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 PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ 

 

Děkujeme všem klientům,  partnerům, sponzorům, spolupracovníkům,    kolektivům i jednotlivcům, kteří 

nám v r. 2017 poskytli pomoc a   podporu (finanční, věcnou, dobrovolnickou prací nebo využitím služeb 

odborného sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením ). 

 Po celý rok 2018 přejeme všem pevné zdraví, spokojenost a hodně  úspěchů ve všech oblastech 

činnosti.  

Těšíme se na Vás při našich dalších aktivitách, jejichž realizace je umožněna díky podpoře Libereckého 

kraje (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), Města Česká Lípa, 

Města Doksy                                                                 (Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. 

s.).  



 

Pranostika lidu - LEDEN 

 Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější 
 V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává 
 Suchý leden - mokrý březen 
 Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží 
 V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda 
 V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to 
 Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu 
 Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu 

Pranostika lidu - ÚNOR 

 Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi 
 Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 
 Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá 
 Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 
 Únorová voda - pro pole škoda 
 Únor bílý - pole sílí 
 Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v poskytování odborného  sociálního  

poradenství (včetně půjčovny kompenzačních  pomůcek), sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením(poskytování základních činností je podporováno Libereckým krajem). 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zve všechny zájemce k účasti na aktivitách, v r. 2018, 

pořádaných v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. 

1. Od února bude pokračovat výuka znakového jazyka- každé úterý od 15.00(zájemci se mohou hlásit 

na tel.723594459, 606161859 

2. Setkávání v arteterapeutické dílně- 2x měsíčně-středa od 13.00 hod., Pokud bude zájem, můžeme 

rozšířit  i na  další dvě středy-od 14,30 hod. 

3. Rovněž od února se mohou hlásit zájemci do Kurzu Práce s PC pro začátečníky. Kurz má 10 lekcí, 1 

lekce je 2x 45 min.). Kontakt-723594459,606161859. 

4. Jarní výstava prací zdravotně postižených a seniorů proběhne 19.-22. března 2018.(zájemci se 

mohou výstavy zúčastnit se svými výrobky) 

5. Ozdravně-edukační víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi-Setkání generací při vítání jara – 

ve dnech 20.-22.4.2018 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech( hlásit  se můžete na tel. 

723594459,606161859) 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Za  STP Č:Lípa o.p.s. Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková 

 



INFORMACE ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

 

Průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje 
její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.  

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se 
středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického 
spektra.   

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s 
těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.  

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má 
osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s 
potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.  

Výhody plynoucí z průkazů TP, ZTP, ZTP/P  

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): 

a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou 
hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na 
zakoupení místenky, 

b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší 
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 
obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

  

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): 

a) výhody uvedené v bodu 1, 

b) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), 

c) sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 
75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 

  

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): 

a) výhody uvedené v bodech 1 a 2, 

b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v 
pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je 
nedoprovází průvodce. 

  

4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a 
filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu 
ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.  



SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB, § 67 zákona č.361/2000 Sb., O provozu na 
pozemních komunikacích 

Speciální označení vozidel a osob 

(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 předpisu24). 

(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 OBSLUHY“. 

(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. 

 

Situace u pěších zón je tedy řešena v odstavci 7 .Vozidla držitelů parkovacích průkazů tam tedy 
mohou vjíždět nikoli však parkovat! Stejná situace je i u zákazových značek s dodatkem, uvedených 
v odstavci 6. Sem mohou držitelé průkazů rovněž vjíždět, zastavit a vyložit. Nikoli však déle parkovat. 

 

1. Pokud jde o vyhrazená parkovací místa, je situace řešena v § 4, odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve spojení 
se zákonem  č. 183/2006 Sb. 

Minimální počet vyhrazených parkovacích míst, udává následující čísla:  

http://zakony.kurzy.cz/361-2000-zakon-o-silnicnim-provozu/paragraf-67/#paragraf-67


2 až 20 stání – 1 vyhrazené stání                   21 až 40 stání – 2 vyhrazené stání 

41 až 60 stání – 3 vyhrazená stání                 61 až 80 stání – 4 vyhrazená stání 

81 až 100 stání – 5 vyhrazených stání          101 až 150 stání – 6 vyhrazených stání  

151 až 200 stání -7 vyhrazených stání          201 až 300 stání – 8 vyhrazených stání 

301 až 400 stání – 9 vyhrazených stání        401 až 500 stání – 10 vyhrazených stání 

501 a více stání – 2% vyhrazených stání 

Pod tyto hranice nelze snížit počet vyhrazených parkovacích míst. Pokud zřizovatel parkoviště nedodrží 
uvedený počet vyhrazených parkovacích stání, porušuje tím zakonné normy. 

2. V případě úhrady parkovného neexistuje žádný zákonný nárok, který by přikazoval poskytovat 
držitelům parkovacích průkazů slevu, nebo dokonce osvobození od parkovného. Parkovné a jeho 
výši si stanovuje sám vlastník parkoviště dle svého uvážení. Přikázat mu jakoukoliv slevu nelze. 
V případě, že je majitelem parkoviště, či provozovatelem samo město by navíc takový zásah byl 
zásahem do výkonu samosprávy. 

