najdeme Starou sněmovnu,
kde jsou vystaveny kopie korunovačních klenotů v Gočárově vitríně.
Po prohlídce interiérů je možné navštívit i Královskou zahradu, vstup
z areálu Hradu je bezbariérový, u Letohrádku královny Anny je rampa.
Z části je možné navštívit také Zlatou uličku, i když jde o prostor, kde
je asistence druhé osoby nutností. Problematickým je již vstupní turniket. Nově nainstalovaný a nepovedený. Průjezd skrz je obtížný, nájezdy příkré. Po celé délce Zlaté uličky je historický povrch s četnými
nerovnostmi a výstupky. Do prostor domečků vozíčkář povětšině pouze
nahlédne, do interiérů vedou vysoké prahy, ale vzhledem k malým rozměrům místností to vůbec nevadí, od zápraží vidíte vše.
Prohlídka Pražského hradu s průvodcem
Průvodcovské služby vám při prohlídce Pražského hradu určitě doporučujeme. O každém z míst, které společně navštívíte, se dozvíte to
zajímavé a podstatné, navíc srozumitelně a jednoduše v návaznosti na
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historické souvislosti. Takže vám i panovnické starosti přijdou tak trošku
běžné a snáze pochopitelné. Služby průvodce jsou zpoplatněny dvěma
sty korunami na osobu, vozíčkářům je poskytována sleva.
Průvodcovské služby si nejsnáze zajistíte emailem, kde je třeba uvést
počet účastníků a typ používaného vozíku. K realizaci dojde při počtu
minimálně šesti osob. Proto je vhodné oslovit své přátele, kolegy, kamarády, rodinu. Může jít i o zajímavý a originální dárek.
Projděte si i další části Prahy v doprovodu průvodce
Na vozíku se toho dá v Praze již zvládnout mnohem více, není nutné se
omezovat jen na Pražský hrad. Tak tedy, z čeho lze vybírat, pokud máte
zájem komentovaný výklad?
Židovské muzeum
S vozíkem se dá navštívit částečně Klausová synagoga (asi dva schody), Maiselova synagoga (bez bariér), část Starého židovského hřbitova,
Španělská synagoga (je vybavena plošinou, ale momentálně se celý
objekt rekonstruuje), dále pak Staronová synagoga a Židovská radnice.
Malá Strana
Malebná část historického centra, není pro vozík zas až tak náročná, ale
asistenci doporučujeme. Kam je tedy možné dojet s vozíkem? Do Valdštejnské zahrady, Vojanových sadů a s asistencí i na břeh Vltavy, odkud
je krásný výhled na Karlův most,
Přístupná je také Hergetova cihelna, Kampa je pro vozík snáze přístupná kolem kostela sv. Mikuláše směrem na Malostranské náměstí. V případě mechanického vozíku a dopomoci asistenta jsou přístupné i další
části kolem Lennonovy zdi.
Staré a Nové Město
Zůstaneme na malém kousku, a přesto uvidíme mnoho, tak tedy: Náměstí Republiky s Obecním domem a Prašnou bránou, Stavovské divadlo, kde se natáčel Amadeus, Karolinum, kde promují absolventi UK,
Václavské náměstí s pasáží Lucerna, Františkánskou zahradu a hlavu
Franze Kafky, Karlův most, Mariánské náměstí, Staroměstské náměstí.
V případě zájmu o komentované prohlídky napište na níže uvedený kon32

takt. Procházky zabírají 2-3 hodiny času. Vždy berte na zřetel, že jde o
historická místa a stavby, takže nějaký ten prážek či vystouplou kostku
je prostě nutné překousnout, ale stojí to za to.
Kontakt na průvodcovské služby:
https://www.prague-cool-guide.com, praguecoolguide@gmail.com
Zdroj: www.vozejkov.cz

Tipy na bezbariérové výlety
1) Čechy
Naše země nabízí spoustu krásných míst, která si zaslouží návštěvu.
Naštěstí přibývá i míst uzpůsobených pro lidi s různými handicapy.
posbírala jsem proto tipy, kam se vydat.
