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Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti 
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. 

Společnost se zejména snaží:
•  zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
•  organizovat setkání a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním 
CMT a jejich rodin,
•  vytvořit seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví, 
seznámených s problematikou choroby CMT,
•  vytvořit seznam výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro osoby s one-
mocněním  CMT,
•  shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a 
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
•  zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samo-
správy v ČR i mezinárodními institucemi,
•  navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná  
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týka-
jících se život ních podmínek zdravotně postižených,
•  sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i 
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápra-
vě zjištěných nedostatků,
•  vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědič-
ná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozší-
řena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože 
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a 
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neob-
jasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i 
horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na 
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. 
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají 
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, 
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly 
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku 
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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Milí přátelé,
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přinášíme Vám nejnovější informace nejen ze života naší Společnosti, ale i světa
zdravotně postižených. Na úvod se chci omluvit za zpoždění minulého čísla 
Bulletinu, které bylo zaviněno množstvím zakázek v tiskárně. Doufám, 
že se to již nebude opakovat.
Musím se zde vrátit ke své soukromé kauze, kdy mi byl na začátku prázdnin ode-
brán průkaz ZTP/P a přiznán pouze průkaz TP. I když ČSSZ nakonec uznala svoji
chybu, stále čekám na nové rozhodnutí, kterým mi bude průkaz ZTP/P vrácen. 
O celém případu natočila reportáž TV NOVA a odvysílala ji v Televizních novinách.
Je neskutečné, že posudek o mém zdravotním stavu vypracovala lékařka s od-
borností psychiatrie, sexuologie. Na našem semináři jsem poradci ministryně 
práce a sociálních věcí předal návrh na legislativní změnu v oblasti posuzování 
a přiznávání průkazů OZP. O vývoji Vás budu informovat. 
V době, kdy čtete tento Bulletin, máme již nás seminář k 15. výročí existence 
Společnosti, jak doufám, úspěšně za sebou. Informace z něj Vám přineseme 
v zimním čísle Bulletinu.
Až nerad, musím se zmínit i o jedné neblahé věci – placení členských příspěvků.
Ke dni, kdy tento úvodník píši, nemá svůj členský příspěvek uhrazena pětina
z Vás. I když chápu, že někdy může člověk zapomenout, měl by si každý 
uvědomit, že příjem z členských příspěvků je pro Společnost životně důležitý, 
mj. i pro tisk tohoto Bulletinu. Platit členský příspěvek je základní povinnost 
člena jakékoliv organizace.
Doufám, že letošní podzim nám přichystá mnoho krásných slunečních dnů. 
Přeji Vám, abyste si je užili podle svých představ.

                                                                                          Váš předseda Michal

lze ke každé zemi zakoupit bedekr nejméně od dvou až tří vydavatelství. V někte-
rých je přístupnost vyznačena piktogramy u samotných památek, u jiných zase malá 
kapitolka o tom, co turisty s handicapem čeká a kam se mohou obrátit pro pomoc 
či informaci.
Přestože internet je obrovským pomocníkem, získávání ucelených informací je stále 
trochu detektivní prací. Roztříštěnost informačních zdrojů umocňuje ještě nejednotné
názvosloví. Obvykle se vyplatí hledat více slovních spojení. Mezi nejčastější patří: 
bez bariér či bezbariérové, pro vozíčkáře, pro lidi s postižením či postižené a handi-
capované (psáno i hendikepované). Nelze vyloučit ani označení invalidé. V angličtině
lze pracovat s frázemi disabled či disabilities, wheelchair, accessible, handicapped 
nebo special needs. Na stránkách v německém jazyce zkoušejte slova behinderung 
a rollstuhl. Pomocnou ruku podá internetový překladač.
Když už nepomůže žádná z oficiálních cest, lze ke svému prospěchu využít i existu-
jící technologie, které třeba ani nebyly za účelem ověřování bezbariérovosti stvořeny. 
Příkladem je funkce Street View, která je dostupná při největším přiblížení na mapách
Google. Vozidla této firmy totiž už řadu let projíždějí svět s kamerou pro snímání 
v úhlu 360 stupňů, a tak se můžete virtuálně projít, kde se vám zachce. A kromě jiného 
tak třeba na této prohlídce uvidíte, do které budovy je schod či zda se u ní dá zaparkovat,
jaké je to v jejím okolí a podobně. Představivosti se meze nekladou. 

Štěpán Beneš, Radek Musílek (www.muzes.cz)

Šerpové vynesli na Sněžku tři hendikepované
10. srpna 2014 odpoledne přivítal mohutný potlesk na vrcholu Sněžky tři statné 
nosiče. V rámci tradiční Svatovavřinecké pouti sem totiž vynesli tři hendikepované. 
Chtěli jim zprostředkovat zážitek, který je pro ně těžko dostupný, a k podobným skut-
kům inspirovat další lidi. 
„Šlo se nám krásně, udělali jsme si čtyři přestávky na odpočinek, opravdu jsme 
nezávodili, spíš jsme jim ještě ukazovali zajímavosti po cestě nebo odpovídali na je-
jich otázky. Museli jsme ale jít zodpovědněji a dávat pozor na každý krok. Ke konci 
cesty pak dost foukalo a vítr s námi házel do Polska,“ řekl Milan Marhan, který s obřím
batohem na zádech závodí po horách už deset let. Sněžku z Pece pod Sněžkou 
šerpové obvykle zdolávají za hodinu dvacet minut, cesta s hendikepovanými 
na zádech jim trvala něco málo přes dvě hodiny.
Hendikepovaný turista Michal Koutný přijel na Sněžku až z Olomouce. Celou cestu 
až na vrchol dokumentoval na malou kameru, kterou si připevnil na svoji helmu. 
„V Krkonoších jsem poprvé. Moc jsem se těšil hlavně na ten pocit, jaké to je, zdolat 
nějaký vrchol. Když jsem ty kluky viděl, jsou to chlapi jako hory, tak jsem strach 
v žádném případě neměl,“ rozesmál se mladý vozíčkář.
Sportovci s dvoumetrovým Pleštilem v čele budili celou cestu na Sněžku obrov-
skou pozornost. Turisté z Česka i Polska zvědavě okukovali jejich krosny, fotili si je 
a uznale pokyvovali.

Zdroj: iDNES
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společnost C-M-T
Mgr. Michaela Marksová 
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Praha 2014-06-17

Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, 
sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale jistě i mnoha dalších, s důrazným 
protestem proti působení JUDr. Miroslava Mitlöhnera ve vědecké radě Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR pro sociální práci. Po seznámení se s jeho článkem „K právním a etickým 
problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince“ v prvním letošním čísle
Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, vydávaném Ústavem státu a práva AV ČR, jsme 
pobouřeni a zhnuseni, a žádáme Vás o zaujetí zásadního stanoviska v celé věci. Je pro nás 
nepochopitelné, že člověk, působící v odborné funkci na MPSV a je též ředitelem Ústavu sociální
práce Univerzity Hradec Králové, zastává takto zvrácené názory, ne nepodobné nacistické 
ideologii, a volá po státem řízené euthanasii zdravotně postižených novorozenců.
Pokud autor textu hovoří o těžce malformovaných jedincích, má na mysli „jedince s natolik 
výraznými fyzickými anomáliemi, že vylučují splnit ty role, které charakterizují každého 
člověka jako lidskou osobnost“. Narozené i ještě nenarozené děti s těžkým fyzickým postiže-
ním jsou pro něj jednoduše zrůdami, které po narození nežijí, ale vegetují. Autor, vycházejíce 
z ideálů zdravého těla a ducha, předpokládá, že dítě s těžkým fyzickým postižením je postiženo
i mentálně a není tedy schopno „reflektovat na svůj život a existenci“. Těžké fyzické postižení 
dětí je pro něj problémem natolik závažným, že je třeba jej radikálně řešit. „Nemá přece smysl 
prodlužovat život novorozence, který přišel na svět jako monstrum.“ Jak toho chce dosáhnout? 
„Lékař, vedoucí porod těžce malformovaného jedince, by měl být oprávněn o dalším postupu
rozhodnout sám nebo po konzultaci s vedoucím pracoviště či specialistou z oboru pediatrie, 
avšak zásadně bez vyjádření či stanoviska matky či rodičů… Nelze ztrácet ze zřetele psychický
stav rodičky takovéhoto těžce malformovaného jedince, která se spíše vyrovná se sdělením 
o narození mrtvého těžce malformovaného jedince, než se zprávou o narození takovéhoto 
jedince, který však žije bez šance na sebemenší změnu k lepšímu.“ Smrt z rukou lékaře, 
který se nemusí nikoho ptát, zda může zabíjet, by měla být legitimní. Jen je podle autora třeba, 
abychom připravili legislativní prostředí tak, aby lékař nebyl vrahem. Úkolem medicíny přece
není „prodlužování nebo podporování čisté biologické existence jedince“, proto musíme 
podle autora překonat emocionální a etické zábrany a směřovat k zítřkům, kdy medicína bude 
v zájmu společnosti na zdravé populaci aktivně zabraňovat narození dětí s těžkým fyzickým 
postižením a ty, kterým v tom nezabrání, prostě odstraní po jejich narození.

Vážená paní ministryně,
jsme toho názoru, že výše uvedené názory nepatří do slušné společnosti, a čekáme na Vaše 
vyjádření. Domníváme se, že člověk, který dlouhodobě zastává uvedené postoje, nemůže 
ovlivňovat výuku a výchovu mladých pomáhajících odborníků a zastávat funkce vytvořené 
za účelem formovat, rozvíjet a kontrolovat specializované pomáhající obory v ČR. 

Za výbor Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek, předseda   

jiné důležité informace). Samozřejmostí je vyhledávání objektů podle zájmu, například 
zdraví, kultura, nákupy atd. Kolik takových míst mapa obsahuje, závisí čistě na množství 
lidí, kteří se do ní rozhodnout přispět, ať už zmapováním svého okolí nebo míst, kam jezdí.
VozejkMap se inspiroval u podobných projektů v zahraničí, kupříkladu u německého 
projektu Wheelmap.org, který funguje na stejném principu. Oproti VozejkMapu má 
výhodu delšího fungování, tedy více označených míst, hlavně v zahraničí. Nevýhodou
může být cizí jazyk, ve kterém Wheelmap funguje. Oba projekty jsou přístupné 
z internetového prohlížeče každému, bez nutnosti registrace. Zadarmo nabízejí 
také aplikace pro chytré mobilní telefony. Informace se tak k uživatelům dostanou 
i na cestách, tedy za předpokladu, že mají v mobilu internetové připojení.
Informace o přístupnosti lze ale samozřejmě získat i nezávisle na specializovaných apli-
kacích. Mapování se s rozdílnými výsledky věnují mnohá česká (i zahraniční) města.
Na jejich oficiálních stránkách najdete různorodé informace. Někde jen výčet 
přístupných budov, jinde zase poměrně detailní mapu města s vyznačenou 
přístupností objektů a schůdností jednotlivých ulic. Jejich přehled v ČR poskytuje 
projekt MůjVozík firmy Otto Bock na internetové adrese: http://mujvozik.cz/podpo-
ra-a-pomoc/bezbarierove-mapy-mest/. Mapa odkazuje na patnáct měst, která nějakým 
způsobem popisují svoji bezbariérovost. Komplexnost informací a jejich zpracování
jsou však velmi různé. Zatímco například Praha přichází vedle jiného i s detailním 
slovním popisem turistických tras pro vozíčkáře, Nový Jičín se omezuje na popis 
bezbariérové městské hromadné dopravy.
Sami tvůrci projektu MůjVozík vyzývají, aby lidé přispívali tipy na další bezbariérová 
města, která třeba zmapovaná jsou, ale všeobecně se o tom neví. Poněkud nepraktické
je řešení, kdy mapa ČR sice obsahuje značky popsaných měst, ale nestačí pouhé 
kliknutí na vybrané místo. Návštěvník musí na konci stránky nalézt sekci Aktuality, 
ve které teprve uvidí odkazy na jednotlivá města. Bohužel zde není ani jedna značka 
z Karlovarského a Libereckého kraje.
Pátrat nezávisle na souhrnných webech se opravdu vyplatí. Některá místa se do 
seznamu určitě zatím nedostala. A když není informace snadno k nalezení, neváhejte
a napište či zavolejte na vedení města. Oni poradí vám, vy svým dotazem naopak 
inspirujete je, že by mohli s informovaností pro handicapované návštěvníky hýbat 
směrem kupředu.
Podobné informace poskytují na svých internetových stránkách samozřejmě i samotná
muzea, divadla, galerie a další kulturní instituce. Stejně tak lze využít stránky 
konkrétních regionů nebo chráněných přírodních celků typu národních parků. 
Za pokus stojí i turistická infocentra v daném místě. Když nevyčtete požadované 
informace přímo, vždy je k dispozici nějaký kontakt. Ze zkušenosti lze tvrdit, 
že většinou budou zaměstnanci vědět více, než je aktuálně uvedeno na webových strán-
kách. Podobným způsobem lze získat i přehled o službách pro smyslové handicapy.
Starý dobrý telefon je spásou pro ty, kteří s internetem nekamarádí, trend je však 
jednoznačný. Dnes už je připojení z informačního hlediska nejen výhoda, ale prakticky
nezbytnost. Nehledě na provolané peníze. Není však nad zkušenosti přímo od člověka
s postižením, který dané místo osobně navštívil. V tomto smyslu lze doporučit diskusní 
fóra nebo weby, kde se jednotliví lidé dělí o své zážitky. Mezi velmi pěkné patří stránky
manželů Folvarských www.neposedime.cz.
Pokud jedete do zahraničí, je na místě vybrat si dobrého průvodce. V knihkupectví 



443

ky. Samozřejmostí je bezbariérové WC, problémem však je osobní výtah, do něhož 
se nevejde větší elektrický vozík.
Před několika lety se zrodil nápad postavit největší modelové kolejiště nejen u nás, 
ale i ve střední a východní Evropě. 1. července 2009 bylo v Praze na Smíchově 
otevřeno prvních 115 m2 miniaturního království. V pravidelných intervalech zde 
přibývají nové části kolejiště, které reprezentují jednotlivé kraje ČR a ve výsledku 
budou prezentovat celou republiku s jejími hlavními dominantami v jednom 
propojeném celku o celkové rozloze více než 1008 m2.
V případě návštěvy se Vám naskytne jedinečný pohled na modelovou krajinu 
protkanou železniční sítí s mnoha vychytávkami. Modely jezdí, svítí, otevírají se, reagují 
na střídání denního a nočního cyklu a některé jsou uzpůsobené tak, abyste je moh-
li sami ovládat! Miniaturní kamery Vám zprostředkují aktuální pohledy z lokomotiv 
modelů, projíždějících kolem nejrůznějších dominant ČR jako je například: Ještěd, 
Karlštejn, Pražský hrad apod.
Aby toho nebylo málo, v Království železnic je navíc k vidění mnoho doplňujících 
výstav. Můžete se těšit na největší prezentace v Evropě populární Mašinky Tomáš,
unikátní papírový Šípův model Prahy, největší expozici současné produkce LEGO 
a další. Pro zábavu je k dispozici dětský Pompo koutek plný hraček, malý a velký 
kinosál, kde se promítají pořady se železniční tématikou a LEGO filmy pro děti, XBOX, 
automobilový trenažér, ETS a další. Samozřejmostí je i možnost malého občerstvení. 
Vstupné pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P činí 160,- Kč, osobní asistenti osob ZT-
P/P mají vstup zdarma. Otevřeno je každý den, včetně svátků, od 9 do 19 hodin. 
Návštěva expozice zabere cca 2 až 4 hodiny.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek
S informací na cestách
Bariéry postupně mizí nejen v reálném prostředí, ale nejnovější informační 
technologie boří i ty v našich hlavách. Vozíčkář už nemusí zůstat doma ze strachu 
z neznámého. Ke zjišťování, zda je vybrané místo bezbariérové, můžete přizvat 
moderní techniku. Internet nabízí nekonečnou informační banku a na samotné 
cestě zase mohou pomoci aplikace pro chytré mobilní telefony. Bohužel zatím 
neexistuje jedno jediné centrální místo, kde by se informace scházely a kde by bylo 
možné je pohodlně vyhledat. Plánování cesty tak vyžaduje trochu toho pátrání 
a kombinaci nástrojů. Přesto existují projekty, které se o jistou kumulaci informací snaží.
Za domácí luhy a háje jmenujme například portál S vozíkem na cestách, který 
poskytuje bezbariérové výletní tipy ve všech krajích. Z řady zahraničních webů 
můžete vyzkoušet například www. wheelchairtraveling.com.
Nadějným projektem z české dílny je kupříkladu VozejkMap, počin z České asociace
paraplegiků. VozejkMap je internetová databáze přístupných míst v ČR i zahraničí. 
Jedná se vlastně o vylepšené mapové podklady od firmy Google, stejné, jako najdete 
v mapách Google na adrese maps.google.com. Přidaná hodnota však spočívá v 
tom, že do mapy může každý její uživatel přispívat tzv. body zájmu, což je vlastně 
označení určitého místa a podání informace, zda je bezbariérové či nikoliv. 
Projekt sleduje atributy jako přístupnost objektu, přítomnost bezbariérové toalety 
a možnost vyhrazeného parkování. A ty také zobrazí po kliknutí na vybraný objekt, včetně 
jeho doplňujícího popisu (uživatelé mohou třeba dopsat, jak široké jsou vstupní dveře či 
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Mgr. Michaela Marksová 
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Hradec Králové 2014-09-11

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás nejen jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – 
Tooth, sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale i mnoha dalších zdravotně
postižených občanů, a to ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění. Stejný návrh adresovala Společnost C-M-T před nějakým časem i minis-
tryni Ludmile Müllerové, bohužel bez odezvy. Tento návrh považujeme za velmi důležitý 
a snadno realizovatelný. 

Jsme toho názoru, že stát by měl urgentně vyřešit závažný problém v poskytování příspěvku
na péči u osob s nejtěžším zdravotním postižením. Za stávající dikce uvedeného zákona 
totiž nemůže být osobám, které nejsou schopny vykonávat ani jednu ze základních 
životních potřeb, kromě toho, že umí komunikovat a jsou orientovány, přiznán IV. stupeň 
příspěvku na péči. Dle ust. § 8 zákona o sociálních službách platí, že příspěvek na péči 
ve IV. stupni je možné přiznat pouze osobě, která není schopna vykonávat 9 nebo 10 
základních životních potřeb. To znamená, že lidé s nejtěžším postižením, kteří jsou odkázáni
na pomoc druhého 24 hodin denně, ale jsou orientováni a umí komunikovat, nemají nárok 
na IV. stupeň příspěvku na péči. 
 
Novela zákona o sociálních službách je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně PČR
v souvislosti s převodem kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV na kraje. 
Proto je velmi vhodné prosadit tento krátký pozměňovací návrh do této novely. 
Plně se stavíme za pozměňovací návrh, který předložil ve Výboru pro sociální politiku 
poslanec MUDr. Vít Kaňkovský za KDU-ČSL, a prosíme Vás o jeho podporu.

Vážená paní ministryně,

věřím, že výše uvedené pečlivě zvážíte a podpoříte uvedenou legislativní změnu, 
která povede ke zlepšení stávajícího stavu.

Mgr. Michal Šimůnek, 
předseda Společnosti C-M-T

Cestování bez bariér
Hornický skanzen Žacléř
Překvapivým výletním místem v krkonošském regionu je Hornický skanzen Žacléř,
otevřený v roce 2012. Nachází se v areálu dolu Jan Šverma, který je poslední 
dochovanou památkou na uhelné hornictví ve východních Čechách. Pro vozíčkáře 
je zde přichystána speciální prohlídková trasa. Do těžní věže, kam vede asi 270 
schodů, se sice nedostanou, ale bez bariér jsou třeba strojovny s expozicí starých 
důlních map a paleontologických nálezů či šachetní budovy.
První záznamy o těžbě uhlí jsou z konce 16. století. Skutečná těžba se rozvíjí před 
koncem 18. století pro pociťovaný nedostatek palivového dřeva a rostoucí potřebu 
manufakturní výroby. Je legalizována těžba a uhlí je vyňato z pozemkového vlastnictví
vrchnosti a postaveno mezi vyhrazené nerosty. V roce 1843 převádí rytíř z Fedelsteinu
největší žacléřský podnik na synovce barona Silbersteina, který kupuje řadu stát-
ních kutisek v okolí Žacléře. Silberstein obnovil na 24 mírách několik menších dolů 
a dobudoval důl Eliška, který je na Žacléřsku největším producentem uhlí. Na dolech 
barona Silbersteina pracovalo v polovině 19. století cca 100 dělníků, kteří těžili 10 000 
tun uhlí ročně. Za 10 let stoupl počet dělníků na 400 a produkce uhlí na čtyřnásobek. 
Největší odbytiště představoval Trutnov a průmyslová města Podkrkonoší. Kolem roku 
1875 zasahuje uhelný průmysl krize. Majetky upadly do konkurzu a střídají se majitelé, 
produkce uhlí klesá. Silbersteinovy doly získává Zapadočeský báňský akciový spolek
(ZBAS). Ten se stává až do roku 1945 největším producentem uhlí v českém křídle 
vnitrosudetské pánve. Po obnově ČSR nastal pokles těžby pod 200 kt/rok. Po znárod-
nění byly všechny doly ve vnitrosudetské pánvi sdruženy do podniku Východočeské 
uhelné doly. Těžba uhlí je ukončena roku 1992.
Expozice Hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. Protože jsou 
prováděny v činném průmyslovém areálu, je vždy nutný doprovod. Vstup do těžní 
věže a podzemí není pro děti do 10 let z bezpečnostních důvodů možný!

Království železnic
Pražského Království železnic bylo otevřeno v roce 2009 na Smíchově, v podzemních 
podlažích administrativního centra Anděl. Království je nejen dostupné vozíčkářům, 
ale má i důmyslné informační systémy pro sluchově či zrakově postižené návštěvní-

měsícům a rokům bezmocného člověka v léčebně dlouhodobě nemocných.
Do rezidenčního zařízení by se měl dostat jen pacient/klient, který není schopen 
ani s využitím pomůcek a sociálních služeb žít doma. Nakonec zcela jistě veřejné 
prostředky ušetříte. A ještě k začátku našeho rozhovoru – lázně jsou jistě příjemné
a obyvatelé naší země je mají rádi. Nic proti tomu. Jenomže opravdová rehabi-
litace se ve vířivce, v bahně a na promenádním koncertu opravdu dělat nedá. 
Ale stále u nás jsou lázně, které provádějí rehabilitaci, ne jen wellness. 

Zdeněk Jirků (www.muzes.cz)
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Zúčastnili jsme se
Noc snů
V ostravské zoologické zahradě se ve čtvrtek 19. června uskutečnil osmý ročník Noci snů – 
speciálního večera pro handicapované děti. Letos na akci přivítali bezmála 500 účastníků,
velice početná byla skupinka členů Společnosti C-M-T s rodinami!
Pro děti byl opět připraven večer plný zážitků – malování na obličej, procházka po 
zoo s několika zastavení u dotykových stolků, kde si děti mohly prohlédnout i osahat 
nejrůznější přírodniny. A samozřejmě na ně čekalo i setkání s živými zvířaty. Kromě 
zvířat chovaných v zoo to byli díky spolupráci s Canisterapií Ostrava i asistenční pejsci. 
Myšlenka uspořádat pro děti s postižením nebo chronickým onemocněním večer 
s prožitky, o které často ve svém životě přicházejí, se zrodila v roce 1996 v Zoo 
Rotterdam, která poprvé uspořádala Noc snů pro děti z onkologické kliniky. Postupně 
se tato akce rozšířila v západní Evropě a zámoří. Ostravská zoologická zahrada pořádá 
Noc snů od roku 2007.

Blanka Klouzalová

Víkend v Jeseníkách
Od pátku 4. do neděle 6. července jsme si užívali krás Jeseníků. Důležité bylo, 
že nám vcelku přálo počasí, v což jsme doufali od doby, kdy nás paní Blanka Klouzalová 
na víkend v Jeseníkách pozvala.
Na cestu jsme vyrazili v pátek odpoledne. Sebou jsme kromě nutných věcí a dobré nálady
vezli i balíčky s krmením pro psy, kočky a papoušky z našeho obchodu, které se měli 
stát odměnou pro vítěze různých závodů. Doufali jsme, že si své ceny nevyhrajeme zpět. 
Cesta nám pěkně ubíhala, cestou jsme se příjemně bavili pozorováním okolí a vypravová-
ním příběhů. Po 18. hodině jsme bez bloudění dorazili na místo. 
Severomoravská chata se nachází se v čistém horském prostředí Jeseníků v nadmořské 
výšce 851 metrů, a je z ní krásný výhled na okolní hory. Po příjezdu jsme se ubytovali 
v hezkých, čistých a útulných pokojích s krásným výhledem na hory. Byla pro nás připra-
vená večeře, kterou jsme s chutí snědli. 
V sobotu po vydatné snídani jsme se celá skupinka rozhodla projít směrem k nedaleké 
poutní kapli Svaté trojice a k léčivému Rudolfovu prameni. Cesta nám hezky ubíhala, 
někteří z nás sbírali borůvky, jiní šli lesem, podívat se po houbách. Ptáčci nám zpívali 
na cestu a čerstvý, lesní vzduch nás příjemně osvěžoval. Na zpáteční cestě nás „vystrašila“
oběšená figurína dívky v bílém plášti, součást stezky odvahy pro děti z dětského tábora.
Před večeří jsme si ještě zasoutěžili ve foukání šipek na terč. Jelikož si každý připravil 
nějaké ceny, tak nakonec vyhráli všichni, což bylo moc hezké. My jsme samozřejmě vyhráli
své zboží, které jsme ale přece jenom vyměnili za krásné pletené ponožky a kondicionér 
na vlasy. Večer jsme si pak všichni užili při vědomostní společenské hře „ČESKO“. V neděli
jsme se rozloučili a rozjeli se do svých domovů. 
Odváželi jsme si mnoho vzpomínek na krásný a klidný pobyt na Severomoravské chatě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorkám setkání Blance Klouzalové a Karin 
Klusové za perfektně zvládnutou akci a paní Zdeňce Gažarové a dalším zaměstnancům 
Severomoravská chata za příjemnou obsluhu a čisté a domácké prostředí. 
Děkujeme, že pomáháte lidem, kteří to potřebují, a kteří si této pomoci moc váží. 
DĚKUJEME.                                                                                              manželé Plevovi

plně promítnout příslušnou úmluvu OSN o právech lidí s disabilitou, která je 
součástí i našeho právního řádu. Tedy když končí naše práce, měli bychom 
právě my, kteří jsme s pacientem prožili celé měsíce, posoudit, jaké skutečné 
sociální služby, jakou materiální i další podporu, jaké změny v bydlení a práci 
bude potřebovat.
Žádná sociální pracovnice nemůže, při veškeré úctě, objektivně posoudit potřeby 
jedince pro sociální, pedagogickou i pracovní rehabilitaci, toto je možné posoudit
jen v interprofesním rehabilitačním týmu (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, 
klinický psycholog, klinický logoped, speciální pedagog, sociální pracovnice, 
event. logoped, nutriční terapeut a další). Sociální pracovník má jediný nástroj, 
a to je komunikace s člověkem s disabilitou, nemůže ho vyšetřit a vyzkoušet 
pomůcky, posoudit jeho schopnosti v aktivitách denního života apod.

Mluvíte o mnoha odborných i materiálních předpokladech. A naše 
zdravotnictví a celý systém stále naříkají nad nedostatkem peněz. 
Obhájíte si takové změny? 
Docela dobře. Příspěvek na péči pobírají skoro všichni senioři nad osmdesát let. 
Udělali jsme průzkum na pražských Vinohradech u více než dvou set takových 
příjemců. Zjištění jsou jednoznačná – odstraňte v jejich bytech prahy, dejte jim 
chodítka a další pomůcky a služby a obejdou se bez institucionální péče.
V Německu mají dobré propočty ještě z dob marky. Pět let dobré komplexní 
rehabilitace zajistilo z jedné marky promyšlených investic do rehabilitace patnáct
marek úspor. Už proto, že je třeba mnohem méně velkých ústavů s dlouhodobou
péčí. A my jsme právě v počtu lůžek na obyvatele v léčebnách, ústavech 
a dalších zařízeních na prvním místě v Evropě. U nás máme ve zdravotnictví velký 
nedostatek ergoterapeutů, kteří provádějí funkční diagnostiku a trénink aktivit 
denního života s indikací pomůcek a evaluaci bytu a návrh bezbariérových změn, 
aby se člověk ze zdravotního systému mohl dostat domů a nežít v rezidenčních 
zařízeních zdravotnického nebo sociálního typu.
Je to už docela obehraná písnička – peníze na zdravotnictví jsou úplně jiné 
než peníze na sociální systém a jedny neumějí nahradit druhé, tyto systémy nejsou 
u nás propojené. Ale člověk je jen jeden a měl by být v centru pozornosti obou 
systémů, které se musí vzájemně doplňovat.

Řekla byste dokonce, že dobrá kvalifikovaná rehabilitace je – promiňte
to slovo – zisková?
Samozřejmě. Moderní medicína umí léčit i dříve beznadějné diagnózy. Ovšem 
mezi vyléčením a návratem do co nejlepšího osobního a pracovního života 
je obrovský prostor pro kvalifikovanou rehabilitaci, kterou nenahradíte.
Třeba u těžkých případů potřebujete na jednoho pacienta denně jednoho až 
dva fyzioterapeuty v tandemu s ergoterapeutem, protože tato vysoce odborná 
rehabilitace je fyzicky náročná pro personál, ale pracuje s cílem obnovy funkcí 
pacienta nebo zmírnění následku onemocnění či úrazu. Vyhnete se tak budoucím
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Soběšice
Tak jako každý rok jsme se i letos začátkem června sešli na víkendovém pobytu na Šumavě.
Ubytovaní jsme byli tradičně v bezbariérovém hotelu POD HOŘICÍ v Soběšicích, který 
nabízí nejen různé wellness a volnočasové aktivity, ale i výbornou kuchyni využívající 
místní produkty. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme mohli trávit volný čas konverzací 
na přilehlé terase. Samozřejmě jsme jen nelenošili, ale vydali jsme se objevovat i krásy 
okolní krajiny. Manželé Sokolovi pro nás jako vždy připravili pestrý program.
V sobotu dopoledne jsme se společně vydali do nedalekých Horažďovic, kde jsme si 
prohlédli náměstí, areál místního zámku a romantická zákoutí řeky Otavy. Po vydatném 
obědě a nezbytném odpočinku nás odpolední program zavedl nejdříve na vrchol Svatobor, 
který nám ve výšce 845m poskytl díky pěknému počasí úchvatný výhled. Ti zdatnější 
vystoupali ještě na kamennou rozhlednu měřící 31m a pořídili nám ostatním alespoň 
krásné fotografie. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla káva a domácí makovník opět 
v režii manželů Sokolových. Další kroky nás zavedly do Prášil v NP Šumava. Tato oblast 
známá z historie výrobou zrcadel a později výrobou ručního papíru se v padesátých letech 
stala součástí vojenského prostoru a okolní osady sloužily jako cvičné cíle střelby. Volný 
přístup do obce byl obnoven až v devadesátých letech. Večer jsme pak na hotelu společně
poseděli a povídali si.
Zajímavých míst je na Šumavě ještě mnoho a proto se už předem těšíme, kam se příští rok 
podíváme. Tyto řádky budete číst až v podzimním bulletinu, tak doufám, že zúčastněné 
zahřeje vzpomínka na společně strávené chvíle a pro ostatní to bude pozvánkou na příští
setkání.