3 . Vyhrazené parkování  pro konkrétního držitele průkazu silniční úřad pouze může zřídit. Vše je 
zakotveno v ods. 9. To znamená, že to není jeho povinností. Podmínky pro zřizovaní těchto míst si tedy 
stanoví tento úřad sám. Pokud je tedy ve městě např. obecně velmi málo parkovacích míst, takováto 
parkovací místa zřizovat nemusí. ( JUDr. Zdeněk Žižka , Legislativní odbor ) 

DŮCHODY 

Oblast důchodů má legislativní oporu v zákonu o důchodovém pojištění  č. 155/1995 Sb. a jeho 

prováděcí vyhlášce č. 359/2009 Sb. 

Cílem sociálních zákonů je ochrana člověka v případě nemoci, chudoby, věku, invalidity, ztráty nebo 

smrti manžela/ky, rodiče.  

Hlavními předpisy poskytujícími pomoc jsou v případě nemoci zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ochranu před naprostou 

chudobou poskytují zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ochranu v případě stáří invalidity ztráty 

manžela zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Patří sem i zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a některé další předpisy. 

Výdaje na důchody pro rok 2017 je přibližně 560,47 mld. Kč ročně, což tvoří přibližně třetinu výdajů 

státního rozpočtu, a každoročně rostou.  

Předpisem pro pojistné je zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení 

 Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na 
nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 Plátci pojistného jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, OSVČ, osoby dobrovolně účastné na 
sociálním zabezpečení, zahraniční zaměstnanci 

Nemocenské pojištění naopak poskytuje ochranu pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené 
karantény, těhotenství a mateřství                     a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj.  

 

Druhy důchodů 

 sirotčí 



 invalidní 

 starobní 

 vdovský a vdovecký 

Všechny druhy důchodů se skládají ze dvou částí: 

 základní výměra (je stejná pro všechny druhy důchodů) činí 9 % průměrné mzdy měsíčně 
(aktuálně činí 2 550 Kč) – od 1. 1. 2018 se částka zvyšuje na 2 700 Kč. 

 procentní výměra, je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů. 

INVALIDNÍ DŮCHODY 

Invalidní důchody (ID) od 1. 1. 2010 

Zrušení částečného a plného invalidního důchodu. Zaveden pouze jeden důchod ve třech stupních. 
Vešla v platnost nová vyhláška pro posuzování procentní ztráty pracovní schopnosti č. 359/2009 Sb.  

ID se skládá ze dvou částí – základní a procentní. Pevná částka se nově zavádí tak, že částka se odvíjí 
od průměrné mzdy v ČR, a to 9%.  

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li 
důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se  

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, nebo  

b) invalidním následkem pracovního úrazu.  

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho 
pracovní schopnosti nejméně o 35 %.  

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla  

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,  

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,  

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.  

Stanovení procentní výměry u důchodů 

Invalidní důchody 

3. stupně za každý rok pojištění po 18. roce 1,5%. 

2. stupně za každý rok pojištění po 18. roce 0,75%. 

1. stupně za každý rok pojištění po 18. roce 0,5%.  

Nový způsob výpočtu ID 

Procentní výměra se získávala výpočtem tzv. dopočtené doby tj. doby, která zbývá do důchodového 
věku. Pozor !!! od 1.1. 2010 jen v poměru v jakém je poměr pojištěných dob k době od 18 let do vzniku 
invalidity.  

To neplatí když vznikla invalidita následkem pracovního úrazu. 

Musíme počítat i s redukční hranicí 

Co znamená redukce důchodu? 



Při výpočtu důchodu se jednotlivé příjmy započítávají jinak, důvodem je nastavení redukčních hranic. 
Vlivem nastavení redukčních pásem je tedy výpočet důchodu v Česku poměrně rovnostářský. Občané 
s nižšími příjmy mají vysoký důchod v porovnání s dosahovaným příjmem a občané s vyššími příjmy 
mají nízký důchod v porovnání s dosahovaným příjmem. Obdobně to funguje ve většině 
západoevropských zemí, rozdíl je však nižší. Při výpočtu důchodu je zohledněn nejenom princip 
zásluhovosti, ale rovněž princip solidarity. 

Osobní vyměřovací základ v první redukční hranici pro rok 2017 činí 12 423 Kč a započítává se plně, ve 
druhé redukční (od 12 423 Kč do 112 928 Kč) se započítává osobní vyměřovací z 26 %, k částce nad 
druhou redukční hranici se nepřihlíží. 

Redukční hranice (RH) 

V období po roce 2014 se výpočtový základ (VZ) stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že  

a) do částky první redukční hranice (44 % hrubé mzdy) se počítá 100 %,  

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,  

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.  

Doba pojištění pro nárok na invalidní důchod 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-
li o pojištěnce ve věku nad 28 let, pak se potřebná doba zjišťuje z posledních deseti roků před vznikem 
invalidity, kde je zapotřebí získat minimálně 5 let. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné 
doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v 
období posledních 20 let před vznikem invalidity, pak potřebná doba pojištění činí 10 roků.  

