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PRANOSTIKY 

Červenec 

 

Červenec je sedmým měsícem roku; o původu jeho českého jména jsme již hovořili u června.Z hlediska 
pranostik je překvapivé, že tento prázdninový měsíc má nejméně měsíčních rčení z celého roku. Souvisí 
to snad s tím, že rolníci měli plné ruce práce s polními pracemi, a tak neměli čas zamýšlet se nad 
formulací povětrnostních pořekadel. 

Když dne ubývá, horka přibývá.  

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice. 

Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.  

Slunce peče – déšť poteče.Jaký červenec, takoví leden.  

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje 
Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa. 

Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha. 

Zapláče-li Markéta, bude dešťu dosyta. 

Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví. 



 

SRPEN 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás jen mučí.  

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje. 

Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. 
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. 

Moc hub srpnových – moc vánic sněhových. 

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. 

Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. 

Bartoloměj svatí odpoledne krátí. 

Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude; bude-li tento den pěkný 

čas, znamená příjemný podzimek 

Hřmí-li po svatém Bartoloměji, je podzim dlouhý a pěkný. 

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vověj, sedláčku, pomalí; fouká-li na Bartoloměje z 

Čech, pak si, sedláčku, s oráním pospěš.  
 

CO PŘIPRAVUJEME 

VÝSTAVU ENKAUSTICKÝCH OBRÁZKŮ 

PANÍ MILADY JANOUCHOVÉ 
která se uskuteční od 18.7  do 4.8. 2016 v komunitním centru Školní 2213 Česká Lípa 

Zahájeni vernisáže  18.7.2016  od 10.00 hod 

Výstavu je možno shlédnout ve dnech: 

pondělí  10.00 hod – 16.00 hod. 

středa:  10.00 hod – 16.00 hod 

čtvrtek:  14.00 hod – 17.00 hod 
 

REHABILITAČNÍ MASÁŽE , PLAVÁNÍ A CVCIČENÍ V BAZÉNU 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zahajuje cyklus rehabilitačních masáží v Komunitním 

centru, Školní 2213. Cena masáže je 65,- Kč. Dále máme pro zájemce k dispozici vstupenky do bazénu. 

Cena vstupenky je 35,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové(723594459) nebo Z. 

Zahrádkové(606161859). 

 



PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek se podařilo získat tříkolečkový schodolez, který je vhodný 

zejména do prostor s úzkými schodišti. Zájemci o zapůjčení schodolezu, ale i dalších kompenzačních 

pomůcek mohou kontaktovat E. Zemanovou(723594459). 

NABÍDKA ODPRODEJE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Z řad členské základny Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přišla nabídka k odprodeji 

elektrické polohovací postele za částku 6.000,- Kč. Dále pak nabízíme elektrickou čtyřkolku-vínová 

metalíza(pořizovací cena 35.000) za částku 14.000,- Kč. Zájemci mohou kontaktovat Z. 

Zahrádkovou(606161859) nebo E. Zemanovou(723594459). 

NOVINKY ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  OBLASTI a NRZP 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VZROSTE OD SRPNA O DESET PROCENT 
„Lidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči.Nově upravena budou i 
pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v 
zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních 
služeb bez registrace. Příspěvek na péči se zvýší poprvé od roku 2007 kdy byl zaveden. Jsem proto 
velmi ráda, že poslankyně a poslanci náš návrh podpořili. Desetiprocentní navýšení považuji za naprosté 
minimum, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
Současně se v zákoně o sociálních službách upravují podmínky pro poskytování pobytových sociálních 
služeb bez souhlasu klienta. Upravuje postup v případě, kdy klient, který není schopen sám vypovědět 
smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové 
sociální služby. Na tuto úpravu navazuje novela zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení 
o vyslovení nepřípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb. 
Novela zákona o sociálních službách se zabývá též poskytováním sociálních služeb bez příslušného 
oprávnění, tj. bez registrace. Sankce za poskytování nelegálních sociálních služeb se zvyšuje z jednoho 
na dva miliony korun. Kontrolní orgány krajů budou nově oprávněny provádět kontrolu i u fyzických a 
právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci. Budou tak lépe reagovat a předcházet 
případům sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování. Prosazení desetiprocentní valorizace 
příspěvku je nepochybně úspěchem vyjednávání NRZP ČR s představiteli vlády. Ukázalo se , že se 
nemáme nikdy vzdávat, ale prosazovat naše návrhy až do poslední chvíle.  
                                                                                                                                                                      
                                 Václav Krása, předseda NRZP ČR“ 
 
 

OBAVY Z PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Velké obavy z připravovaného návrhu tzv. velké novely zákona o sociálních službách vyjádřili delegáti 
Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které se uskutečnilo 31. 
května. V prohlášení, které vydali, uvádějí, že se současným pojetím novely zákona nemohou souhlasit.  
 
Svoje výhrady shrnuli do následujících bodů:  

 Novela přináší zásadní změnu charakteru zákona o sociálních službách, a to především tím, že 

přebírá řadu činností, které jsou dnes upraveny v zákoně o sociálně - právní ochraně dětí (359/1999). 

Zákon o sociálních službách by už neměl být prioritně orientován na řešení situací při péči o závislou 

osobu a prevenci předcházení těchto situací, jak byla tato norma původně koncipována. 

 Poprvé se navrhuje prolomit zásadní axiom zákona o sociálních službách, že klient disponuje 

prostředky, aby si sám rozhodoval o způsobu zajištění péče. MPSV ČR u osobní asistence navrhuje, 

aby finanční prostředky byly poukazovány poskytovateli služby, nikoliv klientovi. Tím se zásadním 

způsobem zmenší možnost rozhodování uživatele o způsobu péče. 

 Spatřujeme jako velmi problematický návrh zařadit do sociálních služeb paliativní péči. Chápeme 

nutnost rozvoje této péče, ale paliativní péče zahrnuje velkou část zdravotní péče. Zdá se, že zdravotní 

pojišťovny chtějí náklady na tuto péči přenést na výdaje v sociální oblasti. 



 Připravovaná novela vůbec neřeší největší problémy současného systému sociálních služeb, 

které vidíme ve špatném systému posuzování míry závislosti, tedy nároku na službu. Hrozí rozpad 

posuzovacích mechanismů, ale návrh zákona na tuto skutečnost vůbec nereaguje. 

 Přenesením financování sociálních služeb na krajskou úroveň vznikají regionálně velmi rozdílné 

způsoby financování sociálních služeb. Stát se prakticky zcela zbavil kompetencí ke sjednocování 

poskytování sociálních služeb. MPSV ČR je velmi dobře tento problém znám, přesto v navrhované 

novele zákona na tuto situaci nijak nereaguje. 

 Mimo výše uvedené problematické body, obsahu předkládaný návrh další kontroverzní návrhy. 
Delegáti žádají představitele koalice o jednání ve věci přípravy novely zákona o sociálních službách, 
společně se zástupci NRZP ČR.  

Zdroj: NRZP ČR 

 

XVII. REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ NRZP ČR 

 

XVII Republikové shromáždění NRZP ČR  proběhlo 31. května 2016 a bylo jednáním volebním. 
Předsedou byl opět zvolen Václav Krása, 1. místopředsedou Jiří Morávek, dále byli zvoleni 
místopředsedové Petr Běhunek, Jan Uherka a Jiří Vencl. Dále členy předsednictva byly zvoleny Táňa 
Fisherová a Šárka Prokopiusová. 