Ivona Nováková

Jenomže ve společnosti se nám to nějak popletlo. A vámi zmíněná
tradice jako by hlásala, že náš zdravotnický systém musí zajistit 
i ten obyčejný tělocvik… 
Náš zdravotnický systém – přes všechny obtíže – umí a dělá mnohem víc! Máme 
např. 44 iktových center, tedy míst, kde je připravena velmi dobrá zdravotní 
péče a včasná rehabilitace pro pacienty s mozkovou příhodou. Umíme nejen za-
chránit život, ale v mnoha případech navrátit plně, nebo alespoň část dřívějších 
schopností. To je obrovská změna proti dřívějšku. Vlastně všechny klinické obory
potřebují dnes účinnou rehabilitaci pacienta, ovšem musí pro to být skutečně 
profesionální podmínky. To platí pro onkologické pacienty, závažná onemocnění 
ledvin, stavy po úrazech atd. Např. v Německu je zákon, který jasně říká, že před-
pokladem pro různé dávky občanům s disabilitou je absolvování rehabilitace.
Ukazuje se totiž, že alespoň částečný návrat schopností naráží jen na jednu 
bariéru – čas. Když jsem mluvila o mozkových příhodách, první fáze léčení 
zachraňuje život na pracovišti se zařízením za desítky milionů, další fáze se 
ale příliš často odehrává v léčebně dlouhodobě nemocných, kde člověk leží, 
kouká do zdi a jeho mozek velmi rychle ztrácí šanci k obnově svých schopností.
Tedy musíme umět včas využít plasticitu mozku a pracovat s ním. Včas a tak dlouho,
dokud se pacient zlepšuje. Například těžká poranění mozku jsou nejčastější 
příčinou nejen úmrtí, ale i trvalé invalidity mladých mužů. Rehabilitace může 
trvat i dva roky. Ale výsledky jsou pozoruhodné!

Dá se vůbec zlepšení takového stavu změřit?
Jistě. Ale musí se používat jednotná metodika. O to se nyní snažíme. Vhodným 
zázemím pro včasnou a účinnou rehabilitaci jsou velké nemocnice. Potřebujete
spoustu klinických odborníků. A zhruba po třech měsících nemohou přejít do 
léčebny dlouhodobě nemocných, ale musíme pokračovat v menším, odborně 
připraveném zařízení, a to jsou regionální lůžková rehabilitační zařízení, která 
v České republice vznikají.
Takové regionální rehabilitační pracoviště pak umí dokončit dobrou práci 
nemocnice a výsledky jsou nakonec velmi přesně měřitelné, ale hlavně viditelné
pro samotného pacienta a jeho okolí, které také může účinně spolupracovat.

Počítáte do tohoto okolí také např. úřad práce, sociální odbory 
a další, které se musí postarat, až se člověk po rehabilitaci vrátí 
domů? 
Bez této spolupráce můžeme výsledky rehabilitace i ztratit. Musí se upravit byt, 
naučit využívání nejrůznějších pomůcek, individuálně indikovat dlouhodobé 
sociální dávky a podpory, zvážit případné vhodné pracovní uplatnění atd. 
A tady není zdaleka všechno vyřešeno – člověk potřebuje další, často dlouhodobou 
ambulantní rehabilitaci, ale jak a za co se tam dopraví?
Už od roku 1999 se připravuje zákon o rehabilitaci, který by měl do naší praxe
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Napsali jste nám

Osobná skúsenosť s CMT
Pozdravujem všetkých sympatizantov Spoločnosti CMT, chcel by som sa s Vami podeliť
o moje osobné skúsenosti a postrehy zo Slovenska.
Určite sami dobre poznáte pocit, keď sa diagnostika či samotná liečba iba ťahá celé 
roky, celá starostlivosť je už monotónna záležitosť, zúžená na rehabilitáciu, nejakú 
tú kúpeľnú liečbu, či vybratie  vitamínových doplnkov. Chodíte od lekára k lekárovi, 
Váš stav stagnuje, či dokonca sa zhoršuje, lekári pri Vašom pohľade, plných otázok, 
krútia hlavami a iba konštatujú, že je to komplikované a že nemôžete čakať nejaké 
zázraky! Vaša psychika, ako i chuť na sebe pracovať, upadá, celá vízia budúcnosti 
sa pomaly vytráca, a Vy stojíte na križovatke, čo s tým teraz?! Sú len dve možnos-
ti - buď sa uspokojíte s verziou od lekárov a podľahnete ich nepružnému postoju 
a nezáujmu naozaj Vám pomôcť, alebo Vás ten stav natoľko nahnevá, že Vás to nakopne 
a dostatočne namotivuje, že sa rozhodnete si pomôcť sami, čo bol aj môj prípad.
Ak Vás už nebaví byť iba ovečkou, čo prikyvuje na všetko, pretože každý lekár má svoju
metódu a pravdu a len Vám pribúdajú lieky, ktoré Vám len vytvárajú nové ťažkosti, 
či diagnózy, povedzte si dosť! Vezmite to do svojich rúk a začnite študovať svoj stav, 
sadnite za internet, načerpajte čo najviac informácií a keď idete za lekárom, budete 
pripravený! Je dôležite abyste tomu rozumeli najmä Vy sami a uvidíte, ako sa zmení komu-
nikácia medzi Vami. Je dôležité, abyste s lekárom diskutovali ako rovnocenný partneri. 
Aj v mojom prípade ma opakované neúspešné stretnutia po rôznych odborníkoch 
doviedli v pátraní na webe k Spoločnosti CMT, čo bolo svetlo, ktoré prišlo v pravú 
chvíľu. Na niektorých odborníkoch u nás ma zarazilo, že o Spoločnosti CMT vedia, 
ale nikto neporadil, neposunul, stačilo tak málo… To ma mrzí. 
Spoločnosť CMT, ktorá disponuje skvelými odborníkmi, ale hlavne ľuďmi, je úplne 
iným svetom, kde vládne pokoj, ochota počúvať, chuť pomôcť, snaha dotiahnuť veci 
do úspešného výsledku, kto tam už bol, určite mi dá za pravdu. A kto ešte nie, vrelo 
odporúčam. Menovite chcem vyzdvihnúť obetavú prácu a prístup prof. MUDr. Pavla 
Seemana a  MUDr. Radima Mazanca, ako aj pani Blanku Klouzalovú, ktorá ochotne 
poradí a naviguje, a nikto neodíde bez rady či konkrétnej pomoci.
Aj moja cesta k Spoločnosti CMT a týmto úžasným ľuďom by sa však nemohla 
uskutočniť bez pomoci ďalších, najmä podpory rodiny, ako aj jednej podporovateľky, 
ktorej sa chcem týmto srdečne poďakovať za jej pomoc. Je to pani Melánia Szabová 
z miestnej lekárne v našej obci.
Chcem Vás na záver povzbudiť, abyste sa nevzdávali vo svojom snažení a zhromažďo-
vaní informácií, pretože naozaj existuje cesta, ako si môžete pomôcť sami povedomím 
a kvalifikovanými odborníkmi s CMT aj reálne. Ďakujem. 

Michal Révay

Rozhovor

Máme obrovské možnosti, ale…
Rozhovor s přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK 
a VFN v Praze doc. MUDr. Olgou Švestkovou, Ph.D. 

Co vlastně dnes je a co není rehabilitace? 
Víte, odpověď je třeba hledat v určité národní tradici. U nás rehabilitace vlastně 
vznikla v lázních. A toto chápání do značné míry trvá dodnes, takže obecně tím 
myslíváme fyzioterapii, fyzikální léčbu a další postupy. Ale třeba v Anglii vznikla
tato disciplína z hygieny a epidemiologie; oni chtěli vědět, kolik mají lidí 
s disabilitou. Používám tento název proto, že lépe vystihuje problém – u slova 
postižení nevíme přesně, zda je člověk nemocný nebo zdravý, kdežto disabilita 
je složení ze dvou slov: able = schopný a předpony dis = různě, takže jde 
o „postižení od minima do maxima,“ tedy různé.
Jedná se o fyzické, psychické, intelektuální, smyslové, ale i sociální funkce člověka.
Rehabilitace = „hability“ jsou schopnosti a „re“ je návrat. Takže se snažíme 
o původní funkční stav před úrazem, nemocí anebo – v případě postižených 
od narození – nové získání alespoň některých schopností důležitých pro současný
i budoucí život, a proto se u dětí používá termín habilitace. A co rehabilitace 
není? Jednoduše řečeno odstraňování příznaků různých obtíží a bolístek bez 
omezení funkce člověka. To jsou např. různá cvičení a protahování, když bolí 
od dlouhého sezení záda. Tím nepodceňuji pohyb a veškeré zdravé aktivity, 
ale o rehabilitaci nejde, jen o její část, a to je fyzioterapie.

svěrače či konečník. Své o tom vědí například pacienti s dráždivým tračníkem, 
roztroušenou sklerózou, střevními záněty a další, kteří jsou mnohdy vystaveni zvlášť 
nepříjemným situacím. „Díky svým vlastnostem pomůže překonat mnohé bariéry 
zdravotně postižených a usnadní jim návrat do společnosti” říká Adam Gálik, jednatel
společnosti DeoWear s.r.o., která zajišťuje distribuci deodoračního prádla v České 
republice. Nejedná se však pouze o pomůcku pro zdravotně postižené. Jeho využití
si našla i široká veřejnost. Prádlo bylo navrženo tak, aby co nejlépe přiléhalo na tělo, 
a tím dokonale plnilo svoji funkci. Současně je však zachováno pohodlí při nošení.
Tkaninou prádla je bavlna, v zadní části je integrovaný filtr s aktivním uhlím, 
který dokáže dokonale absorbovat veškeré nežádoucí pachy. Bylo testováno britskou
De Montfort University, která uznala, že je zcela účinné. Použitá technologie 
je patentována, což znamená, že Shreddies jsou ve světě naprosto unikátní. 
Deodorační prádlo způsobuje společenskou revoluci a zlepšuje kvalitu života mužů 
i žen všech věkových kategorií. 

Převzato z www.deodoracnipradlo.cz
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Zdravotnictví

Preimplantační genetická diagnostika - Vaše cesta ke zdravému
dítěti
Preimplantační genetická diagnostika je obor s přibližně dvacetiletou historií, ve kterém
se již řadu let profilujeme a pomáháme tak lidem s genetickými faktory neplodnosti,
aby se stali šťastnými rodiči zdravých dětí. PGD je dosud jediná preventivní metoda, 
která umí zajistit, aby i v rodině, kde je vysoké riziko dědičného onemocnění nebo 
riziko vrozené vývojové vady, bylo počato dítě, které bude po této stránce opravdu 
zdravé. 
PGD je zároveň také metodou, kterou lze provádět pouze v souvislosti s mimotělním 
oplozením (IVF). Na rozdíl od prenatální diagnostiky totiž dokáže rozeznat vývojovou
vadu nebo dědičné onemocnění již ve stádiu raného embrya, tedy ještě před tím, 
než je implantováno do dělohy matky. Daný pár může být tedy ušetřen velkého zklamání,
kdy je na základě výsledku prenatální diagnostiky doporučeno přerušení těhotenství
ve II. trimestru a následně indukován potrat. Přerušení těhotenství v této fázi 
znamená velmi výrazný zásah do mateřského organismu a představuje velkou psychickou
zátěž nejen pro ženu, ale pro celý rodičovský pár i jeho nejbližší okolí. Neméně 
obtížná je také situace, kdy se pár rozhodne těhotenství nepřerušit a vyrovnává 
se s narozením postiženého dítěte. 
PGD tedy představuje pro rodiny s genetickou zátěží jedinou spolehlivou metodu 
k vyloučení přenosu závažných vad a dědičných chorob na potomky. 
Všechny PGD cykly, tj. (IVF cykly s PGD vyšetřením), probíhají v určité fázi shodně, 
a to na začátku a na koci cyklu. Pro všechny je tedy společná počáteční hormonální 
stimulace ženy, odběr vajíček, jejich oplození, následná kultivace embryí a závěrečný 
embryotransfer (vložení vajíčka do dělohy). 
Prostřední část PGD cyklu probíhá však u jednotlivých diagnóz a indikací různě. 
Zde se provádí odběr genetického materiálu k vlastnímu vyšetření, tzv. biopsie embrya,
zde volíme konkrétní vyšetřovací metody a plánujeme časování embryotransferu. 
Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob, tj. vzácných dědičných 
onemocnění, je určena pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického
onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu (odtud název monogenní
choroby) z rodičů na potomka. 
Ve vědeckých databázích existuje zmínka o cca 5.000 monogenně dědičných chorob,
které jsou potenciálně zjistitelné pomocí PGD. Člověk má přibližně 25 000 genů 
a každý gen může být postižen mutací, respektive více mutacemi. Znamená to tedy, 
že u řady chorob ještě není známa dědičná souvislost ani příčinná mutace, nevíme 
tedy přesně, který gen nebo jeho mutace je příčinou daného onemocnění. 
V genetické laboratoři Sanatoria REPROMEDA pracuje tým specialistů, kteří jsou 
schopni připravit vše tak, aby prakticky jakákoliv monogenně dědičná choroba mohla
být detekována pomocí PGD. Neklademe si žádné hranice a jsme připraveni překonávat

ják na nakládání vozíku. Kromě lehké mechanické rampy na nakládání už máme 
i variantu s elektrickým vyklápěním a s dálkovým ovládáním,“ vyjmenovává novinky
v nabídce majitel firmy Pavol Bahyl.
Na lepší servis pro své zákazníky se letos zaměří firma Hurt z Týnce nad Labem.
„Nově dáváme zákazníkům vizitky s číslem našeho nejzkušenějšího technika, které 
speciálně uvádíme také na internetových stránkách. Když dojde k poruše nebo je třeba
něco rychle seřídit, dovolají se zákazníci rovnou expertovi, který jim vše vysvětlí 
a navrhne další postup,“ vysvětluje František Malina ze společnosti Hurt.
Nové modely aut zaplavují dříve nevídané asistenční systémy a další doplňky. 
Které se podle úpravců aut skutečně hodí postiženým?
„Mezi výbavu, která se po koupení vozu už špatně nahrazuje dodatečně, patří 
např. elektrické otevírání a zavírání zavazadlového prostoru, tempomat, parkovací asi-
stent nebo automatický brzdný systém, který výrazně pomůže v bezpečném ovládání
těm, kteří mají postižené i ruce,“ radí Pavol Bahyl, který je už 30 let na vozíku.
Pro stejně postiženého řidiče je podle něj příjemným doplňkem například elektrické 
rozmrazování čelního skla a zrcátek nebo přídavné topení s dálkovým ovládáním.
„Samozřejmě všechny tyto věci patří obvykle do nadstandardní výbavy, která se 
doplácí a zákazník na ni často nemá. Proto se snažíme našim klientům některé věci 
nabídnout za rozumnou cenu jako dodatečné řešení. Například zavírání kufru lze 
doplnit samonavíjecím bezpečnostním pásem. Couvací čidla a kameru ve zpět-
ném zrcátku je také možné namontovat dodatečně za nižší cenu než od výrobce,“ 
doplňuje Pavol Bahyl.
Čeho si na současných autech všímá pohledem úpravce aut Jan Píbal z firmy 
PB Servis? „Současná konstrukce vozidel bohužel moc nepřeje jednoduchému 
přesedání z vozíku na sedadlo řidiče ani spolujezdce. Z různých asistenčních 
systémů oceňuji například aktivní tempomaty, diodová dálková světla, bezkontaktní 
odemykání a startování vozidla nebo parkovací systémy.“

Petr Buček (www.muzes.cz)

Deodorační spodní prádlo může zlepšit život zdravotně 
postiženým
Na trhu výrobků, které můžou usnadnit život lidem se zdravotním postižením, 
se objevila zajímavá novinka – deodorační prádlo. Toto speciální spodní prádlo 
dokáže zachytit tělesné pachy pocházející z intimních oblastí těla a nepropustí je ven. 
Použitá technologie je patentovaná a 100% účinná, zaručuje komfort při běžném
nošení i sportu. Na výběr jsou kalhotky nebo boxerky ve velikostech S až XL. Díky 
aktivnímu uhlí, které je v něm obsaženo, prádlo filtruje pachy vzniklé například 
z plynatosti, inkontinence, ale i pocení, nebo menstruace. Navíc díky svému běžné-
mu vzhledu není na první pohled nijak odlišné, takže je zcela diskrétní. Deodorační
spodní prádlo uvítají v prvé řadě osoby trpící zdravotními potížemi, jako jsou
inkontinence, nadměrná plynatost nebo také lidé, kteří ztratili schopnost ovládat 
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veškeré překážky. Každá rodina má svůj specifický genetický problém a přístup je vždy 
zcela individuální. I když se najdou rodiny, které mají klinicky stejné nebo podobné 
onemocnění, geneticky může situace vypadat zcela odlišně. Proto pracujeme s gene-
tickými problémy rodiny tak, jak jsou, a pro každou rodinu hledáme optimální řešení, 
abychom mohli pomoci co největšímu počtu párů. 
Nejčastěji se partneři dozvědí o genetické zátěži v rodině bohužel tak, že počnou dítě, 
u kterého se v průběhu těhotenství pomocí prenatální diagnostiky anebo po porodu 
prokáže závažné onemocnění dědičného charakteru. V lepším případě se může jeden 
nebo oba partneři dozvědět o své zátěži předem – to tehdy, když je genetické vyšetření
provedeno preventivně při zjištění onemocnění jiného člena rodiny, apod. Pokud 
se pár rozhodne, že v následujícím těhotenství chtějí danému onemocnění rozhodně 
předejít, mohou se obrátit přímo na naše pracoviště s žádostí o pomoc. 
Máme-li jednoduše popsat základní typy dědičnosti, můžeme rozdělit monogenně 
dědičné choroby do tří základních skupin:

1. Může se jednat o dědičnost tzv. recesivní, kdy jsou oba partneři zdravými nosiči
určité genové mutace, která se vyskytuje pouze na jedné alele. Nosič tedy zdědí
mutaci na jedné z alel - má tedy zátěž zděděnou po jednom z rodičů. Pokud se 
setkají jako partneři dva nosiči mutace ve stejném genu, pak je pravděpodobnost, 
že dítě zdědí danou chorobu ve 25 %. V 50 % případů lze očekávat narození nosiče
a ve zbylých 25 % je pravděpodobné, že dítě bude zcela zdravé, tedy nezdědí ani 
jednu z mutovaných alel. Do této skupiny patří zcela nejčastěji dědičná choroba 
v našem pásmu - a sice cystická fibróza, dále spinální muskulární atrofie, všechny 
metabolické poruchy (např. fenylketonurie) aj. 
2. Některá onemocnění jsou děděná tzv. dominantně, kdy nosič mutace na jedné
alele je zároveň i postižený danou chorobou. V těchto případech existuje bez 
využití metod reprodukční genetiky vysoké riziko přenosu a pravděpodobnost, 
že potomek onemocnění zdědí, je 50 %. Mezi taková onemocnění patří např. neu-
rofibromatóza, Marfanův syndrom, Huntingtonova chorea, familiární hyperchole-
sterolémie a další. 
 3. Jiná onemocnění jsou děděná ve vazbě na pohlavní chromosom (tzv. sex-lin-
ked diseases). Zpravidla je tato choroba přenášená mutací genu na X chromosomu.
V případě početí dcery je 50% pravděpodobnost, že bude nosičkou, v případě 
narození chlapce je pravděpodobnost postižení 50 %, stejně jako je 50% prav-
děpodobnost, že syn bude zdráv. Do této skupiny patří onemocnění, jako je 
hemofilie A, hemofilie B, syndrom fragilního X, Duchennova muskulární dystrofie, 
a mnoho dalších. 

Každý pár musí před zařazením do programu asistované reprodukce absolvovat soubor
různých vyšetření. Klinický odborník tak získá představu o tom, jaký stimulační 
protokol bude pro partnerku vhodný, a jaké konkrétní metody a postupy by se měly 
u IVF cyklu použít. Pokud se ukáže, že partneři jsou vhodnými adepty k provedení 
IVF cyklu, proběhne konzultace u klinického genetika, který se specializuje právě 
na problematiku PGS. Partneři se dozvědí veškeré potřebné informace pro zdárné 
absolvování celé léčby a mají možnost je opakovaně s našimi odborníky diskutovat. 
Pro orientaci v problému potřebujeme zprávu z genetického pracoviště, kde byl dotyčný

Parkovací pomůcky mezi nimi nejsou, přednost má ruční ovládání nebo úprava auta 
k nakládání vozíku. Parkovací pomocníky je proto nutné zahrnout do ceny auta, 
na jehož pořízení může handicapovaný dostat státní příspěvek až 200 tisíc korun.

Petr Buček (www.muzes.cz)

Úpravci mají novinky
Firmy upravující auta lidem s postižením nabízí v roce 2014 nejednu novinku. 
Handicapovaní mohou vybírat z více aut vybavených rampami, k dispozici jsou 
nové elektronické ovladače. Kdo potřebuje přestavět ovládání plynu, stěračů, 
světel či dalších funkcí, toho může zaujmout novinka společnosti JP Servis, 
která sídlí v obci Štěkeň mezi Strakonicemi a Pískem.
„Na český trh nově přivádíme jako výhradní zástupci výrobky francouzské firmy 
Sojadis,“ říká šéf firmy Jan Píbal. Jedná se o elektronické systémy, které nahrazují 
mechanické ovladače. Například nové ruční ovládání plynu funguje s pomocí kroužku
nad volantem nebo pod ním. Další možností je ovládání akcelerátoru páčkami umís-
těnými po obou stranách volantu.
Po zapnutí elektronického ručního ovládání plynu dojde k odpojení plynového 
pedálu a jeho aktivace je možná až po následném vypnutí zapalování. Není tedy 
možné nechtěně tento systém během jízdy vypnout nebo přepnout bez zastavení 
a vypnutí klíčku zapalování.
„Dalším zařízením od Sojadisu, které nově nabízíme, je ovládání plynového pe-
dálu levou nohou pro osoby s omezenou pohyblivostí pravé nohy. Jde o systém 
elektronického ovládání, dosud jsme nabízeli jen mechanické přepákování na levou 
stranu,“ vysvětluje Jan Píbal.
Novinka umožňuje položit postiženou pravou nohu nebo protézu přímo na původní
plynový pedál bez rizika nechtěného přidání plynu.
Od Sojadisu pochází také malý ovladač, který se připevní k volantu. Postižený 
na něm může zapínat či vypínat až 12 funkcí – například světla, blikače, klakson 
nebo stěrače. Vše je pohromadě na jednom místě a rychle po ruce.
Společnost API ze Slapů u Tábora se už tradičně zaměřuje na bezbariérová vozidla. 
Na záď Citroënů Berlingo, Peugeotů Partner nebo Volkswagenů Caddy namontuje
rampu a celou podlahu auta sníží tak, aby vozíčkář najel dovnitř bez problémů.
Letos na jaře rozšíří svou nabídku bezbariérových aut o Ford Tourneo Connect. 
„Toto auto splňuje potřebné rozměrové požadavky a celkově jde o velice povedený
vůz. Proto jsme se rozhodli investovat do vývoje jeho bezbariérové přestavby,“ 
uvádí Miroslav Bartoš, šéf firmy API CZ.
Jeho firma přitom svou novinku nenabídne jen tuzemským zákazníkům. „Předpo-
kládám prodej tohoto fordu v zemích Evropské unie, ve Spojených státech, ale také 
na Blízkém a Středním východě. V jednání máme také Nový Zéland a Austrálii,“ 
vyjmenovává Miroslav Bartoš.
Ani pražská firma Iroa-Hdc nevstupuje do roku 2014 bez novinek. „Vylepšených 
a zdokonalených výrobků budeme mít v novém roce více, například nový typ otočné
desky pod sedadla, vylepšené elektricky ovládané posuvné dveře, jeřábky a navi-
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člen rodiny vyšetřován a též z molekulárně-genetické analýzy. Pokud takové zprávy
rodina nemá, naše pracoviště klinické genetiky bude páru maximálně nápomocno 
v dalším postupu a procesu vyšetřování či při získávání již provedených vyšetření 
z jiných pracovišť. 
Dále potřebujeme získat DNA členů rodiny. Základní schéma se drží tzv. pravidla „tří 
vzorků“ - tedy vzorku od postiženého dítěte (či jiného člena rodiny) a vzorků vyšetřo-
vaného páru. Je možné postupovat tak, že se vyšetřovaným osobám odebere krev buď 
přímo v Sanatoriu REPROMEDA nebo v jiném zdravotnickém zařízení kdekoliv v ČR 
nebo i jinde na světě (pokud je v dané zemi povolen vývoz vzorku krve). Následně 
je vzorek vhodně transportován do genetické laboratoře, kde je z krve provedena 
izolace DNA. Můžeme však také pracovat již s dříve izolovanou DNA, která byla 
skladována na jiném pracovišti. V určitých případech lze pracovat i s jinými materiály, 
nežli je krev. Podrobnosti vždy předem klientům osobně vysvětlí odborní pracovníci
našeho centra. V případě, že je nutné materiál převážet, předáme klientům vždy 
kompletní informace ohledně odběru, skladování a bezpečného transportu daného 
materiálu. V poslední době přistupuje i možnost pracovat s DNA izolovanou z bukálního
stěru (stěru z vnitřní strany tváří), což v řadě případů situaci zjednodušuje. 
Od získání potřebných vzorků potřebuje laboratoř řádově několik dnů k provedení 
optimalizace metody. 
Karyomapping je nová revoluční metoda umožňující vyšetření embryí párů s mo-
nogenními onemocněními. Jedná se o metodu, jež umožňuje univerzálně vyšetřit, 
zda embryo nese danou mutaci. Výhodou této metody je především fakt, že odpadá
zdlouhavá příprava celého procesu PGD, a tudíž se zkrátí čas léčby daného páru. 
Z obecného hlediska je pro úspěšné absolvování PGD zapotřebí dostatku kvalit-
ních embryí, protože musíme již od počátku počítat s tím, že určitá část embryí bude 
vyřazena právě pro pozitivní záchyt vlohy pro dědičné onemocnění. Pokud se nepodaří
v jednom cyklu získat dostatečné množství embryí, aby byla dobrá šance na transfer
zdravého embrya, lze všechna embrya zamrazit a v některém z následujících cyklů
stimulaci a odběr vajíček provést znovu. K vyšetření pak můžeme sloučit dohromady
embrya z obou cyklů. Takto lze zajistit mnohem vyšší pravděpodobnost nálezu 
zdravého embrya. 
Pro PGD vyšetření je zapotřebí provést tzv. biopsii, tedy odběr jedné buňky či skupiny 
buněk. Nejčastěji se bioptují buňky embrya (blastomery) den 3 vývoje embrya, nebo 
skupiny buněk z blastocysty - tzv. trofectoderm (den 5 nebo 6 vývoje embrya). V pří-
padě vyšetření monogenních chorob se dává přednost biopsii trofectodermu, existují 
však případy, kdy je doporučeno vyšetřovat blastomery. Toto je vždy na individuálním 
zvážení a je předmětem odborné osobní konzultace. 
Metoda Karyomapping umožňuje odhalit některé chromosomové abnormality, které
byly doposud neodhalitelné. Díky tomu je možné vybrat embryo s nejvěším 
implantačním potenciálem. Jinými slovy, jsme schopni vybrat embryo, které má největší 
pravděpodobnost, že se uhnízdí v děloze matky a zvýšíme tak šance na otěhotnění.
Všechny těhotné ženy by měly projít neinvazivním prenatálním vyšetřením, sestávajícím
z odběru krve a provedení specializovaného ultrazvukového vyšetření. Invazivní
vyšetření je indikováno pouze v těch případech, když by neinvazivní vyšetření upozornilo

K nové Škodě Octavia znamenají zadní senzory příplatek 9000 korun, zájemce 
o přední čidla si musí připravit dalších osm tisíc. K nejluxusnější škodovce, kterou 
je Superb, dodává mladoboleslavská automobilka zadní parkovací senzory 
bez příplatku, přední stojí osm tisíc.
V některých případech není ani možné objednávat pouze zadní senzory, k mání 
je však rovnou balíček čidel pro přední i zadní nárazník. K Volkswagenu Golf jej 
zájemci pořídí za 14 100 korun.
Jen u některých aut mají zájemci možnost volit mezi všemi druhy parkovacích 
pomocníků. Dobrým příkladem může být Volkswagen Golf – nabízí zadní i přední
senzory, za příplatek je možné nechat v továrně namontovat parkovací kameru. Lze
si také pořídit rovnou i parkovací systém, který převezme od řidiče ovládání volantu.
Například ke škodovkám kamery koupit nelze. Opět se však nabízí sáhnout 
po kameře z obchodů s autodoplňky. V balení kamery je také displej, který se umístí
na palubní desku. Kameru jako dodatečnou výbavu lze pořídit za dva až šest tisíc 
korun, její montáž podobně, jako to bylo u senzorů, zvládne zručnější amatér 
nebo autoservis.
K Volkswagenu Golf lze parkovací kameru pořídit přímo z výroby za 5200 korun. 
Prodejci Fordu B-Max si za kameru naúčtují dvojnásobek, ale kupci Hyundaie i30 
si musí připravit téměř 30 tisíc korun. Důvodem je skutečnost, že korejská značka 
dává kameru do výbavového balíčku spolu s dalšími doplňky, jako jsou vyhřívání 
sedadel či tempomat a nelze ji objednat samostatně.
Někdy je však možné kameru objednat do auta i bez parkovacích senzorů. I na to 
si lze zvyknout. Parkování sice nedoprovází pípání, ale obraz z kamery má řidič 
před očima. Ve Spojených státech dokonce chtějí kamery na autech uzákonit, 
aby se předešlo nehodám, při kterých řidič přehlédne například dítě pohybující 
se za automobilem.
Malým technickým zázrakem jsou poloautomatické parkovací systémy. Fungují 
jen na autech vybavených předními i zadními senzory.
Když řidič hledá parkovací místo – ať už v řadě kolmo nebo podélně stojících 
aut – zapne tlačítko tohoto systému. Navíc musí spustit blikač, aby systém rozpoznal,
na které straně má hledat místo.
Jakmile najde dostatečně velkou mezeru, pípne a na displeji před řidičem napíše:
Zastavit! Poté následuje příkaz k puštění volantu. Řidič složí ruce do klína 
a ovládá pouze pedály. Plyn, spojku a nakonec i brzdu. Auto samo zajede 
do parkovací mezery.
Kromě toho, že řidič šetří své nervy, ochrání také disky kol. Parkovací systém s na-
prostou přesností auto zaveze na několikacentimetrovou vzdálenost od obrubníku. 
Ke kontaktu s koly nedojde.
K Volkswagenu Golf lze parkovací asistenční systém pořídit za 16 tisíc korun, 
ještě levněji je k mání například k Fordu Focus, zájemce o novou Škodu Octavia 
za něj zaplatí 22 až 31 tisíc korun podle zvolené výbavy.
Parkovací senzory, kameru nebo parkovací asistenční systém není možné zaplatit 
ze státního příspěvku na zvláštní pomůcku, a to na rozdíl od ručního ovládání auta, 
úpravy k usnadnění nastupování nebo k nakládání vozíku.
Vyhláška určuje, k jakým úpravám smí úřad práce příspěvek poskytnout. 
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na nějaké nesrovnalosti a rizika. Provedení PGD tedy není samo o sobě indikací k pro-
vedení odběru plodové vody. Záleží však na přání páru, pokud si přejí ověření výsledku
PGD z plodové vody, je možné toto vyšetření nabídnout. 
Velkou výhodou pro páry s genetickými riziky je možnost získat úhradu léčby ze zdra-
votního pojištění u většiny zdravotních pojišťoven. Podmínkou úhrady je indikace 
metody PGD specializovaným klinickým genetikem.  
Metoda PGD umožňuje diagnostiku vývojových vad nebo dědičných onemocnění 
ještě před zavedením embrya do dělohy. Jedná se doposud o jedinou preventivní 
metodu, která dokáže ještě před započetím těhotenství zabránit zplození postiženého
dítěte a naopak dokáže pomoci vybrat k transferu takové embryo, které vyšetřovanou
vadou nebo chorobou trpět nebude. PGD představuje pro rodiny s genetickou 
zátěží jedinou spolehlivou metodu k vyloučení přenosu závažných vad a dědičných 
chorob na potomky.