Do dob pojištění se zahrnují i náhradní doby pojištění, kterými jsou např. doba péče o dítě do 4 let věku, 
doba péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby (příspěvek na péči), doba po kterou je 
vykonávána civilní služba aj. Naopak z dob pojištění se vylučují doby, které jsou pro výpočet důchodu 
nevýhodné a to je např. dočasná pracovní neschopnost, evidence na úřadu práce pokud náleží podpora 
v nezaměstnanosti, doba po které byl pojištěnec poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši 
jeho vyměřovacích základů aj. 

Doba pojištění pro nárok na invalidní důchod 

a) do 20 let méně než jeden rok, 

b) od 20 let do 22 let jeden rok, 

c) od 22 let do 24 let dva roky, 

d) od 24 let do 26 let tři roky, 

e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 

f) nad 28 let pět roků z posledních 10 před vznikem události. 

g) nad 38 let 10 let z posledních 20 před vznikem události 

h) Výdělečná činnost a invalidní důchody 

i) Při pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně je výdělečná činnost nutná pro získání doby 
pojištění pro případ III. stupně invalidity nebo pro nárok na starobní důchod.   

j) Při pobírání ID III. stupně může výdělečná činnost vést ke snížení stupně invalidity.  
A to z důvodu adaptace či stabilizace zdravotního stavu.  

k) Bez rizika snížení ID III. stupně jsou osoby, kteří mohou pracovat za zcela mimořádných 
podmínek.  



l) Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti  
v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních 
podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, 
nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na 
pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence. 

m) Nově jsou také stanoveny opravné prostředky, kterými jsou nejprve námitka  
a následně žaloba k soudu. Bez využití námitky nelze podávat žalobu k soudu.  

(Pokračování v dalším čísle) 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

Předvánoční výstavu prací zdravotně postižených a seniorů, která proběhla ve dnech 27. – 30. 
Listopadu 2017 v Komunitním centru, Školní 2213, navštívilo celkem 419 osob. Součástí výstavy byla i 
soutěž „O nejoriginálnější vánoční nápad.“ Návštěvníci výstavy svými hlasy rozhodli o následujícím 
pořadí: 

Jednotlivci-Děti  

1 .Petra PROCHÁZKOVÁ - P1 Moskevská - hvězda 1605 b. 

2 .Maia MEDUNOVÁ – 6.A Nerudova - výkres 1000 b. 

3 .Honzík JIRSA – 6.A Nerudova - výkres 890 b. 

4. Eliška BANÁ - P1 Moskevská - hvězda 805 b. 

5 .Martin ČOPÁK – 6.A Nerudova - výkres 630 b. 

6 .Petra PROCHÁZKOVÁ - P1 Moskevská - hvězda 445 b. 

7 .Jana KOVÁČOVÁ – 6.A Nerudova - výkres 425 b. 

8 .Mirka STELÍKOVÁ – 6.A Nerudova - výkres 410 b. 

9 .Aleš ROTH – 6.A Nerudova - výkres 355 b. 

10. Luďa DEMKE – 6.A Nerudova - výkres 300 b. 

11.Radek JUHAS – 6.A Nerudova - výkres 270 b. 

12. Laura KOVÁČOVÁ – 6.A Nerudova - výkres 190 b. 

JEDNOTLIVCI-Dospělí 

1 .Jarmila ŠIŠKOVÁ – Doksy-chaloupka, adventní věnec perník 850 b. 

2 .Alena MACOUNOVÁ – Č.Lípa-stromeček skládaný papír 785 b. 

3 .Miluše DUŠKOVÁ –MO TP Č.Lípa- čert z .papírového pedigu     710 b. 

4 .Alena MACOUNOVÁ - stromeček s andělem 635 b. 

5 .Helena MUDRUŇKOVÁ – ZO SPCCH Č.Lípa-svícen, bílé dřevo 595 b. 

6 .Jarmila ŠIŠKOVÁ – Doksy-svícen 585b. 

7 .Karla KYTKOVÁ – ZO SPCCH Č. Lípa-svícen 530 b. 

8 .Milan KOŠEK – Č.Lípa-sáňky 525 b. 

9 .Milada JANOUCHOVÁ –MO TP Č. Lípa - enkaustický obraz 420 b. 



10. Milan KOŠEK – Č. Lípa-zdobené prkénko 315 b. 

11 .Vlasta ŠKOLOVÁ – ZO SPCCH Č. Lípa-háčkovaný anděl 295 b. 

12 .Miluše DUŠKOVÁ – MO TP Č. Lípa-anděl  papírový pedig-280 b. 

      Jana BURIÁNKOVÁ – ZO SPCCH Č. Lípa-obrázek z ořechů 280 b. 

14 .Stanislava BAROCHOVÁ –MO TP Č. Lípa- sněhulák 220 b. 

15 .Miroslava HAVELKOVÁ – MO TP Č. Lípa-svícen 165 b. 