Začít můžeme hned v našem hlavním městě. Pohodový, a to nejen rodinný výlet nabízí například ZOO Praha. Celý areál je bez bariér, takže se můžete bez obav přijet podívat na spoustu exotických zvířat. Za
zmínku stojí nově otevřená expozice Darwinův kráter, kde je k vidění
fauna a flora z Austrálie a Tasmánie a přivítá vás tam i ďábel medvědovitý, známý také pod označením tasmánský čert. Expozice nabízí například i volně průchozí výběh klokanů. Lze se zúčastnit také různých akcí:
je možné si třeba vyzkoušet výrobu hraček pro zvířata a pak se podívat,
jak se jim líbí, stačí si zarezervovat termín.    
Dalším místem, kde si v Praze můžete užít zábavu a odpočinek, je akvapark v Letňanech. Jak bazén, tak sousední relaxační centrum s finskou
saunou a whirpoolem, mají bezbariérový přístup, u bazénu můžete využít i spouštěcí sedátko do vody.
Možná však chcete návštěvu hlavního města využít spíš k návštěvě památek a dalších zajímavých míst, dokud je zase nepohltí davy zahraničních turistů. Mezi památky s bezbariérovým přístupem patří například
Betlémská kaple, Emauzy nebo Vyšehrad, kde najdete i bezbariérové
WC. Kromě toho se můžete bez obav podívat i do Židovského města,
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Karolina, Národního divadla, Národního muzea nebo si užít vyhlídku z
Žižkovské věže.
Pokud vás to už v Praze přestalo bavit, vyjeďte si odtud kousek směrem
na Litoměřice a prohlédněte si nádherný zámek Veltrusy, ke kterému
patří rozlehlý park s daňčí oborou. V samotném zámku, kde se točil i
světoznámý Formanův film Amadeus, je přízemí přístupné bez bariér a
pro přístup do patra je k dispozici schodolez. Pro zajištění maximálního
komfortu bude nejlepší, když jeho využití ohlásíte předem.
Pokud vás to táhne spíš na jih, úbytku turistů můžete využít v další jindy extrémně populární destinaci – v Českém Krumlově. Na zámeckou
zahradu se s vozíkem dostanete, ačkoliv přístup na terasy vyžaduje
asistenci, a po předchozím ohlášení si můžete také vychutnat divadelní představení ve slavném otočném hledišti. Za návštěvu stojí i mezinárodní kulturní centrum Egon Schiele Art Centrum, kde jsou k vidění
výstavy současného i klasického umění, nechybí obchod a stylová kavárna. Jen o kousek dál se nachází unikátní komplex tří klášterů, známý
podle jednoho z nich jako Minoritský klášter. Jižní Čechy však nabízejí
spoustu dalších zajímavostí. Například v nedalekých Prachaticích se
nachází muzeum loutek, kde se toho dozvíte spoustu nejen o historii
loutkářství v našich zemích, ale můžete navštívit i cirkusovou manéž.      
Na východ od Prahy, na pomezí středních a východních Čech, leží další
turisticky oblíbené město, kam se stojí za to vydat – Kutná Hora. Jak
chrám svaté Barbory, tak nedaleký kostel svatého Jakuba jsou bezbariérově přístupné, stejně jako GASK – Galerie Středočeského kraje, jež
provozuje nejen výstavy, ale i bohatý doprovodný program.
Na severovýchodě Čech, nedaleko od Náchoda, je místo, o kterém už
každý alespoň slyšel – Babiččino údolí v Ratibořicích. Ano, tady se odehrává příběh knihy Babička od Boženy Němcové, to ovšem neznamená,
že se tu budete nudit jako při povinné četbě. Celé údolí lze projet na
vozíku a přístupné jsou i části staveb včetně zámku. Kromě samotného
zámku tu uvidíte mlýn a mandl z konce 18. století i legendární Staré bělidlo, u něhož je však nutné překonat osmicentimetrový práh.
Nejen krásnou přírodu si můžete užít na severu Čech v Českém Švýcarsku. Začít můžete například ve městě Krásná Lípa, kde vám přímo
na náměstí v Domě Českého Švýcarska poskytnou všechny potřebné
informace. Přímo tam také začíná Köglerova naučná stezka. Její první
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část, která vede tamním Lesoparkem s mnoha původními dřevinami,
altánky nebo potůčky, stejně jako asfaltovou stezku Kyjovským údolím,
vinoucí se mezi skalami a řekou, lze snadno zdolat i na vozíku. Zájemce
o moderní historii, kteří se nezaleknou ani jejích temných koutů, bude
zase zajímat podzemní továrna Rabštejn blízko Děčína, kde nacisté vybudovali kromě továrních hal i koncentrační tábor. Prohlídky expozice
a podzemní továrny jsou přístupné i pro uživatele elektrického vozíku.
