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CO PŘIPRAVUJEME 

Arteterapie během prázdnin- nabízíme možnost setkávání při tvůrčí činnosti i během prázdnin. Zájemci mohou 

kontaktovat  E. Zemanovou-723594459, J. Vápeníkovou606503434,Z.Zahrádkovou-606161859. 

Prázdninové setkávání- klientům, využívajícím sociálně aktivizační služby ale i dalším zájemcům nabízíme 

možnost pravidelného setkávání v prostorách Komunitního centra, Školní 2213, Česká Lípa . Přijít můžete v úterý, 

středu,čtvrtek v době od 10.00 do 16.00 hod. K dispozici jsou společenské hry, sportovní nářadí, můžete vyzkoušet 

paměťové cvičení či práci s PC. Nebo si jen přijít posedět a popovídat si při kávě nebo čaji.  Předem nás 

kontaktujte  na tel. 723594459, 606503434, 606161859. 

Rekondiční pobyt –Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizace Svazu tělesně postižených 

Česká Lípa pořádají rekondiční pobyt pro zdravotně postižené, seniory a další zájemce  ve dnech 27. Září – 4. Října 

2019 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Přihlášky k dispozici v Komunitním centru Česká Lípa a Doksy 

nebo na www.stp-cl.cz. 

Znakový jazyk- kurzy znakového jazyka budou pokračovat o září v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. 

Výuka bude probíhat vždy v úterý od 15.00. Zájemci se mohou hlásit na tel. 723594459, 606503434, 606161859. 

Datum zahájení bude upřesněno. 

Práce s PC pro začátečníky- zájemci o kurz práce s PC pro začátečníky se mohou hlásit  na tel. 723594459, 

606503434, 606161859. Kurz má 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Zahájení podle počtu zájemců v září. 

Termín bude upřesněn. 

(Poskytování základních činností sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

finančně podpořil Liberecký kraj a město Česká Lípa). 

http://www.stp-cl.cz/


 

NABÍDKA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Pokud by měl někdo zájem o kompenzační pomůcku- čtyřkolové chodítko se sedačkou- může kontaktovat paní 

Hypšovou na tel.773938663. Cena dohodou. 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

 JUBILEJNÍ DEN DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených  Česká Lípa o. p. s. uspořádalo dne 31.  května 2019 jubilejní 15. ročník Dne dětí se 

zdravotním postižením v rekreačním středisku TJ Termit Doksy. Záštitu nad akcí převzali: Ing.Jitka Volfová, 

statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města Česká Lípa, Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, resort 

školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Václav 

Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, ing. Jaromír Kohlíček, CSc.,poslanec EU a ing. Karel Kapoun, Doksy. 

   Od časných ranních hodin ožil  celý areál čilým ruchem- připravovaly se stanoviště disciplín, prezence účastníků, 

prostory pro vyhlašování cen. Od půl deváté začaly autobusy přivážet účastníky setkání – žáky Speciální školy 

Jižní ul. Česká Lípa a jejich doprovod, klienty Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa a jejich doprovod. 

Přišli žáci Základní školy K. H. Máchy Doksy v doprovodu Mgr. Pavly Novákové, další účastníci přicházeli 

postupně. Studenti Obchodní akademie Česká Lípa se jako tradičně ujali funkce rozhodčích u patnácti soutěžních 

disciplín. Pomáhaly i studentky Střední zdravotní školy z Ústí nad Labem(letos po čtvrté), členové Místní 

organizace tělesně postižených Česká Lípa a další dobrovolníci. 

    Soutěžící po svém příchodu obdrželi koláč(od tradičního sponzora Jizerských pekáren -pekárny Lípa s.r.o), 

pitíčka, klíčenku, magnetku s tématem  Dne dětí. 

   O půl desáté  za účasti  Mgr. P. Tulpy, P. Hozáka, radního města Doksy a ředitele Kultura Doksy, V. Větrovce, J. 

Tvrdíka, Z. Šafránka, strážníků MP Č. Lípa , Mgr. P. Novákové, Mgr. J. Nedvěda ze SZŠ Ústí n.Labem, Mgr. 

Hoskovcové a  Mgr. Rážové z OA Č. Lípa proběhlo slavnostní zahájení jubilejního 15. ročníku Dne dětí se 

zdravotním postižením. Byli představeni všichni ti, kteří převzali nad akcí záštitu a rovněž všichni sponzoři, bez 

jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit. Poděkování organizátorů za podporu a pomoc převzali Mgr. P. 

Tulpa,za ing. E. Burešovou  P. Hozák, dále pak Mgr. P. Nováková a Mgr. J. Nedvěd. 

     Mgr. P. Tulpa vyjádřil poděkování  organizátorům akce a popřál všem přítomným krásně prožitý den. Připojili 

se i další P. Hozák a Z. Šafránek. 

   Pak už se rozeběhly soutěžní disciplíny, návštěvníci vedle soutěží mohli využít možnosti prohlédnout si vybavení 

městské policie, strážnici J. Tvrdík a Z. Šafránek odpovídali na zvídavé dotazy, dále pak probíhalo malování na 

obličej(D. Hegerová, J. Bínová) a  canisterapie pod vedením koordinátorky M. Křupalové. 

   Posilnit se všichni mohli opečenými buřty(zajišťovali pp. Zeman, Vápeník, Kratochvíl a studentky SZŠ Ústí 

n.L.). Pro všechny pak byly připraveny nafukovací balonky. 

 Po skončení soutěží následoval oběd a pak vyhodnocení a předávání cen. Soutěžící byli rozděleni do  pěti 

kategorií, zvlášť dívky, zvlášť chlapci, v každé kategorii obdrželi první tři věcné ceny a dále si pak mohli vybírat 

z cen vystavených na stolech na terase. Všichni ostatní si mohli vybírat po jedné z věcí. Vyhrával tak každý. 

Všichni  účastníci  obdrželi účastnický list a medaili. 

   Kolektiv rekreačního střediska TJ Termit pod vedením H. Hartigové připravil všem účastníkům  domácí 

prostředí(tak jako ve všech předchozích čtrnácti ročnících) a 148 zúčastněných se již těší na další ročník. 



Poděkování patří organizátorům i sponzorům(Liberecký kraj, město Doksy, město Česká Lípa, Jizerské pekárny-

pekárna Lípa s.r.o., OV KSČM Č. Lípa,Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., RS Termit, ing. J. Kohlíček CSc., ing. 

K. Kapoun, Květinářství Marcela Doksy, J. Bínová a pacienti Diganostiky s.r.o Česká Lípa, F. Novák, B. 

Bezděková Č. Lípa). 

NEJEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ SOUTĚŽILI VE STARÝCH 

SPLAVECH. 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. pořádalo ve dnech 28. -29. června 2019 již 18. ročník Krajských 

sportovních her osob se zdravotním postižením. 

Záštitu nad akcí převzali: ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města Česká Lípa, ing. 

Eva Burešová, starostka města Doksy, Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa, ing. Jaromír Kohlíček, 

CSc. ,poslanec EP a ing. Karel Kapoun. 

    Podruhé se místem setkání zdravotně postižených při sportovním klání staly Staré Splavy. Prostory pro 15 

soutěžních disciplín propůjčil oddíl kopané TJ St. Splavy, který dal pořadatelům k dispozici nejen staré  fotbalové 

hřiště, ale i zázemí hřiště nového. Díky p. O. Beránkovi, který plochu hřiště a jeho okolí perfektně připravil, bylo 

možné vedle soutěžních stanovišť postavit i stany, které mohli soutěžící využít k odpočinku a úkrytu před 

sluníčkem(na začátku bylo zajištěno osvěžení vzduchu pro sportovce  závlahou hřiště)..  Rozhodčí u disciplín měli 

k dispozici stolky , slunečníky a židle.  Všichni přítomní měli možnost využít nabídku nápojů a dalších dobrot 

v kiosku na fotbalovém hřišti.  