16 .Miluše DUŠKOVÁ – MO TP Č. Lípa-zvonek  z papírového pedigu 155 b. 

17 .Stanislava BAROCHOVÁ – MO TP Č. Lípa-anděl 145 b. 

      Jana BURIÁNKOVÁ – ZO SPCCH Č. Lípa-zelený věneček 145 b. 

19 .Hana TOMÁŠKOVÁ – ZO SPCCH Č. Lípa-skřítek 100 b. 

KOLEKTIVY-Děti 

1.  6.A Nerudova (G. Eichlerová) – sněhulák z  kelímků 910b. 

2 . I V.S - Speciální škola Jižní - Betlémská hvězda  660 b. 

3 . V.S  - Speciální škola Jižní (uč. Věra Kafková) - Domeček Betlém  645 b. 

4 . O S –Speciální škola Jižní  - anděl z břízy 545 b. 

5 .I I.S – Speciální škola Jižní - svítící stromek 395 b. 

6 . I.S- Speciální škola Jižní (uč.Krejčíková) - keramický betlém 390 b. 

7 . 6.S- Speciální škola Jižní - svítící stromek zelený 380 b. 

8 . III. S- Speciální škola  Jižní - sněhulák 270 b. 

9 . 1.A Nerudova - stromek - papírový kužel  215 b. 

10. 6.A Nerudova - sněhulák - karton 190 b. 

      X.S- Speciální škola Jižní stromek dřevěný velký 190 b. 

12 . 2.A Nerudova – závěs-koule z těstovin  175 b. 

        Družina  O S  3  Speciální škola Jižní - věnec 175 b. 

14 . X.S –Speciální škola Jižní - dřevěný stromek malý 160 b. 

15 . O S 2  Speciální škola Jižní - pošťák nesoucí dárky 150 b. 

16 . 9.A Moskevská - stromeček z vlny 125 b. 

17 . 3.C  Speciální škola Jižní - papírový Betlém 90 b. 

18 .  9.A Moskevská - svícen 85 b. 

19 .  5.A Nerudova - závěs zvonečky 80b. 

20 .  7.A  Speciální škola Jižní - anděl z filcu 70 b. 

21 . OS1  Speciální škola Jižní - závěs koule+zvonky 60 b. 

22 . 3.B  Speciální škola Jižní - Betlém Keramický 50 b. 

23 . 3.A Nerudova - orloj závěs 40 b. 

24 . VIII.S Nerudova - anděl-prkno 25 b. 



 

KOLEKTIVY-Dospělí 

1 . Sluneční dvůr Jestřebí - stromek bílý skládaný 525 b. 

2 . Sluneční  dvůr Jestřebí - hvězda červená 190 b. 

3 . Denní stacionář Hradecká - koule ze šišek 175 b. 

4 . Denní stacionář Hradecká - obrázek Paříž 170 b. 

5.  Sluneční dvůr Jestřebí - svíčka sněhulák 135 b. 

6 . Sluneční dvůr Jestřebí - svíčka Betlém 110 b. 

7 . Sluneční dvůr Jestřebí - hvězda stříbrná 75 b. 

8 . Domov pro seniory Doksy - svícen 55 b. 

9 . SONS Č. Lípa - taštička s andělem 45 b. 

     Sluneční dvůr Jestřebí - svíčka anděl 45 b. 

11.  Institut ZZ Praha - hvězda z dřevěných kuliček 25 b. 

12.  Denní stacionář Hradecká - závěs 20 b. 

       Dolmen Liberec - Budka domek 20 b. 

14 . SONS Č. Lípa - prostírání s betlemskou hvězdou 15 b. 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Bitva u Stalingradu 
Bitva u Stalingradu, bitva o Stalingrad, či stalingradská bitva (podzim 1942 – zima 1943) představuje 

společně s bitvou před Moskvou (1941) a bitvou u Kurska (1943) nejvýznamnější a rozhodující střetnutí 
německých a sovětských vojsk na východní frontě druhé světové války. Bitva byla vedena 
o Stalingrad (dnešní Volgograd), klíčové město na dolním toku řeky Volhy. Rudá armáda v ní dobyla historické 
vítězství, když nejprve obklíčila a posléze zcela zničila německou 6. armádu pod velením polního maršála F. 
Pauluse a způsobila Wehrmachtu významné materiální i lidské ztráty, které byly jednou z příčin ústupu německých 
vojsk z oblasti Donu, Kavkazu a Kubáně. Dodnes se jedná, spolu s bitvou v Kurském oblouku, o jedno z největších 
válečných střetnutí všech dob vůbec. 