2) Morava a Slezsko
Začít můžeme třeba hned na Vysočině, v krásném historickém městečku Třebíč. Můžete si prohlédnout například expozice Muzea Vysočina
v místním zámku, který je přístupný s pomocí lyžin. Nezapomeňte ani na
blízkou baziliku sv. Prokopa, zapsanou dokonce na seznam UNESCO.
Příjemný odpočinek nabízí zámecká kavárna a rozlehlý park; kdybyste
však měli chuť na něco ostřejšího, v nedaleké restauraci Lihovar máte
možnost ochutnat šest druhů piva z jejich vlastního Podklášterního pivovaru a ještě si prohlédnout expozici sportovních vozů značky Jaguar.         
Nemůžeme samozřejmě opomenout naše druhé největší město, moravskou metropoli Brno. O jeho dominantách, hradu Špilberk a katedrále
Petra a Pavla, jste už určitě slyšeli. Když zdoláte kopec, jsou obě místa
bezbariérově přístupná, pro jistotu je doporučuji nejdříve kontaktovat.
V Brně je toho však k vidění a zažití mnohem víc, a to nejen v centru.
Znáte například Jurkovičovu vilu v městské části Žabovřesky? Jde o
nově zrekonstruovanou stavbu od jednoho z našich nejvýznamnějších
architektů, kde si po předchozí rezervaci můžete užít komentovanou
prohlídku nebo různé akce. Zahrada je sice sjízdná hůř, ale samotná
vila je vybavená rampou a výtahem. Pokud už máte architektury dost a
zatoužíte se zábavnou formou dozvědět něco třeba o vesmíru, určitě se
vám bude líbit návštěva v Hvězdárně a planetáriu Brno, kde se můžete
vydat třeba na výpravu ke Slunci nebo do mikrosvěta. Přes den si zde
užijí i děti na speciálních, pro ně určených akcích. Držitelé průkazu ZTP
mají vstup zdarma. Lidé každého věku se zase můžou zabavit vědeckými experimenty a něco se naučit ve vědeckém centru VIDA!
Možná ovšem chcete raději do přírody. Z Brna je to jen kousek do Moravského krasu včetně jednoho z jeho nejrozsáhlejších a nejzajímavějších jeskynních komplexů – jeskyně Výpustek u malebné obce Křtiny.
Součást prohlídkového okruhu, který je skoro celý přístupný bezbariéro35

vě, tvoří nejen informace o pestré historii zdejších jeskyní, ale i autentický protiatomový kryt ze 60. let.
Máte rádi zvířata? A viděli jste už ta kovová? V KOVOZOO ve Starém
Městě u Uherského Hradiště na vás čekají třeba sloni nebo žirafy v podobě soch vyrobených z kovového šrotu. Tento jedinečný areál provozuje firma zabývající se ekologickým zpracováním odpadu a cílem kovové
ZOO je ukázat návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu lze
vyrobit něco zajímavého. Ale pokud jste se přece jen těšili na opravdová
zvířata, nebojte – čekají na vás například ve zlínské ZOO, spojené se
zámkem Lešná. Všechny tamní pavilony jsou bez bariér a pro vstup do
samotného zámku můžete použít schodišťovou plošinu.
Milovníkům turistiky i historie doporučuji podívat se ještě dál na východ
naší země, na Valašsko. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak se v tomto drsném
kraji dříve žilo. V místním Dřevěném městečku máte možnost nahlédnout do několika historických chalup – s asistencí se do přízemí většiny
z nich bez problémů dostanete, stejně jako do hospůdky Na posledním
groši, kde lze ochutnat tradiční valašské speciality.    
Ostravsko většinou není ten první region, co vám vytane na mysli, když
přemýšlíte o zajímavých turistických destinacích, ale zajímavá místa najdete i tam. Přímo v Ostravě můžete navštívit třeba Slezskoostravský
hrad, který je částečně bezbariérově přístupný. Netradiční rodinný výlet
zase nabízí Dinopark kousek odsud v Orlové, kde poodhalíte tajemství
druhohor, kdy se po Zemi proháněli dinosauři. Užít si zde můžete i 3D
kino a spoustu atrakcí pro děti. Pro nerušený zážitek doporučuji návštěvu s asistencí, protože park se nachází v přírodních podmínkách a na
WC chybějí madla.