Zpracováno pracovníky Sanatoria Repromeda 
(kráceno, celý text na www.c-m-t.cz)

Lékařské ošetření v jiném členském státě EU

Díky nové evropské směrnici o přeshraniční péči (Směrnice 2011/24/EU o uplatňován
práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči) můžete vycestovat za lékařským ošet-
řením za naše hranice v rámci států EU. Tato směrnice byla zapracována do novely 
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a  je platná od dubna 2014. 
Směrnice je spíše všeobecně pojatá, tudíž záleží na každém členském státě, jak ji 
do svého právního rámce zapracuje. U nás (stejně tak jako ve všech členských stá-
tech) bylo zřízeno pro tyto účely Národní kontaktní místo (National Contact Point). 
Stalo se jím současné Centrum mezistátních úhrad - CMU. Než se rozhodnete vyhledat 
lékařskou péči v jiném členském státě, je potřeba znát několik důležitých okolností. 
I když směrnice 2011/24/EU zmiňuje pacienty se vzácným onemocněním právě jako ty,
kteří by mohli z této směrnice nejvíce profitovat, háček je v tom, že náhradu 
nákladů za péči v zahraničí lze získat jen za léčbu, která je v ČR hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, tedy náhradu nelze například získat za novou léčbu, která ještě 
není v ČR schválená. Samozřejmě, že lze v tomto případě využít i jiných legislativních 
pák, tedy například formulář S2 v rámci evropského nařízení 883/2004.
 
Jaká jsou Vaše práva, pokud jde o úhradu nákladů spojených s ošetřením?

•	 	Pokud	máte	nárok	na	konkrétní	ošet	ření	ve	své	domovské	zemi,	pak	máte	právo	
na úhradu nákladů, pokud Vám je poskytnuto v jiné zemi.
•	 Maximální	výše	úhrady	nepřesáhne	náklady,	jež	by	byly	na	toto	ošetření	vyna-
loženy ve Vaší domovské zemi.
•	 Můžete	 si	 vybrat	 libovolného	 poskyto	vatele	 zdravotní	 péče,	 ať	 již	 veřejného,	
nebo soukromého.
•	 V	případě	některých	ošetření	(určitých	typů	hospitalizace	nebo	specializo	vaných

Parkovací pomocníci
Auta zaplavuje moderní elektronika a stranou nezůstávají ani doplňky ulehčují-
cí parkování. Přijdou vhod také řidiči s postižením. Zvláště když nemůže otáčet 
hlavou dozadu.
Pro mnohé jsou jako z jiného světa parkovací senzory. Kdo je v autě má, nemůže 
si jejich službu vynachválit, hlavně při couvání. I ta nejjednodušší verze senzorů 
začne pípat, když se auto přiblíží k jinému vozu nebo ke zdi garáže. Čím je překážka
blíž, tím intenzivnější pípání řidič slyší. Jakmile hrozí náraz, pípání se změní 
na nepřerušovaný tón. Pokud má auto uvnitř displej, doprovází pípání také 
parkovací grafika. Na obrázku řidič vidí, jak moc ještě může couvat.
Cena za zadní parkovací senzory se nejčastěji blíží deseti tisícům korun, a to v případě,
že je auto dostává přímo z výroby. Parkovací čidla si však lze pořídit také k autu, 
které je v továrně při výrobě nedostalo. Nejlevnější přijdou na několik stokorun. 
Jejich montáž svede zkušenější kutil anebo je za pár hodin namontují v servisu.
Parkovací senzory mají význam hlavně při couvání. Někdo však může mít ztíže-
ný výhled také dopředu. I zdraví řidiči někdy jen odhadují, kolik místa mají před 
nárazníkem, proto chtějí také přední senzory.
K mnoha vozům, především levnějším, je však automobilky nenabízejí. V případě 
škodovek vyjde požadavek naprázdno u modelů Rapid, Roomster, Citigo i Fabia.
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služeb) můžete být vyzváni, abyste před ošetřením v zahraničí po žádali o povolení
od vlastního systému zdravotní péče.
•	 Pokud	 ve	 své	 domovské	 zemi	 čekáte	 na	 ošetření	 nepřiměřeně	 dlouho	 a	 ne
existují k tomu lékařské důvody, pak Vám musí být povolení uděleno. V ta kovém 
případě máte dokonce nárok na vyšší úhradu nákladů.

Podle právních předpisů EU mají zdra votní pojišťovny, zdravotnické orgány a posky-
tovatelé zdravotní péče povinnost pomoci Vám s uplatněním těchto práv v praxi. Vaše 
domovská země odpovídá za fi nanční aspekty Vaší přeshraniční zdra votní péče (v pří-
padech, kdy máte právo na úhradu nákladů). Musí Vám rovněž poskytnout příslušnou 
lékařskou podporu před odjezdem a po návratu domů.
Vaše země musí zřídit jedno nebo více kontaktních míst, kde se dozvíte podrob nosti 
o svých právech, včetně toho, na jaké služby zdravotní péče máte nárok. Pracovníci
kontaktních míst Vám také mohou sdělit, zda musíte před odjezdem do zahraničí 
za účelem lékařského ošet ření požádat o předběžné povolení. Do zvíte se také, jak se lze
odvolat, pokud se domníváte, že Vaše práva byla porušena.
Systém zdravotní péče ve Vaší zemi Vám musí poskytnout kopii Vaší lékař ské doku-
mentace, kterou si s sebou vezmete do zahraničí. Poté, co podstoupíte ošetření, Vám 
musí poskytnout stejnou následnou péči, které by se Vám do stalo, kdybyste se léčil 
ve své zemi.
Pokud se chystáte podstoupit ošetření v jiné zemi EU, máte stejná práva jako občané 
dané země a na Vaše ošetření se vztahují stejné předpisy a normy.
Také země, v níž se chytáte podstoupit ošetření, bude muset zřídit jedno nebo více 
kontaktních míst, kde se bude mož né seznámit se systémy kvality a bez pečnosti v dané 
zemi a získat informace o způsobech regulace a dohledu nad poskytovateli zdravotní 
péče. Pracovníci těchto kontaktních míst Vám budou moci potvrdit, zda má poskyto-
vatel zdravotní péče, kterého jste si zvolili, oprávnění provádět požadovanou službu. 
Mohou Vám také vysvětlit práva pacientů v dané zemi. 
Poskytovatel zdravotní péče, které ho jste si vybrali, Vás musí informo vat o všech 
dostupných možnostech léčby. Musí Vás obeznámit s údaji o kvalitě a bezpečnosti
zdravotní péče, kterou poskytuje, včetně toho, zda má pro daný výkon povolení, 
kde je registrován a o podmínkách pojištění jeho profesní odpovědnosti. Musí vám 
poskytnout jasné informace o cenách, abyste předem věděl/a, jak vyso ké budou 
náklady na ošetření. Musí Vám také poskytnout kopii záznamu o ošetření, kterou 
po návratu předáte domácímu systému zdravotní péče.

Co musíte vědět před odjezdem
•	 Doporučujeme	Vám,	abyste	se	předtím,	než	se	závazně	domluvíte	na	ošetření	
v zahrani čí, poradil/a o plánovaném ošetření se svým lékařem.
Informujte se o všech možných způsobech léčby.
•	 Ujistěte	se,	že	s	sebou	máte	kopii	své	lékař	ské	dokumentace,	informace	o	všech	
lécích, které užíváte, a všechny potřebné výsledky vyšetření.
•	 Zjistěte	 si,	zda	potřebujete	doporučení	prak	tického	 lékaře,	abyste	měl	přístup	
k odbor né péči nebo aby Vám tato péče mohla být uhrazena.

možné zaparkovat v mezeře, která je jen o pár centimetrů větší než je šířka 
vozidla, tedy 133 centimetrů,“ upřesňuje Brázdil. Najetí do vozidla usnadňují 
speciální sklápěcí ocelové kolejnice. Za příplatek lze do vozu namontovat 
i speciální plošinu, která vozík s fyzicky méně zdatným invalidou pomocí 
elektromotoru sama vtáhne do vozidla. Elbee pohání sériový italský motor 
ze skútru o zdvihovém objemu válců 300 cm³. Jeho výkon musel být kvůli 
předpisům pro tento typ vozidla snížen z původních více než 15 kW na 12,5 kW. 
Je uložený vzadu na zadní nápravě. Nohy pro ovládání vozu nejsou třeba. Řidič 
jednou rukou točí volantem a druhou manipuluje s pákou. Pokud se za ni zatáhne
směrem dozadu, vůz zrychluje. Pokud ji naopak tlačí dopředu, aktivují se brzdy.
Rám vozidla je vyroben z hliníku a je velice lehký, má hmotnost zhruba třicet 
kilogramů. Povrch tvoří laminátové díly. Celková hmotnost nepřesahuje 
400 kilogramů. I malý motor ze skútru dokáže Elbee udělit velmi slušné zrychlení.
Na ovládání si i běžný řidič zvykne velice rychle. Výhled je skvělý. Jen do interiéru
proniká trochu moc hluk od motoru a řízení s posilovačem reaguje až moc 
aktivně na každý malý pohyb volantem. Na rovině není skutečně problém dosáhnout 
deklarovanou rychlost 80 kilometrů v hodině.
Vývoj vozu, v jehož názvu se skrývají iniciály majitele firmy Ladislava Brázdila, 
ale také označení pilného lidského pomocníka včely (anglicky bee), trval deset let. 
Vůz úspěšně prošel řadou zkoušek, včetně například trhací, při níž se zkouší pevnost
uchycení bezpečnostních pásů. Nyní je vozidlo oficiálně zapsáno v kategorii 
těžkých silničních čtyřkolek. Oficiální konstrukční rychlost 80 kilometrů v hodině 
mu umožňuje i využívání dálnic a silnic pro motorová vozidla. Testovací jezdci 
mají vyzkoušeno, že Elbee zvládá pokořit i hranici 100 kilometrů v hodině. Interiér 
každého vyrobeného vozu je do velké míry originál. Je ho totiž nutno upravovat 
v závislosti na míře a typu postižení každého invalidy. Například volant může být 
nahrazen řídítky. Důležitým faktorem je rovněž typ invalidního vozíku, který bude 
uživatel při řízení používat.
Dosavadní vývoj vozidla přišel firmu na více než sto milionů korun a i nyní stojí 
příprava výroby každý měsíc zhruba milion korun. V tom jsou zahrnuty i náklady
na testování: „S prototypy jsme již v běžném provozu najezdili desítky tisíc 
kilometrů. Vývoj i zavedení do výroby financujeme z vlastních zdrojů,“ říká Brázdil. 
Společnost má nyní 185 zaměstnanců a roční obrat 350 milionů korun. Firma 
původně předpokládala, že společně s verzí na spalovací motor bude od samého 
počátku nabízet i elektrickou variantu. „Narazili jsme ale, podobně jako i velcí 
automobiloví výrobci, na stále velmi omezenou kapacitu baterií. Proto je zatím 
vývoj tohoto vozu na nějakou dobu pozastaven,“ vysvětluje Brázdil. Firma 
začíná připravovat také ukázkovou prodejnu vozidla ve vlastním areálu a plánu-
je přenesení výroby do dalšího svého areálu. Nyní má v Lošticích celkem čtyři 
provozovny, přičemž jednu využívá jako sklady. Právě tam by se v příštích letech 
mělo Elbee vyrábět.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek
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•	 Zjistěte	si	informace	o	vybraném	poskytova	teli	zdravotní	péče.
•	 Ujistěte	 se,	 že	 víte,	 kolik	 Vaše	 ošetření	 bude	 stát	 a	 zda	 Vaše	 orgány	 uhradí	
náklady přímo nebo zda veškeré náklady nebo jejich část uhradí dodatečně Vám.
•	 Ověřte	si,	zda	k	ošetření	potřebujete	před	běžné	povolení	od	vlastního	systému	
zdra votní péče.
•	 Nezapomeňte,	 že	 na	 některé	 náklady	 (do	prava,	 ubytování,	 repatriace	 atd.)	
se úhrada nemusí vztahovat.
•	 Vyžádejte	si	od	svého	poskytovatele	zdra	votní	péče	kopii	záznamu	o	ošetření.
•	 Pokud	dostanete	lékařský	předpis,	zeptejte	se,	zda	je	vhodný	pro	přeshraniční
použití (právní předpisy EU stanoví, co musí před pis obsahovat, aby mohl být uznán
ve všech zemích).
•	 Pokud	 je	 třeba,	 domluvte	 se	 předem	 na	 od	povídající	 následné	 péči	 ve	 svém	
domácím systému zdravotní péče.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Osobní asistence OZP ve zdravotnických zařízeních 

Stále častěji se setkáváme s problémem poskytování osobní asistence lidem s těžkým 
zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení 
nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, 
polohování, hygienu a podobně. Na druhé straně se zdravotnická zařízení často brání
tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní
postižení, měl u sebe osobní asistenci. Je pochopitelné, že cizí osoby na oddělení mohou
vytvářet různé problematické situace. Často lůžková zdravotnická zařízení řeší tento
problém tak, že osobu se zdravotním postižením imobilizují, tj. trvale upoutají na lůžko,
zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace vede k tomu, že pacienti 
s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do své původní 
fyzické kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede k zhoršení celkového 
zdravotního stavu. Jsme přesvědčeni o tom, že i u pacientů s CMT by měl být po dobu 
hospitalizace přítomen osobní asistent, kterého znají a důvěřují mu, který by jim 
pomáhal tak, aby neztratili svoje obvyklé návyky a schopnosti. K tomu, aby bylo 
umožněno poskytování osobní asistence ve zdravotnickém zařízení, je potřeba mít 
souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Vzor formuláře najdete na našem webu: 
www.c-m-t.cz. Tento formulář je třeba vyplnit při přijetí do zdravotnického zařízení, 
pokud se jedná o neakutní hospitalizaci, a je předpoklad, že hospitalizace bude delší.
Formulář by měl vyplnit lékař oddělení, kde budete hospitalizováni. Pokud revizní 
lékař vysloví souhlas s osobní asistencí, tak Vám bude příspěvek na péči vyplácen 
i po 30 dnech pobytu, protože bude použit k osobní asistenci. Pokud potřebujete více 
informací, ozvěte se.

Mgr. Michal Šimůnek

•	K rozhovoru s klientem sedícím na vozíku vyhledávejme příležitost k tomu, 
abychom sami také seděli a mohli vzájemně komunikovat „tváří v tvář“. 
Když to jinak nelze a musíme nad ním stát, hovořme na něj s takovým odstupem, 
aby mohl sledovat naši tvář bez vyvracení krku a záklonu hlavy.
•	Neobracejme se v rozhovoru na doprovod klienta, hovořme vždy s klientem
samotným, i kdyby to mělo být tlumočeno prostředníkem. Jednoznačně 
tak dávejme najevo, že komunikačním partnerem je pro nás samotný klient.
•	Klient na vozíku, jehož síla rukou není nijak omezena, se dokáže pohybovat 
sám! Nepotřebuje tedy naši dopomoc, dokud o ni sám nepožádá. Dovednost 
požádat vhodnou formou o pomoc okolí je otáz kou osobního rozhodnutí 
a výrazem sociální zralosti klienta, spoléhejme proto na tuto zralost a nesnažme 
se klientovi pomoc nabízet či vnucovat.

V komunikaci s tělesně postiženým klientem se projeví také míra našeho respektu
vůči jeho prá vům. Věřte, že lidé s tělesným postižením jsou si těchto práv větši-
nou dobře vědomi, a i pouhé náznaky jejich porušování jim mohou vadit a hluboce 
se jich dotknout.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Český nápad zaujal ve světě. Unikátní vůz pro postižené
Unikátní vozidlo pro tělesně postižené osoby začíná vyrábět Závod lehkých 
konstrukcí, který sídlí v moravských Lošticích – v areálu, kde dříve bývala výrobna 
olomouckých tvarůžků. Firma výhledově plánuje vyrábět až 35 tisíc kusů ročně, 
k ambicióznímu cíli má ale zatím daleko.
První exemplář vozidla nazvaného Elbee našel svého majitele v květnu, nyní je těsně
před předáním druhý kus. Ve výrobě je třetí vůz pro francouzského zákazníka. „Letos 
předáme uživatelům prvních několik kusů, příští rok by se objem výroby měl pohy-
bovat v desítkách kusů. Hranice tisíce vozidel za rok by měla padnout v roce 2017,“ 
plánuje projektový manažer Ladislav Brázdil. Výrobní kapacitu a prodej chtějí
i poté navyšovat. Podle odhadů by celosvětová roční poptávka po vozidle tohoto 
typu mohla překročit hranici 100 tisíc kusů. Zaváděcí cena pro český trh nyní činí 
398 000 korun. Velkou část této sumy může budoucí uživatel financovat ze státních 
příspěvků na zakoupení vozidla a jeho úpravy.
Moravská firma si hodně slibuje od spolupráce se společnost A.C.A France, která se 
specializuje na přestavby vozidel pro vozíčkáře, a měla by být v blízké budoucnosti 
partnerem pro prodej vozů Elbee na francouzském území. Přestože neexistují přesné
statistiky, odhaduje se, že na invalidní vozík je odkázáno zhruba jedno procento 
Evropanů. Zatím nikdo jiný na světě přitom nevyrábí vůz, do něhož najede vozíčkář
na libovolném typu vozíku, z něho pak auto ovládá a po zaparkování zase sám vyjede.
Auto podle výrobce může jezdit na všech typech komunikací včetně dálnic, výborně 
se s ním navíc parkuje. „Délka 248 centimetrů umožňuje parkovat kolmo k chodníku,
podobně jako třeba Smart. Protože se neotevírají žádné boční dveře, je teoreticky
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Od1. července do 30. září 2014 
oslavili životní jubileum tito naši členov

Společenská rubrika

Blahopřejeme !Fronová Jaroslava  70 let
Truhlář Pavel  60 let
Bodocká Alena 55 let
Lorencová Helena, Ing. 55 let
Pitterová Alena 55 let
Boček Martin  45 let
Honsová Luisa 45 let
Vacková Lenka 45 let
Prachařová Renáta Ing. 40 let
Nosková Daniela 35 let 
Padevětová Lenka 35 let

Hlavní principy v komunikaci s tělesně postiženými klienty 
Pracovníci služeb v cestovním ruchu si pro své účely sestavili metodiku, jak komu-
nikovat s tělesně postiženými klienty. Protože má obecné využití, věřím, že ji třeba 
někdy využijete i Vy.

Doporučení:
Způsob, jakým jednáme se klienty s tělesným postižením, vytváří pro ně i pro ostatní
účastníky roz hovoru představu, jak je vnímáme. Často z toho sami tělesně postižení
o sobě vyvozují představu. Je tedy velmi důležité znát přiměřené způsoby, které
lze užívat při postojově neutrální komunikaci s jedincem s tímto znevýhodněním, 
ať už se tento jedinec pohybuje na vozíku nebo bez něj.

Lze je vyjádřit několika závaznými pravidly při komunikaci s tělesně postiženými:
•	Při osobním jednání s tělesně postiženými klienty i při hovoru o nich bez jejich 
přítomnosti bychom neměli užívat „zobecňující nálepky“. Užívejme proto ozna-
čení „klient“, „host“, či jmenovitého označení včetně titulů namísto „vozíčkář“, 
„postižený“ nebo dokonce „invalida“.
•	V rozhovoru o klientovi nebo při jeho hodnocení se zaměřujeme na hodno-
cení schopnosti, nikoliv ne schopnosti či omezení klienta. Nepoužívejme citově 
zabarvená hodnotící vyjádření typu „nešťastný“, „po litováníhodný“, „chudák“, 
„chudinka“, neboť zdaleka nemusí vyjadřovat skutečný stav daného klienta.
•	 Nevěnujme nadměrnou pozornost životnímu příběhu klienta a okolnostem 
vzniku jeho postižení, i kdyby nás do nich osobně zasvětil, nenechávejme se jím 
dojímat (prožitými peripetiemi v osobním životě, prožitými nepříjemnými zážitky
z absolvované léčby, příběhy o nevyléčitelných chorobách…). Zaměřme se na 
smysl na šeho fungování v rámci služeb, na standardní postupy v jejich poskyto-
vání a v komunikaci s klientem citlivě a současně asertivně odmítejme veškerá 
témata, spojená se vzpomínkami na minulost a s popisem postižení.
•	 Nekomentujme projevy klienta a jeho zapojení do různých aktivit jako 
výsledek nadlidského úsilí. Nedá vejme jej v tomto smyslu za vzor ostatním 
klientům. Heroizace výkonů postižených osob vytváří u okolí představu, že pouze 
výjimečný jedinec s daným typem postižení je schopen jich dosáhnout.
•	Vystupujme v roli poskytovatele služby, nikoliv lékaře, ošetřovatele či osobního
asistenta. Nejednejme s postiženým člověkem jako s nemocným.
•	Opakem stavu jedince „s postižením“ je stav „bez postižení“, opakem „posti-
ženého“ jedince není tedy člo věk „zdravý“, ale také ne „normální“.
•	Handicap není synonymem postižení, je to termín, který odpovídá českému 
pojmu „znevýhodnění“. Han dicap je do velké míry determinován společensky. 
•	Pro klienta na vozíku nejsou v budově handicapem chy bějící nohy, ale exis-
tující schody. Jeho handicap je v tomto případě eliminován zajištěním vhodné-
ho výta hu.
•	Nerozhodujme za postiženého a neužívejme v rozhovoru s ním direktivního 
tónu. Působí to dojmem, že nevěříme v jeho autonomii při rozhodování.

Sociální otázky 

Výhody pro OZP – přehled toho, na co máte nárok
1. Výhody vážící se přímo k průkazům

Průkaz TP (I. stupeň výhod)
•	vyhrazené	místo	k	sezení	ve	veřejných	dopravních	prostředcích	pro	pravidelnou	
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo 
k sezení vázáno na zakoupení místenky
•	přednost	při	osobním	projednávání	své	záležitosti,	vyžadujeli	toto	jednání	delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup 
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravot-
nických zařízeních
Průkaz ZTP (II. stupeň výhod)
•	výhody	průkazu	TP	(viz	výše)
•	 bezplatná	 doprava	 pravidelnými	 spoji	 místní	 veřejné	 hromadné	 dopravy	 osob	
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Kočárek přidělaný k vozíku jede jen po větších předních kolečkách, zadní menší
jsou ve vzduchu a opřena jsou o konstrukci vozíku. Kočárek je pak samozřejmě 
natočený sedačkou směrem k rodiči, takže se z vozíku pohodlně dostane jak k dítěti,
tak do odkládacích prostor v nižším patře. Podle fotografií se zdá, že po městě 
nečiní jízda s prototypem sebemenší překážku. Překonat se dají i nižší obrubníky 
a rodič na vozíku má svého potomka neustále pod kontrolou. Kočárek lze samozřejmě
i složit, takže se dá převážet. Jak je to v problematičtějším terénu, zatím není známo, 
přece jen jde hlavně o městský prototyp.
Když pak přijede rodič do společnosti známých a potřebuje se dostat ke stolu, 
kočárek mu nepřekáží. Stačí jej odpoutat od vozíku, vytáhnout menší stabilizační 
kolečka, a kočárek může rázem stát sám. Může se s ním i pohybovat, dítě ukolébávat
ke spánku. Není ani těžké si představit, že po drobných úpravách by mohl stejně 
sloužit i zdravému rodiči, pokud je partnerství namíchané.
Stačilo by osadit ho druhými většími kolečky a po vytažení středové tyče do vyšších 
poloh by se dal tlačit jako běžný kočárek.
Cursum je zatím prototyp a Cindy se s ním aktuálně na trh nechystá. Podle svých 
slov to ale udělá ráda, jen co najde vhodné partnery. Rodiče s postižením však 
nemohou čekat, a dotazy na to, kdy bude kočárek možné koupit, neberou konce. 
Nabídka na trhu totiž není jen malá, není vůbec žádná. 

Štěpán Beneš, www.muzes.cz (kráceno)

(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové 
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích autobusové dopravy
Průkaz ZTP/P (III. stupeň výhod)
•	výhody	průkazu	TP	a	ZTP	(viz	výše)
•	bezplatná	doprava	průvodce	veřejnými	hromadnými	dopravními	prostředky	v	pravi-
delné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
•	 bezplatná	 doprava	 vodicího	 psa,	 jeli	 osoba	 úplně	 nebo	 prakticky	 nevidomá,	
pokud ji nedoprovází průvodce
Často se ptáte na slevy na různé kulturní a sportovní akce. Žádný legislativní předpis
však nedává pořadatelům akcí za povinnost slevu poskytnout. Záleží tedy 
na pořadateli akce, zda bude průkazy akceptovat a jakou slevu nabídne.

2. Výhody v dopravě a parkování
•	Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje kromě parkování
na vyhrazených místech stát po dobu nezbytně nutnou s autem tam, kde je zákaz
stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to
naléhavě nutné. Takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou 
s dodatkovými tabulkami „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“. 
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku 
s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“. 
•	Držitelé	průkazů	ZTP	(s	výjimkou	sluchového	postižení)	či	ZTP/P	jsou	osvobozeni
od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice, neplatí tedy dálniční známku, 
pokud v autě přímo jedou. Držitelem vozidla všam musí být zdravotně postižená 
osoba anebo osoba jí blízká. 
•	Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či 
ZTP/P si dále může bezplatně požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště. 
Zaplatí jen za technickou výrobu označení místa.

3. Daně
•	 Osvobození od daně ze staveb a jednotek - Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
neplatí daně za domy, byty či chaty, které jsou v jejich vlastnictví. Podmínkou 
však je, že je rodina či sama zdravotně postižená osoba v hmotné nouzi.
•	Můžete si uplatňovat úlevy na dani z příjmu. Pokud má vaše manželka/váš 
manžel průkaz ZTP/P a její/jeho roční příjem nepřesahuje 68 000 Kč, lze uplatnit
slevu na dani až ve výši 49 680 Kč. Dále se vaše daně z příjmu ročně sníží 
o 2 520 Kč/ročně, pobíráte-li invalidní důchod I. nebo II. stupně, 5 040 Kč si odečte
ten, kdo pobírá invalidní důchod III. stupně, a 16 140 Kč si odečtou všichni
držitelé průkazu ZTP/P.
• Vrácení DPH při koupi automobilu - Při koupi auta z příspěvku od úřadu práce
je možné zažádat na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně 
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postupně v uplynulých letech nakoupily 93 a fungují v 82 stanicích. 
„Modernizované, multifunkční, klimatizované vozy pro dálkovou dopravu,
které jsme začali na pravidelné spoje nasazovat letos na jaře, mají vlastní
plošinu. Právě tu ale chceme na základě podnětů zákazníků upravit. Stejně
tak interiér vozu určený pro vozíčkáře. Reagujeme tak na skutečnost, že stále
více z nich má elektrický vozík. Ten je těžší a širší,“ říká Michal Štěpán. 
Podobné úpravy, které vyplynou z běžného provozu a z měnících se potřeb zákazníků,
provádí České dráhy průběžně. Jednou z nich je i doplnění zvukového naváděcího 
zařízení pro nevidomé a slabozraké do příměstských vlaků (např. CityElefant).  

Petr Šťáhlavský, ČD

Cursum: kočárek a vozík jdou dohromady
Mít handicap a zároveň úspěšně vychovávat potomky už dnes není pražádná zvlášt-
nost. Příkladných rodičů, kteří své povinnosti zvládají bez ohledu na své postižení,
bychom našli řadu. Přesto je ale mnoho takových, pro které je představa rodiče, 
zejména maminky, sedící na invalidním vozíku, něčím nepředstavitelným. Diví se 
běžná populace, dá se ale bohužel říci, že mezi ně prozatím také patří jak výrobci 
potřeb pro děti, tak výrobci kompenzačních pomůcek.
Ani jedna zmíněná strana nevyrábí kočárek pro vozíčkáře. Pokud by maminka 
na vozíku chtěla chodit s miminkem na procházky, musela by si dnes buď poradit 
s klasickým kočárkem, nebo požádat šikovného kutila o zhotovení nějaké speciální
konstrukce domácí výroby. Češi jsou národ veskrze kutilský, nebyl by to asi tedy 
větší problém. Protože ne všichni ale mají šikovné partnery či sousedy, bylo by dobré
mít alespoň jednu tržní alternativu.
Stejně to vidí i Cindy Sjöblom, švédská designérka. A její odpovědí na tržní vakuum
je Cursum, prototyp dětského kočárku speciálně uzpůsobeného pro bezpečné 
použití i pro osoby na invalidním mechanickém vozíku.
Konstrukce není nijak složitá. Vychází z podvozkové platformy se dvěma většími koly. 
Doplňují je dvě menší kolečka na výsuvné kovové tyči. Spolu s uchycením větších
kol tvoří na podvozku trojúhelníkový prostor, který vyplňuje kapsa na drobnosti. 
Z podvozku vede šikmo vzhůru masivní tyč, na konci rozdvojená do tvaru 
písmene Y. Na vrcholy pomyslného písmena navazuje otočným uchycením 
kolébková konstrukce samotného sedátka pro miminko. Samozřejmě se všemi 
nezbytnostmi – výsuvným držadlem, pohodlným a bezpečným sedátkem a stříškou.
Design nevznikl sám od sebe. Cindy obešla několik rodin, které z vozíku děti vycho-
vávají, a pečlivě si vyslechla jejich potřeby i nápady. Na jejich základě začala kreslit,
a než vznikl použitelný design, skončila v koši doslova celá kupa nedokonalých 
návrhů. Prototyp pak zkoušeli stejní lidé, kteří Cindy radili s jeho konstrukcí. 
V akci vypadá kočárek ještě působivěji. K vozíku, přesněji k jeho trubkám vedoucím ke 
stupačce, se kočárek napevno nacvakne pomocí oček. Ta sice dovolují mírný pohyb,
aby konstrukce byla schopna vyrovnávat nerovnosti, jinak ale drží spolehlivě. 
Konstrukce samotného kočárku je výškově i podélně plně nastavitelná, a tak se 
přizpůsobí jakékoli velikosti jak vozíku, tak samotné maminky (či tatínka, pokud 
chodí na procházky spíše on).

z přidané hodnoty. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH 
se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru. 
•	Držitelé ZTP či ZTP/P jsou také osvobozeni od poplatku na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekodaň při koupi 
staršího vozu).

4. Správní poplatky
•	ZTP	a	ZTP/P	–	Ověření	podpisu	nebo	otisku	razítka	na	listině	nebo	na	jejím	
stejnopisu na úřadě – neplatíte 30 Kč za každý podpis nebo razítko. 
•	 ZTP	 a	 ZTP/P	 –	 Vydání	 povolení	 uzavřít	 manželství	 mimo	 stanovenou	 dobu	
nebo mimo úředně určenou místnost – neplatíte 1 000 Kč. Vydání povolení 
učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než přísluš-
ným matričním úřadem – neplatíte 1 000 Kč.
•	ZTP	a	ZTP/P	–	Neplatí	poplatky	za	vydání	stavebního	povolení	ke	změně	stavby
bydlení 5.000 Kč či 10.000 Kč. Pozor, pokud stavíte novou stavbu, od poplatku 
osvobozeni nejste.
•	Zápis	do	registru	vozidel,	jdeli	o	motorové	vozidlo	s	nejméně	čtyřmi	koly	–	
neplatíte 800 Kč.
•	Vydání	řidičského	průkazu	–	neplatíte	50	Kč.
•	ZTP	a	ZTP/P	případně	rodiče	ZP	dětí	–	Schválení	technické	způsobilosti	vozidla
po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo 
dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla 
k výcviku v autoškole – neplatíte 1 000 Kč.
5. Místní poplatky
•	Poplatek	ze	psů	se	platí	za	psy	starší	3	měsíce	(pro	nevidomé,	závislé	na	péči	
a ZTP/P) – neplatíte až 1 500 Kč za psa ročně.
•	Poplatek	za	lázeňský	nebo	rekreační	pobyt	nehradí	osoby	nevidomé,	závislé	
na péči, s průkazkou ZTP/P a jejich průvodci ZTP/P a průvodci neplatí poplatek 
za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

6. Rozhlasové a televizní poplatky
Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo prak-
tickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou,
pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí 
společně v jedné domácnosti.