Stručný souhrn 

Průběh poloviny bitvy byl na německé straně poznamenán osobními zásahy Adolfa Hitlera. Ten byl fascinován 
představou dobytí města nesoucího jméno jeho protivníka a na dálku velice nešťastně zasahoval do řízení 
vojenských operací. Rudá armáda vybičovaná rozhořčením nad barbarským chováním německých jednotek 
v Sovětském svazu a prací agentů a uzávěrových jednotek NKVD, kteří dostali rozkaz zastřelit každého, kdo by 
město opustil a prchl za Volhu, město zuřivě bránila. Rudá armáda se dokázala udržet na malém kousku země 
poblíž pravého břehu řeky Volhy (speciálně 62. armáda pod velením generála V. I. Čujkova), podporována 
obrovským množstvím děl rozmístěných na levém břehu. Zatímco válečníci Osy postupně, dům od domu, 
obsazovali a čistili Stalingrad, Rudá armáda přemístila ke Stalingradu všechny jednotky postradatelné jinde 
na frontě a také další síly ze Sibiře a 19. listopadu 1942 zahájila operaci Uran – smetla rumunské, maďarské a 
italské jednotky nacházející se na křídlech 6. armády a obklíčila ji ve městě spolu s částmi 4. tankové armády. 

V této době se snad ještě 6. armáda mohla probít zpět, ale Hitler to zakázal. Hitler nařídil generálu Erich von 
Manstein aby se k Stalingradu probil a obnovil spojení s 6. armádou. Manstein se tento, v dané situaci prakticky 
nemožný úkol, pokusil splnit a dostal se se svými jednotkami 50 km od Stalingradu, ale čerstvé ruské síly jej 
posléze definitivně vrhly zpět. Hitler, podpořen tvrzením vrchního velitele Luftwaffe maršála Hermanna Göringa, že 
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dokáže Paulusovu armádu zásobovat ze vzduchu, zakázal Paulusovi vyrazit z města naproti Mansteinovi. Göring 
však svůj slib splnit nedokázal a při pokusech o jeho splnění nechal zcela zdecimovat zásobovací a přepravní část 
Luftwaffe. Když Hitlerovi došlo, že Paulus a jeho vojska jsou ztraceni, nařídil jim, že musí vydržet co nejdéle a 
jmenoval Pauluse polním maršálem, protože žádný německý polní maršál se nikdy před tím v historii nepříteli 
nevzdal. Paulus však odmítl zemřít a byl sovětskými vojáky zajat. Organizovaný odpor 6. armády byl ukončen 2. 
února 1943. Uvnitř kotle bylo zajato asi 90 000 vojáků; často již ve velmi zuboženém stavu, pouze 6000 z se jich 
po konci války dočkalo propuštění na svobodu a mohlo se vrátit domů. 

Situace před bitvou 
 

V původních německých plánech toto město nebylo žádným významným strategickým cílem. Směrnice č. 45 z 23. 
července 1942 s kódovým označením Braunschweig nařizovala pokračovat v plánu „MODRÝ“. Přikazovala 
sedmnácté armádě a první tankové armádě skupiny armád A pronásledovat sovětskou Rudou armádu za velkou 
zátočinu Donu a za Rostovem je zničit. Šestá armáda, podporovaná čtvrtou tankovou armádou, měla mezitím 
vyrazit směrem ke Stalingradu a rozdrtit nepřátelské síly tam soustředěné, obsadit město a zablokovat pozemní 
komunikace mezi Donem a Volhou. 

Tato bitva byla důsledkem německé ofenzívy, která započala po neúspěšném pokusu dobýt Moskvu (duben 1942). 
Cílem této ofenzívy byla ropná pole na Kavkaze a strategicky a hospodářsky významné pozice na jihu Ruska. Této 
ofenzívě bezprostředně předcházel sovětský útok poblíž Charkova, kde Rudá armáda pod vedením maršála S. K. 
Timošenka prorazila německou frontu (12. května 1942). Tyto akce byly zastaveny německou ofenzívou, která 
začala počátkem května útokem na Sevastopol (obsazen 3. července 1942) a Kerčský poloostrov (obsazen 15. 
května 1942). 

Hlavní ofenzíva byla zahájena 28. června 1942, kdy Němci zaútočili směrem na Voroněž a Kursk, 
mezi Charkovem a Kurskem prolomili sovětskou obranu a dostali se až k Staryj Oskol-Voroněž, odkud pokračovali 
směrem ke Stalingradu (dnešní Volgograd). Stalingrad byl původně jediným cílem, ale v průběhu července 
se Adolf Hitler rozhodl ovládnout i Kavkaz, čímž oslabil 6. armádu (generál Friedrich Paulus), která se nacházela 
severně od Stalingradu. Dne 12. července vznikl tzv. „stalingradský front“, což byla snaha opevnit Stalingrad. 
Velením obraných akcí před Stalingradem byl pověřen generál A. I. Jerjomenko. Přímo ve městě velel 62. 
armádě V. I. Čujkov a vrchní velení nad celým válčištěm měl až do začátku protiofenzivy Georgij Žukov. 