 

 

SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB 

Na základě špatných zkušeností některých našich členů při parkování, o kterých informovala členka 
výboru paní Věra Novotná, uvádíme v plném znění § 67 Zákona o silničním provozu č. 361/2000 sb. 

(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen 

„parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově 

postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu 

stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. 

(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 

hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu. 

(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, 

který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. 

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-

li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se 

zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty 

nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu, 

který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním 

postižením. 

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči 

motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři 

konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní 



značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. 

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem 

pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými 

tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO 

DOPRAVNÍ OBSLUHU“. 

(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem 

pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. 

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním 

postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 

(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se 

zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného 

právního předpisu. Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu dohled nad řádným 

užíváním vyhrazeného parkoviště. 

(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé 

bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole. 

(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob 

 

 

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POPRVÉ V ČESKÉ LÍPĚ 

Dne 12. května  poprvé uspořádaly  Sociální služby Města České Lípy p.o. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

Setkání s poskytovateli sociálních služeb a zástupci organizací, poskytujících různé aktivity pro občany 

České Lípy proběhlo od 13.00 do 16.00 v Penzionu s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211. 

    V příjemném prostředí se sešlo celkem 19 poskytovatelů a organizací, kteří poskytují  sociální služby 

nebo aktivity našim občanům. Setkání zahájila ředitelka Sociálních služeb Města Česká Lípa Mgr. Jitka 

Dočkalová, která přivítala přítomné  poskytovatele služeb a zástupce  města- starostku Mgr. Romanou 

Žateckou, místostarostu Ing. J. Ranince a další zastupitele města. 

        Představitelé města ve svých vystoupeních ocenili důležitost této akce, která  tu chyběla a povede 

ke zkvalitňování a propojení poskytovaných sociálních  služeb. O tom, co jsou přítomní poskytovatelé 

pro své klienty schopni zajistit se pak seznámili přímo u jednotlivých zúčastněných organizací a 

projevovali o tyto sociální služby veliký zájem. 

       Po celou dobu setkání probíhala prezentace organizací, zpracovaná jednotlivými poskytovateli, 

formou promítání na velkoplošné obrazovce .  Přítomní měli možnost vyměnit si zkušenosti, navázat 

vzájemnou spolupráci, která povede ke zkvalitňování nabídky sociálních  služeb pro občany. Mohli si 

prohlédnout a vyzkoušet práci v tvořivé dílně, kde jim pracovnice SSMCL předvedly např. výrobu mýdel, 



či drobných ozdob. Oceňujeme jejich profesionální přístup ke klientům s různým druhem zdravotního 

postižení. 

 Zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Česká Lípa vysvětlili a předvedli práci 

s vodícím psem. 

    Celé setkání probíhalo v přátelském a tvořivém duchu a všichni zúčastnění ocenili vzornou přípravu a 

organizaci akce, za což patří poděkování Sociálním službám Města České Lípy a všem jejich 

pracovníkům. Zhostili se svého úkolu na výbornou. Těšíme se na další setkání poskytovatelů sociálních 

služeb v České Lípě. 

                     Za Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s Eva Zemanová 

                                                               CO SE NÁM POVEDLO 

NEZAPOMENUTELNÉ ODPOLEDNE V ARŠE 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v rámci pilotního projektu „SETKÁNÍ V ÚTULKU“ 

navázalo již v loňském roce spolupráci se záchrannou stanicí a útulkem pro zvířata ARCHA při ZOO 

Liberec. Do útulku bylo dopraveno krmivo, deky, prostěradla a domlouvala se návštěva zdravotně 

postižených, seniorů a dalších zájemců v tomto zařízení. 

     V nabitém pracovním kalendáři pracovníků stanice ARCHA i Sdružení tělesně postižených o.p.s. se 

konečně podařilo najít vhodný termín pro návštěvu, a to 19. květen. Ve 13.00 hod. byl pro všechny 

zájemce připraven před kulturním domem Crystal autobus, který je přes zastávky v Zákupech a 

Jablonném v Podj., kde přistoupili další účastníci, dopravil do Liberce. Vedle autobusu byla zajištěna i 

speciální doprava pro zájemce z řad vozíčkářů, a tak se po 14.hodině sešlo před útulkem ARCHA 33 

účastníků(z toho 4 vozíčkáři). 

    Téměř každý z účastníků s sebou přivezl něco pro zvířata- suchý chléb, pečivo, mrkev, ale také deky 

a prostěradla, ze kterých jsou vyráběny pomůcky pro handicapovaná zvířata. 

    Účastníci se rozdělili do dvou skupin, první skupina vyrazila na prohlídku  s odborným výkladem Mgr. 

Lenky Čápové,, druhá skupina mezi tím začala mezi tím začala vyrábět z přivezených prostěradel a dek 

potřebné pomůcky. 

   Aby bylo na práci dost sil, bylo pro přítomné připraveno pracovníky Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s. občerstvení-káva, čaj, voda, ale také opékání buřtů. Ohniště se zásobou dřeva vzorně 

připravily a obsluhovaly pracovnice  stanice ARCHA. 

    Práce šla všem hezky od ruky a brzy byly připravené deky a prostěradla spleteny do šňůr, které slouží 

jako houpačky pro ptáky a drobná zvířata. Po hodině a čtvrt se se skupiny vystřídaly, na prohlídku 

vyrazila druhá skupina účastníků- a že se bylo na co dívat- orel, krkavec, havran, vrána, kuna, ježci a 

další zvířata. Mgr. Čápová vysvětlila, jak se k nim jednotliví „pacienti“ dostali, a jak bylo postupováno při 

jejich léčbě. Pak se skupina vydala na prohlídku útulku, kde byli pejskové a kočky. I zde jsme se 

dozvěděli mnoho zajímavého nejen o psech a kočkách, ale i o samotném provozu stanice a útulku a o 

režimu dne zvířat. Pro přítomné- nejen pro děti, ale i pro dospělé(zdravotně postižené, seniory, osoby na 

hranici sociálního vyloučení) to byl nezapomenutelný zážitek. 

    V příjemném prostředí se všem moc líbilo a tak se původně plánovaný odjezd posunul o hodinu. 

Nabití energií, získanými poznatky a radostí z toho, že jsme mohli alespoň trochu pomoci, jsme před 17 

hodinou vyrazili na zpáteční cestu do České Lípy.  



    Naše velké poděkování za zprostředkování nevšedních zážitků patří vedoucí stanice ARCHA Mgr. 

Lence Čápové a pracovnicím Romaně Novákové a Martině Štěpančičové. Věříme, že se opět  brzy 

sejdeme 

(Za Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková) 

 

TRADIČNÍ AKCE SE VYDAŘILA I PŘES POČÁTEČNÍ  NEPŘÍZEŇ POČASÍ 

 

Dne 3.června 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v rekreačním středisku 

Termit v Doksech již 12. ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 

    Nad akcí převzali záštitu: Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana LK, odbor sociálních věcí,Ing. 

Eva Burešová, starostka Města Doksy, Mgr. Romana Žatecká, starostka Města Česká Lípa, za 

Liberecký kraj dále Mgr. Petr Tulpa, člen rady LK,-odbor zdravotnictví, Alena Losová,dipl.um., členka 

rady LK-odbor školství, mládeže tělovýchovy a zaměstnanosti. Záštitu tradičně poskytli Ing. Jaromír 

Kohlíček,CSc. poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, předseda OO ČSSD, JUDr. Marie Nedvědová-Česká 

Lípa, Václav Větrovec-předseda OV KSČM Česká Lípa. 