7. Slevy na telefon
Pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany je připravena i sleva na telefon, 
a to ve výši 200 Kč. Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin
speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel
o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která 
je jeho zákonným zástupcem.
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Cestujících s hendikepem ve vlacích přibývá, České dráhy 
zjednodušily objednávky a upravují vozidla
Přes 2 350 cestujících s hendikepem již využilo objednávkový systém na webu ČD, 
který národní dopravce spustil loni v prosinci. V případě, že cestující potřebuje 
asistenci personálu, může si přepravu objednat z domova. Díky tomuto zjednodušení 
a díky větší nabídce pravidelných bezbariérových spojů se počet předhlášených 
přeprav za první pololetí meziročně výrazně zvýšil.
„Hendikepovaní si na tuto novinku velmi rychle zvykli. Zhruba 70 % objednaných 
přeprav je dnes realizováno přes internet,“ říká Michal Štěpán, náměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu. „Z nedávného průzkumu vyplývá, že skoro 60 %
oslovených zákazníků s hendikepem s námi cestuje až šestkrát do roka, dalších 
30 % až čtyřikrát měsíčně a kolem 5 % využívá naše spoje denně nebo několikrát 
do týdne. Jako jeden z mála dopravců, kteří tyto služby poskytují, proto cítíme 
závazek podmínky pro cestování lidí s omezenou pohyblivostí dál zlepšovat.“ 
Potřeba hlásit přepravu předem vyplývá z platné legislativy, nejen ze Smluvních 
přepravních podmínek ČD, ale je řešena i nařízením Evropského parlamentu a rady 
(ES) 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. 
„Důvodů je hned několik. Je potřeba ověřit vhodnost vybraných spojů, odzkou-
šet zdvihací zařízení, případně ho přesunout. Někdy musíme do vlaku zařadit jiný 
vůz,“ vysvětluje důvody Naďa Bluďovská z Českých drah, která má přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace na starosti. „Může se také stát, že je vůz 
obsazený jinými cestujícími na vozíku a další přepravu v tomto vlaku již nelze
realizovat. I naši zaměstnanci by měli předem vědět, že povezeme hendikepovaného 
cestujícího, který vyžaduje asistenci, aby přeprava proběhla bez problémů a výstup
nebo nástup v co nejkratším čase, aby nebyl extrémně prodloužen pobyt vlaku ve stanici. 
V mnoha stanicích je dnes omezený počet zaměstnanců a plošiny pro vozíčkáře 
mohou z bezpečnostních důvodů obsluhovat jen někteří speciálně proškolení 
zaměstnanci s příslušným platným průkazem pro obsluhu plošin.“ 
České dráhy provozují téměř 600 jednotek a vozů, které jsou přístupné pro vozíčkáře.
V loňském roce se rozšířily bezbariérové soupravy hlavně v souvislosti s dodávkou
zcela nových klimatizovaných a nízkopodlažních souprav RegioPanter 
a RegioShark. Díky tomu mohly České dráhy zvýšit počet bezbariérových spojů 
v jízdním řádu 2014 na 4 404.
České dráhy disponují dvěma základními skupinami vozidel, která jsou přístupná 
pro vozíčkáře. Jednou z těchto skupin jsou nízkopodlažní vozidla, kterých je více 
než 400. Jedná se o elektrické a motorové jednotky s podlahou nástupního prostoru
ve výši moderních vysokých nástupišť, tedy cca 550 mm nad kolejnicí. Pro nástup 
a výstup vozíčkáře do těchto vozidel je nutné překonat jen několikacentimetrovou 
mezeru mezi nástupištěm a podlahou vozidla. Díky tomu v mnoha případech cestující
vozíčkář ani nepotřebuje asistenci dopravce a nemusí svou cestu předhlašovat.
Další skupinu o téměř 200 vozidlech tvoří vozy s podlahou v klasické výšce 
a nástup, resp. výstup, je zajištěn prostřednictvím plošin, které jsou buď přímo 
součástí vozu, nebo se využívají mobilní plošiny na nástupištích. Těch České dráhy 

8. Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí
Pokud rodiče nebo opatrovníci cestují do školy, zdravotnického či sociálního zařízení
za svým postiženým dítětem, mají nárok na 50% slevu z jízdného, pokud je zde dítě 
déle než 3 měsíce. 

Lucie Marková, www.muzes.cz (kráceno)

Co mohou žádat rodiče dítěte s postižením a odkdy?
Příspěvek na péči lze žádat nejdříve od jednoho roku věku dítěte. Při určování nároku
na příspěvek na péči se u dítěte hodnotí zvládání devíti základních životních 
potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity). Při posuzování
se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat dítěti se 
zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravému dítěti téhož věku. 
Nepřihlíží se k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu 
stupni biopsychosociálního vývoje (např. u dvouletého dítěte se nebude hodnotit 
jako nezvládnutá potřeba oblékání a obouvání, protože ani zdravé dvouleté dítě 
se samo neobleče a neobuje). Je však možné hodnotit tzv. mimořádnou péči 
v jednotlivých potřebách. Tedy péči, která svým rozsahem, intenzitou nebo nároč-
ností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.
Zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně lze získat v případě, že se jedná o dítě 
ve věku 4–7 let a má přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo 
stupni IV (úplná závislost). Toto zvýšení má částečně nahradit prodloužený rodičovský
příspěvek do sedmi let věku dítěte. Zvýšit příspěvek na péči o 2000 Kč měsíčně
lze také v případě, kdy rozhodný příjem v rodině je nižší než dvojnásobek jejího 
životního minima. Zvýšení přitom náleží jen jednou, takže i když rodina splňuje 
obě výše uvedené možnosti, zvýší se příspěvek jen o 2000 Kč (nikoli o 4000 Kč).
Rodičovský příspěvek je podle současné legislativy vyplácen bez rozdílu toho, zda 
rodič pečuje o zdravé či zdravotně postižené dítě. Podmínky nároku se tedy neliší.
Rodičovský příspěvek lze pobírat souběžně s příspěvkem na péči, aniž by docházelo
ke krácení dávek. Neliší se ani doba, po kterou lze rodičovský příspěvek čerpat; 
i v případě zdravotně postiženého dítěte činí maximální doba čerpání čtyři roky.
Příspěvek na mobilitu lze taktéž čerpat od jednoho roku věku dítěte. Od 01.01.2014 
je vázán na vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P přiznaného podle nových kritérií od 
01.01.2014. Příspěvek slouží k zajištění dopravy za úhradu, jeho výše činí 400 Kč 
měsíčně. Přiznat jej lze nejdříve od měsíce žádosti, nelze ho tedy žádat zpětně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je obecně přiznáván také osobám starším jednoho
roku, s výjimkou příspěvku na úpravu bytu a na zakoupení motorového vozidla 
(od tří let), příspěvku na pořízení vodícího psa pro nevidomé (od 15 let). 
Průkaz osoby se zdravotním postižením lze nárokovat pro dítě starší jednoho 
roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě 
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za volant. Da niel Bína s tímto autem projel za půl roku po jach tařských závodech 
celou Evropu a je spokojen.

Technické údaje: Délka 7,15 m; Šířka 2,34 m; Výška 3,03 m; Vnitřní výška 1,9 m; 
Objem nádrže na vodu 100 l; Objem odpadní nádrže 100 l; Podvozek Fiat Ducato; 
Motor 2.3/3.0 JTD; Výkon 130/160 kW; Počet míst na spaní 4; Počet míst k sezení 4; 
Pohotovostní hmotnost 2 820 kg; Celková hmotnost 3 500 kg; Cena od 65 600 EUR.

Eva Skořepová, Caravan 4/2011

nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jeho schopnost pohybli-
vosti nebo orientace, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Průkaz se přiznává
ve třech stupních: TP, ZTP a ZTP/P.
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je navázán na vlastnictví výše 
uvedeného průkazu ZTP či ZTP/P s výjimkou osob se sluchovým postižením. Přiznat 
jej tedy lze taktéž od jednoho roku věku dítěte.
Co se týká předpisu jednotlivých zdravotnických prostředků podle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním postižení, zákonný předpis neurčuje přesná 
věková omezení předpisu jednotlivých zdravotnických pomůcek. Dětem lze 
předepsat na poukaz od odborného lékaře (rehabilitačního, neurologa či ortopeda)
speciální kočárek i s příslušenstvím. Následně lze získat na předpis mechanický 
vozík. Nepsaný věkový limit pro předepsání dětského elektrického vozíku je 10 let 
věku dítěte; vychází se zřejmě z požadavku na psychomotorické schopnosti dítěte 
a jistou zodpovědnost při ovládání této pomůcky. V praxi se rodiče mladších dětí 
obracejí na nadace a nadační fondy, pokud jejich dítě potřebuje elektrický vozík 
v dřívějším věku. 

Lucie Marková, www.muzes.cz (kráceno)

Novinky v zákoně o zaměstnanosti 
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. července 2014 zákon ze dne 
18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela 
přináší od 1. ledna 2015 tyto změny: 

•	v	oblasti	zaměstnávání	osob	se	zdravotním	postižením	znovu	umožní	agentu-
rám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli
•	znovuzavedením	kategorie	osob	zdravotně	znevýhodněných	jako	jedné	z	pod-
kategorií osob se zdravotním postižením
•	nová	pravidla	v	náhradním	plnění

Kategorie zdravotně znevýhodněných osob byla v zákoně jako podkategorie osob 
se zdravotním postižením do konce letošního roku. Pokus o její včasné zachování
zmařilo loňské rozpuštění Sněmovny. Nyní se situace mění. Firmy budou znovu 
dostávat od státu příspěvky na mzdu zdravotně znevýhodněných osob - zaměstnanců.
Základní dotace bude činit až 5 000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé budou mít 
navíc nárok na další až tisícikorunu měsíčně po roce od obsazení chráněného 
pracovního místa. Kategorii osob se zdravotním znevýhodněním bude přiznávat 
Česká správa sociálního zabezpečení.
Zákon o zaměstnanosti od ledna také odstraňuje zákaz dočasného přidělování osob 
se zdravotním postižením agenturami práce k uživateli. Stanovuje, že agentura 
práce si nebude moci žádného z dočasně přidělovaných zaměstnanců započíst 
do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu. Ministerstvo tak 
chce podpořit zaměstnávání OZP a to zejména v trvalém pracovněprávním vztahu. 
Forma agenturního zaměstnávání by měla být doplňkovou formou zaměstnávání. 
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Blucamp Sky Free
Před dvěma lety na Caravan Salonu v Düsseldorfu jsem poprvé uviděla obytný 
automobil speciálně upravený pro vozíčkáře. Okamžitě jsem si vzpomněla 
na Daniela Bínu, vozíčkáře, který by takový obytný vůz skvěle využil na jachtař-
ských závodech. Závodí totiž na plachetnici paralympijské třídy 2.4mR a Blucamp 
Sky Free se mu zalíbil.
Obytný automobil se vyráběl na zakáz ku a zejména díky trpělivosti a oběta vosti 
firmy Autocentrum DaP z Děčína se vše nakonec podařilo. Tato firma je sice 
distributorem značky Rimor, ale obytné auto mobily Blucamp se vyrábějí ve stejné 
továrně jako Rimory. A tak mohl Daniel Bína vyjet na první letošní trénink v lednu
do Valencie již se svým novým vozem i se všemi nadstandard ními úpravami 
a vybavením, které si objednal. Tím byl zejména silnější motor 3.0 JTD s auto-
matickou převodovkou a ručním řízením. 
Obytný automobil Blucamp Sky Free pro vozíč káře je naprosto bezbariérový, 
rozvržení interi éru a veškeré vybavení je vymyšleno tak, aby se vozíčkář mohl 
po autě bez problémů pohybo vat, řídit jej a kompletně využívat. Nastupování 
a vystupování z vozu zajišťuje dálkově ovláda ná mechanická plošina umístěná 
do speciálních širokých dveří. Na ni vozíčkář najede a po stisku tlačítka na dálkovém
ovladači ho plošina vyveze do auta. V interiéru je důraz kladen především 
na prostor, aby se osoba na vozíku mohla co nejvolněji pohybovat. Pro její doprovod
je určeno dvojlůžko o rozměrech 2,2 x 1,51 m v alkovně, kam se dostane po hli-
níkovém žebříku. Ten se dá jednoduše vyjmout a položit na postel, aby nepře-
kážel. Pro vozíč káře je určeno podélné snadno rozložitelné lůžko v zadní části 
vozu o rozměrech 2,01 x 0,9 m. Vzadu napříč je nad ním umístěno ještě jedno 
lůžko o rozměrech 2,2 x 0,8 m opět s odjí matelným žebříkem. Sezení v jídelně 
je klasické – obdélníkový posuvný stůl, za ním příčná lavice ve směru jízdy s bez-
pečnostními pásy pro dva pasažéry a otočné sedačky v kabině. Za lavicí následuje
lednička a velká skříň. Naproti je potom kuchyně s nerezovým dřezem a tříhořáko-
vým vařičem. Koupelna s WC, umyvadlem a spr chou je umístěna uprostřed vozu 
a odděluje se pouze závěsem. Tím je zajištěna v celém voze zcela rovná podlaha. 
O teplo i teplou vodu se ve voze stará topení Truma. Ve standardní výbavě kabiny
najdeme klimatizaci, rádio s CD přehrávačem, centrální zamykání a air bagy. 
Co se týká úložných míst, je jich bohužel ve voze na úkor volného prostoru poskrovnu.
Navíc těch dole, kam vozíčkář bez problémů dosáhne, je opravdu málo – jen v kuchyni
a pod zadní postelí. Ostatní jsou klasické vyklápěcí skříňky nad jídelnou a koupel-
nou, jedna poměrně malá šatní skříň a jedna skříň s policemi. Bohužel při tomto 
uspořádání inte riéru nezbylo místo na venkovní garáž, což se dá vy řešit zakoupením 
úložného boxu na zadní nosič. Dalším nedostatkem jsou vstupní dveře. Na to, jak 
musí být široké, aby bylo možné manévrovat s ploši nou, jsou tenké a špatně doléhají.
Také manipulace s nimi je obtížná zvlášť za větrného počasí. 
I přes tyto drobné nedostatky poskytuje Blucamp Sky Free vozíčkářům obrovskou 
svobodu. Zvládnou jet na karavanovou dovolenou prakticky sami, ne potřebují 
nikoho, kdo by je nakládal a vykládal do vysokého auta, kam by se sami nedostali. 
Ve voze zvládnou i běžnou hygienu, uložit se ke spánku, uvařit si nebo si sednout 

Dojde k odstranění určitého specifického postavení, pokud jde o kmenové a agen-
turní zaměstnance v oblasti plnění povinného podílu a nebude možné, aby některé
agentury práce využívali agenturní zaměstnance pro účely splnění podmínky 
přepočteného počtu zaměstnanců (více než 50%) a následného využívání (poskyto-
vání zejména služeb) v rámci plnění povinného podílu prostřednictvím tzv. náhrad-
ního plnění.
Dochází také k úpravě tzv. náhradního plnění. Odebírání výrobků nebo služeb bude 
umožněno v režimu náhradního plnění pouze od zaměstnavatelů zaměstnávajících
více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných 
pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním 
zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob 
se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými 
a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.
Poskytovatel náhradního plnění bude muset v oddělené evidenci účetnictví vést: 
identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných 
zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání
zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek
uskutečněna. Odběratel náhradního plnění bude muset krajské pobočce Úřadu
práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky
nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných
výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty,
datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě 
kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením
V následujícím přehledu jsou uvedeny předsudky, které vycházejí z neúplných 
informací a vžitých předsudků z doby, kdy mimo jiné převaha práce spočívala v práci 
fyzicky náročné, mechanické nebo např. práci na lince nebo výrobním pásu, společně
se stanoviskem odborníků. 
	 •	Lidé	se	zdravotním	postižením	jsou	častěji	nemocní.
Statistiky to nepotvrzují. Větší vliv v praxi má výše výdělku, motivace zaměstnance. 
Samo postižení není až na výjimky zdrojem častějších onemocnění.
	 •	U	zdravotně	postiženého	je	nutné	počítat	s	nižším	a	nepravidelným	výkonem.
Pokud je člověk s postižením na vhodném pracovním místě a ve vhodném kolektivu,
lze vliv postižení kompenzovat až na úroveň, která nemá na provoz firmy žádný 
vliv. Je to souhrn zkušeností, know – how, kterým může firma disponovat již po 
několika letech úspěšné praxe v zaměstnávání OZP. Takový člověk si práce a možnosti 
seberealizace váží dvojnásob.
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Změní přelomový návrh ovládání vozíku?
Pohodlné a účinější ovládání, pohled z očí do očí, snazší přesedání z vozíku. 
Tyto vlastnosti slibuje inovativní návrh studenta  Iana Echlina ze Švýcarska. 
Ten se svým modelem EVO získal v roce 2011 i prestižní ocenění James Dyson 
Award. Jeho přínos spočívá především v tom, že se pokusil změnit zaběhnuté řešení 
invalidního vozíku, které se užívá už prakticky 80 let bez zásadní změny.
V čem je model EVO jiný? Předně je poháněný dvěma pákami, které umožní 
přirozenější pohyb. Prodloužené páky navíc usnadní pohon a i jízda do kopce se tak 
stává velmi snadnou. Odpadají bolesti zad, protože člověk sedí naprosto rovně, 
odpadají natažené ramenní a šíjové svaly.
Další předností vozíku je i to, že člověk se jednoduše dokáže na vozíku dostat 
do vyšší polohy. Při konverzaci tedy hledí partnerovi do očí a není třeba hledat 
tu správnou výšku a polohu. Zvedání je praktické i pro pohyb v terénu.
Nemalá pomoc je i v tom, že vozík lze podobně jako električák naklonit a vozíčkář 
si tak může odpočinout a ulevit svým namáhaným partijím.
Další výhodou je především to, že sedačku lze vysunout před kola. Usnadní se tak 
přesedání z vozíku i nasedání na něj. Odpadá v mnohých případech nutná pomoc 
asistenta a uživatel je tak nezávislejším.
Podle rešerše se zatím tento model nevyrábí, ale třeba se jednou dočkáme a v učeb-
nicích bude jméno studenta Iana Echlina několikrát skloňováno.
Video s ukázkou možností nového vozíku najdete na http://vozickar.com/zmeni-pre-
lomovy-navrh-ovladani-voziku/.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

	 •	Tito	lidé	jsou	málo	flexibilní.
To může být skutečnou komplikací u některých typů postižení a jejich kombinací. 
Při správné diagnostice a informovanosti spolupracovníků však lze tento vliv elimi-
novat. Významnou roli hraje i stupeň důvěry zaměstnavatele a sebevědomí zaměst-
nance, které může firma systematicky ovlivňovat.
	 •	Postižený	zaměstnanec	je	méně	odolný	vůči	stresu,	zátěži.
I zde se jedná o individuální případy, které je nutno diagnostikou a prevencí elimi-
novat. V žádném případě není možné generalizovat.
	 •	Přítomnost	ZP	zaměstnance	může	negativně	ovlivňovat	vztahy	na	pracovišti.
Tyto situace v praxi nastávají, pokud pracovní kolektiv není předem informován 
nebo z jiných důvodů osobu s postižením nepřijme – nutno preventivně předcházet 
negativním pohledům. Typické např. u zaměstnanců – příjemců invalidního důcho-
du: je nutno neformálně vysvětlit spolupracovníkům, že důchod slouží především 
ke kompenzaci osobních problémů a potřeb, které člověku postižení přináší (i když 

tyto problémy a potřeby nemusí být na první pohled zřejmé). Naopak je jasné, 
že pracovní kolektiv bude jen velmi těžko tolerovat neférové nebo vypočítavé jednání
jejich kolegy se zdravotním postižením, spoléhání na pomoc ostatních a podobné 
excesy. Takové situace musí pak zaměstnavatel řešit radikálněji a bez odkladu.
	 •	 Na	 pracovištích,	 kde	 jsou	 OZP,	 budou	 větší	 problémy	 s	 bezpečností	 práce	
a kontrolami.
I toto je většinou jen předsudek, vyplatí se porovnání diagnostiky s preventivním 
auditem bariér a rizik, většina opatření pak nemusí být nákladných ani složitých.
	 •	Se	zaměstnáváním	zdravotně	postižených	osob	je	spojena	vyšší	administrativa.
Tato obava má opodstatnění pouze v případě, že zaměstnavatel využívá některých 
příspěvků a nástrojů zákona o zaměstnanosti – zákon však zohledňuje i tyto zvýšené 
náklady (např. příspěvek dle §76 zahrnuje paušální část na tento účel, kterou není 
potřeba prokazovat).
	 •	Pokud	takovému	zaměstnanci	klesne	zbytkový	pracovní	potenciál	nebo	dojde	
ke změně požadavků na práci, kterou již nemůže zvládnout, je problém jej propustit.
Typický předsudek – zákoník práce již mnoho let neobsahuje žádná ustanovení 
o zvláštní ochraně OZP v pracovně právních vztazích. Rovná práva a příležitosti 
ve smyslu Ústavy a Úmluvy OSN (§§ 16 a 17 zákoníku práce) musí být vyvážena 
rovnými povinnostmi a osobní odpovědností zaměstnance odpovídající (objektivně) 
jeho individuálním možnostem a schopnostem.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Jaké existují možnosti bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením?
S problematikou bydlení se setkáváme velmi často. Důstojné bydlení by se dalo 
zahrnout do základních lidských potřeb. Osoby se zdravotním postižením mají 
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Mohlo by Vás zajímat (převzato z internetu)
Nejsem vaše inspirace, aneb proč škodí “inspirační porno”
Stella Young vystoupila na konferenci TED s pozoruhodnou a zábavnou přednáškou 
o tom, proč bychom neměli z handicapovaných dělat zdroje inspirace jen proto, 
že ráno vstanou z postele. Přinášíme výtah toho nejzajímavějšího:

Vyrostla jsem v malém městečku ve Victorii a měla jsem úplně normální výchovu. Chodila
jsem do školy, poflakovala se s kamarády, prala se s mladšími sestrami. Bylo to všechno
velice obyčejné. A když mi bylo 15, zástupce místní komunity přišel za mými rodiči 
s tím, že mě chtějí nominovat na komunitní cenu za výjimečný výkon. A moji rodiče řekli:
„Hm, to je opravdu hezké, ale je tu jeden dost zjevný problém – ona ve skutečnosti nic 
nevykonala.”
A měli pravdu. Nedělala jsem nic mimořádného, nic, co by se dalo nazývat výjimeč-
ným, tedy pokud si odmyslíte otázku mého postižení. O několik let později, když jsem 
přednášela o právu na střední škole, se mě jeden student po dvaceti minutách zeptal: 
“Slečno, kdy začnete se svým projevem?” A já vůbec nevěděla, co myslí. “Však víte, 
vaší motivační řeč. Když k nám do školy přicházejí lidé na vozíčku, obvykle říkají 
takové ty inspirativní věci.”
A tehdy mi to došlo: to dítě znalo lidi s postižením pouze jako objekty inspirace. Nejsme 
pro něj – a není to jeho vina – jeho učitelem nebo jeho lékařem. Nejsme skuteční lidé. 
Jsme tu proto, abychom inspirovali. No, asi vás zklamu, protože tu nejsem proto, abych 
vás inspirovala. Jsem tu proto, abych vám řekla, že nám o postižení lhali. Nalhávali nám, 
že žít s postižením je jakási velká špatná věc, která vás dělá výjimečné. Jenže ona to není 
špatná věc a nic výjimečného z vás nedělá.
Určitě znáte ten typ obrázků s motivačními slogany, kde dívka bez rukou kreslí obrázek
pastelkou v puse, nebo kde dítě běhá na karbonových protézách. Těmto obrázkům, 
a existuje jich spousta, říkám inspirační porno. Užívám tento termín uváženě, protože
objektivizují určitou skupinu lidí v zájmu jiné skupiny lidí. V tomto případě objektivizují
lidi s postižením v zájmu zdravých lidí. Jejich účelem je inspirovat a motivovat, 
abychom si mohli říct, že jakkoliv je náš vlastní život špatný, mohl by být ještě horší. 
Mohli bychom přece být v kůži těch lidí.
Už ani nepočítám, kolikrát mi někdo cizí řekl, že jsem odvážná nebo inspirativní, 
a to i dávno před tím, než jsem něco dokázala svou prací. V podstatě mi gratulovali 
k tomu, že dokážu vstát z postele a pamatuji si svoje jméno. Ano, překonáváme určité 
překážky. Ale nejsou to takové věci, jaké si myslíte. A nejsou spojeny jen s našimi těly. 
Osobně používám termín “sociální model postižení”, protože jsme více znevýhodněni 
společností, ve které žijeme, než našimi těly a našimi diagnózami.
Ve svém těle žiju už dlouho a mám ho docela ráda. Dělá věci, které potřebuji, a naučila
jsem se z něj dostat maximum možného. Stejně jako vy a stejně jako děti z těch 
obrázků. A chci žít ve světě, kde nemáme od lidí s postižením tak nízká očekávání, že jim 
gratulujeme ke schopnosti ráno vstát. Chci žít ve světě, kde se cení skutečné výkony
lidí s postižením. Ne, postižení vás nečiní výjimečnými. Ale zpochybňování toho, 
co si myslíte, že o něm víte, rozhodně ano.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

naplňování této potřeby značně ztíženo, protože jejich specifické požadavky 
z důvodu zdravotního omezení kladou nároky na uzpůsobení bytu, a potažmo 
také na návaznost na bezbariérovou dopravu. Problematické jsou rovněž mnohdy 
vysoké finanční náklady na bydlení.

Byty zvláštního určení
Častěji nazývané jako bezbariérové byty jsou ve většině případů obecní (městské). 
Bohužel počet žadatelů většinou značně převyšuje počet bytů, které mají obce 
k dispozici. Vždy je tedy dobré se obrátit přímo na bytový odbor obce (případně odbor
dispozice s majetkem) a zjistit aktuální situaci. Měli byste být seznámeni nejen 
s celkovou nabídkou bytů, ale také s reálnou čekací dobou. Není bohužel výjimkou, 
že se po podání žádosti o přidělení bezbariérového bytu čeká i několik let.
Většinou osoby se zdravotním postižením žádají o bezbariérový byt v místě trvalého 
bydliště. Není však vyloučena ani možnost podat si žádost v jiném městě, v tomto 
případě však mohou dostat přednost žadatelé s bydlištěm v dané obci.
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. definuje byt zvláštního určení v § 2300 jako byt 
určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením
určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou. Byt zvláštního 
určení se může nacházet v domech, kde většina bytů bezbariérová není, upravený 
je pouze jeden nebo několik málo bytů. Druhou variantou jsou byty v tzv. domech 
zvláštního určení, které jsou bezbariérové kompletně.
Přesné technické požadavky na byt zvláštního určení pak upravuje vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié-
rové užívání staveb.
Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj získávají jednotlivé byty status 
bytu zvláštního určení, jestliže byly zřízeny pro tento účel ze státních prostředků 
nebo stát na jejich zřízení přispěl. Dalším dokladem může být také projektová 
dokumentace, tedy pokud se jedná o byty, u kterých již bylo předem rozhodnuto 
developerem, že se bude jednat o byty zvláštního určení. Podle vyjádření 
ministerstva práce a sociálních věcí lze také získat status bytu zvláštního určení 
na základě potvrzení příslušného stavebního úřadu, že byt splňuje parametry 
dané tzv. bezbariérovou vyhláškou.

Tzv. upravitelný byt
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. definuje upravitelný byt v § 2, bodu d) následovně: 
Upravitelným bytem je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit oso-
bám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým 
pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., 
a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.
Přesné technické požadavky na upravitelný byt stanovuje také vyhláška č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívá-
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ní staveb. Požadavky na upravitelný byt jsou téměř totožné s požadavky na byt 
zvláštního určení. Jediným rozdílem je vlastně absence požadavků na madla 
v sociálním zázemí.

Individuálně upravený byt či dům
Nejekonomičtější variantou bezbariérového objektu je novostavba, která je od 
počátku realizace budována jako bezbariérová.
Jakékoliv pozdější úpravy již stojícího domu jsou většinou mnohonásobně nákladněj-
ší. Náklady, které jsou do novostavby vkládány proto, aby byl objekt bezbariérový,
se pohybují zpravidla mezi 2–10 % z její celkové ceny. Pokud si jednotlivec 
staví vlastní dům k běžnému bydlení, není třeba se při výstavbě řídit bezbariérovou 
vyhláškou; dům si tak může přizpůsobit přesně svým individuálním potřebám.
Osoby se zdravotním postižením často využívají vlastní byt či dům, případně byt 
v družstevním vlastnictví. Další častou formou bydlení je nájem bytu od soukromého
vlastníka, případně běžného obecního bytu. V případě, že je nutné se následně pustit
do stavebních úprav již stojícího objektu, vždy je lepší, pokud to situace alespoň 
trochu umožňuje, řešit úpravy stavebně. Varianta aplikace některého zařízení, jako 
například schodišťové plošiny, by tedy měla být využita až jako poslední možnost. 
Stavební úpravy jsou totiž prakticky provedeny s přibližně stejnou životností a nároky
na údržbu jako zbývající část objektu. Zároveň se většinou jedná o univerzálnější 
řešení, které vyhovuje daleko větší skupině lidí – např. stavebně vytvořená ram-
pa před objektem je přístupná nejen osobě na vozíku, ale také osobě s kočárkem, 
na rozdíl od schodišťové plošiny šikmé, která by měla sloužit pouze osobě na vozíku.

Jak bydlení financovat? 
Pokud potřebuji upravit dosavadní bydlení na bezbariérové, lze využít příspěvek 
na úpravu bytu; od 1. 1. 2012 je však výrazně omezeno jeho využití, a to na:
stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce 
a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny,
sanitu apod.)
	 •	stavební	práce	spojené	s	rozšířením	dveří	v	bytě
	 •	nájezdové	ližiny
	 •	přenosnou	rampu
	 •	schodolez
	 •	schodišťovou	plošinu	či	sedačku	včetně	instalace
	 •	stropní	zvedací	systém	včetně	instalace

Příspěvek je poskytován do výše 350 000 korun (400 000 Kč u pomůcky schodišťo-
vá plošina), a to do výše 90 % nákladů z výše uvedených položek; 10% spoluúčast 
lze na žádost snížit, minimální spoluúčast však činí 1000 Kč.
Například u výměny umakartového bytového jádra za zděnou koupelnu a WC 
dokáže příspěvek pokrýt asi třetinu až polovinu všech nákladů (sami si hradíte 
obklady, dlažbu, sanitární techniku a všechno zařizovací vybavení – např. vodovodní

baterie, zrcadlo, topný žebřík, vypínače, výplň dveří atd.)
Doplňuji, že výše uvedený příspěvek bohužel nelze využít při realizaci novostavby.
Pokud na zaplacení nákladů na bydlení nestačí příjmy rodiny (anebo je na náklady
spojené s bydlením vynakládána značná část příjmů), lze požádat o pomoc stát.