    Ubytování účastníků a vyhodnocení sportovních her bylo zajištěno v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. 

Pořadatelé zajistili autobusovou dopravu účastníků z Liberce, Jablonného v Podj. ,Mimoně a České Lípy do 

Starých Splavů a zpět. Pro ubytované účastníky byla zajištěna kyvadlová  přeprava mikrobusem z hotelu na 

fotbalové hřiště a zpět.    

Od časného pátečního rána ožily prostory hřiště přípravným ruchem-chystala se stanoviště pro 15 soutěžních 

disciplín( střelba ze vzduchovky, šipky, oštěp, disk, koule, hod sirkou, chůze na zvuk, jízda na mech, vozíku, 

slalom s láhví, hod ponožkou, kroužky, hod na kostky, hod granátem na cíl, kuželky, hod válečkem), stavěly se 

stany, slunečníky, připravovaly se lavice i karimatky pro posezení(nebo poležení) ve stanech. 

  Od půl  deváté  přijížděli první účastníci, kterých se nakonec sešlo 165. Každý z příchozích obdržel tradiční 

koláček-dar Jizerských pekáren-pekárny Lípa s.r.o, účastnický list, magnetku s motivem sportovních her a závěs na 

klíče. Poprvé se akce účastnili klienti Dolmenu Sokolov i klienti Denního stacionáře z Hradecké ul. v Č. Lípě. 

Další účastníci byli z Ústí n.L., Děčína, Českého Dubu, Doks, Zákup,Nového Oldřichova, Kravař-Sezímek, Jestřebí 

, Zahrádek  i V. Grunova. 

   Slavnostní zahájení 18. Krajských sportovních her proběhlo v 10.00 hod. za účasti ing. E. Burešové, ing. K. 

Kapouna, V. Větrovce, členů MP Č. Lípa J. Tvrdíka a Z. Šafránka, M. Hudakové z Levicového klubu žen Zákupy,  

M. Švehlové-KO STP Liberec a O. Beránka-oddíl kopané TJ St. Splavy. Organizátoři přivítali všechny přítomné, 

předali květiny z květinářství Marcela Doksy(náš dlouholetý sponzor),seznámili je se sponzory a programem akce. 

Hosté popřáli všem soutěžícím úspěšné zvládnutí her a příjemný pobyt ve Starých Splavech. Na závěr pak E, 

Zemanová spolu s J, Vápeníkovou předali Poděkování za dlouholetou pomoc a podporu J. Tvrdíkovi a Z. 

Šafránkovi-MP Č. Lípa, LK žen Zákupy a F. Novákovi z Č. Lípy. 

   Pak už se naplno rozeběhly jednotlivé soutěže. Bylo zajímavé sledovat, jak se u jednotlivých stanovišť vytvářejí 

skupinky soutěžících, kteří se vzájemně povzbuzují a přejí si co nejlepší výsledky. Ve volných chvílích mohli 

soutěžící využít přítomnosti canisterapeutek M. Křupalové a I. Lebedové a jejich canisterapeutických psů. 



   O občerstvení přítomných se starali J. a P. Hanušovi v kiosku na hřišti, oběd ve formě dvou kuřecích řízků(ještě 

teplých) zajistil P. Jelínek a jeho restaurace Na rybníčku ve St. Splavech. Po polední pauze soutěže pokračovaly až 

do 15.00 hod. Po  jejich skončení začali rozhodčí zpracovávat výsledky. 81 ubytovaných soutěžících se postupně 

přepravilo do hotelu Bezděz, kde mohli využít možnost vykoupat se v hotelovém bazénu. Pro další účastníky přijel 

autobus, který je dopravil do České Lípy. 

   Pořadatelé pak spolu s rozhodčími sklidili jednotlivá soutěžní  stanoviště i postavené stany(které v průběhu dne 

využívali soutěžící k odpočinku) a část věcí převezli členové MP do Č, Lípy. 

   Po večeři v hotelu Bezděz byl pro účastníky připraven společenský večer s hudbou, který se konal za podpory 

Ochranného svazu autorského Praha. Všem zúčastněným se společenský večer moc líbil. 

   Organizační tým mezi tím připravil vyhodnocení soutěže jednotlivců (kategorie ZP muži x ženy, vozíčkáři, 

mladší i  starší děti-chlapci x dívky; zdraví soutěžící) i soutěžních družstev(těch bylo 27).Pro každého jednotlivce 

na 1. -3. místě byly připraveny diplom, věcná cena a medaile;v soutěži družstev prvních 5 obdrželo věcnou cenu a 

diplom; 6.-10. družstvo diplom a tužku. Ceny byly připraveny i pro nejmladšího a nejstaršího soutěžícího. 

   Slavnostní vyhodnocení a předávání cen proběhlo v Kongresovém sálu hotelu Bezděz  v sobotu 29. 6. 2019. Celý 

program zahájilo taneční vystoupení mistrů České republiky ve standardních a latinsko-amerických tancích  Alice 

Zástavové a Šimona Vápeníka., kteří přítomným předvedli ukázky standardních i latinsko-amerických tanců. 

Každé jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem. Organizátoři pak poděkovali p. G. Vysloužilové a 

celému kolektivu hotelu Bezděz a předali květiny. Pak už následovalo předávání cen soutěžícím, kterého se 

ochotně ujali-místostarosta města Doksy J. Holub, členové MP Č. Lípa J,Tvrdík a Z. Šafránek a za  OV KSČM Č. 

Lípa J. Jirák. Jakmile byly předány ceny soutěžícím , nejmladším účastníkům(B. Uhrecká, J. Šťastný) a nejstarší 

účastnici(Z.Píchová) pořadatelé pozvali na podium všechny rozhodčí u disciplín a poděkovali jim za jejich pomoc 

malým dárkem a kytičkou. 

   Velké poděkování přítomných patřilo E. Zemanové, hlavní organizátorce celé akce. Vedle kytičky jí přítomní 

poděkovali bouřlivým potleskem. Poděkováno bylo i dalším členům organizačního týmu-J.Bínové, D. Hegerové, J. 

Vápeníkové a Z. Zahrádkové. 

Po skončení vyhodnocení měli přítomní možnost se vyjádřit k celému průběhu akce. Všem se akce líbila, i proto, 

že pro všechny byly nastaveny rovné podmínky, nikdo nebyl diskriminován pro svůj handicap a svými výkony 

zdravotně postižení v mnohých případech předčili své zdravé spolusoutěžící.Všichni a těší se na další ročník v r. 

2020 ve stejném prostředí. 

   Akce takovéhoto rozsahu by nebyla možná bez podpory sponzorů. Poděkování organizátorů patří: Krajskému 

úřadu Libereckého kraje, městu Doksy, městu Česká Lípa, Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., hotelu Bezděz 

Staré Splavy, OV KSČM Česká Lípa, Centru pro zdravotně postižené LK o.p.s.,ing. J.Kohlíčkovi,CSc.,ing. K. 

Kapounovi,  Dárkovně D. Havlíčka N. Bor, A. Končelové-občerstvení-zmrzlina Stružnice, V. Tuvorové-Tumag 

Liberec, MěÚ Jablonné v Podj.,Květinářství Marcela Doksy,OSA Praha, HVP a.s.,oddílu kopané TJ Staré Splavy, 

O. Beránkovi, Š.Rikowské-penzion Nový Mlýn, P. Jelínkovi a restauraci Na rybníčku St. Splavy a dalším 

organizacím i jednotlivcům, kteří nechtějí být jmenováni. 