    I když počasí nebylo zrovna vlídné, ožil areál RS Termit již v 7,30 pracovním ruchem. Pracovníci 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. spolu s dobrovolníky začali připravovat  prostory pro 

prezenci účastníků, jednotlivá stanoviště pro 15 soutěžních  disciplín, prostory pro doprovodný program- 

ukázky z práce Městské policie Česká Lípa, vystoupení skupiny CANISTÉ a ohniště na tradiční opékání 

buřtů. 

    Po půl deváté začaly autobusy přivážet účastníky z České Lípy- Denní stacionář Hradecká ul., 

Speciální škola Jižní ul. Česká Lípa, obyvatelky Domova sv. Maří Magdalény z Jiřetína.  Přicházeli 

místní, žáci praktické třídy ZŠ, vedené Mgr. Novákovou. Dorazila skupina studentů Obchodní akademie  

Česká Lípa se svými profesorkami Mgr. Hoskovcovou a Ing. Řeháčkovou, kteří se tradičně ujali rolí 

rozhodčích u jednotlivých soutěžních disciplín. 

     Příchozí účastníci se zapisovali do prezenčních listin, obdrželi koláče, děti navíc pitíčka a papírové 

kapesníky a soutěžní karty. 

    Drobné mrholení naštěstí po deváté hodiny ustalo, a tak mohli pořadatelé v 9,30 slavnostně přivítat 

všechny přítomné-účastníky i hosty. 

    Zahájení se zúčastnili Mgr. Romana Žatecká, starostka Města Česká Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček, 

CSc, poslanec EU, Ing. Karel Kapoun, předseda OO ČSSD Česká Lípa, Václav Větrovec,předseda OV 

KSČM Česká Lípa. Ve svých vystoupeních ocenili přípravu akce a práci Sdružení tělesně postižených 

Česká Lípa o.p.s., popřáli účastníkům hodně zdaru v soutěžním klání a příjemné prožití celého dne. 

       Ředitelka  Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová seznámila přítomné 

s plánovaným průběhem akce a poděkovala přítomným hostům, nejen za převzetí záštity nad akcí, ale 

také za poskytnutí finančních prostředků k jejímu zajištění. 

    Poté byly zahájeny soutěže 12. ročníku Dne dětí se zdravotním postižením. U každé soutěžní 

disciplíny byly pro účastníky připraveny sladkosti, na terase pak bylo pro ně připraveno další pití-

dodržování pitného režimu. Podle svých schopností a možností si účastníci vybírali jednotlivé soutěžní 

disciplíny(např. hod granátem na cíl, kop na branku, slalom s pálkou, kroužky, hod ponožkou, rybolov 

aj.), dosažené výsledky se jim zaznamenávaly do soutěžních karet. Po absolvování soutěží si mohli 



prohlédnout a vyzkoušet vybavení městské policie. Strážníci MP Česká Lípa pp. Tvrdík a Pospíšil 

trpělivě vysvětlovali, ukazovali a zkoušeli svoje vybavení a zodpovídali zvídavé otázky. 

    Další připravenou doprovodnou akcí byly ukázky práce canisterapeutů. Pracovníci střediska 

CANISTÉ, které je součástí Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pod vedením H. Málkové 

předváděli se 6 psy ukázky své práce. Děti si mohly vyzkoušet, jak psi hledají ukryté pamlsky, prolézt 

cvičný tunel aj.Pro dětské účastníky připravili nafukovací balónky. 

 Kdo měl chuť, mohl se vydat k ohništi a opéci si buřty, které připravovali jako tradičně pp. P. Zeman a 

Ing. J. Kohlíček, CSc a s nimi i J. Branišová. 

   Jakmile se soutěžící rozešli k jednotlivým disciplínám, začali pořadatelé na terase RS Termit 

připravovat ceny pro vyhodnocení soutěží. Stoly se zaplnily plyšáky, pastelkami, modelínou, sešity, 

omalovánkami a spoustou dalších cen. V průběhu této přípravy dorazila náměstkyně hejtmana Mgr. 

Lenka Kadlecová, která si prohlédla soutěžní disciplíny, ochutnala i buřty. Velice ocenila práci 

organizátorů nejen při této akci, ale  pochvalně se vyjádřila o  celé jejich činnost. 

     Před polednem byla většina soutěžních karet odevzdána a během podávaného oběda byly 

zpracovány výsledky. Soutěžící byli rozděleni do šesti věkových kategorií, zvlášť chlapci, zvlášť dívky. 

Vlastní kategorii měli vozíčkáři, kterých se do  soutěží zapojilo celkem sedm. Po obědě pak následovalo 

vyhodnocování a předávání cen. 

     Před samotným vyhlašováním pořadatelé poděkovali květinami , účastnickým listem, medailí a 

malým dárkem všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce- studentům obchodní akademie a jejich 

profesorkám, dobrovolníkům i pracovníkům Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., členům 

Městské policie Česká Lípa, vedení RS Termit. 

    Nejmladší účastníci obdrželi malý dárek v podobě pejska, které pro ně vyrobila K. Eisenmayerová 

z Doks. A pak již nastalo vlastní vyhlašování. Soutěžící na prvních 3 místech získali zvláštní věcnou 

cenu a mohli si pak vybrat další věci z cen na stolech. Prostě, každý, kdo se zúčastnil, byl odměněn. 

Každý z přítomných obdržel účastnický list a medaili. I když nám z počátku počasí zrovna nepřálo, což 

možná mnohé od účasti na akci odradilo, přesto se zde sešlo 190 lidí. Do soutěží se zapojilo na 90 

účastníků, soutěžní karty odevzdalo 72 účastníků. Přítomní na závěr vyjádřili přání, aby se akce konala i 

v příštím roce. 

    Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. děkuje všem , kteří se zasloužili o zdárný průběh celé 

akce a sponzorům: Libereckému kraji, Městu Doksy , Městu Česká Lípa, Hasičské vzájemné pojišťovně 

a.s., Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., RS Termit Doksy, Květinářství Marcely Breychové Doksy, 

Zahradnickému centru Obora-p.Chýna; OV KSČM Česká Lípa, Ing. J. Kohlíčkovi CSc., Ing. K. 

Kapounovi, studentům Obchodní akademie Česká Lípa, Š. Vinšové, K. Eisenmayerové, D. Hromádkové, 

L. Hruškové z Doks, K. Líbalové ze Starých Splavů, M. Havelkové z H. Libchavy, D. Hegerové a P. 

Čelákovi z Liberce, S. Barochové z Č. Lípy, D. Havlíčkovi  z Nového  Boru. Bez jejich podpory a pomoci 

by nebylo možné takovouto akci uspořádat. 

(Za STP Č. Lípa o.p.s. E.Zemanová, Z. Zahrádková) 

12.ročník Dne dětí se ZP ve výsledcích 

I. kategorie- do 3 let 

 

1. Filip JIRÁSEK-474 b.                                                    1. Barunka DOLEŽALOVÁ-509 b. 

2. Jiří SIVÁK – 306 b.                                                        2. Eliška KIJONKOVÁ-497 b. 



3. Milan SIVÁK-295 b.                                                       3. Marie Kateřina HOSÁKOVÁ-301 b. 

4. Adam JIRÁSEK-122 b 

5. Tobiáš MORIC-109 b.. 

 

II. Kategorie-4-6 let 

 

1. Karel ŠPAČEK-631 b.                                                  1. Karolína HORVÁTOVÁ-600 b. 

2.                                                                                      2. Natálie HORVÁTOVÁ-.557 b. 