V systému sociálního zabezpečení existují dvě specifické dávky na bydlení:
1) Příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory)
2) Doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi)

Neexistuje však žádná specifická dávka na bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením. Výše uvedené příspěvky tedy mohou čerpat při splnění podmínek i ony. 
Doba poskytování obou příspěvků byla sociální reformou omezena na 84 kalendář-
ních měsíců v období 10 let (počítá se od data 1. 1. 2012), s výjimkou bytu:
	 •	který	užívá	osoba,	které	byl	poskytnut	příspěvek	na	úpravu	tohoto	bytu	podle	
    zá kona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
	 •	 zvláštního	 určení	 podle	 občanského	 zákoníku,	 pokud	 je	 užívaný	 osobou,	
    jejíž  zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
	 •	kde	rodinu	tvoří	výlučně	osoby	starší	70	let.

Ve výjimce se tedy částečně myslelo i na osoby se zdravotním postižením, nicméně 
pokud osoba se zdravotním postižením bydlí v bytě, který není upraven na základě 
příspěvku, ani se nejedná o byt zvláštního určení, platí i pro ni tvrdá kritéria omezení
doby výplaty příspěvku na bydlení. 

Lucie Marková (www.muzes.cz)

Dotazy
Dobrý den, prosím o radu. Pokud je osoba odkázaná na pomoc druhé osoby a byl 
jí přiznán příspěvek na péči, může tato osoba být psaná jako pečující osoba svého
dítěte, kterému také byl přiznán tento příspěvek, a o dítě tedy sama pečovat? 

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 29, odst. 1, bodu e) 
se za „zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci nepovažuje osoba, 
která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem vydaným posky-
tovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat“. 
Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že příjemce příspěvku na péči (matka)
může být veden jako pečující osoba a může poskytovat péči jinému příjemci 
tohoto příspěvku (dítě) pouze v případě, že předloží posudek od svého ošetřujícího
lékaře, kde bude uvedeno, že je schopna péči poskytovat. Pokud by ovšem 
oba příjemci příspěvku (v tomto případě tedy matka i dítě) měli některou ze
základních životních potřeb, které se pro nárok na příspěvek na péči posuzují,
hodnocenu jako nezvládnutou (např. oba nezvládají tělesnou hygienu), bylo by nutné
zajistit péči o tuto základní životní potřebu jinou osobou nebo sociální službou. 

Mgr. Michal Šimůnek
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Mohlo by Vás zajímat (převzato z internetu)
Nejsem vaše inspirace, aneb proč škodí “inspirační porno”
Stella Young vystoupila na konferenci TED s pozoruhodnou a zábavnou přednáškou 
o tom, proč bychom neměli z handicapovaných dělat zdroje inspirace jen proto, 
že ráno vstanou z postele. Přinášíme výtah toho nejzajímavějšího:

Vyrostla jsem v malém městečku ve Victorii a měla jsem úplně normální výchovu. Chodila
jsem do školy, poflakovala se s kamarády, prala se s mladšími sestrami. Bylo to všechno
velice obyčejné. A když mi bylo 15, zástupce místní komunity přišel za mými rodiči 
s tím, že mě chtějí nominovat na komunitní cenu za výjimečný výkon. A moji rodiče řekli:
„Hm, to je opravdu hezké, ale je tu jeden dost zjevný problém – ona ve skutečnosti nic 
nevykonala.”
A měli pravdu. Nedělala jsem nic mimořádného, nic, co by se dalo nazývat výjimeč-
ným, tedy pokud si odmyslíte otázku mého postižení. O několik let později, když jsem 
přednášela o právu na střední škole, se mě jeden student po dvaceti minutách zeptal: 
“Slečno, kdy začnete se svým projevem?” A já vůbec nevěděla, co myslí. “Však víte, 
vaší motivační řeč. Když k nám do školy přicházejí lidé na vozíčku, obvykle říkají 
takové ty inspirativní věci.”
A tehdy mi to došlo: to dítě znalo lidi s postižením pouze jako objekty inspirace. Nejsme 
pro něj – a není to jeho vina – jeho učitelem nebo jeho lékařem. Nejsme skuteční lidé. 
Jsme tu proto, abychom inspirovali. No, asi vás zklamu, protože tu nejsem proto, abych 
vás inspirovala. Jsem tu proto, abych vám řekla, že nám o postižení lhali. Nalhávali nám, 
že žít s postižením je jakási velká špatná věc, která vás dělá výjimečné. Jenže ona to není 
špatná věc a nic výjimečného z vás nedělá.
Určitě znáte ten typ obrázků s motivačními slogany, kde dívka bez rukou kreslí obrázek
pastelkou v puse, nebo kde dítě běhá na karbonových protézách. Těmto obrázkům, 
a existuje jich spousta, říkám inspirační porno. Užívám tento termín uváženě, protože
objektivizují určitou skupinu lidí v zájmu jiné skupiny lidí. V tomto případě objektivizují
lidi s postižením v zájmu zdravých lidí. Jejich účelem je inspirovat a motivovat, 
abychom si mohli říct, že jakkoliv je náš vlastní život špatný, mohl by být ještě horší. 
Mohli bychom přece být v kůži těch lidí.
Už ani nepočítám, kolikrát mi někdo cizí řekl, že jsem odvážná nebo inspirativní, 
a to i dávno před tím, než jsem něco dokázala svou prací. V podstatě mi gratulovali 
k tomu, že dokážu vstát z postele a pamatuji si svoje jméno. Ano, překonáváme určité 
překážky. Ale nejsou to takové věci, jaké si myslíte. A nejsou spojeny jen s našimi těly. 
Osobně používám termín “sociální model postižení”, protože jsme více znevýhodněni 
společností, ve které žijeme, než našimi těly a našimi diagnózami.
Ve svém těle žiju už dlouho a mám ho docela ráda. Dělá věci, které potřebuji, a naučila
jsem se z něj dostat maximum možného. Stejně jako vy a stejně jako děti z těch 
obrázků. A chci žít ve světě, kde nemáme od lidí s postižením tak nízká očekávání, že jim 
gratulujeme ke schopnosti ráno vstát. Chci žít ve světě, kde se cení skutečné výkony
lidí s postižením. Ne, postižení vás nečiní výjimečnými. Ale zpochybňování toho, 
co si myslíte, že o něm víte, rozhodně ano.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

naplňování této potřeby značně ztíženo, protože jejich specifické požadavky 
z důvodu zdravotního omezení kladou nároky na uzpůsobení bytu, a potažmo 
také na návaznost na bezbariérovou dopravu. Problematické jsou rovněž mnohdy 
vysoké finanční náklady na bydlení.

Byty zvláštního určení
Častěji nazývané jako bezbariérové byty jsou ve většině případů obecní (městské). 
Bohužel počet žadatelů většinou značně převyšuje počet bytů, které mají obce 
k dispozici. Vždy je tedy dobré se obrátit přímo na bytový odbor obce (případně odbor
dispozice s majetkem) a zjistit aktuální situaci. Měli byste být seznámeni nejen 
s celkovou nabídkou bytů, ale také s reálnou čekací dobou. Není bohužel výjimkou, 
že se po podání žádosti o přidělení bezbariérového bytu čeká i několik let.
Většinou osoby se zdravotním postižením žádají o bezbariérový byt v místě trvalého 
bydliště. Není však vyloučena ani možnost podat si žádost v jiném městě, v tomto 
případě však mohou dostat přednost žadatelé s bydlištěm v dané obci.
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. definuje byt zvláštního určení v § 2300 jako byt 
určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením
určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou. Byt zvláštního 
určení se může nacházet v domech, kde většina bytů bezbariérová není, upravený 
je pouze jeden nebo několik málo bytů. Druhou variantou jsou byty v tzv. domech 
zvláštního určení, které jsou bezbariérové kompletně.
Přesné technické požadavky na byt zvláštního určení pak upravuje vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié-
rové užívání staveb.
Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj získávají jednotlivé byty status 
bytu zvláštního určení, jestliže byly zřízeny pro tento účel ze státních prostředků 
nebo stát na jejich zřízení přispěl. Dalším dokladem může být také projektová 
dokumentace, tedy pokud se jedná o byty, u kterých již bylo předem rozhodnuto 
developerem, že se bude jednat o byty zvláštního určení. Podle vyjádření 
ministerstva práce a sociálních věcí lze také získat status bytu zvláštního určení 
na základě potvrzení příslušného stavebního úřadu, že byt splňuje parametry 
dané tzv. bezbariérovou vyhláškou.

Tzv. upravitelný byt
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. definuje upravitelný byt v § 2, bodu d) následovně: 
Upravitelným bytem je byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit oso-
bám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým 
pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., 
a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.
Přesné technické požadavky na upravitelný byt stanovuje také vyhláška č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívá-
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Změní přelomový návrh ovládání vozíku?
Pohodlné a účinější ovládání, pohled z očí do očí, snazší přesedání z vozíku. 
Tyto vlastnosti slibuje inovativní návrh studenta  Iana Echlina ze Švýcarska. 
Ten se svým modelem EVO získal v roce 2011 i prestižní ocenění James Dyson 
Award. Jeho přínos spočívá především v tom, že se pokusil změnit zaběhnuté řešení 
invalidního vozíku, které se užívá už prakticky 80 let bez zásadní změny.
V čem je model EVO jiný? Předně je poháněný dvěma pákami, které umožní 
přirozenější pohyb. Prodloužené páky navíc usnadní pohon a i jízda do kopce se tak 
stává velmi snadnou. Odpadají bolesti zad, protože člověk sedí naprosto rovně, 
odpadají natažené ramenní a šíjové svaly.
Další předností vozíku je i to, že člověk se jednoduše dokáže na vozíku dostat 
do vyšší polohy. Při konverzaci tedy hledí partnerovi do očí a není třeba hledat 
tu správnou výšku a polohu. Zvedání je praktické i pro pohyb v terénu.
Nemalá pomoc je i v tom, že vozík lze podobně jako električák naklonit a vozíčkář 
si tak může odpočinout a ulevit svým namáhaným partijím.
Další výhodou je především to, že sedačku lze vysunout před kola. Usnadní se tak 
přesedání z vozíku i nasedání na něj. Odpadá v mnohých případech nutná pomoc 
asistenta a uživatel je tak nezávislejším.
Podle rešerše se zatím tento model nevyrábí, ale třeba se jednou dočkáme a v učeb-
nicích bude jméno studenta Iana Echlina několikrát skloňováno.
Video s ukázkou možností nového vozíku najdete na http://vozickar.com/zmeni-pre-
lomovy-navrh-ovladani-voziku/.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

	 •	Tito	lidé	jsou	málo	flexibilní.
To může být skutečnou komplikací u některých typů postižení a jejich kombinací. 
Při správné diagnostice a informovanosti spolupracovníků však lze tento vliv elimi-
novat. Významnou roli hraje i stupeň důvěry zaměstnavatele a sebevědomí zaměst-
nance, které může firma systematicky ovlivňovat.
	 •	Postižený	zaměstnanec	je	méně	odolný	vůči	stresu,	zátěži.
I zde se jedná o individuální případy, které je nutno diagnostikou a prevencí elimi-
novat. V žádném případě není možné generalizovat.
	 •	Přítomnost	ZP	zaměstnance	může	negativně	ovlivňovat	vztahy	na	pracovišti.
Tyto situace v praxi nastávají, pokud pracovní kolektiv není předem informován 
nebo z jiných důvodů osobu s postižením nepřijme – nutno preventivně předcházet 
negativním pohledům. Typické např. u zaměstnanců – příjemců invalidního důcho-
du: je nutno neformálně vysvětlit spolupracovníkům, že důchod slouží především 
ke kompenzaci osobních problémů a potřeb, které člověku postižení přináší (i když 

tyto problémy a potřeby nemusí být na první pohled zřejmé). Naopak je jasné, 
že pracovní kolektiv bude jen velmi těžko tolerovat neférové nebo vypočítavé jednání
jejich kolegy se zdravotním postižením, spoléhání na pomoc ostatních a podobné 
excesy. Takové situace musí pak zaměstnavatel řešit radikálněji a bez odkladu.
	 •	 Na	 pracovištích,	 kde	 jsou	 OZP,	 budou	 větší	 problémy	 s	 bezpečností	 práce	
a kontrolami.
I toto je většinou jen předsudek, vyplatí se porovnání diagnostiky s preventivním 
auditem bariér a rizik, většina opatření pak nemusí být nákladných ani složitých.
	 •	Se	zaměstnáváním	zdravotně	postižených	osob	je	spojena	vyšší	administrativa.
Tato obava má opodstatnění pouze v případě, že zaměstnavatel využívá některých 
příspěvků a nástrojů zákona o zaměstnanosti – zákon však zohledňuje i tyto zvýšené 
náklady (např. příspěvek dle §76 zahrnuje paušální část na tento účel, kterou není 
potřeba prokazovat).
	 •	Pokud	takovému	zaměstnanci	klesne	zbytkový	pracovní	potenciál	nebo	dojde	
ke změně požadavků na práci, kterou již nemůže zvládnout, je problém jej propustit.
Typický předsudek – zákoník práce již mnoho let neobsahuje žádná ustanovení 
o zvláštní ochraně OZP v pracovně právních vztazích. Rovná práva a příležitosti 
ve smyslu Ústavy a Úmluvy OSN (§§ 16 a 17 zákoníku práce) musí být vyvážena 
rovnými povinnostmi a osobní odpovědností zaměstnance odpovídající (objektivně) 
jeho individuálním možnostem a schopnostem.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Jaké existují možnosti bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením?
S problematikou bydlení se setkáváme velmi často. Důstojné bydlení by se dalo 
zahrnout do základních lidských potřeb. Osoby se zdravotním postižením mají 
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Blucamp Sky Free
Před dvěma lety na Caravan Salonu v Düsseldorfu jsem poprvé uviděla obytný 
automobil speciálně upravený pro vozíčkáře. Okamžitě jsem si vzpomněla 
na Daniela Bínu, vozíčkáře, který by takový obytný vůz skvěle využil na jachtař-
ských závodech. Závodí totiž na plachetnici paralympijské třídy 2.4mR a Blucamp 
Sky Free se mu zalíbil.
Obytný automobil se vyráběl na zakáz ku a zejména díky trpělivosti a oběta vosti 
firmy Autocentrum DaP z Děčína se vše nakonec podařilo. Tato firma je sice 
distributorem značky Rimor, ale obytné auto mobily Blucamp se vyrábějí ve stejné 
továrně jako Rimory. A tak mohl Daniel Bína vyjet na první letošní trénink v lednu
do Valencie již se svým novým vozem i se všemi nadstandard ními úpravami 
a vybavením, které si objednal. Tím byl zejména silnější motor 3.0 JTD s auto-
matickou převodovkou a ručním řízením. 
Obytný automobil Blucamp Sky Free pro vozíč káře je naprosto bezbariérový, 
rozvržení interi éru a veškeré vybavení je vymyšleno tak, aby se vozíčkář mohl 
po autě bez problémů pohybo vat, řídit jej a kompletně využívat. Nastupování 
a vystupování z vozu zajišťuje dálkově ovláda ná mechanická plošina umístěná 
do speciálních širokých dveří. Na ni vozíčkář najede a po stisku tlačítka na dálkovém
ovladači ho plošina vyveze do auta. V interiéru je důraz kladen především 
na prostor, aby se osoba na vozíku mohla co nejvolněji pohybovat. Pro její doprovod
je určeno dvojlůžko o rozměrech 2,2 x 1,51 m v alkovně, kam se dostane po hli-
níkovém žebříku. Ten se dá jednoduše vyjmout a položit na postel, aby nepře-
kážel. Pro vozíč káře je určeno podélné snadno rozložitelné lůžko v zadní části 
vozu o rozměrech 2,01 x 0,9 m. Vzadu napříč je nad ním umístěno ještě jedno 
lůžko o rozměrech 2,2 x 0,8 m opět s odjí matelným žebříkem. Sezení v jídelně 
je klasické – obdélníkový posuvný stůl, za ním příčná lavice ve směru jízdy s bez-
pečnostními pásy pro dva pasažéry a otočné sedačky v kabině. Za lavicí následuje
lednička a velká skříň. Naproti je potom kuchyně s nerezovým dřezem a tříhořáko-
vým vařičem. Koupelna s WC, umyvadlem a spr chou je umístěna uprostřed vozu 
a odděluje se pouze závěsem. Tím je zajištěna v celém voze zcela rovná podlaha. 
O teplo i teplou vodu se ve voze stará topení Truma. Ve standardní výbavě kabiny
najdeme klimatizaci, rádio s CD přehrávačem, centrální zamykání a air bagy. 
Co se týká úložných míst, je jich bohužel ve voze na úkor volného prostoru poskrovnu.
Navíc těch dole, kam vozíčkář bez problémů dosáhne, je opravdu málo – jen v kuchyni
a pod zadní postelí. Ostatní jsou klasické vyklápěcí skříňky nad jídelnou a koupel-
nou, jedna poměrně malá šatní skříň a jedna skříň s policemi. Bohužel při tomto 
uspořádání inte riéru nezbylo místo na venkovní garáž, což se dá vy řešit zakoupením 
úložného boxu na zadní nosič. Dalším nedostatkem jsou vstupní dveře. Na to, jak 
musí být široké, aby bylo možné manévrovat s ploši nou, jsou tenké a špatně doléhají.
Také manipulace s nimi je obtížná zvlášť za větrného počasí. 
I přes tyto drobné nedostatky poskytuje Blucamp Sky Free vozíčkářům obrovskou 
svobodu. Zvládnou jet na karavanovou dovolenou prakticky sami, ne potřebují 
nikoho, kdo by je nakládal a vykládal do vysokého auta, kam by se sami nedostali. 
Ve voze zvládnou i běžnou hygienu, uložit se ke spánku, uvařit si nebo si sednout 

Dojde k odstranění určitého specifického postavení, pokud jde o kmenové a agen-
turní zaměstnance v oblasti plnění povinného podílu a nebude možné, aby některé
agentury práce využívali agenturní zaměstnance pro účely splnění podmínky 
přepočteného počtu zaměstnanců (více než 50%) a následného využívání (poskyto-
vání zejména služeb) v rámci plnění povinného podílu prostřednictvím tzv. náhrad-
ního plnění.
Dochází také k úpravě tzv. náhradního plnění. Odebírání výrobků nebo služeb bude 
umožněno v režimu náhradního plnění pouze od zaměstnavatelů zaměstnávajících
více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných 
pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním 
zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob 
se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými 
a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.
Poskytovatel náhradního plnění bude muset v oddělené evidenci účetnictví vést: 
identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných 
zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání
zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek
uskutečněna. Odběratel náhradního plnění bude muset krajské pobočce Úřadu
práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky
nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných
výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty,
datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě 
kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Mýty a pověry ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením
V následujícím přehledu jsou uvedeny předsudky, které vycházejí z neúplných 
informací a vžitých předsudků z doby, kdy mimo jiné převaha práce spočívala v práci 
fyzicky náročné, mechanické nebo např. práci na lince nebo výrobním pásu, společně
se stanoviskem odborníků. 
	 •	Lidé	se	zdravotním	postižením	jsou	častěji	nemocní.
Statistiky to nepotvrzují. Větší vliv v praxi má výše výdělku, motivace zaměstnance. 
Samo postižení není až na výjimky zdrojem častějších onemocnění.
	 •	U	zdravotně	postiženého	je	nutné	počítat	s	nižším	a	nepravidelným	výkonem.
Pokud je člověk s postižením na vhodném pracovním místě a ve vhodném kolektivu,
lze vliv postižení kompenzovat až na úroveň, která nemá na provoz firmy žádný 
vliv. Je to souhrn zkušeností, know – how, kterým může firma disponovat již po 
několika letech úspěšné praxe v zaměstnávání OZP. Takový člověk si práce a možnosti 
seberealizace váží dvojnásob.



19 28

za volant. Da niel Bína s tímto autem projel za půl roku po jach tařských závodech 
celou Evropu a je spokojen.

Technické údaje: Délka 7,15 m; Šířka 2,34 m; Výška 3,03 m; Vnitřní výška 1,9 m; 
Objem nádrže na vodu 100 l; Objem odpadní nádrže 100 l; Podvozek Fiat Ducato; 
Motor 2.3/3.0 JTD; Výkon 130/160 kW; Počet míst na spaní 4; Počet míst k sezení 4; 
Pohotovostní hmotnost 2 820 kg; Celková hmotnost 3 500 kg; Cena od 65 600 EUR.

Eva Skořepová, Caravan 4/2011

nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jeho schopnost pohybli-
vosti nebo orientace, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Průkaz se přiznává
ve třech stupních: TP, ZTP a ZTP/P.
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je navázán na vlastnictví výše 
uvedeného průkazu ZTP či ZTP/P s výjimkou osob se sluchovým postižením. Přiznat 
jej tedy lze taktéž od jednoho roku věku dítěte.
Co se týká předpisu jednotlivých zdravotnických prostředků podle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním postižení, zákonný předpis neurčuje přesná 
věková omezení předpisu jednotlivých zdravotnických pomůcek. Dětem lze 
předepsat na poukaz od odborného lékaře (rehabilitačního, neurologa či ortopeda)
speciální kočárek i s příslušenstvím. Následně lze získat na předpis mechanický 
vozík. Nepsaný věkový limit pro předepsání dětského elektrického vozíku je 10 let 
věku dítěte; vychází se zřejmě z požadavku na psychomotorické schopnosti dítěte 
a jistou zodpovědnost při ovládání této pomůcky. V praxi se rodiče mladších dětí 
obracejí na nadace a nadační fondy, pokud jejich dítě potřebuje elektrický vozík 
v dřívějším věku. 

Lucie Marková, www.muzes.cz (kráceno)

Novinky v zákoně o zaměstnanosti 
Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. července 2014 zákon ze dne 
18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela 
přináší od 1. ledna 2015 tyto změny: 

•	v	oblasti	zaměstnávání	osob	se	zdravotním	postižením	znovu	umožní	agentu-
rám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli
•	znovuzavedením	kategorie	osob	zdravotně	znevýhodněných	jako	jedné	z	pod-
kategorií osob se zdravotním postižením
•	nová	pravidla	v	náhradním	plnění

Kategorie zdravotně znevýhodněných osob byla v zákoně jako podkategorie osob 
se zdravotním postižením do konce letošního roku. Pokus o její včasné zachování
zmařilo loňské rozpuštění Sněmovny. Nyní se situace mění. Firmy budou znovu 
dostávat od státu příspěvky na mzdu zdravotně znevýhodněných osob - zaměstnanců.
Základní dotace bude činit až 5 000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé budou mít 
navíc nárok na další až tisícikorunu měsíčně po roce od obsazení chráněného 
pracovního místa. Kategorii osob se zdravotním znevýhodněním bude přiznávat 
Česká správa sociálního zabezpečení.
Zákon o zaměstnanosti od ledna také odstraňuje zákaz dočasného přidělování osob 
se zdravotním postižením agenturami práce k uživateli. Stanovuje, že agentura 
práce si nebude moci žádného z dočasně přidělovaných zaměstnanců započíst 
do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu. Ministerstvo tak 
chce podpořit zaměstnávání OZP a to zejména v trvalém pracovněprávním vztahu. 
Forma agenturního zaměstnávání by měla být doplňkovou formou zaměstnávání. 
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Cestujících s hendikepem ve vlacích přibývá, České dráhy 
zjednodušily objednávky a upravují vozidla
Přes 2 350 cestujících s hendikepem již využilo objednávkový systém na webu ČD, 
který národní dopravce spustil loni v prosinci. V případě, že cestující potřebuje 
asistenci personálu, může si přepravu objednat z domova. Díky tomuto zjednodušení 
a díky větší nabídce pravidelných bezbariérových spojů se počet předhlášených 
přeprav za první pololetí meziročně výrazně zvýšil.
„Hendikepovaní si na tuto novinku velmi rychle zvykli. Zhruba 70 % objednaných 
přeprav je dnes realizováno přes internet,“ říká Michal Štěpán, náměstek generálního
ředitele ČD pro osobní dopravu. „Z nedávného průzkumu vyplývá, že skoro 60 %
oslovených zákazníků s hendikepem s námi cestuje až šestkrát do roka, dalších 
30 % až čtyřikrát měsíčně a kolem 5 % využívá naše spoje denně nebo několikrát 
do týdne. Jako jeden z mála dopravců, kteří tyto služby poskytují, proto cítíme 
závazek podmínky pro cestování lidí s omezenou pohyblivostí dál zlepšovat.“ 
Potřeba hlásit přepravu předem vyplývá z platné legislativy, nejen ze Smluvních 
přepravních podmínek ČD, ale je řešena i nařízením Evropského parlamentu a rady 
(ES) 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. 
„Důvodů je hned několik. Je potřeba ověřit vhodnost vybraných spojů, odzkou-
šet zdvihací zařízení, případně ho přesunout. Někdy musíme do vlaku zařadit jiný 
vůz,“ vysvětluje důvody Naďa Bluďovská z Českých drah, která má přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace na starosti. „Může se také stát, že je vůz 
obsazený jinými cestujícími na vozíku a další přepravu v tomto vlaku již nelze
realizovat. I naši zaměstnanci by měli předem vědět, že povezeme hendikepovaného 
cestujícího, který vyžaduje asistenci, aby přeprava proběhla bez problémů a výstup
nebo nástup v co nejkratším čase, aby nebyl extrémně prodloužen pobyt vlaku ve stanici. 
V mnoha stanicích je dnes omezený počet zaměstnanců a plošiny pro vozíčkáře 
mohou z bezpečnostních důvodů obsluhovat jen někteří speciálně proškolení 
zaměstnanci s příslušným platným průkazem pro obsluhu plošin.“ 
České dráhy provozují téměř 600 jednotek a vozů, které jsou přístupné pro vozíčkáře.
V loňském roce se rozšířily bezbariérové soupravy hlavně v souvislosti s dodávkou
zcela nových klimatizovaných a nízkopodlažních souprav RegioPanter 
a RegioShark. Díky tomu mohly České dráhy zvýšit počet bezbariérových spojů 
v jízdním řádu 2014 na 4 404.
České dráhy disponují dvěma základními skupinami vozidel, která jsou přístupná 
pro vozíčkáře. Jednou z těchto skupin jsou nízkopodlažní vozidla, kterých je více 
než 400. Jedná se o elektrické a motorové jednotky s podlahou nástupního prostoru
ve výši moderních vysokých nástupišť, tedy cca 550 mm nad kolejnicí. Pro nástup 
a výstup vozíčkáře do těchto vozidel je nutné překonat jen několikacentimetrovou 
mezeru mezi nástupištěm a podlahou vozidla. Díky tomu v mnoha případech cestující
vozíčkář ani nepotřebuje asistenci dopravce a nemusí svou cestu předhlašovat.
Další skupinu o téměř 200 vozidlech tvoří vozy s podlahou v klasické výšce 
a nástup, resp. výstup, je zajištěn prostřednictvím plošin, které jsou buď přímo 
součástí vozu, nebo se využívají mobilní plošiny na nástupištích. Těch České dráhy 

8. Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí
Pokud rodiče nebo opatrovníci cestují do školy, zdravotnického či sociálního zařízení
za svým postiženým dítětem, mají nárok na 50% slevu z jízdného, pokud je zde dítě 
déle než 3 měsíce. 

Lucie Marková, www.muzes.cz (kráceno)

Co mohou žádat rodiče dítěte s postižením a odkdy?
Příspěvek na péči lze žádat nejdříve od jednoho roku věku dítěte. Při určování nároku
na příspěvek na péči se u dítěte hodnotí zvládání devíti základních životních 
potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity). Při posuzování
se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat dítěti se 
zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravému dítěti téhož věku. 
Nepřihlíží se k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu 
stupni biopsychosociálního vývoje (např. u dvouletého dítěte se nebude hodnotit 
jako nezvládnutá potřeba oblékání a obouvání, protože ani zdravé dvouleté dítě 
se samo neobleče a neobuje). Je však možné hodnotit tzv. mimořádnou péči 
v jednotlivých potřebách. Tedy péči, která svým rozsahem, intenzitou nebo nároč-
ností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.
Zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně lze získat v případě, že se jedná o dítě 
ve věku 4–7 let a má přiznaný příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo 
stupni IV (úplná závislost). Toto zvýšení má částečně nahradit prodloužený rodičovský
příspěvek do sedmi let věku dítěte. Zvýšit příspěvek na péči o 2000 Kč měsíčně
lze také v případě, kdy rozhodný příjem v rodině je nižší než dvojnásobek jejího 
životního minima. Zvýšení přitom náleží jen jednou, takže i když rodina splňuje 
obě výše uvedené možnosti, zvýší se příspěvek jen o 2000 Kč (nikoli o 4000 Kč).
Rodičovský příspěvek je podle současné legislativy vyplácen bez rozdílu toho, zda 
rodič pečuje o zdravé či zdravotně postižené dítě. Podmínky nároku se tedy neliší.
Rodičovský příspěvek lze pobírat souběžně s příspěvkem na péči, aniž by docházelo
ke krácení dávek. Neliší se ani doba, po kterou lze rodičovský příspěvek čerpat; 
i v případě zdravotně postiženého dítěte činí maximální doba čerpání čtyři roky.
Příspěvek na mobilitu lze taktéž čerpat od jednoho roku věku dítěte. Od 01.01.2014 
je vázán na vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P přiznaného podle nových kritérií od 
01.01.2014. Příspěvek slouží k zajištění dopravy za úhradu, jeho výše činí 400 Kč 
měsíčně. Přiznat jej lze nejdříve od měsíce žádosti, nelze ho tedy žádat zpětně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je obecně přiznáván také osobám starším jednoho
roku, s výjimkou příspěvku na úpravu bytu a na zakoupení motorového vozidla 
(od tří let), příspěvku na pořízení vodícího psa pro nevidomé (od 15 let). 
Průkaz osoby se zdravotním postižením lze nárokovat pro dítě starší jednoho 
roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě 
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postupně v uplynulých letech nakoupily 93 a fungují v 82 stanicích. 
„Modernizované, multifunkční, klimatizované vozy pro dálkovou dopravu,
které jsme začali na pravidelné spoje nasazovat letos na jaře, mají vlastní
plošinu. Právě tu ale chceme na základě podnětů zákazníků upravit. Stejně
tak interiér vozu určený pro vozíčkáře. Reagujeme tak na skutečnost, že stále
více z nich má elektrický vozík. Ten je těžší a širší,“ říká Michal Štěpán. 
Podobné úpravy, které vyplynou z běžného provozu a z měnících se potřeb zákazníků,
provádí České dráhy průběžně. Jednou z nich je i doplnění zvukového naváděcího 
zařízení pro nevidomé a slabozraké do příměstských vlaků (např. CityElefant).  