   Za zdařilý průběh sportovního klání patří poděkování rozhodčím-J. Tvrdíkovi, Z. Šafránkovi, L. Chalupové, J. 

Řehořkové, Z. Duchoňové, V. Větrovcovi, J. Branišové, V. a M. Landovým, D. Hejlové,E. Kmínkové,V.  

Řežábkové, J. Jirákovi, F. Novákovi, J. Ježkovi, M. Voborníkové, M. Janouchové, I. Makulové, L. a Š. 

Vápeníkovým, S.,J. a A. Zástavovým, L., V. aj.   Poláčkovým, H. Baculové, M. Hudakové, Z. Laušmanové, J. 

Paďourové, F. Sobotkovi, V. Mikšovské, H. a J. Slavíkovým, M. Novotné, L. Hruškové.  Dále pak O. Beránkovi, J. 

Bínové, E. Zemanové, J. Vápeníkové, Z. Zahrádkové. 

Těšíme se na shledanou na 19. ročníku Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením v r. 2020. 



 

 

NOVINKY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

DÁLNIČNÍ POPLATKY PRO OZP OPĚT JINAK 

Vážení přátelé,  

v informaci č. 24/2019 jsme vás informovali, že Ministerstvo dopravy ČR, v rámci změny systému elektronické 

platby dálničních poplatků, navrhuje, aby každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P si mohl zaregistrovat bezplatně 

jeden automobil, který bude vyňat z platby dálničních poplatků s tím, že v zásadě bude jedno, kdo v tu chvíli v 

automobilu sedí. Byla to obdobná úprava, jako je na Slovensku. Zároveň jsme vás informovali, že bude zvláštní 

režim pro děti, které mají zhoubný nádor nebo hemoblastózu.  

Se změnou ministra dopravy však došlo také k rozhodnutí o změně evidence dálničních poplatků. Sice nebude 

nadále používána dálniční známka, ale celý systém bude opět výrazně změněn. Ministerstvo dopravy ČR předložilo 

pozměňovací návrh k návrhu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sněmovní tisk č. 409, který 

naleznete v odkaze pod textem.  

Ministerstvo dopravy ČR opouští původně dojednaný systém nahlášení vozidel, která budou vyjmuta z platby 

dálničních poplatků. Vozidla držitelů průkazů ZTP a ZTP/P nebo nezaopatřeného dítěte léčeného pro onemocnění 

zhoubným nádorem, nebo hemoblastózou, již nebudou evidována. Samozřejmě, že na držitele průkazu ZTP a 

ZTP/P se nadále bude vztahovat osvobození od dálničních poplatků, a to ze zákona. Elektronický systém však bude 

evidovat všechna vozidla, která projedou a nebudou mít zaplacené dálniční poplatky.  

Z textu zdůvodnění je zřejmé, že i nadále budou probíhat kontroly v terénu, kdy jak policie, tak celníci budou 

zastavovat vozidla a kontrolovat, zda mají zaplaceno za použití dálnice (zpoplatněné pozemní komunikace) nebo 

zda jsou od poplatku osvobozena. To je ale v rozporu s původním zdůvodněním „videotallingu“, kdy hlavním 

důvodem pro zavedení tohoto systému byla skutečnost zefektivnění kontroly pomocí porovnávání SPZ 

(zaznamenání SPZ projížděných vozidel a porovnání s databází registrovaných SPZ – má zaplaceno nebo je 

osvobozen) a zrušení kontrol v terénu.  

Pokud bude systém SFDI funkční budou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P pravidelně dostávat pokuty. Čím častěji 

budou po dálnicích jezdit, tím více pokut obdrží. Budou muset jezdit na úřad a dokazovat, že mají oprávnění 

dálnici bezplatně používat. Domníváme se, že stejně jako v případě, kdy nebyla v systému registrována vozidla 

převážející onkologicky nemocné děti, je návrh velmi problematický a hrozí nebezpečí, že budeme pořád 

obtěžováni policií.  

PŘÍSTUPNOST VYSÍLÁNÍ ČT PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ 

dovolujeme si Vás informovat o aktivitě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých s Českou televizí o 

překladech do češtiny všech cizojazyčných vstupů, které slovem obdrží Česká televize. S dovolením vedení SONS 

Vás informujeme o této důležité věci.  

V září 2012 se prezident SONS obrátil se zdvořilou žádostí na generálního ředitele České televize, aby zvážil 

možnost překládat slovem do úředního národního jazyka cizojazyčné zpravodajské vstupy tak, jak tomu bylo 

přibližně do roku 2011 a jak to činí všechny světové televizní stanice. Vedoucí zpravodajství ČT blahosklonně a 

otcovsky odpověděl, že je nutné vzdělávat národ. Uvedl také, že ČT se snaží uspokojovat potřeby jejích vážených 

nevidomých diváků. V praxi se však nic nezměnilo. V únoru a v březnu 2013 proto SONS ve své síti oblastních 

odboček provedla anketu s otázkou "Vadí mi, když se v televizním zpravodajství cizojazyčné vstupy nepřekládají 

do češtiny?". Z 508 respondentů pouze čtyřem praxe ČT nevadila. V květnu 2013 jsme tuto skutečnost generálnímu 

řediteli ČT sdělili, včetně další podpůrné argumentace (v jednom ze sledovaných týdnů se ve zpravodajství ČT 

mluvilo čtrnácti jazyky). Jelikož se nám už žádné odpovědi nedostalo, obrátili jsme se na dozorující orgány: na 

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a na Radu pro Českou televizi (pozor, jedná se o dvě různé instituce s 



velerozdílnými pravomocemi). U Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsme byli vyslyšeni, nicméně zároveň 

poučeni, že tato Rada nemá České televizi co přikazovat. Rada pro Českou televizi má sice ČT co přikazovat, ale 

soudí, že není třeba cokoli měnit. Pokračovali jsme u ochránkyně práv, jejíž pracovnice přesně pochopily, oč nám 

jde, že nechceme z televize dělat rádio a že nám jsou odpírány informace v důsledku jinde ve světě nevídané praxe. 

ČT zřejmě ochránkyni práv vyhodnotila jako partnera či protivníka pozoru nehodného a veškerá jednání zamrzla. 

To už se psal rok 2016 a IX. celostátní shromáždění SONS přijalo k počínání ČT poměrně ostře laděné prohlášení, 

které sdělovací prostředky ignorovaly díky existenci daleko zajímavějších skandálů a kauz. Po poradě jsme se s 

právním útvarem ochránkyně práv jsme se rozhodli, že nezbude než Českou televizi žalovat pro diskriminaci. 

Háček byl však v tom, že takovou antidiskriminační žalobu smí podat pouze fyzická osoba. Žalobu podal Mgr. 

Václav Polášek, volený statutární představitel SONS.  

První soudní jednání proběhlo dne 4. prosince loňského roku za účasti asi 25 osob z našich řad, které svou 

přítomností a příkladným korektním chováním soudci sdělili, že stojí pevně na straně žalobce. Soudce vyslechl 

argumenty obou stran a doporučil, aby spor žalobce a žalovaná vyřešili formou mimosoudního ujednání v podobě 

přiměřeného kompromisu; soudce očekává, že obě strany ze svých výchozích stanovisek poněkud ustoupí a dojdou 

k vzájemné dohodě. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, rozhodne soud.  

Dne 8. ledna 2019 jsme se v souladu s pokynem soudce sešli v České televizi na prvním jednání. ČT opět 

vyzdvihla zvukový popis použitý ve zpravodajství jakožto nástroj k řešení celého problému. Postoj žalobce v této 

věci je následující: „ČT si již mnohokrát vyslechla naši zásadní tezi a to, že nechceme audio popis tam, kam 

nepatří, tedy do zpravodajských relací, a toho se držíme. Ale televize zase trvá na „vzdělávání národa aj.“ a 

neustále se snaží situaci řešit „vylepšováním“ audio popisu. Jednání vyústilo v příslib právní zástupkyně ČT, že 

připraví návrh řešení; tento návrh jsme právě obdrželi.  