3.                                                                                      3. Lucie KRAKOVÁ-509 b. 

4.                                                                                      4. Eliška ŠEBKOVÁ-475 b. 

 

 

III. Kategorie-7-9 let 

 

1. David HLADÍK-610 b.                                                   1. Terezka ŠEBKOVÁ-568 b. 

2. Vojta SUK-446 b.                                                          2. Natálka ČERVEŇÁKOVÁ-478 b. 

3. Petr ŽÁRA-235 b.                                                         3. Eliška KOSAŘOVÁ-400 b. 

 

 

IV. Kategorie- 10-13 let 

 

1. Adam VINŠ-671 b.                                                         1. Saša KOVAČOVÁ-645 b. 

2. Patrik JUKLÍČEK-536 b.                                                2. Veronika HLADÍKOVÁ-607 b. 

3. Matěj DOTKO-511 b.                                                     3. Adéla ZVOLÁNKOVÁ-531 b. 

4. Nikola SUCHÝ-453 b.                                                    4. Agnesa FUSKOVÁ-514 b. 

5. Denis JANO-410  b.                                                       5. Agáta KŘEMENOVÁ-495 b. 

6. Pepa PÍSL-3598 b  .                                                       6. Barunka NOVOTNÁ-488 b. 

7.                                                                                        7. Vanesa ČERVEŇÁKOVÁ-420 b. 

8.                                                                                        8.Sabina HORVÁTOVÁ-410 b. 

9.                                                                                        9. Isabelka SZTÖKOVÁ-408 b. 

10.                                                                                      10. Adriana SZTÖKOVÁ-402 b. 

11.                                                                                      11. Kačka SLABÁ-328 b. 

12.                                                                                      12. Maruška DOTKOVÁ-293 b. 

 

 

V. Kategorie- 14-17 let          

    

1. Vítek KOUŘIL-519 b.                                                    1. Adéla WEISSOVÁ-353 b. 

2. David NĚMEC-468 b                                                     2. Eliška ČÍŽKOVÁ-339 b. 

3. Jiří FIALA-359 b.                                                           3. Alena ČERNÁ-331 b. 

4.  Tom BÍLEK-338 b.                                                       4. Radka HÁJKOVÁ-326 b.   

5. Jan PLECHO-283 b.                                                     5. Jana SOUŠKOVÁ-305 b. 

6. Martin ŠKODA-252 b.                                                   6. Magda KRÁLOVÁ-260 b. 

7.                                                                                       7. Klára KARLÍKOVÁ-241 b. 

 

VI. Kategorie- 18 let a více 

 

1. Martin KRAVCOV-521 b.                                              1. Blanka MORICOVÁ-757 b. 

2. Pavel PAJKRTR-499 b.                                                2. Monika ADÁMKOVÁ-617 b. 



3. Miloš FULIER-322  b.                                                   3. Kateřina ROHÁČKOVÁ-606 b. 

4. Ondra HOLEČEK-298 b.                                              4. Petra FIEDLEROVÁ-516 b. 

5. Daniel MAREK-292 b.                                                  5. Eva SZTÖKOVÁ-436 b. 

6. Petr WOHLMUTH-287 b.                                             6. Petra SÁDLOVÁ-436 b. 

7. Lukáš KOŽELUH-250 b.                                              7. Dana KUČEROVÁ-366 b. 

8. Pepa JOSEFČÁK-226 b.                                             8. Lída ČERVEŇÁKOVÁ-304 b. 

9.                                                                                     9. Jaroslava HORVÁTOVÁ-260 b. 

10.                                                                                    10. Simona ZVOLENSKÁ-201 b. 

 

 

VOZÍČKÁŘI 

 

1. Petr ŽIVSA-496 b.                                                      1. Nikola MURKOVÁ-519 b. 

2. Antonín POLÁČEK-486 b.                                          2. Radka RAJCHLOVÁ-517 b. 

3.                                                                                    3. Tereza HÁJKOVÁ-515 b. 

4.                                                                                    4. Barunka NOVOTOVÁ-488 b. 

 

 

15. ročník KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

 
Ve dnech 2. -3. července 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

v rekreačním areálu Poslův mlýn v Doksech jubilejní 15. Ročník Krajských sportovních her osob se 

zdravotním postižením. 

Záštitu nad akcí převzali : Alena LOSOVÁ, dipl.um.,členka rady kraje,resort školství, mládeže, 

tělovýchovy a zaměstnanosti. Mgr. Lenka KADLECOVÁ, náměstkyně hejtmana LK, resort sociálních 

věcí; Mgr. Petr TULPA, člen rady kraje, resort zdravotnictví; Mgr. Romana ŽATECKÁ-starostka 

Města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ-starostka Města DOKSY; Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., 

poslanec EU; Ing. Karel KAPOUN, předseda OO ČSSD Česká Lípa; Václav VĚTROVEC, předseda 

OV KSČM Česká Lípa; JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, členka Správní rady STP Č. Lípa o.p.s. 

     Od brzkých ranních hodin panoval v areálu Poslova mlýna čilý ruch. Hlavní pořadatelé akce Eva 

Zemanová  a PhDr. Zdenka Zahrádková ve  spolupráci s dobrovolníky,(členové MP Česká Lípa, 

ADRA Česká Lípa, SONS Č.Lípa, SPCCH Č. Lípa, KSČM Č. Lípa, Liberec, DENSO Liberec, MO TP 

Doksy a Česká Lípa) kteří se ujali funkce rozhodčích u 15 soutěžních disciplín, a pomocníky při 

prezenci účastníků, připravovali jednotlivá sportoviště a prostor pro prezenci účastníků, včetně 

představení těch, kteří převzali záštitu a sponzorů. Postupně přicházeli a přijížděli účastníci her(z Č. 

Lípy byl zajištěn autobus, který účastníky dovezl), kteří při prezenci obdrželi účastnický list, pamětní 

medaili, koláč(věnovaly Jizerské pekárny-pekárna Lípa). Ti z účastníků, kteří zůstávali přes noc, 

obdrželi klíče od pokojů a před zahájením her se mohli ubytovat a krátce si odpočinout. 

    V 10.00 hod se před jídelnou konalo slavnostní zahájení 15. Ročníku Krajských sportovních her 

osob se zdravotním postižením. Hlavní pořadatelé-E. Zemanová, Z. Zahrádková, přivítali přítomné 

hosty- Mgr. Romanu Žateckou, starostku Města Česká Lípa, Ing. Karla Kapouna, předsedu OO 

ČSSD Č.Lípa, zástupce KVV ČSSD Liberec, zástupce Městské policie Česká Lípa-strážníky  p. 

Tvrdíka a Šafránka a všechny účastníky. Seznámily je s programem sobotního i nedělního dne, 

jídelníčkem a s rozmístěním jednotlivých soutěžních disciplín. Poté bylo předáno slovo hostům-Mgr. 

Žatecká ocenila organizátory, popřála soutěžícím hodně úspěchů a do budoucna této akci vyjádřila 

plnou podporu Města Česká Lípa. Ing. Kapoun, který je podporovatelem této aktivity od jejich 

začátků, vyjádřil obdiv všem, kteří se na zajištění akce takovéhoto rozsahu podílejí, popřál soutěžení 

v duchu fair-play a příjemné strávení obou dnů všem zúčastněným. V obdobném duchu se nesla i 

vystoupení dalších hostů. 



    Poté byly 15. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením prohlášeny za zahájené a 

soutěžící se rozešli k jednotlivým disciplínám. Některé ze soutěžních disciplín si vyzkoušeli i Mgr. 