Petr Šťáhlavský, ČD

Cursum: kočárek a vozík jdou dohromady
Mít handicap a zároveň úspěšně vychovávat potomky už dnes není pražádná zvlášt-
nost. Příkladných rodičů, kteří své povinnosti zvládají bez ohledu na své postižení,
bychom našli řadu. Přesto je ale mnoho takových, pro které je představa rodiče, 
zejména maminky, sedící na invalidním vozíku, něčím nepředstavitelným. Diví se 
běžná populace, dá se ale bohužel říci, že mezi ně prozatím také patří jak výrobci 
potřeb pro děti, tak výrobci kompenzačních pomůcek.
Ani jedna zmíněná strana nevyrábí kočárek pro vozíčkáře. Pokud by maminka 
na vozíku chtěla chodit s miminkem na procházky, musela by si dnes buď poradit 
s klasickým kočárkem, nebo požádat šikovného kutila o zhotovení nějaké speciální
konstrukce domácí výroby. Češi jsou národ veskrze kutilský, nebyl by to asi tedy 
větší problém. Protože ne všichni ale mají šikovné partnery či sousedy, bylo by dobré
mít alespoň jednu tržní alternativu.
Stejně to vidí i Cindy Sjöblom, švédská designérka. A její odpovědí na tržní vakuum
je Cursum, prototyp dětského kočárku speciálně uzpůsobeného pro bezpečné 
použití i pro osoby na invalidním mechanickém vozíku.
Konstrukce není nijak složitá. Vychází z podvozkové platformy se dvěma většími koly. 
Doplňují je dvě menší kolečka na výsuvné kovové tyči. Spolu s uchycením větších
kol tvoří na podvozku trojúhelníkový prostor, který vyplňuje kapsa na drobnosti. 
Z podvozku vede šikmo vzhůru masivní tyč, na konci rozdvojená do tvaru 
písmene Y. Na vrcholy pomyslného písmena navazuje otočným uchycením 
kolébková konstrukce samotného sedátka pro miminko. Samozřejmě se všemi 
nezbytnostmi – výsuvným držadlem, pohodlným a bezpečným sedátkem a stříškou.
Design nevznikl sám od sebe. Cindy obešla několik rodin, které z vozíku děti vycho-
vávají, a pečlivě si vyslechla jejich potřeby i nápady. Na jejich základě začala kreslit,
a než vznikl použitelný design, skončila v koši doslova celá kupa nedokonalých 
návrhů. Prototyp pak zkoušeli stejní lidé, kteří Cindy radili s jeho konstrukcí. 
V akci vypadá kočárek ještě působivěji. K vozíku, přesněji k jeho trubkám vedoucím ke 
stupačce, se kočárek napevno nacvakne pomocí oček. Ta sice dovolují mírný pohyb,
aby konstrukce byla schopna vyrovnávat nerovnosti, jinak ale drží spolehlivě. 
Konstrukce samotného kočárku je výškově i podélně plně nastavitelná, a tak se 
přizpůsobí jakékoli velikosti jak vozíku, tak samotné maminky (či tatínka, pokud 
chodí na procházky spíše on).

z přidané hodnoty. U auta zakoupeného v bazaru je třeba mít na paměti, že DPH 
se vrací (až na ojedinělé případy) pouze z rabatu autobazaru. 
•	Držitelé ZTP či ZTP/P jsou také osvobozeni od poplatku na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (ekodaň při koupi 
staršího vozu).

4. Správní poplatky
•	ZTP	a	ZTP/P	–	Ověření	podpisu	nebo	otisku	razítka	na	listině	nebo	na	jejím	
stejnopisu na úřadě – neplatíte 30 Kč za každý podpis nebo razítko. 
•	 ZTP	 a	 ZTP/P	 –	 Vydání	 povolení	 uzavřít	 manželství	 mimo	 stanovenou	 dobu	
nebo mimo úředně určenou místnost – neplatíte 1 000 Kč. Vydání povolení 
učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než přísluš-
ným matričním úřadem – neplatíte 1 000 Kč.
•	ZTP	a	ZTP/P	–	Neplatí	poplatky	za	vydání	stavebního	povolení	ke	změně	stavby
bydlení 5.000 Kč či 10.000 Kč. Pozor, pokud stavíte novou stavbu, od poplatku 
osvobozeni nejste.
•	Zápis	do	registru	vozidel,	jdeli	o	motorové	vozidlo	s	nejméně	čtyřmi	koly	–	
neplatíte 800 Kč.
•	Vydání	řidičského	průkazu	–	neplatíte	50	Kč.
•	ZTP	a	ZTP/P	případně	rodiče	ZP	dětí	–	Schválení	technické	způsobilosti	vozidla
po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo 
dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla 
k výcviku v autoškole – neplatíte 1 000 Kč.
5. Místní poplatky
•	Poplatek	ze	psů	se	platí	za	psy	starší	3	měsíce	(pro	nevidomé,	závislé	na	péči	
a ZTP/P) – neplatíte až 1 500 Kč za psa ročně.
•	Poplatek	za	lázeňský	nebo	rekreační	pobyt	nehradí	osoby	nevidomé,	závislé	
na péči, s průkazkou ZTP/P a jejich průvodci ZTP/P a průvodci neplatí poplatek 
za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.

6. Rozhlasové a televizní poplatky
Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo prak-
tickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou,
pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí 
společně v jedné domácnosti.

7. Slevy na telefon
Pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany je připravena i sleva na telefon, 
a to ve výši 200 Kč. Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin
speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel
o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která 
je jeho zákonným zástupcem.
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Kočárek přidělaný k vozíku jede jen po větších předních kolečkách, zadní menší
jsou ve vzduchu a opřena jsou o konstrukci vozíku. Kočárek je pak samozřejmě 
natočený sedačkou směrem k rodiči, takže se z vozíku pohodlně dostane jak k dítěti,
tak do odkládacích prostor v nižším patře. Podle fotografií se zdá, že po městě 
nečiní jízda s prototypem sebemenší překážku. Překonat se dají i nižší obrubníky 
a rodič na vozíku má svého potomka neustále pod kontrolou. Kočárek lze samozřejmě
i složit, takže se dá převážet. Jak je to v problematičtějším terénu, zatím není známo, 
přece jen jde hlavně o městský prototyp.
Když pak přijede rodič do společnosti známých a potřebuje se dostat ke stolu, 
kočárek mu nepřekáží. Stačí jej odpoutat od vozíku, vytáhnout menší stabilizační 
kolečka, a kočárek může rázem stát sám. Může se s ním i pohybovat, dítě ukolébávat
ke spánku. Není ani těžké si představit, že po drobných úpravách by mohl stejně 
sloužit i zdravému rodiči, pokud je partnerství namíchané.
Stačilo by osadit ho druhými většími kolečky a po vytažení středové tyče do vyšších 
poloh by se dal tlačit jako běžný kočárek.
Cursum je zatím prototyp a Cindy se s ním aktuálně na trh nechystá. Podle svých 
slov to ale udělá ráda, jen co najde vhodné partnery. Rodiče s postižením však 
nemohou čekat, a dotazy na to, kdy bude kočárek možné koupit, neberou konce. 
Nabídka na trhu totiž není jen malá, není vůbec žádná. 

Štěpán Beneš, www.muzes.cz (kráceno)

(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové 
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a sleva 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích autobusové dopravy
Průkaz ZTP/P (III. stupeň výhod)
•	výhody	průkazu	TP	a	ZTP	(viz	výše)
•	bezplatná	doprava	průvodce	veřejnými	hromadnými	dopravními	prostředky	v	pravi-
delné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem)
•	 bezplatná	 doprava	 vodicího	 psa,	 jeli	 osoba	 úplně	 nebo	 prakticky	 nevidomá,	
pokud ji nedoprovází průvodce
Často se ptáte na slevy na různé kulturní a sportovní akce. Žádný legislativní předpis
však nedává pořadatelům akcí za povinnost slevu poskytnout. Záleží tedy 
na pořadateli akce, zda bude průkazy akceptovat a jakou slevu nabídne.

2. Výhody v dopravě a parkování
•	Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje kromě parkování
na vyhrazených místech stát po dobu nezbytně nutnou s autem tam, kde je zákaz
stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to
naléhavě nutné. Takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou 
s dodatkovými tabulkami „Mimo zásobování“ nebo „Mimo dopravní obsluhu“. 
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku 
s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“. 
•	Držitelé	průkazů	ZTP	(s	výjimkou	sluchového	postižení)	či	ZTP/P	jsou	osvobozeni
od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice, neplatí tedy dálniční známku, 
pokud v autě přímo jedou. Držitelem vozidla všam musí být zdravotně postižená 
osoba anebo osoba jí blízká. 
•	Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či 
ZTP/P si dále může bezplatně požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště. 
Zaplatí jen za technickou výrobu označení místa.

3. Daně
•	 Osvobození od daně ze staveb a jednotek - Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
neplatí daně za domy, byty či chaty, které jsou v jejich vlastnictví. Podmínkou 
však je, že je rodina či sama zdravotně postižená osoba v hmotné nouzi.
•	Můžete si uplatňovat úlevy na dani z příjmu. Pokud má vaše manželka/váš 
manžel průkaz ZTP/P a její/jeho roční příjem nepřesahuje 68 000 Kč, lze uplatnit
slevu na dani až ve výši 49 680 Kč. Dále se vaše daně z příjmu ročně sníží 
o 2 520 Kč/ročně, pobíráte-li invalidní důchod I. nebo II. stupně, 5 040 Kč si odečte
ten, kdo pobírá invalidní důchod III. stupně, a 16 140 Kč si odečtou všichni
držitelé průkazu ZTP/P.
• Vrácení DPH při koupi automobilu - Při koupi auta z příspěvku od úřadu práce
je možné zažádat na finančním úřadě v místě trvalého bydliště o vrácení daně 
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Od1. července do 30. září 2014 
oslavili životní jubileum tito naši členov

Společenská rubrika

Blahopřejeme !Fronová Jaroslava  70 let
Truhlář Pavel  60 let
Bodocká Alena 55 let
Lorencová Helena, Ing. 55 let
Pitterová Alena 55 let
Boček Martin  45 let
Honsová Luisa 45 let
Vacková Lenka 45 let
Prachařová Renáta Ing. 40 let
Nosková Daniela 35 let 
Padevětová Lenka 35 let

Hlavní principy v komunikaci s tělesně postiženými klienty 
Pracovníci služeb v cestovním ruchu si pro své účely sestavili metodiku, jak komu-
nikovat s tělesně postiženými klienty. Protože má obecné využití, věřím, že ji třeba 
někdy využijete i Vy.

Doporučení:
Způsob, jakým jednáme se klienty s tělesným postižením, vytváří pro ně i pro ostatní
účastníky roz hovoru představu, jak je vnímáme. Často z toho sami tělesně postižení
o sobě vyvozují představu. Je tedy velmi důležité znát přiměřené způsoby, které
lze užívat při postojově neutrální komunikaci s jedincem s tímto znevýhodněním, 
ať už se tento jedinec pohybuje na vozíku nebo bez něj.

Lze je vyjádřit několika závaznými pravidly při komunikaci s tělesně postiženými:
•	Při osobním jednání s tělesně postiženými klienty i při hovoru o nich bez jejich 
přítomnosti bychom neměli užívat „zobecňující nálepky“. Užívejme proto ozna-
čení „klient“, „host“, či jmenovitého označení včetně titulů namísto „vozíčkář“, 
„postižený“ nebo dokonce „invalida“.
•	V rozhovoru o klientovi nebo při jeho hodnocení se zaměřujeme na hodno-
cení schopnosti, nikoliv ne schopnosti či omezení klienta. Nepoužívejme citově 
zabarvená hodnotící vyjádření typu „nešťastný“, „po litováníhodný“, „chudák“, 
„chudinka“, neboť zdaleka nemusí vyjadřovat skutečný stav daného klienta.
•	 Nevěnujme nadměrnou pozornost životnímu příběhu klienta a okolnostem 
vzniku jeho postižení, i kdyby nás do nich osobně zasvětil, nenechávejme se jím 
dojímat (prožitými peripetiemi v osobním životě, prožitými nepříjemnými zážitky
z absolvované léčby, příběhy o nevyléčitelných chorobách…). Zaměřme se na 
smysl na šeho fungování v rámci služeb, na standardní postupy v jejich poskyto-
vání a v komunikaci s klientem citlivě a současně asertivně odmítejme veškerá 
témata, spojená se vzpomínkami na minulost a s popisem postižení.
•	 Nekomentujme projevy klienta a jeho zapojení do různých aktivit jako 
výsledek nadlidského úsilí. Nedá vejme jej v tomto smyslu za vzor ostatním 
klientům. Heroizace výkonů postižených osob vytváří u okolí představu, že pouze 
výjimečný jedinec s daným typem postižení je schopen jich dosáhnout.
•	Vystupujme v roli poskytovatele služby, nikoliv lékaře, ošetřovatele či osobního
asistenta. Nejednejme s postiženým člověkem jako s nemocným.
•	Opakem stavu jedince „s postižením“ je stav „bez postižení“, opakem „posti-
ženého“ jedince není tedy člo věk „zdravý“, ale také ne „normální“.
•	Handicap není synonymem postižení, je to termín, který odpovídá českému 
pojmu „znevýhodnění“. Han dicap je do velké míry determinován společensky. 
•	Pro klienta na vozíku nejsou v budově handicapem chy bějící nohy, ale exis-
tující schody. Jeho handicap je v tomto případě eliminován zajištěním vhodné-
ho výta hu.
•	Nerozhodujme za postiženého a neužívejme v rozhovoru s ním direktivního 
tónu. Působí to dojmem, že nevěříme v jeho autonomii při rozhodování.

Sociální otázky 

Výhody pro OZP – přehled toho, na co máte nárok
1. Výhody vážící se přímo k průkazům

Průkaz TP (I. stupeň výhod)
•	vyhrazené	místo	k	sezení	ve	veřejných	dopravních	prostředcích	pro	pravidelnou	
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo 
k sezení vázáno na zakoupení místenky
•	přednost	při	osobním	projednávání	své	záležitosti,	vyžadujeli	toto	jednání	delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup 
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravot-
nických zařízeních
Průkaz ZTP (II. stupeň výhod)
•	výhody	průkazu	TP	(viz	výše)
•	 bezplatná	 doprava	 pravidelnými	 spoji	 místní	 veřejné	 hromadné	 dopravy	 osob	
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•	 Zjistěte	si	informace	o	vybraném	poskytova	teli	zdravotní	péče.
•	 Ujistěte	 se,	 že	 víte,	 kolik	 Vaše	 ošetření	 bude	 stát	 a	 zda	 Vaše	 orgány	 uhradí	
náklady přímo nebo zda veškeré náklady nebo jejich část uhradí dodatečně Vám.
•	 Ověřte	si,	zda	k	ošetření	potřebujete	před	běžné	povolení	od	vlastního	systému	
zdra votní péče.
•	 Nezapomeňte,	 že	 na	 některé	 náklady	 (do	prava,	 ubytování,	 repatriace	 atd.)	
se úhrada nemusí vztahovat.
•	 Vyžádejte	si	od	svého	poskytovatele	zdra	votní	péče	kopii	záznamu	o	ošetření.
•	 Pokud	dostanete	lékařský	předpis,	zeptejte	se,	zda	je	vhodný	pro	přeshraniční
použití (právní předpisy EU stanoví, co musí před pis obsahovat, aby mohl být uznán
ve všech zemích).
•	 Pokud	 je	 třeba,	 domluvte	 se	 předem	 na	 od	povídající	 následné	 péči	 ve	 svém	
domácím systému zdravotní péče.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Osobní asistence OZP ve zdravotnických zařízeních 

Stále častěji se setkáváme s problémem poskytování osobní asistence lidem s těžkým 
zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení 
nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, 
polohování, hygienu a podobně. Na druhé straně se zdravotnická zařízení často brání
tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní
postižení, měl u sebe osobní asistenci. Je pochopitelné, že cizí osoby na oddělení mohou
vytvářet různé problematické situace. Často lůžková zdravotnická zařízení řeší tento
problém tak, že osobu se zdravotním postižením imobilizují, tj. trvale upoutají na lůžko,
zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace vede k tomu, že pacienti 
s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do své původní 
fyzické kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede k zhoršení celkového 
zdravotního stavu. Jsme přesvědčeni o tom, že i u pacientů s CMT by měl být po dobu 
hospitalizace přítomen osobní asistent, kterého znají a důvěřují mu, který by jim 
pomáhal tak, aby neztratili svoje obvyklé návyky a schopnosti. K tomu, aby bylo 
umožněno poskytování osobní asistence ve zdravotnickém zařízení, je potřeba mít 
souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Vzor formuláře najdete na našem webu: 
www.c-m-t.cz. Tento formulář je třeba vyplnit při přijetí do zdravotnického zařízení, 
pokud se jedná o neakutní hospitalizaci, a je předpoklad, že hospitalizace bude delší.
Formulář by měl vyplnit lékař oddělení, kde budete hospitalizováni. Pokud revizní 
lékař vysloví souhlas s osobní asistencí, tak Vám bude příspěvek na péči vyplácen 
i po 30 dnech pobytu, protože bude použit k osobní asistenci. Pokud potřebujete více 
informací, ozvěte se.

Mgr. Michal Šimůnek

•	K rozhovoru s klientem sedícím na vozíku vyhledávejme příležitost k tomu, 
abychom sami také seděli a mohli vzájemně komunikovat „tváří v tvář“. 
Když to jinak nelze a musíme nad ním stát, hovořme na něj s takovým odstupem, 
aby mohl sledovat naši tvář bez vyvracení krku a záklonu hlavy.
•	Neobracejme se v rozhovoru na doprovod klienta, hovořme vždy s klientem
samotným, i kdyby to mělo být tlumočeno prostředníkem. Jednoznačně 
tak dávejme najevo, že komunikačním partnerem je pro nás samotný klient.
•	Klient na vozíku, jehož síla rukou není nijak omezena, se dokáže pohybovat 
sám! Nepotřebuje tedy naši dopomoc, dokud o ni sám nepožádá. Dovednost 
požádat vhodnou formou o pomoc okolí je otáz kou osobního rozhodnutí 
a výrazem sociální zralosti klienta, spoléhejme proto na tuto zralost a nesnažme 
se klientovi pomoc nabízet či vnucovat.

V komunikaci s tělesně postiženým klientem se projeví také míra našeho respektu
vůči jeho prá vům. Věřte, že lidé s tělesným postižením jsou si těchto práv větši-
nou dobře vědomi, a i pouhé náznaky jejich porušování jim mohou vadit a hluboce 
se jich dotknout.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Český nápad zaujal ve světě. Unikátní vůz pro postižené
Unikátní vozidlo pro tělesně postižené osoby začíná vyrábět Závod lehkých 
konstrukcí, který sídlí v moravských Lošticích – v areálu, kde dříve bývala výrobna 
olomouckých tvarůžků. Firma výhledově plánuje vyrábět až 35 tisíc kusů ročně, 
k ambicióznímu cíli má ale zatím daleko.
První exemplář vozidla nazvaného Elbee našel svého majitele v květnu, nyní je těsně
před předáním druhý kus. Ve výrobě je třetí vůz pro francouzského zákazníka. „Letos 
předáme uživatelům prvních několik kusů, příští rok by se objem výroby měl pohy-
bovat v desítkách kusů. Hranice tisíce vozidel za rok by měla padnout v roce 2017,“ 
plánuje projektový manažer Ladislav Brázdil. Výrobní kapacitu a prodej chtějí
i poté navyšovat. Podle odhadů by celosvětová roční poptávka po vozidle tohoto 
typu mohla překročit hranici 100 tisíc kusů. Zaváděcí cena pro český trh nyní činí 
398 000 korun. Velkou část této sumy může budoucí uživatel financovat ze státních 
příspěvků na zakoupení vozidla a jeho úpravy.
Moravská firma si hodně slibuje od spolupráce se společnost A.C.A France, která se 
specializuje na přestavby vozidel pro vozíčkáře, a měla by být v blízké budoucnosti 
partnerem pro prodej vozů Elbee na francouzském území. Přestože neexistují přesné
statistiky, odhaduje se, že na invalidní vozík je odkázáno zhruba jedno procento 
Evropanů. Zatím nikdo jiný na světě přitom nevyrábí vůz, do něhož najede vozíčkář
na libovolném typu vozíku, z něho pak auto ovládá a po zaparkování zase sám vyjede.
Auto podle výrobce může jezdit na všech typech komunikací včetně dálnic, výborně 
se s ním navíc parkuje. „Délka 248 centimetrů umožňuje parkovat kolmo k chodníku,
podobně jako třeba Smart. Protože se neotevírají žádné boční dveře, je teoreticky



13 34

služeb) můžete být vyzváni, abyste před ošetřením v zahraničí po žádali o povolení
od vlastního systému zdravotní péče.
•	 Pokud	 ve	 své	 domovské	 zemi	 čekáte	 na	 ošetření	 nepřiměřeně	 dlouho	 a	 ne
existují k tomu lékařské důvody, pak Vám musí být povolení uděleno. V ta kovém 
případě máte dokonce nárok na vyšší úhradu nákladů.

Podle právních předpisů EU mají zdra votní pojišťovny, zdravotnické orgány a posky-
tovatelé zdravotní péče povinnost pomoci Vám s uplatněním těchto práv v praxi. Vaše 
domovská země odpovídá za fi nanční aspekty Vaší přeshraniční zdra votní péče (v pří-
padech, kdy máte právo na úhradu nákladů). Musí Vám rovněž poskytnout příslušnou 
lékařskou podporu před odjezdem a po návratu domů.
Vaše země musí zřídit jedno nebo více kontaktních míst, kde se dozvíte podrob nosti 
o svých právech, včetně toho, na jaké služby zdravotní péče máte nárok. Pracovníci
kontaktních míst Vám také mohou sdělit, zda musíte před odjezdem do zahraničí 
za účelem lékařského ošet ření požádat o předběžné povolení. Do zvíte se také, jak se lze
odvolat, pokud se domníváte, že Vaše práva byla porušena.
Systém zdravotní péče ve Vaší zemi Vám musí poskytnout kopii Vaší lékař ské doku-
mentace, kterou si s sebou vezmete do zahraničí. Poté, co podstoupíte ošetření, Vám 
musí poskytnout stejnou následnou péči, které by se Vám do stalo, kdybyste se léčil 
ve své zemi.
Pokud se chystáte podstoupit ošetření v jiné zemi EU, máte stejná práva jako občané 
dané země a na Vaše ošetření se vztahují stejné předpisy a normy.
Také země, v níž se chytáte podstoupit ošetření, bude muset zřídit jedno nebo více 
kontaktních míst, kde se bude mož né seznámit se systémy kvality a bez pečnosti v dané 
zemi a získat informace o způsobech regulace a dohledu nad poskytovateli zdravotní 
péče. Pracovníci těchto kontaktních míst Vám budou moci potvrdit, zda má poskyto-
vatel zdravotní péče, kterého jste si zvolili, oprávnění provádět požadovanou službu. 
Mohou Vám také vysvětlit práva pacientů v dané zemi. 
Poskytovatel zdravotní péče, které ho jste si vybrali, Vás musí informo vat o všech 
dostupných možnostech léčby. Musí Vás obeznámit s údaji o kvalitě a bezpečnosti
zdravotní péče, kterou poskytuje, včetně toho, zda má pro daný výkon povolení, 
kde je registrován a o podmínkách pojištění jeho profesní odpovědnosti. Musí vám 
poskytnout jasné informace o cenách, abyste předem věděl/a, jak vyso ké budou 
náklady na ošetření. Musí Vám také poskytnout kopii záznamu o ošetření, kterou 
po návratu předáte domácímu systému zdravotní péče.

Co musíte vědět před odjezdem
•	 Doporučujeme	Vám,	abyste	se	předtím,	než	se	závazně	domluvíte	na	ošetření	
v zahrani čí, poradil/a o plánovaném ošetření se svým lékařem.
Informujte se o všech možných způsobech léčby.
•	 Ujistěte	se,	že	s	sebou	máte	kopii	své	lékař	ské	dokumentace,	informace	o	všech	
lécích, které užíváte, a všechny potřebné výsledky vyšetření.
•	 Zjistěte	 si,	zda	potřebujete	doporučení	prak	tického	 lékaře,	abyste	měl	přístup	
k odbor né péči nebo aby Vám tato péče mohla být uhrazena.

možné zaparkovat v mezeře, která je jen o pár centimetrů větší než je šířka 
vozidla, tedy 133 centimetrů,“ upřesňuje Brázdil. Najetí do vozidla usnadňují 
speciální sklápěcí ocelové kolejnice. Za příplatek lze do vozu namontovat 
i speciální plošinu, která vozík s fyzicky méně zdatným invalidou pomocí 
elektromotoru sama vtáhne do vozidla. Elbee pohání sériový italský motor 
ze skútru o zdvihovém objemu válců 300 cm³. Jeho výkon musel být kvůli 
předpisům pro tento typ vozidla snížen z původních více než 15 kW na 12,5 kW. 
Je uložený vzadu na zadní nápravě. Nohy pro ovládání vozu nejsou třeba. Řidič 
jednou rukou točí volantem a druhou manipuluje s pákou. Pokud se za ni zatáhne
směrem dozadu, vůz zrychluje. Pokud ji naopak tlačí dopředu, aktivují se brzdy.
Rám vozidla je vyroben z hliníku a je velice lehký, má hmotnost zhruba třicet 
kilogramů. Povrch tvoří laminátové díly. Celková hmotnost nepřesahuje 
400 kilogramů. I malý motor ze skútru dokáže Elbee udělit velmi slušné zrychlení.
Na ovládání si i běžný řidič zvykne velice rychle. Výhled je skvělý. Jen do interiéru
proniká trochu moc hluk od motoru a řízení s posilovačem reaguje až moc 
aktivně na každý malý pohyb volantem. Na rovině není skutečně problém dosáhnout 
deklarovanou rychlost 80 kilometrů v hodině.
Vývoj vozu, v jehož názvu se skrývají iniciály majitele firmy Ladislava Brázdila, 
ale také označení pilného lidského pomocníka včely (anglicky bee), trval deset let. 
Vůz úspěšně prošel řadou zkoušek, včetně například trhací, při níž se zkouší pevnost
uchycení bezpečnostních pásů. Nyní je vozidlo oficiálně zapsáno v kategorii 
těžkých silničních čtyřkolek. Oficiální konstrukční rychlost 80 kilometrů v hodině 
mu umožňuje i využívání dálnic a silnic pro motorová vozidla. Testovací jezdci 
mají vyzkoušeno, že Elbee zvládá pokořit i hranici 100 kilometrů v hodině. Interiér 
každého vyrobeného vozu je do velké míry originál. Je ho totiž nutno upravovat 
v závislosti na míře a typu postižení každého invalidy. Například volant může být 
nahrazen řídítky. Důležitým faktorem je rovněž typ invalidního vozíku, který bude 
uživatel při řízení používat.
Dosavadní vývoj vozidla přišel firmu na více než sto milionů korun a i nyní stojí 
příprava výroby každý měsíc zhruba milion korun. V tom jsou zahrnuty i náklady
na testování: „S prototypy jsme již v běžném provozu najezdili desítky tisíc 
kilometrů. Vývoj i zavedení do výroby financujeme z vlastních zdrojů,“ říká Brázdil. 
Společnost má nyní 185 zaměstnanců a roční obrat 350 milionů korun. Firma 
původně předpokládala, že společně s verzí na spalovací motor bude od samého 
počátku nabízet i elektrickou variantu. „Narazili jsme ale, podobně jako i velcí 
automobiloví výrobci, na stále velmi omezenou kapacitu baterií. Proto je zatím 
vývoj tohoto vozu na nějakou dobu pozastaven,“ vysvětluje Brázdil. Firma 
začíná připravovat také ukázkovou prodejnu vozidla ve vlastním areálu a plánu-
je přenesení výroby do dalšího svého areálu. Nyní má v Lošticích celkem čtyři 
provozovny, přičemž jednu využívá jako sklady. Právě tam by se v příštích letech 
mělo Elbee vyrábět.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek
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na nějaké nesrovnalosti a rizika. Provedení PGD tedy není samo o sobě indikací k pro-
vedení odběru plodové vody. Záleží však na přání páru, pokud si přejí ověření výsledku
PGD z plodové vody, je možné toto vyšetření nabídnout. 
Velkou výhodou pro páry s genetickými riziky je možnost získat úhradu léčby ze zdra-
votního pojištění u většiny zdravotních pojišťoven. Podmínkou úhrady je indikace 
metody PGD specializovaným klinickým genetikem.  
Metoda PGD umožňuje diagnostiku vývojových vad nebo dědičných onemocnění 
ještě před zavedením embrya do dělohy. Jedná se doposud o jedinou preventivní 
metodu, která dokáže ještě před započetím těhotenství zabránit zplození postiženého
dítěte a naopak dokáže pomoci vybrat k transferu takové embryo, které vyšetřovanou
vadou nebo chorobou trpět nebude. PGD představuje pro rodiny s genetickou 
zátěží jedinou spolehlivou metodu k vyloučení přenosu závažných vad a dědičných 
chorob na potomky.

Zpracováno pracovníky Sanatoria Repromeda 
(kráceno, celý text na www.c-m-t.cz)

Lékařské ošetření v jiném členském státě EU

Díky nové evropské směrnici o přeshraniční péči (Směrnice 2011/24/EU o uplatňován
práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči) můžete vycestovat za lékařským ošet-
řením za naše hranice v rámci států EU. Tato směrnice byla zapracována do novely 
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a  je platná od dubna 2014. 
Směrnice je spíše všeobecně pojatá, tudíž záleží na každém členském státě, jak ji 
do svého právního rámce zapracuje. U nás (stejně tak jako ve všech členských stá-
tech) bylo zřízeno pro tyto účely Národní kontaktní místo (National Contact Point). 
Stalo se jím současné Centrum mezistátních úhrad - CMU. Než se rozhodnete vyhledat 
lékařskou péči v jiném členském státě, je potřeba znát několik důležitých okolností. 
I když směrnice 2011/24/EU zmiňuje pacienty se vzácným onemocněním právě jako ty,
kteří by mohli z této směrnice nejvíce profitovat, háček je v tom, že náhradu 
nákladů za péči v zahraničí lze získat jen za léčbu, která je v ČR hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, tedy náhradu nelze například získat za novou léčbu, která ještě 
není v ČR schválená. Samozřejmě, že lze v tomto případě využít i jiných legislativních 
pák, tedy například formulář S2 v rámci evropského nařízení 883/2004.
 
Jaká jsou Vaše práva, pokud jde o úhradu nákladů spojených s ošetřením?