Dne 24. července padl Rostov do rukou německé 17. armády. První a čtvrtá tanková armáda uskutečnily v 
následujících šesti dnech průlom východním směrem přes Don a zatímco první armáda postupovala na jih, aby 
dosáhla Kavkazu, čtvrtá se otočila severovýchodním směrem, aby mohla podpořit Paulusovu 6. armádu při útoku 
na Stalingrad. Na čele této 6. armády postupoval XIV. tankový sbor generála von Weiterscheima. Byl to jediný 
tankový sbor v sestavě 6. armády a skládal se z 16. tankové divize, 3. a 60. pěší (motorizované) divize. Před touto 
„obrněnou pěstí“ Rusové ustupovali přes Don jak na sever, tak i na východ ke Stalingradu. Tento ústup, který byl 
zamýšlen jako operační, přerostl však u mnoha sovětských divizí v neorganizovaný divoký úprk. Na mnoha 
místech se projevila panika. Sovětské velení mělo jasný cíl. Udržet Stalingrad, město Stalinova jména v ohybu 
Volhy. 

Vlastní bitva 

Německý útok] 
 

Dne 17. června se generálplukovník Friedrich Paulus rozhodl zaútočit. Německá 6. armáda se 8. srpna dostala k 
„vnější obraně“ Stalingradu. Dne 21. srpna německé jednotky prolomily vnější obranu a překročily Don. O dva dny 
později se 6. armáda dostala k Volze (severně od Stalingradu), v této fázi se A. Hitler, patrně z prestižních důvodů, 
rozhodl opět posílit 6. armádu. Poté Němci, prakticky na předměstí Stalingradu, narazili na odpor 62. armády 
generála Čujkova. V této fázi bitvy německá armáda spálila dřevěné předměstské čtvrti, ale nepodařilo se jí 
dosáhnout výraznějších úspěchů. 

Dne 13. září byla sovětská frontová linie šest a v některých místech patnáct kilometrů od Volhy. Držely je divize 62. 
armády, jež měly k dispozici asi 60 tanků. Během tohoto dne Němci prorazili tuto obranu a podařilo se jim obklíčit 
jádro obrany - Traktorový závod a továrny Rudá barikáda a Rudý říjen (což mimo jiné znamenalo také to, že v 
traktorovém závodu byla ukončena výroba a opravy tanků, které zde probíhaly ještě na počátku samotné bitvy). 
Němci se snažili zaměřit svoji dělostřeleckou palbu na prostor ústředního přístaviště, kam byli každou noc z 
východního respektive levého břehu přiváženi vojáci a zásoby. Po 14. září se bitva rozpadla do nepřehledných a 
nelítostných pouličních bojů, které trvaly až do sovětského protiútoku. Během těchto bojů německá armáda ovládla 
téměř celý Stalingrad a koncem září se generál Paulus pokusil soustředěným útokem dobýt poslední bašty 
Stalingradu. K tak velkému manévru na obklíčení celého průmyslového komplexu mu však již nestačily síly. Dál 
pokračovaly vleklé a úporné pouliční boje. Sověti v této době ztratili kontrolu nad centrem města a jejich síly byly 
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rozděleny na dvě části. V jižní části bránili především podzemí tj. tunely a bunkry vykopané do západního břehu 
řeky Volhy, či rokli řeky Caricy, nedaleko přístaviště na Volze. 

 

Dne 14. října došlo k hlavnímu úderu německé armády, tento den byl nejkrvavějším dnem celé bitvy, po masivních 
náletech a dělostřeleckém útoku se Němci dostali do Traktorového závodu (čímž došlo k definitivnímu přerušení 
oprav a výroby tanků), čímž postoupili o téměř dva kilometry. Po tomto útoku sovětská armáda držela pouze úzký 
pruh u Volhy (v některých místech pouze 300 metrů). Tyto "poslední metry" se však ukázaly být rozhodujícími, mj. 
proto, že německé dělostřelectvo zde už nadále nebylo schopné poskytovat stejnou podporu útočícím jednotkám, 
ostřelováním cílů na odvrácených svazích. V tuto dobu také stanovilo sovětské velení heslo za "Volhou není žádná 
země". Ze Stalingradu byli odváženi pouze boje neschopní ranění, každou noc byly přiváženy další posily a 
munice. 

V tomto období držela 6. německá armáda zhruba čtyři pětiny Stalingradu. Dne 26. října se Vestfálcům 16. tankové 
a pěšákům 94. pěší divize podařilo dobýt předměstí Spartakovka, o které se tvrdě bojovalo již od srpna. Po tomto 
úspěchu ovládala německá armáda více než devět desetin Stalingradu. 62. armáda, jejímž velitelem byl 
generál Vasilij Ivanovič Čujkov, v tuto dobu bránila pouze několik továrních budov a několik málo kilometrů 
příkrého volžského břehu (západní resp. pravý břeh řeky). Jednalo se o velmi úzký pruh zničené země, nicméně 
celý štáb 62. armády včetně velitele odmítl evakuaci na levý břeh a bránil spolu s řadovými vojáky tento 
malý perimetr. 

Dne 11. listopadu Friedrich Paulus zaútočil znovu, uvědomoval si, že jde o poslední šanci dobýt město Stalingrad 
do příchodu zimy, 12. listopadu se jeho čtvrté tankové armádě podařilo výpadem dosáhnout břehů Volhy jižně od 
města a tím uzavřít obklíčení. Rozhodující obrat v boji to však nepřineslo. 