Možná vám po všem tom cestování vyhládlo. Máte chuť na ryby? V Rybím domě v Chotěbuzi si určitě přijdete na své, kromě toho si můžete
prohlédnout obří akvária, vyzkoušet rybolov a nakoupit si v prodejně ryb
zásoby domů.
Tyto tipy představují jen střípky z mozaiky krás, které nabízí naše republika.
Marie Štefanidesová (www.inspirante.cz, kráceno)
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Dobytí Slavkova
Je tomu 215 let, co se v okolí Slavkova u Brna odehrála jedna z nejslavnějších bitev napoleonských válek. Událost zde připomíná mj. Mohyla
míru, multimediální výstava i městský zámek. Vše můžete navštívit bezbariérově.
Těžko si v malebné krajině jižní Moravy představit jatka, která se zde
druhého prosincového dne roku 1805 během bitvy tří císařů odehrála.
Střet francouzských vojsk pod vedením Napoleona Bonaparta na jedné
straně a spojených armád domácího rakouského císaře Františka I. a
ruského cara Alexandra I. na straně druhé si vyžádal celkem přes 25
tisíc mrtvých a raněných. V zahraničí je tato událost známa pod německým názvem Slavkova Austerlitz a patří k největším bitvám, jež se
odehrály na našem území. Přinesla drtivé vítězství Francouzů a její pozůstatky se prý na okolních polích nacházejí dodnes.
Není divu, že na tomto bojišti vyrostl mezi lety 1910 až 1912 první mírový památník v Evropě – Mohyla míru. Stojí na Prackém kopci a představuje krásnou ukázku secesní architektury z dílny Josefa Fanty, mj.
autora budovy pražského Hlavního nádraží. Výlet na mohylu tak může
lákat nejen milovníky vojenské historie, ale také uměleckého stavitelství.
V její bezprostřední blízkosti se pak nachází budova patřící pod Muzeum Brněnska, ve které najdete moderně pojatou multimediální expozici
o bitvě u Slavkova. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Rovněž se
zde dají zakoupit suvenýry, občerstvení nebo využít toalety.
Těsně pod památníkem Mohyla míru je parkoviště, na kterém držitelé
průkazu ZTP/P nemusí platit. Jelikož se celá lokalita nachází na kopci, je
třeba počítat s určitým sklonem terénu. Naštěstí je zde asfalt a zámková
dlažba, takže není nutné potýkat se ještě s kvalitou povrchu. I tak se ale
na krátký úsek chodníku pomocné ruce hodí i aktivnějšímu vozíčkáři.
Budova s muzejní expozicí je bezbariérová, včetně toalet. Kaple v Mohyle míru je kvůli několika schodům přístupná za pomoci nájezdových
ližin, které jsou na místě k dispozici.
Svůj velký triumf Napoleon oznámil a oslavil na zámku Slavkov, který je
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od památníku vzdálen 11 kilometrů. Barokní rezidence rodu Kouniců prý
na slavného vojevůdce udělala velký dojem. Krásy interiérů i exteriéru
včetně rozlehlé zahrady mohou dnes ocenit také návštěvníci na vozíku,
zámek byl totiž nedávno vybaven výtahem.
Drobnou vadou na kráse jsou však schody do pokladny, a ani ke vstupu
do podloubí s výtahem nechybí jeden schůdek. Ten by přitom hravě vyřešil malý nájezd, obrubníček však lze s dopomocí snadno překonat. Do
pokladny se dá zavolat díky číslu uvedenému na dveřích výtahu nebo na
internetových stránkách. Větší pomoc je kvůli stoupání k zámku nutná
při výstupu po příjezdové cestě. Tam se návštěvník na mechanickém
vozíku bez asistence téměř jistě neobejde.
Slavkov a okolí je vhodným cílem celodenního výletu nebo i jen jako
osvěžující zastávka. Opravdoví fandové historie se pak mohou přijet podívat na pravidelně konané rekonstrukce bitvy.
Radek Musílek (Můžeš)
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