•	 	Pokud	máte	nárok	na	konkrétní	ošet	ření	ve	své	domovské	zemi,	pak	máte	právo	
na úhradu nákladů, pokud Vám je poskytnuto v jiné zemi.
•	 Maximální	výše	úhrady	nepřesáhne	náklady,	jež	by	byly	na	toto	ošetření	vyna-
loženy ve Vaší domovské zemi.
•	 Můžete	 si	 vybrat	 libovolného	 poskyto	vatele	 zdravotní	 péče,	 ať	 již	 veřejného,	
nebo soukromého.
•	 V	případě	některých	ošetření	(určitých	typů	hospitalizace	nebo	specializo	vaných

Parkovací pomocníci
Auta zaplavuje moderní elektronika a stranou nezůstávají ani doplňky ulehčují-
cí parkování. Přijdou vhod také řidiči s postižením. Zvláště když nemůže otáčet 
hlavou dozadu.
Pro mnohé jsou jako z jiného světa parkovací senzory. Kdo je v autě má, nemůže 
si jejich službu vynachválit, hlavně při couvání. I ta nejjednodušší verze senzorů 
začne pípat, když se auto přiblíží k jinému vozu nebo ke zdi garáže. Čím je překážka
blíž, tím intenzivnější pípání řidič slyší. Jakmile hrozí náraz, pípání se změní 
na nepřerušovaný tón. Pokud má auto uvnitř displej, doprovází pípání také 
parkovací grafika. Na obrázku řidič vidí, jak moc ještě může couvat.
Cena za zadní parkovací senzory se nejčastěji blíží deseti tisícům korun, a to v případě,
že je auto dostává přímo z výroby. Parkovací čidla si však lze pořídit také k autu, 
které je v továrně při výrobě nedostalo. Nejlevnější přijdou na několik stokorun. 
Jejich montáž svede zkušenější kutil anebo je za pár hodin namontují v servisu.
Parkovací senzory mají význam hlavně při couvání. Někdo však může mít ztíže-
ný výhled také dopředu. I zdraví řidiči někdy jen odhadují, kolik místa mají před 
nárazníkem, proto chtějí také přední senzory.
K mnoha vozům, především levnějším, je však automobilky nenabízejí. V případě 
škodovek vyjde požadavek naprázdno u modelů Rapid, Roomster, Citigo i Fabia.
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člen rodiny vyšetřován a též z molekulárně-genetické analýzy. Pokud takové zprávy
rodina nemá, naše pracoviště klinické genetiky bude páru maximálně nápomocno 
v dalším postupu a procesu vyšetřování či při získávání již provedených vyšetření 
z jiných pracovišť. 
Dále potřebujeme získat DNA členů rodiny. Základní schéma se drží tzv. pravidla „tří 
vzorků“ - tedy vzorku od postiženého dítěte (či jiného člena rodiny) a vzorků vyšetřo-
vaného páru. Je možné postupovat tak, že se vyšetřovaným osobám odebere krev buď 
přímo v Sanatoriu REPROMEDA nebo v jiném zdravotnickém zařízení kdekoliv v ČR 
nebo i jinde na světě (pokud je v dané zemi povolen vývoz vzorku krve). Následně 
je vzorek vhodně transportován do genetické laboratoře, kde je z krve provedena 
izolace DNA. Můžeme však také pracovat již s dříve izolovanou DNA, která byla 
skladována na jiném pracovišti. V určitých případech lze pracovat i s jinými materiály, 
nežli je krev. Podrobnosti vždy předem klientům osobně vysvětlí odborní pracovníci
našeho centra. V případě, že je nutné materiál převážet, předáme klientům vždy 
kompletní informace ohledně odběru, skladování a bezpečného transportu daného 
materiálu. V poslední době přistupuje i možnost pracovat s DNA izolovanou z bukálního
stěru (stěru z vnitřní strany tváří), což v řadě případů situaci zjednodušuje. 
Od získání potřebných vzorků potřebuje laboratoř řádově několik dnů k provedení 
optimalizace metody. 
Karyomapping je nová revoluční metoda umožňující vyšetření embryí párů s mo-
nogenními onemocněními. Jedná se o metodu, jež umožňuje univerzálně vyšetřit, 
zda embryo nese danou mutaci. Výhodou této metody je především fakt, že odpadá
zdlouhavá příprava celého procesu PGD, a tudíž se zkrátí čas léčby daného páru. 
Z obecného hlediska je pro úspěšné absolvování PGD zapotřebí dostatku kvalit-
ních embryí, protože musíme již od počátku počítat s tím, že určitá část embryí bude 
vyřazena právě pro pozitivní záchyt vlohy pro dědičné onemocnění. Pokud se nepodaří
v jednom cyklu získat dostatečné množství embryí, aby byla dobrá šance na transfer
zdravého embrya, lze všechna embrya zamrazit a v některém z následujících cyklů
stimulaci a odběr vajíček provést znovu. K vyšetření pak můžeme sloučit dohromady
embrya z obou cyklů. Takto lze zajistit mnohem vyšší pravděpodobnost nálezu 
zdravého embrya. 
Pro PGD vyšetření je zapotřebí provést tzv. biopsii, tedy odběr jedné buňky či skupiny 
buněk. Nejčastěji se bioptují buňky embrya (blastomery) den 3 vývoje embrya, nebo 
skupiny buněk z blastocysty - tzv. trofectoderm (den 5 nebo 6 vývoje embrya). V pří-
padě vyšetření monogenních chorob se dává přednost biopsii trofectodermu, existují 
však případy, kdy je doporučeno vyšetřovat blastomery. Toto je vždy na individuálním 
zvážení a je předmětem odborné osobní konzultace. 
Metoda Karyomapping umožňuje odhalit některé chromosomové abnormality, které
byly doposud neodhalitelné. Díky tomu je možné vybrat embryo s nejvěším 
implantačním potenciálem. Jinými slovy, jsme schopni vybrat embryo, které má největší 
pravděpodobnost, že se uhnízdí v děloze matky a zvýšíme tak šance na otěhotnění.
Všechny těhotné ženy by měly projít neinvazivním prenatálním vyšetřením, sestávajícím
z odběru krve a provedení specializovaného ultrazvukového vyšetření. Invazivní
vyšetření je indikováno pouze v těch případech, když by neinvazivní vyšetření upozornilo

K nové Škodě Octavia znamenají zadní senzory příplatek 9000 korun, zájemce 
o přední čidla si musí připravit dalších osm tisíc. K nejluxusnější škodovce, kterou 
je Superb, dodává mladoboleslavská automobilka zadní parkovací senzory 
bez příplatku, přední stojí osm tisíc.
V některých případech není ani možné objednávat pouze zadní senzory, k mání 
je však rovnou balíček čidel pro přední i zadní nárazník. K Volkswagenu Golf jej 
zájemci pořídí za 14 100 korun.
Jen u některých aut mají zájemci možnost volit mezi všemi druhy parkovacích 
pomocníků. Dobrým příkladem může být Volkswagen Golf – nabízí zadní i přední
senzory, za příplatek je možné nechat v továrně namontovat parkovací kameru. Lze
si také pořídit rovnou i parkovací systém, který převezme od řidiče ovládání volantu.
Například ke škodovkám kamery koupit nelze. Opět se však nabízí sáhnout 
po kameře z obchodů s autodoplňky. V balení kamery je také displej, který se umístí
na palubní desku. Kameru jako dodatečnou výbavu lze pořídit za dva až šest tisíc 
korun, její montáž podobně, jako to bylo u senzorů, zvládne zručnější amatér 
nebo autoservis.
K Volkswagenu Golf lze parkovací kameru pořídit přímo z výroby za 5200 korun. 
Prodejci Fordu B-Max si za kameru naúčtují dvojnásobek, ale kupci Hyundaie i30 
si musí připravit téměř 30 tisíc korun. Důvodem je skutečnost, že korejská značka 
dává kameru do výbavového balíčku spolu s dalšími doplňky, jako jsou vyhřívání 
sedadel či tempomat a nelze ji objednat samostatně.
Někdy je však možné kameru objednat do auta i bez parkovacích senzorů. I na to 
si lze zvyknout. Parkování sice nedoprovází pípání, ale obraz z kamery má řidič 
před očima. Ve Spojených státech dokonce chtějí kamery na autech uzákonit, 
aby se předešlo nehodám, při kterých řidič přehlédne například dítě pohybující 
se za automobilem.
Malým technickým zázrakem jsou poloautomatické parkovací systémy. Fungují 
jen na autech vybavených předními i zadními senzory.
Když řidič hledá parkovací místo – ať už v řadě kolmo nebo podélně stojících 
aut – zapne tlačítko tohoto systému. Navíc musí spustit blikač, aby systém rozpoznal,
na které straně má hledat místo.
Jakmile najde dostatečně velkou mezeru, pípne a na displeji před řidičem napíše:
Zastavit! Poté následuje příkaz k puštění volantu. Řidič složí ruce do klína 
a ovládá pouze pedály. Plyn, spojku a nakonec i brzdu. Auto samo zajede 
do parkovací mezery.
Kromě toho, že řidič šetří své nervy, ochrání také disky kol. Parkovací systém s na-
prostou přesností auto zaveze na několikacentimetrovou vzdálenost od obrubníku. 
Ke kontaktu s koly nedojde.
K Volkswagenu Golf lze parkovací asistenční systém pořídit za 16 tisíc korun, 
ještě levněji je k mání například k Fordu Focus, zájemce o novou Škodu Octavia 
za něj zaplatí 22 až 31 tisíc korun podle zvolené výbavy.
Parkovací senzory, kameru nebo parkovací asistenční systém není možné zaplatit 
ze státního příspěvku na zvláštní pomůcku, a to na rozdíl od ručního ovládání auta, 
úpravy k usnadnění nastupování nebo k nakládání vozíku.
Vyhláška určuje, k jakým úpravám smí úřad práce příspěvek poskytnout. 
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veškeré překážky. Každá rodina má svůj specifický genetický problém a přístup je vždy 
zcela individuální. I když se najdou rodiny, které mají klinicky stejné nebo podobné 
onemocnění, geneticky může situace vypadat zcela odlišně. Proto pracujeme s gene-
tickými problémy rodiny tak, jak jsou, a pro každou rodinu hledáme optimální řešení, 
abychom mohli pomoci co největšímu počtu párů. 
Nejčastěji se partneři dozvědí o genetické zátěži v rodině bohužel tak, že počnou dítě, 
u kterého se v průběhu těhotenství pomocí prenatální diagnostiky anebo po porodu 
prokáže závažné onemocnění dědičného charakteru. V lepším případě se může jeden 
nebo oba partneři dozvědět o své zátěži předem – to tehdy, když je genetické vyšetření
provedeno preventivně při zjištění onemocnění jiného člena rodiny, apod. Pokud 
se pár rozhodne, že v následujícím těhotenství chtějí danému onemocnění rozhodně 
předejít, mohou se obrátit přímo na naše pracoviště s žádostí o pomoc. 
Máme-li jednoduše popsat základní typy dědičnosti, můžeme rozdělit monogenně 
dědičné choroby do tří základních skupin:

1. Může se jednat o dědičnost tzv. recesivní, kdy jsou oba partneři zdravými nosiči
určité genové mutace, která se vyskytuje pouze na jedné alele. Nosič tedy zdědí
mutaci na jedné z alel - má tedy zátěž zděděnou po jednom z rodičů. Pokud se 
setkají jako partneři dva nosiči mutace ve stejném genu, pak je pravděpodobnost, 
že dítě zdědí danou chorobu ve 25 %. V 50 % případů lze očekávat narození nosiče
a ve zbylých 25 % je pravděpodobné, že dítě bude zcela zdravé, tedy nezdědí ani 
jednu z mutovaných alel. Do této skupiny patří zcela nejčastěji dědičná choroba 
v našem pásmu - a sice cystická fibróza, dále spinální muskulární atrofie, všechny 
metabolické poruchy (např. fenylketonurie) aj. 
2. Některá onemocnění jsou děděná tzv. dominantně, kdy nosič mutace na jedné
alele je zároveň i postižený danou chorobou. V těchto případech existuje bez 
využití metod reprodukční genetiky vysoké riziko přenosu a pravděpodobnost, 
že potomek onemocnění zdědí, je 50 %. Mezi taková onemocnění patří např. neu-
rofibromatóza, Marfanův syndrom, Huntingtonova chorea, familiární hyperchole-
sterolémie a další. 
 3. Jiná onemocnění jsou děděná ve vazbě na pohlavní chromosom (tzv. sex-lin-
ked diseases). Zpravidla je tato choroba přenášená mutací genu na X chromosomu.
V případě početí dcery je 50% pravděpodobnost, že bude nosičkou, v případě 
narození chlapce je pravděpodobnost postižení 50 %, stejně jako je 50% prav-
děpodobnost, že syn bude zdráv. Do této skupiny patří onemocnění, jako je 
hemofilie A, hemofilie B, syndrom fragilního X, Duchennova muskulární dystrofie, 
a mnoho dalších. 

Každý pár musí před zařazením do programu asistované reprodukce absolvovat soubor
různých vyšetření. Klinický odborník tak získá představu o tom, jaký stimulační 
protokol bude pro partnerku vhodný, a jaké konkrétní metody a postupy by se měly 
u IVF cyklu použít. Pokud se ukáže, že partneři jsou vhodnými adepty k provedení 
IVF cyklu, proběhne konzultace u klinického genetika, který se specializuje právě 
na problematiku PGS. Partneři se dozvědí veškeré potřebné informace pro zdárné 
absolvování celé léčby a mají možnost je opakovaně s našimi odborníky diskutovat. 
Pro orientaci v problému potřebujeme zprávu z genetického pracoviště, kde byl dotyčný

Parkovací pomůcky mezi nimi nejsou, přednost má ruční ovládání nebo úprava auta 
k nakládání vozíku. Parkovací pomocníky je proto nutné zahrnout do ceny auta, 
na jehož pořízení může handicapovaný dostat státní příspěvek až 200 tisíc korun.

Petr Buček (www.muzes.cz)

Úpravci mají novinky
Firmy upravující auta lidem s postižením nabízí v roce 2014 nejednu novinku. 
Handicapovaní mohou vybírat z více aut vybavených rampami, k dispozici jsou 
nové elektronické ovladače. Kdo potřebuje přestavět ovládání plynu, stěračů, 
světel či dalších funkcí, toho může zaujmout novinka společnosti JP Servis, 
která sídlí v obci Štěkeň mezi Strakonicemi a Pískem.
„Na český trh nově přivádíme jako výhradní zástupci výrobky francouzské firmy 
Sojadis,“ říká šéf firmy Jan Píbal. Jedná se o elektronické systémy, které nahrazují 
mechanické ovladače. Například nové ruční ovládání plynu funguje s pomocí kroužku
nad volantem nebo pod ním. Další možností je ovládání akcelerátoru páčkami umís-
těnými po obou stranách volantu.
Po zapnutí elektronického ručního ovládání plynu dojde k odpojení plynového 
pedálu a jeho aktivace je možná až po následném vypnutí zapalování. Není tedy 
možné nechtěně tento systém během jízdy vypnout nebo přepnout bez zastavení 
a vypnutí klíčku zapalování.
„Dalším zařízením od Sojadisu, které nově nabízíme, je ovládání plynového pe-
dálu levou nohou pro osoby s omezenou pohyblivostí pravé nohy. Jde o systém 
elektronického ovládání, dosud jsme nabízeli jen mechanické přepákování na levou 
stranu,“ vysvětluje Jan Píbal.
Novinka umožňuje položit postiženou pravou nohu nebo protézu přímo na původní
plynový pedál bez rizika nechtěného přidání plynu.
Od Sojadisu pochází také malý ovladač, který se připevní k volantu. Postižený 
na něm může zapínat či vypínat až 12 funkcí – například světla, blikače, klakson 
nebo stěrače. Vše je pohromadě na jednom místě a rychle po ruce.
Společnost API ze Slapů u Tábora se už tradičně zaměřuje na bezbariérová vozidla. 
Na záď Citroënů Berlingo, Peugeotů Partner nebo Volkswagenů Caddy namontuje
rampu a celou podlahu auta sníží tak, aby vozíčkář najel dovnitř bez problémů.
Letos na jaře rozšíří svou nabídku bezbariérových aut o Ford Tourneo Connect. 
„Toto auto splňuje potřebné rozměrové požadavky a celkově jde o velice povedený
vůz. Proto jsme se rozhodli investovat do vývoje jeho bezbariérové přestavby,“ 
uvádí Miroslav Bartoš, šéf firmy API CZ.
Jeho firma přitom svou novinku nenabídne jen tuzemským zákazníkům. „Předpo-
kládám prodej tohoto fordu v zemích Evropské unie, ve Spojených státech, ale také 
na Blízkém a Středním východě. V jednání máme také Nový Zéland a Austrálii,“ 
vyjmenovává Miroslav Bartoš.
Ani pražská firma Iroa-Hdc nevstupuje do roku 2014 bez novinek. „Vylepšených 
a zdokonalených výrobků budeme mít v novém roce více, například nový typ otočné
desky pod sedadla, vylepšené elektricky ovládané posuvné dveře, jeřábky a navi-
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Zdravotnictví

Preimplantační genetická diagnostika - Vaše cesta ke zdravému
dítěti
Preimplantační genetická diagnostika je obor s přibližně dvacetiletou historií, ve kterém
se již řadu let profilujeme a pomáháme tak lidem s genetickými faktory neplodnosti,
aby se stali šťastnými rodiči zdravých dětí. PGD je dosud jediná preventivní metoda, 
která umí zajistit, aby i v rodině, kde je vysoké riziko dědičného onemocnění nebo 
riziko vrozené vývojové vady, bylo počato dítě, které bude po této stránce opravdu 
zdravé. 
PGD je zároveň také metodou, kterou lze provádět pouze v souvislosti s mimotělním 
oplozením (IVF). Na rozdíl od prenatální diagnostiky totiž dokáže rozeznat vývojovou
vadu nebo dědičné onemocnění již ve stádiu raného embrya, tedy ještě před tím, 
než je implantováno do dělohy matky. Daný pár může být tedy ušetřen velkého zklamání,
kdy je na základě výsledku prenatální diagnostiky doporučeno přerušení těhotenství
ve II. trimestru a následně indukován potrat. Přerušení těhotenství v této fázi 
znamená velmi výrazný zásah do mateřského organismu a představuje velkou psychickou
zátěž nejen pro ženu, ale pro celý rodičovský pár i jeho nejbližší okolí. Neméně 
obtížná je také situace, kdy se pár rozhodne těhotenství nepřerušit a vyrovnává 
se s narozením postiženého dítěte. 
PGD tedy představuje pro rodiny s genetickou zátěží jedinou spolehlivou metodu 
k vyloučení přenosu závažných vad a dědičných chorob na potomky. 
Všechny PGD cykly, tj. (IVF cykly s PGD vyšetřením), probíhají v určité fázi shodně, 
a to na začátku a na koci cyklu. Pro všechny je tedy společná počáteční hormonální 
stimulace ženy, odběr vajíček, jejich oplození, následná kultivace embryí a závěrečný 
embryotransfer (vložení vajíčka do dělohy). 
Prostřední část PGD cyklu probíhá však u jednotlivých diagnóz a indikací různě. 
Zde se provádí odběr genetického materiálu k vlastnímu vyšetření, tzv. biopsie embrya,
zde volíme konkrétní vyšetřovací metody a plánujeme časování embryotransferu. 
Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob, tj. vzácných dědičných 
onemocnění, je určena pro páry, kde je prokázáno riziko přenosu závažného genetického
onemocnění, které je přenášeno poruchou jednoho genu (odtud název monogenní
choroby) z rodičů na potomka. 
Ve vědeckých databázích existuje zmínka o cca 5.000 monogenně dědičných chorob,
které jsou potenciálně zjistitelné pomocí PGD. Člověk má přibližně 25 000 genů 
a každý gen může být postižen mutací, respektive více mutacemi. Znamená to tedy, 
že u řady chorob ještě není známa dědičná souvislost ani příčinná mutace, nevíme 
tedy přesně, který gen nebo jeho mutace je příčinou daného onemocnění. 
V genetické laboratoři Sanatoria REPROMEDA pracuje tým specialistů, kteří jsou 
schopni připravit vše tak, aby prakticky jakákoliv monogenně dědičná choroba mohla
být detekována pomocí PGD. Neklademe si žádné hranice a jsme připraveni překonávat

ják na nakládání vozíku. Kromě lehké mechanické rampy na nakládání už máme 
i variantu s elektrickým vyklápěním a s dálkovým ovládáním,“ vyjmenovává novinky
v nabídce majitel firmy Pavol Bahyl.
Na lepší servis pro své zákazníky se letos zaměří firma Hurt z Týnce nad Labem.
„Nově dáváme zákazníkům vizitky s číslem našeho nejzkušenějšího technika, které 
speciálně uvádíme také na internetových stránkách. Když dojde k poruše nebo je třeba
něco rychle seřídit, dovolají se zákazníci rovnou expertovi, který jim vše vysvětlí 
a navrhne další postup,“ vysvětluje František Malina ze společnosti Hurt.
Nové modely aut zaplavují dříve nevídané asistenční systémy a další doplňky. 
Které se podle úpravců aut skutečně hodí postiženým?
„Mezi výbavu, která se po koupení vozu už špatně nahrazuje dodatečně, patří 
např. elektrické otevírání a zavírání zavazadlového prostoru, tempomat, parkovací asi-
stent nebo automatický brzdný systém, který výrazně pomůže v bezpečném ovládání
těm, kteří mají postižené i ruce,“ radí Pavol Bahyl, který je už 30 let na vozíku.
Pro stejně postiženého řidiče je podle něj příjemným doplňkem například elektrické 
rozmrazování čelního skla a zrcátek nebo přídavné topení s dálkovým ovládáním.
„Samozřejmě všechny tyto věci patří obvykle do nadstandardní výbavy, která se 
doplácí a zákazník na ni často nemá. Proto se snažíme našim klientům některé věci 
nabídnout za rozumnou cenu jako dodatečné řešení. Například zavírání kufru lze 
doplnit samonavíjecím bezpečnostním pásem. Couvací čidla a kameru ve zpět-
ném zrcátku je také možné namontovat dodatečně za nižší cenu než od výrobce,“ 
doplňuje Pavol Bahyl.
Čeho si na současných autech všímá pohledem úpravce aut Jan Píbal z firmy 
PB Servis? „Současná konstrukce vozidel bohužel moc nepřeje jednoduchému 
přesedání z vozíku na sedadlo řidiče ani spolujezdce. Z různých asistenčních 
systémů oceňuji například aktivní tempomaty, diodová dálková světla, bezkontaktní 
odemykání a startování vozidla nebo parkovací systémy.“

Petr Buček (www.muzes.cz)

Deodorační spodní prádlo může zlepšit život zdravotně 
postiženým
Na trhu výrobků, které můžou usnadnit život lidem se zdravotním postižením, 
se objevila zajímavá novinka – deodorační prádlo. Toto speciální spodní prádlo 
dokáže zachytit tělesné pachy pocházející z intimních oblastí těla a nepropustí je ven. 
Použitá technologie je patentovaná a 100% účinná, zaručuje komfort při běžném
nošení i sportu. Na výběr jsou kalhotky nebo boxerky ve velikostech S až XL. Díky 
aktivnímu uhlí, které je v něm obsaženo, prádlo filtruje pachy vzniklé například 
z plynatosti, inkontinence, ale i pocení, nebo menstruace. Navíc díky svému běžné-
mu vzhledu není na první pohled nijak odlišné, takže je zcela diskrétní. Deodorační
spodní prádlo uvítají v prvé řadě osoby trpící zdravotními potížemi, jako jsou
inkontinence, nadměrná plynatost nebo také lidé, kteří ztratili schopnost ovládat 
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Napsali jste nám

Osobná skúsenosť s CMT
Pozdravujem všetkých sympatizantov Spoločnosti CMT, chcel by som sa s Vami podeliť
o moje osobné skúsenosti a postrehy zo Slovenska.
Určite sami dobre poznáte pocit, keď sa diagnostika či samotná liečba iba ťahá celé 
roky, celá starostlivosť je už monotónna záležitosť, zúžená na rehabilitáciu, nejakú 
tú kúpeľnú liečbu, či vybratie  vitamínových doplnkov. Chodíte od lekára k lekárovi, 
Váš stav stagnuje, či dokonca sa zhoršuje, lekári pri Vašom pohľade, plných otázok, 
krútia hlavami a iba konštatujú, že je to komplikované a že nemôžete čakať nejaké 
zázraky! Vaša psychika, ako i chuť na sebe pracovať, upadá, celá vízia budúcnosti 
sa pomaly vytráca, a Vy stojíte na križovatke, čo s tým teraz?! Sú len dve možnos-
ti - buď sa uspokojíte s verziou od lekárov a podľahnete ich nepružnému postoju 
a nezáujmu naozaj Vám pomôcť, alebo Vás ten stav natoľko nahnevá, že Vás to nakopne 
a dostatočne namotivuje, že sa rozhodnete si pomôcť sami, čo bol aj môj prípad.
Ak Vás už nebaví byť iba ovečkou, čo prikyvuje na všetko, pretože každý lekár má svoju
metódu a pravdu a len Vám pribúdajú lieky, ktoré Vám len vytvárajú nové ťažkosti, 
či diagnózy, povedzte si dosť! Vezmite to do svojich rúk a začnite študovať svoj stav, 
sadnite za internet, načerpajte čo najviac informácií a keď idete za lekárom, budete 
pripravený! Je dôležite abyste tomu rozumeli najmä Vy sami a uvidíte, ako sa zmení komu-
nikácia medzi Vami. Je dôležité, abyste s lekárom diskutovali ako rovnocenný partneri. 
Aj v mojom prípade ma opakované neúspešné stretnutia po rôznych odborníkoch 
doviedli v pátraní na webe k Spoločnosti CMT, čo bolo svetlo, ktoré prišlo v pravú 
chvíľu. Na niektorých odborníkoch u nás ma zarazilo, že o Spoločnosti CMT vedia, 
ale nikto neporadil, neposunul, stačilo tak málo… To ma mrzí. 
Spoločnosť CMT, ktorá disponuje skvelými odborníkmi, ale hlavne ľuďmi, je úplne 
iným svetom, kde vládne pokoj, ochota počúvať, chuť pomôcť, snaha dotiahnuť veci 
do úspešného výsledku, kto tam už bol, určite mi dá za pravdu. A kto ešte nie, vrelo 
odporúčam. Menovite chcem vyzdvihnúť obetavú prácu a prístup prof. MUDr. Pavla 
Seemana a  MUDr. Radima Mazanca, ako aj pani Blanku Klouzalovú, ktorá ochotne 
poradí a naviguje, a nikto neodíde bez rady či konkrétnej pomoci.
Aj moja cesta k Spoločnosti CMT a týmto úžasným ľuďom by sa však nemohla 
uskutočniť bez pomoci ďalších, najmä podpory rodiny, ako aj jednej podporovateľky, 
ktorej sa chcem týmto srdečne poďakovať za jej pomoc. Je to pani Melánia Szabová 
z miestnej lekárne v našej obci.
Chcem Vás na záver povzbudiť, abyste sa nevzdávali vo svojom snažení a zhromažďo-
vaní informácií, pretože naozaj existuje cesta, ako si môžete pomôcť sami povedomím 
a kvalifikovanými odborníkmi s CMT aj reálne. Ďakujem. 

Michal Révay

Rozhovor

Máme obrovské možnosti, ale…
Rozhovor s přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK 
a VFN v Praze doc. MUDr. Olgou Švestkovou, Ph.D. 

Co vlastně dnes je a co není rehabilitace? 
Víte, odpověď je třeba hledat v určité národní tradici. U nás rehabilitace vlastně 
vznikla v lázních. A toto chápání do značné míry trvá dodnes, takže obecně tím 
myslíváme fyzioterapii, fyzikální léčbu a další postupy. Ale třeba v Anglii vznikla
tato disciplína z hygieny a epidemiologie; oni chtěli vědět, kolik mají lidí 
s disabilitou. Používám tento název proto, že lépe vystihuje problém – u slova 
postižení nevíme přesně, zda je člověk nemocný nebo zdravý, kdežto disabilita 
je složení ze dvou slov: able = schopný a předpony dis = různě, takže jde 
o „postižení od minima do maxima,“ tedy různé.
Jedná se o fyzické, psychické, intelektuální, smyslové, ale i sociální funkce člověka.
Rehabilitace = „hability“ jsou schopnosti a „re“ je návrat. Takže se snažíme 
o původní funkční stav před úrazem, nemocí anebo – v případě postižených 
od narození – nové získání alespoň některých schopností důležitých pro současný
i budoucí život, a proto se u dětí používá termín habilitace. A co rehabilitace 
není? Jednoduše řečeno odstraňování příznaků různých obtíží a bolístek bez 
omezení funkce člověka. To jsou např. různá cvičení a protahování, když bolí 
od dlouhého sezení záda. Tím nepodceňuji pohyb a veškeré zdravé aktivity, 
ale o rehabilitaci nejde, jen o její část, a to je fyzioterapie.

svěrače či konečník. Své o tom vědí například pacienti s dráždivým tračníkem, 
roztroušenou sklerózou, střevními záněty a další, kteří jsou mnohdy vystaveni zvlášť 
nepříjemným situacím. „Díky svým vlastnostem pomůže překonat mnohé bariéry 
zdravotně postižených a usnadní jim návrat do společnosti” říká Adam Gálik, jednatel
společnosti DeoWear s.r.o., která zajišťuje distribuci deodoračního prádla v České 
republice. Nejedná se však pouze o pomůcku pro zdravotně postižené. Jeho využití
si našla i široká veřejnost. Prádlo bylo navrženo tak, aby co nejlépe přiléhalo na tělo, 
a tím dokonale plnilo svoji funkci. Současně je však zachováno pohodlí při nošení.
Tkaninou prádla je bavlna, v zadní části je integrovaný filtr s aktivním uhlím, 
který dokáže dokonale absorbovat veškeré nežádoucí pachy. Bylo testováno britskou
De Montfort University, která uznala, že je zcela účinné. Použitá technologie 
je patentována, což znamená, že Shreddies jsou ve světě naprosto unikátní. 
Deodorační prádlo způsobuje společenskou revoluci a zlepšuje kvalitu života mužů 
i žen všech věkových kategorií. 

Převzato z www.deodoracnipradlo.cz
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Soběšice
Tak jako každý rok jsme se i letos začátkem června sešli na víkendovém pobytu na Šumavě.
Ubytovaní jsme byli tradičně v bezbariérovém hotelu POD HOŘICÍ v Soběšicích, který 
nabízí nejen různé wellness a volnočasové aktivity, ale i výbornou kuchyni využívající 
místní produkty. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme mohli trávit volný čas konverzací 
na přilehlé terase. Samozřejmě jsme jen nelenošili, ale vydali jsme se objevovat i krásy 
okolní krajiny. Manželé Sokolovi pro nás jako vždy připravili pestrý program.
V sobotu dopoledne jsme se společně vydali do nedalekých Horažďovic, kde jsme si 
prohlédli náměstí, areál místního zámku a romantická zákoutí řeky Otavy. Po vydatném 
obědě a nezbytném odpočinku nás odpolední program zavedl nejdříve na vrchol Svatobor, 
který nám ve výšce 845m poskytl díky pěknému počasí úchvatný výhled. Ti zdatnější 
vystoupali ještě na kamennou rozhlednu měřící 31m a pořídili nám ostatním alespoň 
krásné fotografie. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byla káva a domácí makovník opět 
v režii manželů Sokolových. Další kroky nás zavedly do Prášil v NP Šumava. Tato oblast 
známá z historie výrobou zrcadel a později výrobou ručního papíru se v padesátých letech 
stala součástí vojenského prostoru a okolní osady sloužily jako cvičné cíle střelby. Volný 
přístup do obce byl obnoven až v devadesátých letech. Večer jsme pak na hotelu společně
poseděli a povídali si.
Zajímavých míst je na Šumavě ještě mnoho a proto se už předem těšíme, kam se příští rok 
podíváme. Tyto řádky budete číst až v podzimním bulletinu, tak doufám, že zúčastněné 
zahřeje vzpomínka na společně strávené chvíle a pro ostatní to bude pozvánkou na příští
setkání.

Ivona Nováková

Jenomže ve společnosti se nám to nějak popletlo. A vámi zmíněná
tradice jako by hlásala, že náš zdravotnický systém musí zajistit 
i ten obyčejný tělocvik… 
Náš zdravotnický systém – přes všechny obtíže – umí a dělá mnohem víc! Máme 
např. 44 iktových center, tedy míst, kde je připravena velmi dobrá zdravotní 
péče a včasná rehabilitace pro pacienty s mozkovou příhodou. Umíme nejen za-
chránit život, ale v mnoha případech navrátit plně, nebo alespoň část dřívějších 
schopností. To je obrovská změna proti dřívějšku. Vlastně všechny klinické obory
potřebují dnes účinnou rehabilitaci pacienta, ovšem musí pro to být skutečně 
profesionální podmínky. To platí pro onkologické pacienty, závažná onemocnění 
ledvin, stavy po úrazech atd. Např. v Německu je zákon, který jasně říká, že před-
pokladem pro různé dávky občanům s disabilitou je absolvování rehabilitace.
Ukazuje se totiž, že alespoň částečný návrat schopností naráží jen na jednu 
bariéru – čas. Když jsem mluvila o mozkových příhodách, první fáze léčení 
zachraňuje život na pracovišti se zařízením za desítky milionů, další fáze se 
ale příliš často odehrává v léčebně dlouhodobě nemocných, kde člověk leží, 
kouká do zdi a jeho mozek velmi rychle ztrácí šanci k obnově svých schopností.
Tedy musíme umět včas využít plasticitu mozku a pracovat s ním. Včas a tak dlouho,
dokud se pacient zlepšuje. Například těžká poranění mozku jsou nejčastější 
příčinou nejen úmrtí, ale i trvalé invalidity mladých mužů. Rehabilitace může 
trvat i dva roky. Ale výsledky jsou pozoruhodné!

