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Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. přeje do Nového roku 2020 vše jen to dobré 

a pevné nervy,  hodně klidu, štěstí, zdraví a spokojenosti  všem, kteří nás v r. 2019 jakýmkoli způsobem 

podpořili . 

 

 

 PŘIPRAVUJEME 

 Kurz znakového jazyka - probíhá každé úterý od 15. 00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 Česká 
Lípa. Začínáme 14. ledna 2020. 

 Arteterapie - setkávání při tvůrčí činnosti probíhá každou středu od 13. 00 hod. v Komunitním centru, 
Školní 2213 Česká Lípa. Začínáme 15. ledna 2020 

 Cvičení jógy na židlích - pokračuje nadále každý čtvrtek od 14. 30 hod. v Komunitním centru, Školní 

2213 Česká Lípa 

 Práce s PC pro začátečníky - zájemci se mohou hlásit na tel. 723 594 459, 606 161 859) Termín bude 
určen po vzájemné dohodě 

 Edukačně ozdravný víkendový pobyt - jaro - 3. - 5. 4. 2020 ve Starých Splavech 

 Den dětí se zdravotním postižením - 5. 6. 2020 v TJ Termit Doksy 

 Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením - 26. - 27. 6. 2020 v areálu TJ Staré Splavy a 
v hotelu Bezděz ve Starých Splavech 



 Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory - 20. - 27. 9. 2020 - penzion Nový Mlýn ve Starých 

Splavech 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt - Vánoce - 6. - 8. 11. 2020 - penzion Nový Mlýn ve Starých 
Splavech 

 

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY A 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM FINANČNĚ PODPOŘIL LIBERECKÝ KRAJ A MĚSTO 

ČESKÁ LÍPA. POSKYTOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PODPOŘIL LIBERECKÝ KRAJ, 

MĚSTO DOKSY, MĚSTO ČESKÁ LÍPA. 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH  A SENIORŮ 

Ve dnech 25. -28. 11. 2019  uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s místní 

organizací Svazu tělesně postižených  a Svazu postižených civilizačními chorobami Česká Lípa v prostorách  

Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa prodejní Předvánoční výstavu prací osob se zdravotním postižením a 

seniorů. Výstavu navštívilo celkem 414 osob, mezi nimi byla i starostka města Česká lípa ing. J. Volfová. Součástí 

výstavy byla i soutěž „O nejoriginálnější vánoční motiv“. Návštěvníci svými hlasy rozhodli o následujícím pořadí: 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

Děti: 

1. Blanka VÁŇOVÁ-ZŠ,PŠ,MŠ Moskevská- Sova-825 b. 

2. Veronika  PLACHÁ- P 1- Spec. škola Jižní- kapr-570 b. 

3. Karolína FRIČOVÁ-9.A Moskevská-věnec-dřevo+skořápky-500 b. 

Dospělí: 

1. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy-perníková chaloupka-875 b. 

2. Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Česká Lípa-svícen-640 b. 

3. Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Česká Lípa-adventní věnec-530 b. 

 

KOLEKTIVY- Děti 

1. 5.B+5.C Speciální škola Jižní Česká Lípa-vánoční stromek z provázků-735 b. 

2. 4.S- Speciální škola Jižní Česká Lípa -andělé-600b. 

3. Speciální škola Jižní Česká Lípa- domeček-roubenka-570 b. 

 

KOLEKTIVY-Dospělí 

1. Denní stacionář Hradecká ul. Česká Lípa-betlém-655 b. 

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-betlém-395 b. 