A tady nastává chvíle, kdy i Vy všichni můžete přispět k rozhodnutí, zda žalobce návrh České televize přijme či 

odmítne nebo připraví protinávrh. Nezapomínejme, že tu nejde jen o kauzu občana Václava Poláška, který se 

domáhá svého práva, ale o věc nás všech, které žalobce v soudním sporu zastupuje.  

20. února předložila ČT čtyřbodový návrh, který téměř 80 % respondentů SONS v anketě odmítlo a pouhých 20 % 

respondentů přijalo. Toto referendum ukázalo České televizi převažující náladu české nevidomé a slabozraké 

veřejnosti a žalobce usoudil, že díky tomu vznikne pravděpodobně prosto pro vyjednání příznivějšího kompromisu, 

než byl původní návrh ČT. To vše se odehrálo koncem dubna a začátkem května. Nakonec došlo k dohodě mezi 

SONS a ČT o mimosoudním vyrovnání a k dohodě.  

Dohoda obsahuje pět článků.  

V prvním článku je uvedena podstata žaloby. Druhý článek popisuje setkání u mediátorky; je slovem stvrzena první 

verze dohody o mimosoudním smíru a dojednání o tom, oč má být ještě doplněna a jak upřesněna.  

Článek 3 obsahuje nejpodstatnější součást dokumentu, takže stojí za víceméně věrné ocitování:  

"Mgr. Polášek a Česká televize se shodli v tom, že nemají zájem řešit vzájemný spor nadále soudní cestou a proto 

vyústilo jednání mezi Českou televizí a Mgr. Poláškem ve vzájemnou Dohodu o uzavření tohoto mimosoudního 

smíru: Česká televize bude zařazovat do vysílání pořad "Zprávy ve 23" s přemluvením cizojazyčné promluvy do 

češtiny, a to pilotně v průběhu měsíce května 2019 s garancí od června 2019.  

Česká televize zařadí podcast, tedy zvukovou formu k pořadu Události, přístupnou na webu České televize, a to do 

21:00 téhož dne. Cizojazyčné promluvy v podcastu budou přemluveny do češtiny. Podcast bude pilotně zařazován 

od června 2019, s garancí od července 2019. Česká televize využije platformu audio popisů jako technickou 

platformu pro vysílání pořadu Události. Audio popisy budou obsahově vybaveny tak, aby byly kvalitnější a 

vyhovovaly informačně lépe osobám se zrakovým postižením:  

Odstraněno bude rušivé popisování záběrů a čtení jmen vyjadřujících se osob přes text reportáže.  

Bude doplněn zvukově srozumitelný český hlasový překlad u cizojazyčných vyjádření. Pro audio popisy bude 

vyčleněna osoba s redakčním oprávněním, která bude na informační hodnotu "nových" audio popisů dohlížet. 

Opatření dle tohoto bodu bude pilotně realizováno od srpna 2019, s garancí od září 2019.  



Shrnuto a podtrženo: ve zprávách v sedm večer uslyšíme český překlad cizojazyčných zpravodajských vstupů 

přijatých slovem na zvukové stopě audio popisu. V devět si budeme moci přehrát na internetu více či méně věrnou 

reprízu hlavních zpráv s českým přemluvením cizojazyčných vstupů bez použití speciální stopy (češtinu uslyší 

každý). A nakonec v jedenáct večer uslyšíme čerstvé zprávy s českým přemluvením cizojazyčných vstupů opět pro 

všechny.  

Rudolf Volejník  

K této informaci byl použit text viceprezidenta SONS pana Rudolfa Volejníka. Považujeme za nutné, aby o tomto 

řešení byli informováni všichni lidé, kteří mají těžké problémy se zrakem.  

 

METODICKÝ POKYN ASISTENCE VE ZDRAVOTNICKCÝH ZAŘÍZENÍCH 

NRZP ČR již dlouho usiluje o to, aby v lůžkových zdravotnických zařízeních mohli osobám, které jsou příjemci 

příspěvku na péči ve II. – I V. stupni, pomáhat při některých úkonech jejich pečující osoby. Jde o to, že při 

hospitalizaci, delší než dva měsíce, je pozastavena výplata příspěvku na péči, ale hlavně, že osoby s těžkým 

postižením potřebují poměrně intenzivní a častou pomoc při jídle, polohování, hygieně a podobně. To všechno 

pečující osoby obstarávají svým osobám blízkým v jejich přirozeném domácím prostředí. Problém nastává, když 

osoba, o kterou je pečováno, musí na nějaký čas do nemocnice. Zdravotnická zařízení nemají dostatek pracovníků, 

aby dokázali zajistit všechny potřebné úkony, které osoby se zdravotním postižením potřebují. Přitom pečující 

osoby tyto věci umí velmi dobře.  

Jsme přesvědčeni o tom, že je potřebné, aby pečující osoby pomáhaly svým blízkým i v době hospitalizace, protože 

můžou vykonávat pomoc při stravě, při hygieně, zajistit nákupy, polohovat tyto osoby a podobně. To všechno 

pečující osoby umí a zdravotnický personál by se mohl věnovat jiné potřebné práci. Při jednáních na MZ ČR jsme 

došli k názoru, že žádný zákon de facto nebrání tomu, aby pečující osoby mohly pomáhat svým blízkým. Je potřeba 

pouze, aby jednotlivá zdravotnická zařízení měla ve svých organizačních řádech ukotvenou možnost výpomoci 

pečujícími osobami.  

Byli jsme požádáni MZ ČR, abychom připravili metodický pokyn, který by byl závazný pro zdravotnická zařízení a 

určoval by základní mantinely pobytu pečujících osob ve zdravotnických zařízeních při pomoci svým blízkým. 

Návrh uvedeného metodického pokynu naleznete v odkaze pod textem. Budeme rádi, když se nám k uvedenému 

textu vyjádříte, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz. O tomto metodickém pokynu budeme dále jednat s MZ ČR a 

věříme, že se nám podaří tuto věc dotáhnout do konce. Efekt takového kroku by byl výhodný pro zdravotnictví, 

protože by částečně zlepšil situaci při poskytování péče v nemocnicích. Pomohl by osobám, které potřebují 

každodenní péči při základních životních potřebách a současně by zůstal pravidelný kontakt mezi pečující osobou a 

osobou blízkou, o kterou pečuje. Současně by pečující osoby nebyly ve stresu, že bude pozastavena výplata 

příspěvku na péči.  

Vážení přátelé, věřím, že se s návrhem metodického pokynu seznámíte a případně nám napíšete váš názor. 

Samozřejmě, že pečující osoby by musely respektovat pokyny zdravotnických pracovníků, v případě výkonu 

zdravotnických úkonů.  

V. Krása,předseda NRZP ČR 

(Převzato z materiálů NRZP) 

 

 

 



HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Slovenské národní povstání 

Slovenské národní povstání (známé také pod zkratkou SNP, slovensky Slovenské národné povstanie) bylo ozbrojené 

vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru druhé světové války. Hlavními veliteli povstání byli generálové 

Rudolf Viest a Ján Golian. Centrem povstaleckého území se stala Banská Bystrica. Po jejím obsazení německými silami 27. 

října 1944 přešla menší část povstalců do partyzánské války, se svými základnami roztroušenými v pohořích středního 

Slovenska (Nízké Tatry, Velká Fatra, Javorníky, Kremnické vrchy, Slovenské rudohoří aj.). V SNP bojovalo, kromě Slováků, 

také přibližně 2000 Čechů. Dále v něm bojovali Poláci, Rumuni, Rusíni, Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugoslávci a další. 