Žatecká a Ing. Kapoun. Průběh soutěže přerušil po obědě vydatný déšť, netrval však naštěstí 

dlouho, a tak se soutěžící po krátkém odpočinku vydali znovu za získáváním bodů a vteřin. Vedle 

soutěže jednotlivců probíhala i soutěž čtyřčlenných družstev, jejichž složení bylo nutné nahlásit hned 

u prezence.  Nakonec se do soutěže zapojilo 30 družstev. 

    V průběhu odpoledne soutěžící postupně odevzdávali soutěžní karty hlavním pořadatelům, kteří 

z nich přenášeli údaje do soutěže družstev a do trojboje(koule, oštěp, disk). Rozhodčí u disciplín po 

skončení soutěží(kolem 17,30 hod.) provedli vyhodnocení prvních tří mužů a prvních třech žen 

v kategoriích: zdravotně postižení, zdraví, vozíčkáři(zvlášť elektrický a zvlášť mechanický vozík) a 

děti. Tým pořadatelů pak do 23.00 hod. prováděl vyhodnocení jak soutěže družstev, tak soutěže 

jednotlivců, vybral i nejstaršího a nejmladší účastníky her. Pro každého vyhodnoceného účastníka 

v soutěži jednotlivců byl napsán diplom, v soutěži družstev byl napsán diplom pro celé soutěžní 

družstvo. 

   V průběhu zpracování výsledků se mohli přítomní pobavit při vystoupení kapely RETROFIVE 

z Liberce, která hrála k tanci i poslechu pop-rockové skladby až do jedné hodiny ranní 3.července, 

partnerem společenského večera byla OSA Praha. 

    V neděli 3. července od 7,30 probíhala příprava prostor na kulturní program a následné 

vyhodnocení a předávání cen. Byly připraveny ceny pro oceněné jednotlivce i soutěžní družstva, 

odměny pro dobrovolníky, kteří se podíleli na zajištění akce(rozhodčí, tým zajišťující prezenci, 

ubytování, vyhodnocení). 

    V 9.00 byl zahájen kulturní program- v kouzelnické SHOW z BRADAVIC předvedl kouzelník Karel 

MARCOLLI přítomným originální rekvizity, použité při natáčení filmů o Harry  Potterovi. D svého 

vystoupení zapojil i přítomné děti a dospělé, zapojily se i děti z Pelhřimova, které zde trávily poslední 

dny školy v přírodě. Každý, kdo se zapojil, obdržel glejt podepsaný kouzelníkem. A po kouzelnickém 

vystoupení následoval pěvecký program uskupení BABINY di DOKSY. Jejich vystoupení bylo 

důstojnou tečkou za slavnostním programem 15. ročníku KSH ZP, a pořadatelé je odměnili květinami 

a malým upomínkovým dárkem, účastnickým listem a medailí. 

    Pak následoval oběd a po něm vyhodnocení soutěžících. Do předávání cen se zapojili Václav 

Větrovec –předseda OV KSČM Česká Lípa, p. Slavíčková-za KVV ČSSD Liberec, Za DENSO 

Liberec p. Špís, zástupci MP Č.Lípa pp. Tvrdík a Šafránek a manažerka RA Poslův mlýn Mgr. 

Kalousová. 

   Nejprve byly oceněny děti- nejmladší účastníci- dvouletý J. Tůma a K. Málková, a pak mladší i 

starší dívky a chlapci- celkem se do soutěží zapojilo 18 dětí. 

  Po  dětech následovalo poděkování všem, kteří zajistili hladký průběh akce-rozhodčí, moderátor a 

kouzelník, zdravotnice, výpočetní, ubytovatelský a prezenční tým; poděkováno bylo vedoucí týmu 

canisterapie H. Málkové i předsedům organizací zdravotně postižených. Všichni převzali květiny, 

upomínkový dárek, účastnický list a medaili. 

    Nejstarším účastníkem her se stal J. Macoun z Doks. A pak již přišlo na řadu vyhodnocení 

jednotlivců- první tři muži a první tři ženy – zdravotně postižení- v každé disciplíně obdrželi věcné 

ceny(za 1. Místo sklo od firmy Egermann; za 2. A 3. Místo dárkové balíčky), diplom a zlatou, 

stříbrnou nebo bronzovou medaili. Zvlášť byl vyhodnocen trojboj- zdravotně postižení, zdraví, 

vozíčkáři. Kategorie „zdraví“- za všech 15 soutěží odměněni první 3 muži a první 3 ženy; kategorie 

„vozíčkářI- zvlášť hodnoceni účastníci na mech. vozíku, zvlášť. na el. vozíku-první tři obdrželi věcné 

ceny, diplom, medaile. 

V soutěži družstev obdrželo prvních 15 družstev věcnou cenu a diplom, ostatní obdrželi diplom. 

Během dvou dnů se do akce zapojilo na 200 osob.( Jen soutěžních karet bylo vydáno 165, 

odevzdáno jich bylo 131). 

    Velké poděkování za zdařilý průběh akce patří sponzorům: Libereckému kraji, Městu Doksy, 

Městu Česká Lípa, Ing. K. Kapounovi, Ing. J. Kohlíčkovi,CSc., OV KSČM Česká Lípa, EWgermann 

s.r.o., Květinářství M. Breychová Doksy, V. Tuvorové-Tumag Liberec, DENSO Liberec, OSA Praha, 

CZP LK o.p.s., Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., RA Poslův mlýn Doksy, IAC Nové Zákupy, 



Zahradnickému centru –p.Chýna Obora, p. Pokornému Jablonné v P., a všem dalším 

dobrovolníkům, kteří se podíleli vlastní prací na hladkém průběhu akce. 

Na závěr vyjádřili přítomní přání, aby se akce uskutečnila i v příštím roce. A pak už následoval 

odjezd účastníků-jak po vlastní ose, tak autobusem, který STP Č. Lípa o.p.s.zajistila pro odvoz 

účastníků z Č. Lípy, Zákup, Mimoně a Liberce. Poslední zamávání a 15. Ročník Krajských 

sportovních her patří minulosti. 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

Operace Barbarossa-2.část 

Zapojení dalších zemí 

 od října 1941 pomoc od USA & Anglie – bezúročná půjčka 11 miliard $. Dodána spousta životně 

důležité výzbroje a materiálu, zejména nákladních automobilů, letadel, spojovací techniky a uniforem. 

Příčiny německých neúspěchů 

Zoufalá situace, do které se dostala vojska osy na konci roku 1941, měla několik příčin. Hlavní příčinou 

neúspěchu byla vzrůstající síla Rudé armády v kombinaci s řadou dalších faktorů, které výrazně snižovaly 

bojeschopnost a výkon Německa i jejich spojenců. Těmito faktory bylo zejména přetížení jednotek, vážná 

dopravní a zásobovací situace, oslabení a velké ztráty jednotek v bojích. Nedostatek pěchoty, který se začal 

projevovat již 1. září 1941 a Němcům se ho do konce války nepodařilo vyřešit. Některé faktory poukazují na 

podobnost s Napoleonovým tažením do Ruska v roce 1812. 