Dá se vůbec zlepšení takového stavu změřit?
Jistě. Ale musí se používat jednotná metodika. O to se nyní snažíme. Vhodným 
zázemím pro včasnou a účinnou rehabilitaci jsou velké nemocnice. Potřebujete
spoustu klinických odborníků. A zhruba po třech měsících nemohou přejít do 
léčebny dlouhodobě nemocných, ale musíme pokračovat v menším, odborně 
připraveném zařízení, a to jsou regionální lůžková rehabilitační zařízení, která 
v České republice vznikají.
Takové regionální rehabilitační pracoviště pak umí dokončit dobrou práci 
nemocnice a výsledky jsou nakonec velmi přesně měřitelné, ale hlavně viditelné
pro samotného pacienta a jeho okolí, které také může účinně spolupracovat.

Počítáte do tohoto okolí také např. úřad práce, sociální odbory 
a další, které se musí postarat, až se člověk po rehabilitaci vrátí 
domů? 
Bez této spolupráce můžeme výsledky rehabilitace i ztratit. Musí se upravit byt, 
naučit využívání nejrůznějších pomůcek, individuálně indikovat dlouhodobé 
sociální dávky a podpory, zvážit případné vhodné pracovní uplatnění atd. 
A tady není zdaleka všechno vyřešeno – člověk potřebuje další, často dlouhodobou 
ambulantní rehabilitaci, ale jak a za co se tam dopraví?
Už od roku 1999 se připravuje zákon o rehabilitaci, který by měl do naší praxe
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Zúčastnili jsme se
Noc snů
V ostravské zoologické zahradě se ve čtvrtek 19. června uskutečnil osmý ročník Noci snů – 
speciálního večera pro handicapované děti. Letos na akci přivítali bezmála 500 účastníků,
velice početná byla skupinka členů Společnosti C-M-T s rodinami!
Pro děti byl opět připraven večer plný zážitků – malování na obličej, procházka po 
zoo s několika zastavení u dotykových stolků, kde si děti mohly prohlédnout i osahat 
nejrůznější přírodniny. A samozřejmě na ně čekalo i setkání s živými zvířaty. Kromě 
zvířat chovaných v zoo to byli díky spolupráci s Canisterapií Ostrava i asistenční pejsci. 
Myšlenka uspořádat pro děti s postižením nebo chronickým onemocněním večer 
s prožitky, o které často ve svém životě přicházejí, se zrodila v roce 1996 v Zoo 
Rotterdam, která poprvé uspořádala Noc snů pro děti z onkologické kliniky. Postupně 
se tato akce rozšířila v západní Evropě a zámoří. Ostravská zoologická zahrada pořádá 
Noc snů od roku 2007.

Blanka Klouzalová

Víkend v Jeseníkách
Od pátku 4. do neděle 6. července jsme si užívali krás Jeseníků. Důležité bylo, 
že nám vcelku přálo počasí, v což jsme doufali od doby, kdy nás paní Blanka Klouzalová 
na víkend v Jeseníkách pozvala.
Na cestu jsme vyrazili v pátek odpoledne. Sebou jsme kromě nutných věcí a dobré nálady
vezli i balíčky s krmením pro psy, kočky a papoušky z našeho obchodu, které se měli 
stát odměnou pro vítěze různých závodů. Doufali jsme, že si své ceny nevyhrajeme zpět. 
Cesta nám pěkně ubíhala, cestou jsme se příjemně bavili pozorováním okolí a vypravová-
ním příběhů. Po 18. hodině jsme bez bloudění dorazili na místo. 
Severomoravská chata se nachází se v čistém horském prostředí Jeseníků v nadmořské 
výšce 851 metrů, a je z ní krásný výhled na okolní hory. Po příjezdu jsme se ubytovali 
v hezkých, čistých a útulných pokojích s krásným výhledem na hory. Byla pro nás připra-
vená večeře, kterou jsme s chutí snědli. 
V sobotu po vydatné snídani jsme se celá skupinka rozhodla projít směrem k nedaleké 
poutní kapli Svaté trojice a k léčivému Rudolfovu prameni. Cesta nám hezky ubíhala, 
někteří z nás sbírali borůvky, jiní šli lesem, podívat se po houbách. Ptáčci nám zpívali 
na cestu a čerstvý, lesní vzduch nás příjemně osvěžoval. Na zpáteční cestě nás „vystrašila“
oběšená figurína dívky v bílém plášti, součást stezky odvahy pro děti z dětského tábora.
Před večeří jsme si ještě zasoutěžili ve foukání šipek na terč. Jelikož si každý připravil 
nějaké ceny, tak nakonec vyhráli všichni, což bylo moc hezké. My jsme samozřejmě vyhráli
své zboží, které jsme ale přece jenom vyměnili za krásné pletené ponožky a kondicionér 
na vlasy. Večer jsme si pak všichni užili při vědomostní společenské hře „ČESKO“. V neděli
jsme se rozloučili a rozjeli se do svých domovů. 
Odváželi jsme si mnoho vzpomínek na krásný a klidný pobyt na Severomoravské chatě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorkám setkání Blance Klouzalové a Karin 
Klusové za perfektně zvládnutou akci a paní Zdeňce Gažarové a dalším zaměstnancům 
Severomoravská chata za příjemnou obsluhu a čisté a domácké prostředí. 
Děkujeme, že pomáháte lidem, kteří to potřebují, a kteří si této pomoci moc váží. 
DĚKUJEME.                                                                                              manželé Plevovi

plně promítnout příslušnou úmluvu OSN o právech lidí s disabilitou, která je 
součástí i našeho právního řádu. Tedy když končí naše práce, měli bychom 
právě my, kteří jsme s pacientem prožili celé měsíce, posoudit, jaké skutečné 
sociální služby, jakou materiální i další podporu, jaké změny v bydlení a práci 
bude potřebovat.
Žádná sociální pracovnice nemůže, při veškeré úctě, objektivně posoudit potřeby 
jedince pro sociální, pedagogickou i pracovní rehabilitaci, toto je možné posoudit
jen v interprofesním rehabilitačním týmu (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, 
klinický psycholog, klinický logoped, speciální pedagog, sociální pracovnice, 
event. logoped, nutriční terapeut a další). Sociální pracovník má jediný nástroj, 
a to je komunikace s člověkem s disabilitou, nemůže ho vyšetřit a vyzkoušet 
pomůcky, posoudit jeho schopnosti v aktivitách denního života apod.

Mluvíte o mnoha odborných i materiálních předpokladech. A naše 
zdravotnictví a celý systém stále naříkají nad nedostatkem peněz. 
Obhájíte si takové změny? 
Docela dobře. Příspěvek na péči pobírají skoro všichni senioři nad osmdesát let. 
Udělali jsme průzkum na pražských Vinohradech u více než dvou set takových 
příjemců. Zjištění jsou jednoznačná – odstraňte v jejich bytech prahy, dejte jim 
chodítka a další pomůcky a služby a obejdou se bez institucionální péče.
V Německu mají dobré propočty ještě z dob marky. Pět let dobré komplexní 
rehabilitace zajistilo z jedné marky promyšlených investic do rehabilitace patnáct
marek úspor. Už proto, že je třeba mnohem méně velkých ústavů s dlouhodobou
péčí. A my jsme právě v počtu lůžek na obyvatele v léčebnách, ústavech 
a dalších zařízeních na prvním místě v Evropě. U nás máme ve zdravotnictví velký 
nedostatek ergoterapeutů, kteří provádějí funkční diagnostiku a trénink aktivit 
denního života s indikací pomůcek a evaluaci bytu a návrh bezbariérových změn, 
aby se člověk ze zdravotního systému mohl dostat domů a nežít v rezidenčních 
zařízeních zdravotnického nebo sociálního typu.
Je to už docela obehraná písnička – peníze na zdravotnictví jsou úplně jiné 
než peníze na sociální systém a jedny neumějí nahradit druhé, tyto systémy nejsou 
u nás propojené. Ale člověk je jen jeden a měl by být v centru pozornosti obou 
systémů, které se musí vzájemně doplňovat.

Řekla byste dokonce, že dobrá kvalifikovaná rehabilitace je – promiňte
to slovo – zisková?
Samozřejmě. Moderní medicína umí léčit i dříve beznadějné diagnózy. Ovšem 
mezi vyléčením a návratem do co nejlepšího osobního a pracovního života 
je obrovský prostor pro kvalifikovanou rehabilitaci, kterou nenahradíte.
Třeba u těžkých případů potřebujete na jednoho pacienta denně jednoho až 
dva fyzioterapeuty v tandemu s ergoterapeutem, protože tato vysoce odborná 
rehabilitace je fyzicky náročná pro personál, ale pracuje s cílem obnovy funkcí 
pacienta nebo zmírnění následku onemocnění či úrazu. Vyhnete se tak budoucím
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Mgr. Michaela Marksová 
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Hradec Králové 2014-09-11

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás nejen jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – 
Tooth, sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale i mnoha dalších zdravotně
postižených občanů, a to ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění. Stejný návrh adresovala Společnost C-M-T před nějakým časem i minis-
tryni Ludmile Müllerové, bohužel bez odezvy. Tento návrh považujeme za velmi důležitý 
a snadno realizovatelný. 

Jsme toho názoru, že stát by měl urgentně vyřešit závažný problém v poskytování příspěvku
na péči u osob s nejtěžším zdravotním postižením. Za stávající dikce uvedeného zákona 
totiž nemůže být osobám, které nejsou schopny vykonávat ani jednu ze základních 
životních potřeb, kromě toho, že umí komunikovat a jsou orientovány, přiznán IV. stupeň 
příspěvku na péči. Dle ust. § 8 zákona o sociálních službách platí, že příspěvek na péči 
ve IV. stupni je možné přiznat pouze osobě, která není schopna vykonávat 9 nebo 10 
základních životních potřeb. To znamená, že lidé s nejtěžším postižením, kteří jsou odkázáni
na pomoc druhého 24 hodin denně, ale jsou orientováni a umí komunikovat, nemají nárok 
na IV. stupeň příspěvku na péči. 
 
Novela zákona o sociálních službách je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně PČR
v souvislosti s převodem kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV na kraje. 
Proto je velmi vhodné prosadit tento krátký pozměňovací návrh do této novely. 
Plně se stavíme za pozměňovací návrh, který předložil ve Výboru pro sociální politiku 
poslanec MUDr. Vít Kaňkovský za KDU-ČSL, a prosíme Vás o jeho podporu.

Vážená paní ministryně,

věřím, že výše uvedené pečlivě zvážíte a podpoříte uvedenou legislativní změnu, 
která povede ke zlepšení stávajícího stavu.

Mgr. Michal Šimůnek, 
předseda Společnosti C-M-T

Cestování bez bariér
Hornický skanzen Žacléř
Překvapivým výletním místem v krkonošském regionu je Hornický skanzen Žacléř,
otevřený v roce 2012. Nachází se v areálu dolu Jan Šverma, který je poslední 
dochovanou památkou na uhelné hornictví ve východních Čechách. Pro vozíčkáře 
je zde přichystána speciální prohlídková trasa. Do těžní věže, kam vede asi 270 
schodů, se sice nedostanou, ale bez bariér jsou třeba strojovny s expozicí starých 
důlních map a paleontologických nálezů či šachetní budovy.
První záznamy o těžbě uhlí jsou z konce 16. století. Skutečná těžba se rozvíjí před 
koncem 18. století pro pociťovaný nedostatek palivového dřeva a rostoucí potřebu 
manufakturní výroby. Je legalizována těžba a uhlí je vyňato z pozemkového vlastnictví
vrchnosti a postaveno mezi vyhrazené nerosty. V roce 1843 převádí rytíř z Fedelsteinu
největší žacléřský podnik na synovce barona Silbersteina, který kupuje řadu stát-
ních kutisek v okolí Žacléře. Silberstein obnovil na 24 mírách několik menších dolů 
a dobudoval důl Eliška, který je na Žacléřsku největším producentem uhlí. Na dolech 
barona Silbersteina pracovalo v polovině 19. století cca 100 dělníků, kteří těžili 10 000 
tun uhlí ročně. Za 10 let stoupl počet dělníků na 400 a produkce uhlí na čtyřnásobek. 
Největší odbytiště představoval Trutnov a průmyslová města Podkrkonoší. Kolem roku 
1875 zasahuje uhelný průmysl krize. Majetky upadly do konkurzu a střídají se majitelé, 
produkce uhlí klesá. Silbersteinovy doly získává Zapadočeský báňský akciový spolek
(ZBAS). Ten se stává až do roku 1945 největším producentem uhlí v českém křídle 
vnitrosudetské pánve. Po obnově ČSR nastal pokles těžby pod 200 kt/rok. Po znárod-
nění byly všechny doly ve vnitrosudetské pánvi sdruženy do podniku Východočeské 
uhelné doly. Těžba uhlí je ukončena roku 1992.
Expozice Hornického skanzenu Žacléř jsou otevřeny celoročně. Protože jsou 
prováděny v činném průmyslovém areálu, je vždy nutný doprovod. Vstup do těžní 
věže a podzemí není pro děti do 10 let z bezpečnostních důvodů možný!

Království železnic
Pražského Království železnic bylo otevřeno v roce 2009 na Smíchově, v podzemních 
podlažích administrativního centra Anděl. Království je nejen dostupné vozíčkářům, 
ale má i důmyslné informační systémy pro sluchově či zrakově postižené návštěvní-

měsícům a rokům bezmocného člověka v léčebně dlouhodobě nemocných.
Do rezidenčního zařízení by se měl dostat jen pacient/klient, který není schopen 
ani s využitím pomůcek a sociálních služeb žít doma. Nakonec zcela jistě veřejné 
prostředky ušetříte. A ještě k začátku našeho rozhovoru – lázně jsou jistě příjemné
a obyvatelé naší země je mají rádi. Nic proti tomu. Jenomže opravdová rehabi-
litace se ve vířivce, v bahně a na promenádním koncertu opravdu dělat nedá. 
Ale stále u nás jsou lázně, které provádějí rehabilitaci, ne jen wellness. 

Zdeněk Jirků (www.muzes.cz)
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ky. Samozřejmostí je bezbariérové WC, problémem však je osobní výtah, do něhož 
se nevejde větší elektrický vozík.
Před několika lety se zrodil nápad postavit největší modelové kolejiště nejen u nás, 
ale i ve střední a východní Evropě. 1. července 2009 bylo v Praze na Smíchově 
otevřeno prvních 115 m2 miniaturního království. V pravidelných intervalech zde 
přibývají nové části kolejiště, které reprezentují jednotlivé kraje ČR a ve výsledku 
budou prezentovat celou republiku s jejími hlavními dominantami v jednom 
propojeném celku o celkové rozloze více než 1008 m2.
V případě návštěvy se Vám naskytne jedinečný pohled na modelovou krajinu 
protkanou železniční sítí s mnoha vychytávkami. Modely jezdí, svítí, otevírají se, reagují 
na střídání denního a nočního cyklu a některé jsou uzpůsobené tak, abyste je moh-
li sami ovládat! Miniaturní kamery Vám zprostředkují aktuální pohledy z lokomotiv 
modelů, projíždějících kolem nejrůznějších dominant ČR jako je například: Ještěd, 
Karlštejn, Pražský hrad apod.
Aby toho nebylo málo, v Království železnic je navíc k vidění mnoho doplňujících 
výstav. Můžete se těšit na největší prezentace v Evropě populární Mašinky Tomáš,
unikátní papírový Šípův model Prahy, největší expozici současné produkce LEGO 
a další. Pro zábavu je k dispozici dětský Pompo koutek plný hraček, malý a velký 
kinosál, kde se promítají pořady se železniční tématikou a LEGO filmy pro děti, XBOX, 
automobilový trenažér, ETS a další. Samozřejmostí je i možnost malého občerstvení. 
Vstupné pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P činí 160,- Kč, osobní asistenti osob ZT-
P/P mají vstup zdarma. Otevřeno je každý den, včetně svátků, od 9 do 19 hodin. 
Návštěva expozice zabere cca 2 až 4 hodiny.

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek
S informací na cestách
Bariéry postupně mizí nejen v reálném prostředí, ale nejnovější informační 
technologie boří i ty v našich hlavách. Vozíčkář už nemusí zůstat doma ze strachu 
z neznámého. Ke zjišťování, zda je vybrané místo bezbariérové, můžete přizvat 
moderní techniku. Internet nabízí nekonečnou informační banku a na samotné 
cestě zase mohou pomoci aplikace pro chytré mobilní telefony. Bohužel zatím 
neexistuje jedno jediné centrální místo, kde by se informace scházely a kde by bylo 
možné je pohodlně vyhledat. Plánování cesty tak vyžaduje trochu toho pátrání 
a kombinaci nástrojů. Přesto existují projekty, které se o jistou kumulaci informací snaží.
Za domácí luhy a háje jmenujme například portál S vozíkem na cestách, který 
poskytuje bezbariérové výletní tipy ve všech krajích. Z řady zahraničních webů 
můžete vyzkoušet například www. wheelchairtraveling.com.
Nadějným projektem z české dílny je kupříkladu VozejkMap, počin z České asociace
paraplegiků. VozejkMap je internetová databáze přístupných míst v ČR i zahraničí. 
Jedná se vlastně o vylepšené mapové podklady od firmy Google, stejné, jako najdete 
v mapách Google na adrese maps.google.com. Přidaná hodnota však spočívá v 
tom, že do mapy může každý její uživatel přispívat tzv. body zájmu, což je vlastně 
označení určitého místa a podání informace, zda je bezbariérové či nikoliv. 
Projekt sleduje atributy jako přístupnost objektu, přítomnost bezbariérové toalety 
a možnost vyhrazeného parkování. A ty také zobrazí po kliknutí na vybraný objekt, včetně 
jeho doplňujícího popisu (uživatelé mohou třeba dopsat, jak široké jsou vstupní dveře či 
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společnost C-M-T
Mgr. Michaela Marksová 
ministryně práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Praha 2014-06-17

Vážená paní ministryně,
obracím se na Vás jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, 
sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale jistě i mnoha dalších, s důrazným 
protestem proti působení JUDr. Miroslava Mitlöhnera ve vědecké radě Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR pro sociální práci. Po seznámení se s jeho článkem „K právním a etickým 
problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince“ v prvním letošním čísle
Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, vydávaném Ústavem státu a práva AV ČR, jsme 
pobouřeni a zhnuseni, a žádáme Vás o zaujetí zásadního stanoviska v celé věci. Je pro nás 
nepochopitelné, že člověk, působící v odborné funkci na MPSV a je též ředitelem Ústavu sociální
práce Univerzity Hradec Králové, zastává takto zvrácené názory, ne nepodobné nacistické 
ideologii, a volá po státem řízené euthanasii zdravotně postižených novorozenců.
Pokud autor textu hovoří o těžce malformovaných jedincích, má na mysli „jedince s natolik 
výraznými fyzickými anomáliemi, že vylučují splnit ty role, které charakterizují každého 
člověka jako lidskou osobnost“. Narozené i ještě nenarozené děti s těžkým fyzickým postiže-
ním jsou pro něj jednoduše zrůdami, které po narození nežijí, ale vegetují. Autor, vycházejíce 
z ideálů zdravého těla a ducha, předpokládá, že dítě s těžkým fyzickým postižením je postiženo
i mentálně a není tedy schopno „reflektovat na svůj život a existenci“. Těžké fyzické postižení 
dětí je pro něj problémem natolik závažným, že je třeba jej radikálně řešit. „Nemá přece smysl 
prodlužovat život novorozence, který přišel na svět jako monstrum.“ Jak toho chce dosáhnout? 
„Lékař, vedoucí porod těžce malformovaného jedince, by měl být oprávněn o dalším postupu
rozhodnout sám nebo po konzultaci s vedoucím pracoviště či specialistou z oboru pediatrie, 
avšak zásadně bez vyjádření či stanoviska matky či rodičů… Nelze ztrácet ze zřetele psychický
stav rodičky takovéhoto těžce malformovaného jedince, která se spíše vyrovná se sdělením 
o narození mrtvého těžce malformovaného jedince, než se zprávou o narození takovéhoto 
jedince, který však žije bez šance na sebemenší změnu k lepšímu.“ Smrt z rukou lékaře, 
který se nemusí nikoho ptát, zda může zabíjet, by měla být legitimní. Jen je podle autora třeba, 
abychom připravili legislativní prostředí tak, aby lékař nebyl vrahem. Úkolem medicíny přece
není „prodlužování nebo podporování čisté biologické existence jedince“, proto musíme 
podle autora překonat emocionální a etické zábrany a směřovat k zítřkům, kdy medicína bude 
v zájmu společnosti na zdravé populaci aktivně zabraňovat narození dětí s těžkým fyzickým 
postižením a ty, kterým v tom nezabrání, prostě odstraní po jejich narození.

Vážená paní ministryně,
jsme toho názoru, že výše uvedené názory nepatří do slušné společnosti, a čekáme na Vaše 
vyjádření. Domníváme se, že člověk, který dlouhodobě zastává uvedené postoje, nemůže 
ovlivňovat výuku a výchovu mladých pomáhajících odborníků a zastávat funkce vytvořené 
za účelem formovat, rozvíjet a kontrolovat specializované pomáhající obory v ČR. 

Za výbor Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek, předseda   

jiné důležité informace). Samozřejmostí je vyhledávání objektů podle zájmu, například 
zdraví, kultura, nákupy atd. Kolik takových míst mapa obsahuje, závisí čistě na množství 
lidí, kteří se do ní rozhodnout přispět, ať už zmapováním svého okolí nebo míst, kam jezdí.
VozejkMap se inspiroval u podobných projektů v zahraničí, kupříkladu u německého 
projektu Wheelmap.org, který funguje na stejném principu. Oproti VozejkMapu má 
výhodu delšího fungování, tedy více označených míst, hlavně v zahraničí. Nevýhodou
může být cizí jazyk, ve kterém Wheelmap funguje. Oba projekty jsou přístupné 
z internetového prohlížeče každému, bez nutnosti registrace. Zadarmo nabízejí 
také aplikace pro chytré mobilní telefony. Informace se tak k uživatelům dostanou 
i na cestách, tedy za předpokladu, že mají v mobilu internetové připojení.
Informace o přístupnosti lze ale samozřejmě získat i nezávisle na specializovaných apli-
kacích. Mapování se s rozdílnými výsledky věnují mnohá česká (i zahraniční) města.
Na jejich oficiálních stránkách najdete různorodé informace. Někde jen výčet 
přístupných budov, jinde zase poměrně detailní mapu města s vyznačenou 
přístupností objektů a schůdností jednotlivých ulic. Jejich přehled v ČR poskytuje 
projekt MůjVozík firmy Otto Bock na internetové adrese: http://mujvozik.cz/podpo-
ra-a-pomoc/bezbarierove-mapy-mest/. Mapa odkazuje na patnáct měst, která nějakým 
způsobem popisují svoji bezbariérovost. Komplexnost informací a jejich zpracování
jsou však velmi různé. Zatímco například Praha přichází vedle jiného i s detailním 
slovním popisem turistických tras pro vozíčkáře, Nový Jičín se omezuje na popis 
bezbariérové městské hromadné dopravy.
Sami tvůrci projektu MůjVozík vyzývají, aby lidé přispívali tipy na další bezbariérová 
města, která třeba zmapovaná jsou, ale všeobecně se o tom neví. Poněkud nepraktické
je řešení, kdy mapa ČR sice obsahuje značky popsaných měst, ale nestačí pouhé 
kliknutí na vybrané místo. Návštěvník musí na konci stránky nalézt sekci Aktuality, 
ve které teprve uvidí odkazy na jednotlivá města. Bohužel zde není ani jedna značka 
z Karlovarského a Libereckého kraje.
Pátrat nezávisle na souhrnných webech se opravdu vyplatí. Některá místa se do 
seznamu určitě zatím nedostala. A když není informace snadno k nalezení, neváhejte
a napište či zavolejte na vedení města. Oni poradí vám, vy svým dotazem naopak 
inspirujete je, že by mohli s informovaností pro handicapované návštěvníky hýbat 
směrem kupředu.
Podobné informace poskytují na svých internetových stránkách samozřejmě i samotná
muzea, divadla, galerie a další kulturní instituce. Stejně tak lze využít stránky 
konkrétních regionů nebo chráněných přírodních celků typu národních parků. 
Za pokus stojí i turistická infocentra v daném místě. Když nevyčtete požadované 
informace přímo, vždy je k dispozici nějaký kontakt. Ze zkušenosti lze tvrdit, 
že většinou budou zaměstnanci vědět více, než je aktuálně uvedeno na webových strán-
kách. Podobným způsobem lze získat i přehled o službách pro smyslové handicapy.
Starý dobrý telefon je spásou pro ty, kteří s internetem nekamarádí, trend je však 
jednoznačný. Dnes už je připojení z informačního hlediska nejen výhoda, ale prakticky
nezbytnost. Nehledě na provolané peníze. Není však nad zkušenosti přímo od člověka
s postižením, který dané místo osobně navštívil. V tomto smyslu lze doporučit diskusní 
fóra nebo weby, kde se jednotliví lidé dělí o své zážitky. Mezi velmi pěkné patří stránky
manželů Folvarských www.neposedime.cz.
Pokud jedete do zahraničí, je na místě vybrat si dobrého průvodce. V knihkupectví 
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přinášíme Vám nejnovější informace nejen ze života naší Společnosti, ale i světa
zdravotně postižených. Na úvod se chci omluvit za zpoždění minulého čísla 
Bulletinu, které bylo zaviněno množstvím zakázek v tiskárně. Doufám, 
že se to již nebude opakovat.
Musím se zde vrátit ke své soukromé kauze, kdy mi byl na začátku prázdnin ode-
brán průkaz ZTP/P a přiznán pouze průkaz TP. I když ČSSZ nakonec uznala svoji
chybu, stále čekám na nové rozhodnutí, kterým mi bude průkaz ZTP/P vrácen. 
O celém případu natočila reportáž TV NOVA a odvysílala ji v Televizních novinách.
Je neskutečné, že posudek o mém zdravotním stavu vypracovala lékařka s od-
borností psychiatrie, sexuologie. Na našem semináři jsem poradci ministryně 
práce a sociálních věcí předal návrh na legislativní změnu v oblasti posuzování 
a přiznávání průkazů OZP. O vývoji Vás budu informovat. 
V době, kdy čtete tento Bulletin, máme již nás seminář k 15. výročí existence 
Společnosti, jak doufám, úspěšně za sebou. Informace z něj Vám přineseme 
v zimním čísle Bulletinu.
Až nerad, musím se zmínit i o jedné neblahé věci – placení členských příspěvků.
Ke dni, kdy tento úvodník píši, nemá svůj členský příspěvek uhrazena pětina
z Vás. I když chápu, že někdy může člověk zapomenout, měl by si každý 
uvědomit, že příjem z členských příspěvků je pro Společnost životně důležitý, 
mj. i pro tisk tohoto Bulletinu. Platit členský příspěvek je základní povinnost 
člena jakékoliv organizace.
Doufám, že letošní podzim nám přichystá mnoho krásných slunečních dnů. 
Přeji Vám, abyste si je užili podle svých představ.

                                                                                          Váš předseda Michal

lze ke každé zemi zakoupit bedekr nejméně od dvou až tří vydavatelství. V někte-
rých je přístupnost vyznačena piktogramy u samotných památek, u jiných zase malá 
kapitolka o tom, co turisty s handicapem čeká a kam se mohou obrátit pro pomoc 
či informaci.
Přestože internet je obrovským pomocníkem, získávání ucelených informací je stále 
trochu detektivní prací. Roztříštěnost informačních zdrojů umocňuje ještě nejednotné
názvosloví. Obvykle se vyplatí hledat více slovních spojení. Mezi nejčastější patří: 
bez bariér či bezbariérové, pro vozíčkáře, pro lidi s postižením či postižené a handi-
capované (psáno i hendikepované). Nelze vyloučit ani označení invalidé. V angličtině
lze pracovat s frázemi disabled či disabilities, wheelchair, accessible, handicapped 
nebo special needs. Na stránkách v německém jazyce zkoušejte slova behinderung 
a rollstuhl. Pomocnou ruku podá internetový překladač.
Když už nepomůže žádná z oficiálních cest, lze ke svému prospěchu využít i existu-
jící technologie, které třeba ani nebyly za účelem ověřování bezbariérovosti stvořeny. 
Příkladem je funkce Street View, která je dostupná při největším přiblížení na mapách
Google. Vozidla této firmy totiž už řadu let projíždějí svět s kamerou pro snímání 
v úhlu 360 stupňů, a tak se můžete virtuálně projít, kde se vám zachce. A kromě jiného 
tak třeba na této prohlídce uvidíte, do které budovy je schod či zda se u ní dá zaparkovat,
jaké je to v jejím okolí a podobně. Představivosti se meze nekladou. 

Štěpán Beneš, Radek Musílek (www.muzes.cz)

Šerpové vynesli na Sněžku tři hendikepované
10. srpna 2014 odpoledne přivítal mohutný potlesk na vrcholu Sněžky tři statné 
nosiče. V rámci tradiční Svatovavřinecké pouti sem totiž vynesli tři hendikepované. 
Chtěli jim zprostředkovat zážitek, který je pro ně těžko dostupný, a k podobným skut-
kům inspirovat další lidi. 
„Šlo se nám krásně, udělali jsme si čtyři přestávky na odpočinek, opravdu jsme 
nezávodili, spíš jsme jim ještě ukazovali zajímavosti po cestě nebo odpovídali na je-
jich otázky. Museli jsme ale jít zodpovědněji a dávat pozor na každý krok. Ke konci 
cesty pak dost foukalo a vítr s námi házel do Polska,“ řekl Milan Marhan, který s obřím
batohem na zádech závodí po horách už deset let. Sněžku z Pece pod Sněžkou 
šerpové obvykle zdolávají za hodinu dvacet minut, cesta s hendikepovanými 
na zádech jim trvala něco málo přes dvě hodiny.
Hendikepovaný turista Michal Koutný přijel na Sněžku až z Olomouce. Celou cestu 
až na vrchol dokumentoval na malou kameru, kterou si připevnil na svoji helmu. 
„V Krkonoších jsem poprvé. Moc jsem se těšil hlavně na ten pocit, jaké to je, zdolat 
nějaký vrchol. Když jsem ty kluky viděl, jsou to chlapi jako hory, tak jsem strach 
v žádném případě neměl,“ rozesmál se mladý vozíčkář.
Sportovci s dvoumetrovým Pleštilem v čele budili celou cestu na Sněžku obrov-
skou pozornost. Turisté z Česka i Polska zvědavě okukovali jejich krosny, fotili si je 
a uznale pokyvovali.

Zdroj: iDNES



Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti 
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. 

Společnost se zejména snaží:
•  zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
•  organizovat setkání a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním 
CMT a jejich rodin,
•  vytvořit seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví, 
seznámených s problematikou choroby CMT,
•  vytvořit seznam výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro osoby s one-
mocněním  CMT,
•  shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a 
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
•  zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samo-
správy v ČR i mezinárodními institucemi,
•  navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná  
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týka-
jících se život ních podmínek zdravotně postižených,
•  sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i 
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápra-
vě zjištěných nedostatků,
•  vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědič-
ná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozší-
řena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože 
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a 
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neob-
jasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i 
horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na 
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. 
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají 
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, 
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly 
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku 
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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