Významnou podporu povstání znamenalo působení vojáků letecky dopravených na povstalecké území; šlo zejména o vojáky a 

partyzány ze SSSR. Povstání bylo podporováno i leteckými dodávkami materiálu, hlavně ze SSSR, v menší míře i od 

západních spojenců.  

Situace na Slovensku před SNP  

Od jara 1944 vedly skupiny politiků na Slovensku úvahy o dalším osudu země. Postupně nabýval vrchu názor, že není možné 

pasivně čekat na konec války (o úspěchu nacistů si už nedělal nikdo iluze) a že je třeba připravit akci, která by nejen 

napomohla postupu Rudé armády, ale likvidovala i ostudné spojení Slovenské republiky s nacisty a tím se pokusila 

rehabilitovat slovenský národ. Povstání iniciovala ilegální Slovenská národní rada, ve které měla velký vliv komunistická 

strana Slovenska. Vojenský převrat měl vypuknout, až se přiblíží Rudá armáda, posléze měli vojáci dvou pěších divizí 

bránících linii na východním Slovensku navázat styk se sovětskými vojsky a umožnit jim přechod přes komplikovaný terén 

Karpat, přinejmenším na střední Slovensko. Sovětská vojska by tak vpadla do týlu německých vojsk ve východních Karpatech, 

čímž by výrazně narušila ústupové plány 1.tankové armády. Území Slovenska by se tím výrazně ušetřilo před hrůzami války.  

Benešova koncepce přípravy SNP  

Obnovu československého státu začala exilová Benešova vláda připravovat již v létě 1942. Předběžná jednání se západními 

spojenci o vojenskou pomoc Slovenskému povstání začaly koncem roku 1942. Jednání však uvízla na mrtvém bodě. Britové 

odmítli vyčlenit síly čs. letectva pro připravovanou akci a proto se v květnu 1943 Beneš obrátil pro pomoc k USA. Žádal o 

přepravu vojenského materiálu a osob před vypuknutím povstání, stejně jako přepravu 1000 čs. vojáků na povstalecké území a 

podpůrný zásah výsadkářů a amerického letectva. V první polovině roku 1943, kdy úvahy o možné československo-sovětské 

spojenecké smlouvě byly v plném proudu, zasáhl do československých žádostí o vojenskou pomoc Sovětský svaz. Z vlastní 

iniciativy nabídl čs. vojenským činitelům pomoc. Na tyto sovětské podněty čs. ministerstvo národní obrany nereagovalo, neboť 

stále počítalo s britskou pomocí. Protože se však britský zdrženlivý postoj nepodařilo zvrátit, byla od července a srpna 1943 

zahájena jednání se SSSR. Prezident Beneš již 20. února 1943 žádal slovenské odbojáře, aby objasňovali slovenské veřejnosti 

nepříznivé postavení, do kterého se slovenský lid v očích demokratického a kulturního světa dostal. Jedině boj čs. emigrace za 

obnovu ČSR "zachrání Slovensko a Slováky, aby nebyli pokládáni na konci války za poražený národ". V česky a slovensky 

proneseném rozhlasovém projevu ze dne 13. března 1943 ke Slovákům je čs. prezident vyzval, aby potírali Tisův 

klerofašistický režim a podporovali osvobozenecké úsilí Spojenců. Zároveň upozornil na možné další slovenské územní ztráty 

v případě, že v Maďarsku vypukne protifašistický převrat dříve než na Slovensku. Československu mohly být způsobeny 

vážné územní ztráty - od Maďarskem uchvácených oblastí, až po celé Slovensko. Z těchto důvodů mělo pro čs. vládu povstání 

na Slovensku mimořádný mezinárodněpolitický význam. Povstalecké vystoupení mělo před celým světem stvrdit slovenskou 

negaci ze dne 14. března 1939. Před vánocemi 1943 byla v Bratislavě podepsána tzv. Vánoční dohoda, která sjednotila 

zejména demokratický a komunistický odboj, společně se zástupci občanských stran a sociální demokracie. Vznikla tak 

Slovenská národní rada, která se stala vůdčím orgánem přípravy a vedení povstání a byla předurčena k převzetí politické moci 

na Slovensku po svržení vlády Josefa Tisa.  

1.plán SNP československé vlády  

Dne 25. listopadu 1943 čs. vláda vydala první plán na vojenské povstalecké vystoupení na Slovensku - nastolení 

československé svrchovanosti. Povstání mělo proběhnout nejpozději při kapitulaci Maďarska, nebo pádu Německa. Dne 3. 

února 1944 Beneš ve zmíněném projevu ve Státní radě v souvislosti s přípravou povstání již mohl konstatovat, že současný 

vývoj na Slovensku jej naplnil "přímo nečekaným uspokojením". Na jaře 1944 Štáb pro vybudování branné moci při 

ministerstvu národní obrany dokončil obecné směrnice pro vojenskou akci na Slovensku. Pro plány vojenského povstání, 

řízeného londýnským ministerstvem obrany, se podařilo získat skupinu slovenských důstojníků v čele s pplk. Jánem Golianem. 

Konspirativní Slovenské vojenské ústředí pracovalo v budově Velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici. K definitivnímu 

ustanovení vojenského a politického vedení povstání došlo 14. května, kdy byl pplk. Golian jako velitel Slovenského 

vojenského ústředí (SVÚ) pověřen Benešem k vedení vojenských akcí na Slovensku.  



Po zvýšení aktivity partyzánů vyslaných z Ukrajiny, nevídaném teroru nejen proti německému civilnímu obyvatelstvu, ale také 

příslušníkům Hlinkovy gardy a některým katolickým kněžím, došlo k zhroucení bezpečnosti Tisova Slovenského štátu. Proto 

byla klerofašistická vláda nucena vyhlásit 12. srpna na celém území stanné právo. Zavražděním všech členů německé vojenské 

mise vracející se z Rumunska partyzánskou skupinou kpt. Veličky a dalšími vojenskými incidenty, dospěla situace na 

Slovensku do kritického stavu. Německý vyslanec v Bratislavě Hanns Ludin požádal o německý vojenský zásah. Ten byl 

nakonec slovenským prezidentem Tisem schválen. Ukrajinský štáb v Kyjevě, který vysílal během léta partyzánské jednotky na 

Slovensko, v konečném důsledku přivolal do země německá vojska před dokončením příprav povstání čs.vládou. Již 26. srpna 

1944 ministr vnitra slovenské vlády Alexander Mach v Bratislavě sděloval, že německé vojska budou okupovat slovenské 

území. Dne 29. 8. to oznámil ministr obrany Slovenského štátu generál Ferdinand Čatloš. Tento den začala vojenská okupace 

Slovenska.  

(Pzn. Příprava povstání československou exilovou vládou, byla od počátku politicky narušována činností komunistické strany 

Slovenska, podporované KSČ vedené Klementem Gottwaldem v Moskvě a také slovenskými nacionalisty působícími v 

politických stranách i v armádě. Ilegální Slovenská národní rada byla pod stále větším vlivem KSS v čele s Gustávem 

Husákem a Karlom Šmidkem, kteří nechtěli plnou obnovu demokratické čs.republiky a prosazovali větší slovenskou 

autonomii. Komunistická strana Slovenska svými kroky posilovala moc SSSR a často oslabovala Benešovu demokratickou 

vizi a její koncepci. Vrchní velení sovětských vojsk původně neplánovalo osvobození slovenského území, avšak situace se 

dramaticky změnila po kapitulaci Rumunska a situaci na východní frontě, kdy se hranice Slovenska staly z vojenského 

hlediska velmi důležité . J.V. Stalin se rozhodl Benešovu koncepci SNP ve svých hlavních cílech nepodpořit a svým způsobem 

ji de facto rozbít i s vědomím nesouhlasného postoje zejména Gustáva Husáka a komunistické strany Slovenska.  