Podcenění sovětských sil 

Německé velení při plánování operace velmi podhodnotilo schopnost sovětské armády zmobilizovat do války 

dostatek mužů. Schopnost Sovětů rychle vycvičit množství branců, vyzbrojit je a poslat na frontu byla 

odhadována na základě předválečných mírových analýz, které se ukázaly jako nepřesné. Sověti vycvičili a 

poslali do boje dvakrát více mužů a žen, než němečtí plánovači očekávali. Začátkem srpna 1941 stihli nově 

zformované sovětské armády nahradit na frontě ty, které se Němcům mezi časem podařilo zničit. To mělo na 

krach operace Barbarossa významný vliv. Němci museli v průběhu měsíce doplňovat zásoby, což zpomalilo 

jejich postup a narušilo původní harmonogram, takže jim na dokončení bojových operací před začátkem 

období bláta zbývalo jen 6 týdnů, což byl neuskutečnitelný záměr. Rudá armáda byla schopna nahrazovat 

své těžké ztráty ve vysokém tempu, a tak jí jednotky jako souvislá síla nepřestaly nikdy existovat. Když 

byly divize sestávající se z branců vycvičených před válkou zničeny, byly již nahrazovány novými. V průměru 

bylo každý měsíc v zemi povoláno asi půl milionu mužů. Sovětům se stejně úspěšně dařilo vycvičit nové 

jednotky z různých národů Sovětského svazu. Právě schopnost dlouhodobě mobilizovat velké množství lidí (i 

když často špatně vycvičených a slabě vybavených) v krátké době umožnila Sovětskému svazu přežít 

prvních 6 měsíců války a zcela narušila německé plány. 

Později sehrály významnou roli i zpravodajské informace z Japonska získané díky Richardu Sorgemu. Na 

jejich základě si byli Sověti jisti, že Japonsko nebude na jejich východních hranicích vyvíjet žádnou aktivitu a 

mohli tak z Dálného východu na evropské bojiště přesunout četné jednotky. 
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Německé vrchní velení také výrazně podcenilo schopnosti sovětské výkonné moci. Němci se nesprávně 

domnívali, že sovětská vláda je neefektivní a neschopná. Vyhlídky na rychlé vítězství opírali zejména o víru v 

rychlý pád sovětského komunistického systému a celkové státní organizace. Sovětský systém se však ve 

válce projevil jako velmi pružný a překvapivě přizpůsobivý. Tváří v tvář zdrcujícím porážkám byli Sověti 

schopni demontovat fabriky ohrožené německým postupem, a většinu svých nejdůležitějších fabrik spolu se 

zkušenými dělníky přemístit do bezpečných oblastí mimo dosah německých armád a letectví. Navzdory ztrátě 

důležitých ložisek nerostných surovin, významných průmyslových oblastí a velkého množství pracovních sil v 

chaosu, který vypukl po německé invazi, se jim podařilo vybudovat dostatek průmyslových podniků, které jim 

v rozhodujícím momentě války dodávali spolu s pomoci západních Spojenců dostatek vojenského materiálu. 

Díky tomu se sovětská vláda nikdy nedostala do zvlášť kritické situace, kdy by musela čelit zhroucení 

systému a po celou dobu si udržela pevnou kontrolu nad sovětským válečným úsilím. 

Faktor, který sehrál během války významnou roli, bylo působení nacistických sil na obsazeném území 

SSSR. Válečné zločiny spáchané na sovětském území jsou obecně považovány za největší a nejhorší, které 

se udály v novodobých dějinách. Špatnému a krutému zacházení byli vystaveni nejen sovětští váleční 

zajatci ale i obyvatelstvo okupovaných území. Toto nacistické jednání vyvolalo prudkou nenávist v myslích a 

srdcích většiny sovětského obyvatelstva. Nenávist k Němcům umožnila sovětské moci vydolovat z 

obyvatelstva velkou míru sebeobětování nesrovnatelnou se západoevropskými národy. 

Němci stejně podcenili i obyvatele Sovětského svazu jako celek. Obecně si představovali sovětské vojáky 

jako slabé a většinu z nich vnímali jako podřadné lidské bytosti. Během následujících bojů však byli němečtí 

vojáci ohromeni odhodláním a zuřivostí, s níž Rudá armáda často bojovala. Plánovači byli zaskočeni mírou 

utrpení, kterou sovětští lidé dokázali snést a přitom dále pracovat či bojovat. 

Dalšími činitelem německého neúspěchu bylo podcenění sovětských technických možností a kapacit. 

Některé sovětské zbraně a vybavení byly na začátku bojů skutečně na dost nízké úrovni ve srovnání se 

svými německými konkurenty. Tuto mezeru sovětská armáda plánovala zacelit vývojem a výrobou nových 

vzorů. Průměrný sovětský branec byl obecně slabě vybaven. Kráčel do války ve stejných botách jako jeho 

předkové v první světové válce, ale na první pohled horší výzbroj ve skutečnosti nemusela zvlášť zaostávat 

za jeho protivníkem. Většina sovětských pěšáků byla vyzbrojena standardní puškou Mosin-Nagant 1891/30, 

zcela srovnatelnou s německou puškou Mauser Kar 98k, která byla standardní zbraní německé pěchoty 

během celé války. V roce 1941 bylo stejně jako v sovětské armádě většina příslušníků německých pozemních 

sil vyzbrojena puškami. Němci začali samopaly ve větším měřítku používat až v letech 1944 a 1945. 

Sovětské velení však bylo pomalejší při zavádění samopalů a automatických zbraní. Během války zavedené 

konstrukce samopalů jako byl PPŠ-41, či poloautomatických pušek SVT-40, vzbudily obdiv německých 

konstruktérů i vojáků v poli. Sovětské armádě navíc v prvních dnech Barbarossy nechyběly ani zbraně ani 

munice. Německá armáda měla v průměru na jednoho vojáka asi jen polovinu zbraňových a muničních 

zásob. Podobně na tom byly i tankové síly, které válku začínaly s tanky T-26, BT-5 a BT-7 a byly srovnatelné 

se svými německými konkurenty a selhaly zejména kvůli nesprávnému způsobu nasazení, špatnému 

logistickému zabezpečení a nedostatku kvalitní protitankové munice. Sověti během německého vpádu právě 

zaváděli i nové typy tanků jako byl T-34 a KV-1, které až do příchodu tanků PzKpfw IV s dlouhou hlavní 

a Tigeru, byly nadřazené německým konstrukcím. Sovětské ozbrojené síly na začátku bojů trpěly 

nedostatkem kvalitních radiostanic, což zasáhlo především tankové a letecké jednotky, kde byly 

radiostanicemi vybaveny většinou pouze velitelské stroje. I tento nedostatek byl během války postupně 

odstraněn. Výraznou převahu mělo zpočátku zejména německé letectvo. Bylo to proto, že vpád zastihl 

sovětské vzdušné síly během přezbrojování na moderní typy, jejichž vývoj ještě nebyl zcela ukončen. 
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Chyby logistického plánování 

Začátek bojových operací během suchého léta byl pro Němce nejúspěšnější, díky faktoru překvapení v 

prvních týdnech zničili velkou část sovětských sil. Když se však příhodné povětrnostní podmínky začaly 

zhoršovat a sovětská vojska, která se posbírala z počátečního překvapení, začala klást stále silnější odpor, 

německá ofenzíva začala za původním plánem pokulhávat. Německá válečná mašinérie nebyla na 

dlouhodobou válku připravena. Chyběl zejména dostatek pohonných hmot, aby mohlo být cílů vůbec fyzicky 

dosaženo. S tímto se před začátkem operace nepočítalo, celý plán byl založen na tom, že po pěti týdnech 

německé jednotky získají naprostou operační volnost, v důsledku kolapsu Rudé armády. Teprve pak mělo 

proběhnout dodatečné doplnění zásob pohonných látek pro část pohyblivých jednotek, jejichž úkolem mělo 

být obsazení zbývajících strategických cílů. 