3. Práce klientů arteterapie Česká Lípa-svícen ze lžiček-135 b. 



 

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa uspořádala dne 4. 12. 2019 v prostorách Klubu seniorů, 

Školní 2213 v České Lípě Mikulášské setkání. Bylo určené pro členy místní organizace a další zájemce 

z řad občanů České Lípy a spádových obcí. Na akci se přihlásilo  58 zájemců 

   Na začátku setkání byla zhodnocena celoroční činnost Místní organizace tělesně postižených Česká 

Lípa. Byla připomenuta podpora města Česká Lípa jak celoroční činnosti, tak jednotlivých aktivit-

rehabilitační masáže,cvičení a plavání, setkání k MDŽ, rekondiční pobyt a v neposlední řadě i podpora 

tohoto Mikulášského setkání. Přítomní kladně hodnotili tuto podporu, poskytovanou formou dotací 

v oblasti sociální a vyjádřili přání, aby se činnost rozvíjela i v dalších letech. 

  Pak už se přítomní dobře bavili za hudebního doprovodu p. Hanžla, při kterém si zazpívali i zatančili. 

K dobré náladě přítomných přispělo i podávané občerstvení a příchod Mikuláše a čerta s nadílkou. Každý 

z přítomných obdržel malý mikulášský balíček. V družném hovoru setrvali dobře naladění účastnící až do 

konce setkání-tj. do 16.30 hod., kdy se s poděkováním za pěkně prožité odpoledne rozcházeli do svých 

domovů. Členům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli setkání zúčastnit, budou balíčky doručeny při 

osobní návštěvě. 

 

 

NOVINKY ZE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

SLEVY NA JÍZDNÉM PRO ID III. STUPNĚ 
Vážení přátelé, 

často se na nás obracíte, a to především na facebooku a podobně, jak je to se slevami u jízdného veřejnými 

hromadnými prostředky u příjemců invalidních důchodů III. stupně. Uvádíte, že tyto slevy byly zrušeny. Vše jsme 

řádně ověřili a zjistili jsme následující. 

Celá záležitost začala v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech pro 

děti a seniory nad 65 let. Příjemci ID III. stupně se na nás začali obracet, že na ně se sleva nevztahuje, a že je to 

nespravedlivé.  

Obrátili jsme se tudíž dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme na skutečnost, že 

především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. 

Předseda vlády předal dopis bývalému ministru dopravy Danu Ťokovi. Pan ministr D. Ťok nám odpověděl, že 

nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy na jízdném, a to z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla 

v případě seniorů nastavena čistě jako benefit vázaný na věk. Pokud stát garantuje určitým skupinám cestujících 

slevu z jízdného, není možné její uplatnění omezit pouze na občany ČR. Jako členové EU jsme se zavázali 

respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni slevu z jízdného poskytnout všem občanům EU za rovných 

podmínek. Otevření systému pro obdobně postavené občany ostatních členských států je velmi obtížně 

představitelné, a to z důvodu praktické doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci různorodých 

systémů sociální podpory členských států EU.“ Pan ministr v zásadě řekl, že by bylo velmi obtížné kontrolovat 

občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR. Dále 

pan ministr uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni.  

Žádný zákonný předpis nestanoví a ani nikdy nestanovil slevu na jízdném u příjemců III. stupně invalidního 

důchodu. Stanoví pouze slevu na jízdném u osob, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P. Největší 

problém spočívá asi v tom, že České dráhy po zavedení zlevněného jízdného pro určité skupiny cestujících 

(senioři a studenti) se rozhodly částečně omezit slevy pro příjemce ID III. stupně. Přesto, podle našich informací, 

ČD poskytují asi 50 % slevu na jízdenky, jak jsou na tom ostatní dopravci, nevíme. Dále, každá města, která mají 

veřejnou hromadnou dopravu, si stanoví v zásadě sama slevy na jízdném pro určité skupiny občanů. Například v 

Praze u Lítačky je u příjemce ID III. stupně sleva ve výši 50 %. Cestující si však musí dojít na výdejní místa, 

předložit rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a potvrzení z OSSZ, že stále pobírá ID III. stupně a na 



základě toho mu je přiznána sleva. Toto potvrzení by měl občan s sebou nosit pro případ kontroly. Prakticky 

pokaždé, když bude cestující chtít koupit Lítačku na další období, tak musí přinést potvrzení, že pořád pobírá ID 

III. stupně. Je to proto, aby systém nebyl zneužívaný. V Pardubicích město stanovilo slevu pro příjemce ID III. 

stupně na 60 % u lítačky a postup je úplně stejný.  