V konečném důsledku J.V. Stalin opět prokázal svoji schopnost dokonalé strategické manipulace. Slovenská národní rada 

vyslala k jednání s vládou SSSR do Moskvy své poslance kpt. Ferjenčíka a Karla Šmidkeho již 4. srpna. Bez vědomí Beneše 

poslanci tajně jednali pod dohledem NKVD s vládou SSSR, téměř až do začátku povstání. Komunistický diktátor J.V. Stalin 

chtěl Slovensko dokonce začlenit mezi svazové republiky Sovětského svazu jako tzv. Sovětské Slovensko. Čs. vláda v exilu 

vyslala své zplnomocněnce do Moskvy až 25. srpna. Sovětská vláda tajně vyjednávala s poslanci SNR i čs.komunisty a jejich 

přítomnost v Moskvě Benešovým poslancům utajila. Tuto skutečnost se později snažil vysvětlit vyslanec SSSR v Londýně 

přímo Edvardu Benešovi.  

Zahájení SNP  

Vojenské ústředí v Banské Bystrici 29. srpna muselo reagovat na postup německých vojsk z Polska a Maďarska a vydalo 

předčasně rozkaz k zahájení povstání. Dohodnutý signál zněl : Začněte s vystěhováním, platí od 20.00 dnešního dne.Povstání 

na Slovensku tedy vypuklo bez přímého rozkazu Slovenské národní rady či zahraničního ústředí čs. vlády. Na druhý den 

generál Ján Golián písemně potvrdil zahájení povstání všem posádkám a důrazně žádal východní armádu, aby se v žádném 

případě nenechala zaskočit. V noci 30. srpna, po obdržení zpráv o ozbrojeném vystoupení povstalců na Slovensku, se sešla čs. 

vláda v Londýně na mimořádném zasedání a proklamativně se postavila do čela povstání. Prohlásila veškeré vojenské, 

paradesantní a partyzánské jednotky za součást čs. armády, a tím i za člena spojeneckých armád. Téhož dne v 7:45 se čs. 

ministr obrany v exilu Sergej lngr poprvé v britském rozhlase obrátil s pozdravem k povstalcům. Zdůraznil, že povstání 

navazuje na legionářskou tradici, ze současnosti pak na boje čs. letců a zahraničních armád. Zvláštní důraz kladl na 

bezpodmínečnou poslušnost vojenskému velení v Londýně.  

30. srpna prezident Jozef Tiso požádal slovenský lid o kolaboraci s německým okupačním vojskem. K dokonalému zmatku 

zejména v armádě přispěl svým rádiovým prohlášením velitel východoslovenské armády a nejuznávanější slovenský generál 

Augustín Malár. Ten vyzval vojska, aby nic nepodnikala s odůvodněním, že ještě nenastal její pravý čas. Východní armádě 

vzkázal, ať vyčká jeho příjezdu. Když tak na druhý den učinil, byl Němci v Prešově zajat. Zástupce velitele východní armády 

plk. Viliam Talský neprovedl do té doby mobilizaci, kterou mu nařídil plk.Golian. Po velmi bouřlivé atmosféře ve štábu v 

Prešově se Talský rozhodl 31. srpna časně ráno ve 2:00 odletět do Lvova k veliteli 1.ukrajinského frontu. Odpoledne 1. září ve 

14:30 byl maršálem I.S. Koněvem přijat, aby konzultoval hlavně součinnost 1.divize se sovětskými vojsky. Dne 1. září 

vystoupila z ilegality Slovenská národní rada a v Banské Bystrici převzala pravomoc vrcholného orgánu revoluční moci. 

Vládním a výkonným orgánem SNR se stal Sbor pověřenců s 9 až 11 pověřenci, jemuž předsedali Karol Šmidke a Vavro 

Šrobár.  

Odzbrojení východoslovenské armády  

Velitel slovenské povstalecké armády Ján Golian radiogramem burcoval východoslovenské divize : „Už tři dny jsme v boji s 

Němci a vy dosud ležíte v nečinnosti“. Nařídil, aby se 1. divize probila do údolí Váhu a 2. divize pronikla do údolí Hronu. 

Tento rozkaz však velení ani jedné z divizí východoslovenské armády neuposlechlo. Nejlépe vyzbrojená a vycvičená 

východoslovenská armáda, která měla pro úspěch povstání sehrát klíčovou roli, byla na východě Slovenska již od února 1944. 

Dvě divize v počtu více než třiceti tisíc vojáků měly zajistit průchod Dukelským průsmykem sovětským vojskům, která by 

obsadila střed Slovenska během několika dnů.  



Další zástupce východní armády pplk. František Urban nedostal od Tálského žádné vojenské instrukce a armáda tak byla bez 

vrchního velení. Pplk. Urban nedokázal na další události adekvátně vojensky reagovat a převzít na sebe politickou 

zodpovědnost.Také další velitelé divizí nedokázali podniknout účinnou a odpovídající obranu svých brigád. Velitel 2.divize 

pplk. Josef Husár v tyto dny uvedl : „Odmítám se připojit k povstání ! Celá situace je nepřehledná a hlavně velmi nebezpečná. 

Jsme ve skutečnosti velmi slabí a nedokážeme dlouho vzdorovat německým jednotkám !“ Velitel 1.divize pplk. Mikuláš 

Markus se však Husárovým prohlášením nenechal zlomit. Rozjel se ihned autem do Vyšného Svidníku na velitelství 2. divize, 

aby zabránil rozpadu celého velení. Bohužel, této klíčové tragédii se mu již nepodařilo zabránit. Otálení a neakceschopnost 

důstojníků východoslovenské armády způsobila, že napomohla jednotce „Heinrici“ zahájit odzbrojovaci akci Kartoffelernte 

(sběr brambor). Německá jednotka společně s 24. tankovým sborem 2. září odzbrojila téměř kompletně 2.slovenské divize. 

Celkem bylo zajato asi 22 000 vojáků. Jen asi 1500 vojáků přešlo do hor a později se přidalo k povstaleckým vojskům.  

Odzbrojením dvou východoslovenských divizí německá armáda získala 219 děl, 91 minometů,130 samopalů, 30 tanků, 20 

samohybných děl a 42 letadel a k tomu velmi důležité sklady munice a dalšího vojenského materiálu. Německé divize 

okamžitě nasazené na Dukelském průsmyku nemusely řešit otázku zásobování dokonce ani v době, kdy přes střední 

povstalecké Slovensko nebylo možné využívat silniční a železniční spoje. Armádní sklady čs. armády je dostatečně zásobily 

po dlouhou dobu. Tedy další těžká rána nejen pro samotné povstání. To však zdaleka nebyl konec dalších armádních pohrom. 

Německá vojska získala kontrolu nad sklady a výzbrojí záložní – takzvané zápolné armády, která měla asi deset tisíc vojáků. 

Jak víme, jen část se podílela na povstání.  

Němci získali pod kontrolu celkem 74 900 pušek, 640 samopalů, 24 800 pistolí, 960 těžkých a 3800 lehkých kulometů, 180 

minometů, 80 protiletadlových děl, 440 děl různé ráže, 9 tanků, 2 samohybná děla a 23 letadel. Tyto ztráty čs. armáda nemohla  

v blízké době nikdy nahradit žádným leteckým konvojem ze západu ani z východu.  