Německým silám se podařilo za první týden bleskově postoupit o 500 km, ale jejich zásobovací linie se za ten 

čas natáhly natolik, že týlové jednotky musely vynakládat velké úsilí, aby zajistily přísun potřebných zásob. 

Sovětská železniční síť s větším rozchodem kolejí než je ve zbytku Evropy, na kterou se ve velké míře 

spoléhala infrastruktura celé země, nemohla být okamžitě použita, protože Němci neměli dostatek lokomotiv s 

požadovaným rozchodem. Na začátku vpádu do země v roce 1941 přitom nebyl německý týl natolik 

narušován činnostmi partyzánů jako tomu bylo v pozdějším období. Nedostatek zásob výrazně zpomaloval 

německý postup. 

Němci také při plánování operací nesprávně vyhodnotili stav sovětské dopravní sítě. Cesty a železnice ve 

východním Polsku a západní části SSSR sice známé byly, ale při postupu dále do vnitrozemí byly jejich 

informace podstatně skromnější. Stávalo se tak, že cesta, která na mapách vypadala působivě, byla ve 

skutečnosti pouze uježděná hlína nebo jen ve stádiu výstavby. 

Počasí 

Německý plán útoku byl ve velké míře založen na předpokladu, že vítězství bude dosaženo velmi brzy. Hitler 

v plánech vůbec nevzal na zřetel možnost, že by se boje mohly prodloužit až do zimy. Tato trestuhodná 

nepřipravenost a nekompetentnost měla značný dopad na neúspěch v rozhodující fázi operace, přičemž už v 

listopadu, ještě před začátkem tvrdé zimy Němci pociťovali nedostatek zásob a lidských sil. Počasí v SSSR 

nebylo tak mírně jako v západní Evropě. Na podzim zpomalil rozbahněný terén postup Wehrmachtu i proto, 

že jen část cest byla zpevněna. Němci měli až do roku 1942 všechny tanky na rozdíl od Sovětů vybaveny 

úzkými pásy, které v blátě a hlubokém sněhu neměly dostatečný tah, čímž se rychlost německého postupu 

výrazně snižovala. Jejich logistický systém, a mobilita dělostřelectva do značné míry závisela na 600 000 

evropských koních, kteří nebyli zvyklí na výkyvy počasí, jaké byly typické pro tyto části Sovětského svazu s 

výrazně kontinentálním podnebím. Menší stepní koně obvykle používané Rudou armádou, byly domácím 

podmínkám podstatně přizpůsobenější. 

Německé jednotky byly vystaveny tvrdému počasí bez adekvátního výstroje a teplého oblečení, které sice 

existovalo, ale nebylo včas přisunuto a distribuováno na frontě. Němečtí vojáci byli nuceni ve více případech, 

zejména při teplotách pod -10 °C sáhnout po alternativách jak bylo vkládání vrstvy novin do kabátů, pokud se 

chtěli vyhnout omrzlinám. K zahřívání a roztopení pecí byly často nuceni utrácet dodatečné pohonné hmoty, 

které stejně chyběly i k udržení funkčnosti bojové techniky, která na velké mrazy nebyla vůbec připravená. 

Některé německé zbraně se staly v důsledku velkých mrazů zcela nefunkční. Mazadla zbraní a motorů, které 

za běžných podmínek zvyšovaly jejich životnost, při nízkých teplotách zamrzaly. 

Dnes mnozí mylně usuzují, že nástup období bláta a následné silné mrazy na východní frontě způsobovaly 

celkové zastavení bojových operací, což není zcela pravda. Vojenské operace byly těmito okolnostmi sice 
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výrazně zpomaleny, ale to se týkalo zejména německé strany. Sověti například v prosinci 1941 při protiútoku 

před Moskvou během velkého přívalu sněhu postoupili na některých úsecích až 160 km, čímž demonstrovali, 

že na počasí připravená strana mohla vést mobilní válku i za takových podmínek. 

Během bojů před Moskvou Hitler obávající se rozpadu svých vojsk, nařídil držet dosažené pozice za každou 

cenu a neustupovat. Jednotky na frontě v důsledku toho utrpěly velké ztráty a na několika úsecích, jako např. 

při Děmjanska se dostaly na čas do obklíčení. 

Naproti Němcům byla většina sovětských jednotek zásobována adekvátním zimním výstrojí, hlavně 

kožešinovými čepicemi a prošívanými uniformami s dostatečným předstihem. Sovětští vojáci měli také větší 

zkušenosti s použitím zbraní v zimě a tak se například při údržbě ručních zbraní vyhýbali užívání jakýchkoliv 

mazadel. Technika jako tanky a letadla byla od začátku koncipována a připravena na domácí podmínky. Bylo 

by však mylné se domnívat, že "generál zima" či "generál bláto" sovětské vojáky nijak netrápily. I sovětské 

jednotky v důsledku velkých mrazů utrpěly nezanedbatelné ztráty. 

Odporující si cíle 

Většina Hitlerových generálů se shodovala v názoru, že je třeba zaútočit vojsky skupiny armád Střed v první 

řadě na Moskvu. Její obsazení, při kterém by byly s velkou pravděpodobností zničeny velké síly Rudé 

armády, by mohlo významně ovlivnit další možnosti země vést válku. Hitler však v průběhu kampaně změnil 

cíle této skupiny armád, která se v rozhodujícím okamžiku během bojů o Smolensk namísto na Moskvu 

vydala obsadit několik cílů na Ukrajině. Po obsazení těchto oblastí vojska skupiny armád Střed sice 

pokračovala dál na Moskvu, ale byla během zimy zastavena. Mnozí odborníci se domnívají, že tak byla 

ztracená největší příležitost vyhrát válku na východě. 

Německo způsobilo SSSR obrovské ztráty - jak územní, tak na životech vojáků i civilistů. Přesto Německo 

nedosáhlo hlavního cíle operace, zničení Rudé armády, ani původně stanovených územních zisků 

(Leningradu, Moskvy, Rostova na Donu a dosáhnout linie na Volze). Německá armáda, která nedokázala 

zničit celou Rudou armádu, byla vtažena vlastní operací hluboko na území SSSR, kde, díky utrpěným 

vlastním ztrátám a hlavně problémům s logistikou, ztratila velkou část své iniciativy. Iniciativu Německo již 

nikdy na celé frontě nezískalo, ta přecházela postupem času tím více na stranu Rudé armády. Německý 

průmysl ještě zdaleka nebyl přestavěn na válečnou výrobu a lidské zdroje Německa a jeho spojenců byly 

omezené. (Výrok německých generálů: Tank nebo letadlo vyrobíme za 14 dní. Ale tankista nebo pilot roste 

dvacet let!). Navíc Německo bylo vázáno boji s Velkou Británií a nebylo schopno dlouhodobě vzdorovat 

spojené průmyslové a vojenské síle SSSR a USA a Velké Británie. Nebyla-li schopna Třetí říše a její spojenci 

definitivně rozdrtit SSSR v roce 1941, tím menší šance měli s postupem času. 

Příčiny sovětských neúspěchů 

Chyby, kterých se sovětské velení v prvních týdnech války dopustilo, měly katastrofický vliv na dění na frontě 

a byly natolik závažné, že země se z nich vzpamatovávala až do konce války. 