Sovětský protiútok 
 
 

Potom 19. listopadu už začal Stalinův protiútok. Aby mohl soustředit proti Stalingradu ty největší možné síly, snažil 
se Hitler ušetřit jednotky jinde. Spojil stepní frontu severně a jižně od města s jednotkami svých 
spojenců Rumunů (3. a 4. rumunská armáda), Maďarů (2. maďarská armáda) a Italů (8. italská armáda). 

Žukovův, Vasilevského a Stalinův plán umístil dva fronty, Jihozápadní (Vatutin) a Donský(Rokossovskij) západně 
od města s pěti pěšími a dvěma tankovými armádami. Tyto dva fronty udeřily na německé postavení 19. listopadu. 
Dne 20. listopadu se dal do pohybu Stalingradský front. Dne 23. listopadu se tyto jednotky v husté sněhové vánici 
setkaly u Kalače na Donu západně od Stalingradu, zde obsadily velmi důležitý most přes Don. Tento úder byl pro 
německou armádu velmi těžký, třetí a čtvrtá rumunská armáda byly v troskách, německá čtvrtá tanková armáda 
byla nucena ustoupit a šestá armáda zůstala pohřbena v sutinách na březích Volhy. Dne 22. listopadu obdržel 
generál Paulus rozkaz vydržet a očekávat další rozkazy. Byla to zřejmě Hitlerova pojistka proti ukvapenému 
ústupu. 

Po pečlivém zvážení situace poslal Paulus 23. listopadu ve 23 hodin 45 minut radiogram přímo Hitlerovi, ve kterém 
naléhavě žádal o povolení úniku z obklíčení. Hitlerova odpověď došla 24. listopadu ráno. Hitler nařizoval vytvořit 
frontu „kotle“ a stáhnout všechny na západ od Donu stojící části armády přes Don do „kotle.“ 

Dne 26. listopadu převzal velení nad skupinou armád Erich von Manstein, který se měl pokusit osvobodit 6. 
německou armádu v rámci vyprošťovací Operace zimní bouře. Manstein nepřivedl nové síly, jen převzal 
obklíčenou 6. armádu, rozbitou rumunskou 3. armádu, armádní skupinu Hollidt s posbíranými silami na Čiru a nově 
formovanou armádní skupinu Hoth. Jeho plánem bylo zaútočit ze západu skupinou generála Hollidta přímo 
na Kalač na Donu. Hothova armádní skupina měla mezitím udeřit z jihozápadu z prostoru kolem Kotelnikova a 
rozbít sovětské sevření. Čirská fronta měla krýt bok této záchranné akce. Pokud by to situace dovolila, měl 48. 
tankový sbor v součinnosti s 11. tankovou divizí, 336. pěší divizí a jednou polní divizí letectva podpořit Hothovu 
operaci útokem na severovýchod. 

Dne 12. prosince byla zahájena Mansteinova vyprošťovací ofenzíva v rámci Operace zimní bouře. Tankové divize 
musely překonat zhruba 100 kilometrů zasněžených stepí. Sověty tato ofenzíva překvapila. Stalin Jerjomenkovi 
poslal na pomoc 2. gardovou armádu. 16. prosince zaútočila Rudá armáda na italskou 8. armádu severně od 
Stalingradu, jejíž postavení prolomila. Mansteinovy tankové divize se zastavily 56 kilometrů od Stalingradu. 

 

Německé letectvo nebylo schopno v zimě zásobovat celou armádu. Pro udržení bojeschopnosti 
potřeboval Wehrmacht 750 tun zásob denně. Útoky rudého letectva, ostřelování přistávacích ploch, námraza, 
nejisté zimní počasí a letecké nehody způsobily dopravním silám Luftwaffe těžké ztráty. Bylo zaznamenáno asi 550 
totálních ztrát - to znamená, že třetina letounů i s posádkami se stala obětí počasí, stíhačů a protiletadlového 
dělostřelectva, či byla zničena ostřelováním letišť. Za celou dobu se letectvu podařilo přepravit pouze dvakrát 
stanovené minimální množství na přežití – 300 tun materiálu denně. Od 25. listopadu do 11. ledna se denně 
přepravovalo v průměru pouze 104,7 tun materiálu. Za toto období bylo zároveň odsunuto téměř 25 000 raněných. 
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Pro německou armádu znamenalo nedostatečné zásobování pohromu. Chyběly potraviny, zdravotnický materiál, 
zimní oblečení, střelivo i pitná voda. Vojáci byli vystaveni krutým podmínkám třicetistupňových mrazů, nedostatku 
potravin a sovětskému ostřelování. 