Odzbrojení bratislavské posádky  

V noci z 1. na 2. září německý pluk Schill, speciálně vycvičený pro boj s partyzány, odzbrojil, na příkaz Josefa Tisa, bez boje 

mnohonásobně početnější bratislavskou posádku. Jednotky SS byly překvapeny, že u vrátnice kasáren nebyla dokonce 

přítomna strážní služba a většina vojska poklidně pobývala v místních pivnicích. Zbytek vojska popíjel přímo v budově 

kasáren a to přesto, že vrchním velitelem Golianem byla vyhlášena bojová pohotovost již 26. srpna a všem posádkám bylo 

vydáno ostré – bojové střelivo. Tím došlo k dalšímu ochromení bojeschopnosti povstaleckých vojsk jako celku, řízeného 

centrálními správními prostředky. Záhy měla německá armáda a oddíly SS pod kontrolou téměř všechny posádky západního 

Slovenska, které se nepřipojily k povstání. Další velkou ztrátou byla 2. září velká posádka v Novém Meste nad Váhom, kde 

sídlilo hlavní ženijní vojsko armády. Mezi velké ztráty patřil také velký vojenský sklad v Kvetnici u Popradu. Němci se zde 

zmocnili 40 000 nábojů, 10 000 ručních granátů, 181 těžkých kulometů, 630 lehkých kulometů, 370 pušek a 5776 pistolí. 

Následky, zejména velitelského fiaska důstojníků čs. armády sídlících na Slovensku, byly tragické. V důsledku uvedených 

katastrof mělo velení 1. čs. armády počátkem září k dispozici jen 16 praporů a 8 samostatných rot pěchoty ! Dále asi 200 děl a 

minometů, 24 lehkých tanků, jen 13 letadel a pouze 2 samohybná děla.  

(Pzn. Selhání velitelů vojenských posádek zůstává dodnes plně neobjasněno, protože útvary byly dlouhodobě na povstání 

politicky i vojensky připravovány instrukcemi SNR. Většina velitelů posádek nevydala po dobu prvních dnů svým jednotkám 

žádné rozkazy a tím, nejen materiálně, značně posílila nepřítele. Posádky zejména na západním Slovensku nedokázaly 

vystěhovat nejen svoje zbraně, ale i další vojenský materiál, na který povstalecké jednotky v blízkosti útvarů často marně 

čekaly.)  

Průběh SNP  

I přes tento obrovský krach hlavních sil a struktury slovenské armády se vojenské povstání rychle rozšířilo zejména na 

středním Slovensku. Zasáhlo 30 okresů o rozloze asi 20 000 km2 s přibližně 1,7 milionu obyvatel, kde politickou moc 

přebíraly nové orgány – národní výbory. Hlavní složkou ozbrojených sil povstání byly zbytky výzbroje 1. československé 

armády na Slovensku (oficiálně pojmenovaná 31. srpna). Spolu s partyzány, částí policie, finanční stráže a milicemi Národní 

stráže bránila tato armáda povstalecké území na souvislé frontě až do konce října. Exilová vláda v Londýně vyhlásila 1. čs. 

armádu za součást čs. branné moci a za spojeneckou ji uznaly i velmoci protihitlerovské koalice – SSSR, USA a Spojené 

království, které k ní postupně vyslaly své styčné vojenské mise. Do povstání se, kromě posádek v Trnavě, Piešťanech a části 

posádky v Topolčanech, nezapojily žádné útvary ze západního Slovenska. Největší ztrátu však znamenalo nečekané odzbrojení 

východoslovenské armády, čímž bylo znemožněno rychlé spojení povstání s jednotkami Rudé armády, operujícími u 

slovenských hranic. Počet 18 000 vojáků a důstojníků 1. čs. armády vzrostl po mobilizaci z 5. září na 47 000. Mobilizací mužů 

do 40 let 26. září a nástupem branců 9. října se zvýšil asi na 65 000 mužů.  

Mapa povstaleckého území na začátku povstání Území kontrolované povstalci bylo na začátku září 1944 ohraničeno na 

východě linií Levoča – Spišská Nová Ves – Dobšiná, na západě linií Žilina – Bánovce nad Bebravou a na severu a na jihu 

dosahovalo hranic Slovenského státu. První boje vzplály již na počátku povstání na přístupech k Žilině. Další boje probíhaly v 

Popradua Kežmarku, kde byla silná německá menšina. Tvrdé boje probíhaly o Telgárt, který obsadily německé jednotky již 3. 



září, ale který byl dobyt zpět. Němci však začali útočit směrem na Liptov, Štrbu a Važec a po obejítí obrany u Liptovského 

Hrádkuobsadili 5. září Liptovský Mikuláš. Obrana povstalců byla v tomto stadiu omezována příkazem londýnské 

československé vlády, který doporučoval soustředit síly na obranu středního Slovenska zejména v oblasti Zvolen, Banská 

Bystrica a Brezno, protože bránit celé území bylo nad síly 1. čs. armády. Němcům se na severozápadě podařilo prorazit 

obranou u Strečna v údolí Váhu a postupovat směrem k Vrútkám,které se jim podařilo obsadit. Další těžké boje probíhaly o 

Priekopu, Martin, Sučany, Baťovany, Telgárt a Čremošné, u Jalné, u vrchu Ostrô a jinde.  

Povstalecká kolona Povstalci na začátku povstání disponovali čs. tanky LT-35, LT-38 a LT-40, ale i německými Pzkpfw III N 

a stíhači tanků Marder III. K dispozici měli také ještě dělostřelectvo, ovšem jejich letectvo, sestávající ze zastaralých strojů, 

nedokázalo Němcům v žádném případě konkurovat. Proto bylo rozhodnuto o přesunu 1. čs. stíhacího leteckého pluku na letiště 

Zolná, který den po svém příletu, 17. září, náletem na piešťanské letiště paralyzoval na dlouhou dobu německé letectvo. Od 25 . 

září 1944 začaly být na pomoc SNP letecky dopravovány jednotky 2. čs. samostatné paradesantní brigády. Povstalci již v 

tomto období trpěli přitom vážným nedostatkem těžkých zbraní, který jen částečně zmírňovaly letecké dodávky od Sovětů a 

spojenců. Bez této pomoci by povstalecká vojska nebyla schopna takového aktivního boje a dlouhého vzdoru. Nejúčinnější 

pomocí povstání se měla stát Karpatsko-dukelská operace, ovšem vzhledem k tomu, že se v počáteční fázi povstání nepodařilo 

východoslovenským divizím obsadit pohraniční průsmyky, neměla tato operace na boje povstalců žádný přímý aktivní vliv. 

Zároveň však Němcům vázala vojska, která nemohla být použita proti nim a také na jiných úsecích fronty. Do podpory 

povstání se 20. září zapojilo i 150 amerických létajících pevností B-17, které zlikvidovaly německé hangáry, dílny a letouny na 

letišti Nový Dvor u Malacek.  

V druhé polovině září probíhaly těžké boje na všech přístupech k centru povstání. Němci, posílení o jednotky Waffen-SS, se 

snažili za každou cenu dostat k Banské Bystrici a Zvolenu. Na severovýchodě povstaleckého území se dokonce podařilo 1. čs. 

armádě provést útok a donutit Němce k ústupu až k Popradu. Povstalcům se též podařilo postavit tři obrněné vlaky„Štefánik“, 

„Hurban“ a „Masaryk“, které jim poskytovaly silnou podporu. Během povstání neprobíhaly jen boje v souvislém povstaleckém 

území, ale i vně, kde neustále útočily partyzánské skupiny. Partyzáni např. neustále útočili na důležitou železniční trať Košice–

Žilina (část tehdejší Košicko-bohumínské dráhy), která byla i po zprovoznění stále přerušována.  