Prvním a zásadním omylem bylo Stalinovo řízení ignorující informace a varování o německých přípravách na 

vpád do země. Je velmi pravděpodobné, že kromě Stalina měli na svědomí toto řízení i další vedoucí 

představitelé země. S tímto přístupem souviselo i potírání iniciativy velení příhraničních okruhů směřující k 

zvyšování obranyschopnosti těchto oblastí. Hlavní velení armády, generální štáb a Stalin nevydali žádné 

rozkazy ani k obraně ani k protiútoku. Poslední platné rozkazy od generálního štábu, které armáda dostala, 

byly rozkazy zakazující reagovat na jakékoliv provokace. Toto bezvládí vneslo do armádních jednotek značný 
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chaos. Po 21. červnu 1941, trvalo generálnímu štábu několik dní, dokud velení začalo koordinovat činnost 

jednotlivých armádních skupin a mnohokrát již bylo pro množství sovětské vojáky pozdě. 

Druhým podstatným faktem, pro který svědčí množství důkazů z více zdrojů, byla v prvních dnech bojů 

nečinnost celých armádních sborů. Vojáci prostě nebojovali, buď utekli, nebo se nechali zajmout. Mnozí 

sovětští vojáci byli zklamaní z bolševiků a komunismu obecně a mezi lidmi, kteří si pamatovali jak slušně se k 

nim chovali Němci během první světové války, prostě panovalo přesvědčení, že raději němečtí okupanti, jak 

sovětští komunisté. Teprve později se ukázalo, že německé síly, které vtrhly do země v roce 1941, nejednají 

jako jejich předchůdci v první světové válce. 

Dalším kritickým omylem bylo přecenění schopností Rudé armády, zejména důstojnického sboru na více 

úrovních. Sovětská armáda se v předválečném období zúčastnila několika ozbrojených kampaní, jednak proti 

Polsku a Finsku, ale bojovala také na Dálném východě proti Japoncům a ve španělské občanské válce se 

zapojila do bojů proti frankistům. Zatímco lze boje na Dálném východě a tažení proti Polsku považovat za 

úspěšné, bojové akce proti Finsku jsou považovány za značně neúspěšné. I když se rudé armádě podařilo v 

konečném důsledku zlomit Finský odpor, bylo toto vítězství velmi těžce zaplaceno. Nejdůležitějším přínosem 

bylo pozdější poučení z chyb, které udělali. Sovětské síly byly v Evropské části SSSR rozmístěny podél 

hranic a byly zcela nepřipraveny k okamžitému vedení bojových operaci. Sovětské mechanizované sbory byly 

namísto stíhání německých tankových jednotek zcela nepřipravené k boji jak po technické i morální stránce, 

navíc utrpěly těžké ztráty při leteckých útocích Luftwaffe. 

Přesto, že sovětské síly měly obrovský počet tanků a mechanizované techniky, jako byly tahače děl, tanky a 

jiná pozemní technika trpěly značnou poruchovostí, kvůli nezkušenosti posádek a nedostatku náhradních 

dílů, který se táhl už od mírového období, což mělo na svědomí značné výpadky v zásobování jednotek a na 

to se vážící další problémy. Sovětské jednotky nebyly konkurenceschopné, rychle manévrovat a postupovat k 

silám Osy i kvůli své nízké motorizaci. Jejich tankové divize měly na začátku války sice téměř 2x více tanků 

než německé, ale o polovinu nákladních automobilů méně. Jednotky nestíhaly zásobovat v boji své 

postupující tankové oddíly. Příkladem byly boje u Grodna v červnu 1941, kam byl poslán 6. mechanizovaný 

sbor s asi 1 000 tanky včetně asi 300 KV a T-34, kterému se ani nepodařilo dorazit na bojiště, protože jeho 

jednotkám došlo palivo. Problémem byla často koordinace, kterou podle většiny zdrojů kromě nedostatečných 

zkušeností stěžoval i nedostatek vysílaček a spojovací techniky. Někteří však poukazují, že počet vysílaček 

vůbec nebyl tak tragický, jak se po skončení druhé světové války pokoušeli podsouvat komunističtí historici. 

Podle archivů byl počet vysílaček a jejich rozmístění ve strukturách rudé armády přibližně stejný jako v roce 

1944 a 1945, takže tento fakt v žádném případě nemohl hrát takovou roli, jaká mu byla přisuzována.Na 

mobilitu stejně nemělo vliv nasazení sovětských hipomobilních (jezdeckých) jednotek. Během celé následující 

války nasazovali hipomobilní jednotky, a koně jako tažná zvířata obě strany. 

Sovětské ozbrojené síly neměly na začátku války nedostatek zkušených vojáků. Stav byl srovnatelný s 

německými silami. Na západních hranicích země čekal na Němce výkvět rudé armády. Některé autoři 

poukazují, že více než 90  % německých vojáků, kteří se zúčastnili Barbarossy se dříve aktivně nezúčastnili 

žádných bojů v Polsku a ani útoku na Francii. Drtivá většina německých sil byla bojově nezkušená stejně jako 

drtivá většina těch sovětských, ne-li dokonce více. Problémem SSSR bylo, že v průběhu prvních měsíců 

války byla velká část těchto zkušených sil ztracena. 

Stalinova snaha zabránit ústupem a vzdávání velkého počtu vojáků, často is veliteli např. pomocí rozkazu č. 

270, měla za následek držení pozic za každou cenu, což však často vedlo k neúspěchům, když pohyblivé 

německé tankové jednotky pronikly přes tyto postavení do týla sovětských vojsk a odřízli je tak od týlního 

zabezpečení a zásob. Zatímco si Stalin uvědomil chybu a dovolil svým vojskům ve správnou chvíli ustoupit, 
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čímž umožnil jejich zachování, přišel ve více velkých obklíčení do prosince 1941 o více než 2,6 milionu mužů. 

Většina z těchto válečných zajatců byla v rukou nacistů cíleně vystavena špatnému zacházení, hladu a 

nemocem, což mělo za následek, že velká část z nich do jara 1942 zahynula. 

Za neúspěch lze považovat i krach sovětských protiútoků, které se uskutečnily na konci roku 1941 a na jaře 

1942. Obecně se soudí, že v této době sovětské velení nebylo schopno zhodnotit potenciál vlastních jednotek 

a místo toho aby se pokoušelo o cílené protiútoky na jednom úseku fronty, snažilo se neustále o vedení 

operací na co nejširší frontě. To však mělo za následek, že většina těchto operací nebyla dobře připravena a 

podporována dostatečným přísunem zásob. 

SSSR utrpěl zdrcující porážku, nicméně jeho obrovský lidský a průmyslový potenciál a materiální 

podpora z USA a Velké Británie mu umožnil obnovit síly a pokračovat v boji, což byl jeden z 

rozhodujících aspektů druhé světové války. Obrovské ztráty na životech a technice taktéž vedly k velice 

důležitému důsledku - odvolání nejvyššího velitele ukrajinského vojenského okruhu, Semjona M. 

Budonného, jež je mnoha historiky za své neúspěchy (zejména v souvislosti se Zimní válkou) a lpění na 

tradičním jízdním vojsku považován za velice nekompetentního, až neschopného důstojníka. Právě 

obrovské ztráty, které Rudá armáda měla pod jeho velením, přesvědčily Stalina, aby ho přesunul z 

velení ukrajinského frontu do velení podřadného Záložního kavkazského frontu. Od září 1941, kdy byl 

odvolán, již nikdy více nepůsobil na východní frontě. Mnozí se též domnívají, že toto rozhodnutí odvrátilo 

porážku Rudé armády 
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