 

Sovětský voják mává Rudým praporem ve Stalingradu 

Navíc Rudá armáda v rámci Operace Prsten svými postupnými útoky stále více svírala smyčku kolem Stalingradu, 
německá vojska postupně zatlačila na východ až do stalingradských ruin. 24. prosince obsadila letiště v Tacinské, 
kde bylo na zemi zničeno 70 dopravních letadel. Počátkem ledna 1943 se příliv zásob zmenšil natolik, že denní 
dávka jídla pro obklíčené vojáky byla 50 gramů chleba. Ti umírali na následky podchlazení, podvyživení, nemocí i 
zranění. V improvizovaných ošetřovnách leželo za drastických podmínek 40 tisíc zraněných, kteří umírali bez 
lékařské péče, přičemž mrtví zůstávali na lůžkách, protože nebyla síla je pohřbít. Vojáci se živili masem ze 
zmrzlých koní a dokonce se uchylovali ke kanibalismu, když jedli maso ze svých zmrzlých spolubojovníků. Měli i 
velký nedostatek pitné vody, panovaly zde také velmi špatné hygienické podmínky, což vedlo k tomu, že mnoho 
vojáků onemocnělo úplavicí, nedostatečné oblečení a zima způsobovala omrzliny. 

Po 10. lednu, když padlo hlavní letiště uvnitř stalingradského perimetru, bylo přistávání natolik obtížné, že většina 
zásob se musela shazovat na padácích a již nebylo možné pravidelně evakuovat raněné. Ke dni 24. ledna téměř 
20 000 mužů leželo v improvizovaných, často nevytápěných lazaretech při venkovní teplotě -30 stupňů. 

Dne 8. ledna poslali Nikolaj Nikolajevič Voronov a Konstantin Konstantinovič Rokossovskij Paulusovi výzvu ke 
kapitulaci, v níž slibovali lékařskou pomoc a potraviny. Paulus kapitulaci nepřijal. Teprve několik dní před kapitulací 
požádal Paulus Hitlera o její povolení. Hitler však, zaslepen svým přesvědčením, kapitulaci odmítl se slovy: "Šestá 
armáda musí splnit svou svatou povinnost". Navíc ještě Paulusovi věřil a povýšil radiotelegraficky Pauluse 30. 
ledna do hodnosti polního maršála, prakticky očekával, že raději spáchá sebevraždu než by volil zajetí, neboť ještě 
žádný německý maršál se nevzdal nepříteli. Paulus se přesto 31. ledna vzdal. Poslední vojáci pod vedením 
generála von Strikera kapitulovali 2. února. V podzemí Stalingradu však zůstalo ještě asi 10 tisíc mužů, z nichž 
poslední se vzdali až počátkem března 1943. 

Celkové údaje] 

 

Zajatí němečtí vojáci procházejí kolem stalingradské sýpky (1943) 

Podle válečných deníků 6. armády a denních hlášení sborů se v kotli v polovině prosince nacházelo 230 300 
Němců a jejich spojenců, z toho 13 000 Rumunů. Kromě toho k tomuto datu deníky uvádějí i 19 300 ruských 
zajatců a přeběhlíků. Z těchto 230 300 důstojníků a vojáků bylo k 24. lednu 1943 letecky evakuováno 42 000 
raněných, nemocných a specialistů. 16 800 vojáků bylo podle sovětských hlášení od 10. do 29. ledna zajato. Při 
kapitulaci od 31. ledna do 3. února se podle sovětských údajů vzdalo 91 000 mužů, podle jiných údajů jich bylo na 
130 000. Podle nedávno odtajněných zpráv sovětské NKVD se po kapitulaci v podzemí Stalingradu nacházelo 
zhruba 10 tisíc německých vojáků, z nichž asi 2 tisíce padly při přestřelkách a 8 tisíc bylo zajato. 
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Mrtví vojáci ve Stalingradě 

Celkem 80 500 německých vojáků padlo na stalingradském bitevním poli, část z tohoto čísla jsou i těžce ranění, 
kteří zůstali v posledních dnech bez péče a stravy. 

Vojáci Wehrmachtu, kteří padli do zajetí, se nacházeli v žalostném stavu. Po dvanácti týdnech, kdy hladověli a byli 
vystaveni krutým mrazům ve stalingradském kotli, byli podvyživení a ztratili imunitu i vůči nemocem, které by za 
normálních okolností nebyly smrtelné. Tisíce jich zemřely již při pochodu do zajateckých táborů, další desetitisíce 
zemřely v důsledku totálního vyčerpání a nemocí v zajateckých táborech v okolí Stalingradu. Tam přežilo pouze 33 
tisíc mužů, kteří byli později transportováni na Ural a na Sibiř, kde pracovali v dolech. Do Německa se jich v 50. 
letech vrátilo pouze 6 tisíc . 

V Sovětském svazu se při zprávě o Paulusově kapitulaci na oslavu prvního nesporného sovětského vítězství ve 
válce rozezněly zvony na Kremlu. 

Po této bitvě byla 62. armáda přejmenována na 8. gardovou armádu. 

V Německu byl ve dnech 3. až 5. února 1943 vyhlášen celoříšský státní smutek, byly vyvěšeny černé prapory, byla 
zakázána filmová a divadelní představení apod. a zdůrazňovalo se, že tito Němci padli proto, aby německý národ 
žil.
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(Zpracovala L. Hrušková)
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