Problémem povstání byla nedostatečná koordinace mezi armádou a partyzány, která vedla ke zbytečným ztrátám. Partyzáni se 

také na povstaleckém území dopouštěli násilí na civilním obyvatelstvu. Některé z těchto zločinů se dají označit za zločiny proti 

lidskosti. Partyzáni z 1. čs partyzánské brigády M. R. Štefánika 17. září poblíž Zvolena zavraždili jedenáct lidí, včetně 

katolického kněze. Tři pachatelé byli za tento zločin povstaleckými orgány popraveni. K nejhoršímu případu došlo u obce 

Sklené, kde 21. září příslušníci 1. čs partyzánské brigády J. V. Stalina postříleli 187 místních obyvatel německé národnosti.  

Bylo zahájeno vyšetřování, ale k potrestání pachatelů nedošlo. Tyto případy také po porážce povstání posloužily jako záminka 

pro německé represálie.  

Německá ofenzíva  

Ke změně situace došlo v říjnu. Německá divize „Tatra“ byla posílena o těžkou bojovou techniku a podnikla nové útoky, které 

skončily neúspěchem. Na poradě ve Vídni 5. října vyjádřil Heinrich Himmler nespokojenost s dosavadním průběhem bojových 

akcí proti povstalcům. Na podporu potlačení povstání tak byla vyslána SS-Sturmbrigade „Dirlewanger“ z Polska a 18. divize 

pancéřových granátníků SS „Horst Wessel“ z Maďarska, což byla značná bojová síla. Na straně povstalců stálo 18 pěších 

praporů, 27 dělostřeleckých baterií, 3 obrněné vlaky, 10 – 12 lehkých tanků a 20 letadel. Pěchota měla sílu 60 tisíc vojáků a 12 

tisíc partyzánů, vyčerpaných předcházejícími boji. Pouze tři čtvrtiny z nich byly ozbrojeny.  

Závěrečná německá ofenzíva Německá ofenzíva začala 19. října 1944. Jako předehru k ofenzívě Němci bombardovali Banskou 

Bystrici, Liptovskou Osadu a letiště Tri Duby. Brigáda Dirlewanger zaútočila jako první na Biely Potok, ale byla po těžkých 

bojích zastavena. Útoky ostatních německých sil však byly úspěšné. Podařilo se jim obsadit některé opěrné body, a tak dne 22. 

října svolal generál Viest poradu svého štábu, která určovala další taktiku bojů. Po příštích dvou dnech klidu byly 25. října boje 

obnoveny. Slovenská letiště Zolná a Tri Duby se dostala do dosahu palby německého dělostřelectva a 1. čs. stíhací pluk musel 

být evakuován. Povstalci tak ztratili veškerou leteckou podporu. 26. října postupovala německá divize Tatra na Banskou 

Bystricu od Zvolena i od Brezna. Velitelství 1. čs. armády se přesunulo do Donoval a Banská Bystrica byla vyklizena bez boje. 

Generál Viest vydal svůj poslední rozkaz 28. října v 04:00 hodin. Přijal porážku armády a vyzval všechny vojáky, aby odešli 

do hor a pokračovali v partyzánské válce.  

Partyzánská válka  

Němci začali hned 29. října s operacemi, které měly za cíl zlikvidovat jak partyzány, tak zbytky armády. Dne 3. listopadu byl i 

zradou zajati velitelé povstání Viest a Golián, kteří byli odvezeni do Německa a tam popraveni. Jednotky, které ustoupily do 

hor, byly z větší části z dalších bojů vyřazeny, protože měly málo zbraní, munice a potravin a nebyly vybaveny zimním 

oblečením. Některé partyzánské skupiny však vedly boje s Němci prakticky celou zimu a na jaře 1945 se účastnily pomocných 

akcí při osvobozování Slovenska. K partyzánskému boji byla donucena 2. československá paradesantní brigáda. Mnoho 

partyzánů a bývalých vojáků armády při boji v horách zahynulo hladem a vyčerpáním. Partyzánské jednotky na Slovensku 



však stále tvořily velkou bojovou sílu. Byly ale vybaveny pouze lehkými zbraněmi a mohly provádět jen omezené útoky a 

záškodnické akce. Hlavní štáb sídlil v Lomnisté dolině na jižní straně Nízkých Tater. Partyzánská válka vázala v listopadu a 

prosinci 1944 německé síly o počtu zhruba 35 000 mužů. Přesto se partyzánům podařilo provést v tomto období 72 destrukcí 

na železnicích a výrazně tak omezit přepravu vojsk, zbraní a zásob na frontu. Svoji úlohu partyzáni sehráli i při 

Východoslovenské operaci a v dalších bojích při osvobozování území Slovenska, kdy byla jejich činnost s postupujícími 

sovětskými a československými vojsky koordinována ze štábu v Kyjevě.  

Německý teror  

Po porážce povstání Němci zformovali jednotku Einsatzgruppe H se sídlem v Bratislavě. Jednotka byla složena z příslušníků 

Sicherheitsdienstu a Sicherheitspolizei a a jejím úkolem bylo pacifikovat Slovensko. Sestávala s Einsatzkommanda, 

Sonderkommanda a příslušníků ZbV ( Zur besondere Verwendung ) jednotkám mimořádného použití. Tyto německé skupiny 

spolupracovaly s Pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy a s oddíly četnictva. Hledaly nejen povstalce a partyzány, ale 

zasahovaly i proti těm, kteří jim pomáhali, i když se mnohdy jednalo o pomoc domnělou. Němci rozpoutali na Slovensku teror, 

při kterém byli zabíjeni nejen partyzáni, ale docházelo k masakrům mnoha civilistů, včetně žen a dětí. Německé oddíly, k nimž 

patřily i zvláštní jednotky „Edelweiss“ a "Jozef" povraždily více než 5000 osob. Některé z těchto sadistických jednotek byly 

povolány přímo z Balkánu. Na Slovensku bylo vypáleno 90 obcí a osad a po skončení války bylo odkryto 211 masových 

hrobů. K největším masakrům patřily popravy v Kremničce. Zde přišlo o život přibližně 700 lidí. Snad k nejotřesnějším 

exekucím docházelo v obci Nemecká, kde Němci prováděli exekuce v místní vápence. Lidé byli nejprve okradeni o cennosti a 

poté byli popraveni ranou do týlu, přičemž jejich těla padala do rozpálené pece. Ve dnech 4. až 11. ledna 1945 zde bylo zabito 

několik stovek osob, mezi nimiž byly i ženy, děti, osoby „rasově nevhodné“ či zajatí američtí letci, kteří předtím pomáhali 

povstalcům. Odhady počtu obětí v Nemecké se pohybují v rozmezí 450 až 900 lidí. Tyto německé válečné zločiny se staly 

jednou z nejhorších kapitol historie Slovenska za druhé světové války. Je třeba ovšem zmínit, že na masakrech, a to především 

na masakrech v Nemcové a Kremničce, se významnou měrou podílely Hlinkovy gardy. Zpolitizovaný proces s některými 

členy Hlinkovy gardy, jakož i představiteli Slovenského štátu proběhl v roce 1958. Byl o tom natočen, rovněž silně 

ideologicky podkreslený, dokument Nikdy viac. Nicméně historicky cenné jsou autentické výpovědi hlinkovců, přímých 

účastníků zmíněných masakrů.  

(Zpracovala L.Hrušková) 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 

července a srpna 2019 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání 

putuje  k pp. Jaroslavě ZÁZVORKOVÉ,Květoslavě DVOŘÁKOVÉ, Aloisii HORÁKOVÉ, 

Věnceslavě ČERMÁKOVÉ,Květuši BABORÁKOVÉ, Drahuši POKORNÉ, Heleně KLASNOVÉ, 

Petru ŘEHÁČKOVI a Ruth LUKEŠOVÉ. 
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