Snažili jsme se prohledat celou legislativu a našli jsme Výměr MF ČR ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami, Příloha č. 6 - určení podmínky v železniční, veřejné, vnitrostátní dopravě a 

ani zde není regulovaná cena pro příjemce ID III. stupně. To znamená, že toto jízdné není nijak celostátně 

regulováno a záleží pouze na dopravcích nebo na městech, zda takovou slevu poskytne.  

 

Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65 let a starší 

Co je Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65 let a starší? 

Je vám už 65 let? Užijte si levné cestování! Všichni cestující ve věku 65 let a starší mají automaticky slevu 75 % na 

jednosměrné a zpáteční jízdenky, Akční jízdenky a SuperAkční jízdenky, stačí k tomu pouze váš občanský průkaz.  

Kde a jak získat Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65 let a starší? 

 u pokladní přepážky 

 v e-shopu, mobilním webu m.cd.cz nebo mobilní aplikaci Můj vlak 

 u průvodčího ve vlaku (pokud jedete ze stanice, ve které nebyla otevřená pokladna)  

 

Zvláštní jízdné pro cestující ve věku 65 let a starší nabízí 

 sleva 75 % pro všechny cestující ve věku 65 let a starší pouze ve 2. třídě 

 pro zvýhodněné cestování vám stačí občanský průkaz 

 slevu můžete využít ve všech vlacích Českých drah 

 

Důchodci do 65 let a invalidní důchodci 

Jste důchodce a ještě vám nebylo 65 let? Do zvláštního jízdného nejsou zahrnuti důchodci do 65 let a invalidní 

důchodci, pro ně nabízíme pořízení In Karty se slevovou aplikací IN 50 Důchodce. Aplikace IN 50 Důchodce je 

určena pro osoby mladší 65 let, které pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby 

po dovršení 60 let pobírající vdovský či vdovecký důchod. S aplikací IN 50 Důchodce si kupujete jízdenky se 

slevou 50 % z obyčejného a zpátečního jízdného ve 2. i 1. třídě. 

 

 

 



VLÁDOU SCHVÁLENO. DŮCHODY V LEDNU VZROSTOU V PRŮMĚRU O 900 

KORUN 
 
Průměrný důchod, který v červnu činil 13 426 korun, se od ledna zvýší o 900 korun měsíčně. Každý člověk v 

Česku, který pobírá starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, by si měl polepšit aspoň o 371 korun. Příslušné 

nařízení schválila vláda, novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). 

 

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobírá v Česku kolem 2,9 milionu lidí. Podle zákonných pravidel se 

důchod zvedá vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Důchod měl podle těchto čísel v průměru 

růst o 749 korun, vláda ale prosadila novelu, že se průměrná penze zvedne ještě o 151 korun na 900 korun. Na 

důchody by se mělo v příštím roce vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu, který 

schválila vláda a projedná Sněmovna, to má být 509,35 miliardy korun. Je to téměř o 37 miliard korun víc než 

letos. 

 

Přidání se bude odvíjet od výše penze. Ti, kteří mají nyní méně než 13 426 korun, dostanou celkem méně než 

zmiňovaných 900 korun. Ten, kdo má starobní penzi osm tisíc korun, dostane i s příspěvkem podle propočtů 

přidáno celkem 617 korun. Lidem s 12 tisíc korun měsíčně přibude 825 korun. U důchodu 16 tisíc korun by 

valorizace i s příspěvkem měla činit celkem 1033 korun. O tisíc korun vyšší důchod než letos budou mít lidé, kteří 

nyní pobírají bezmála 15 370 korun. Těm, kteří mají něco přes 11 500 korun, by se měla penze zvednout o 800 

korun. 

 

Penze se skládá ze dvou částí. Solidární pevný díl je pro všechny stejný a zásluhová procentní výměra odráží 

odpracované roky a výši výdělků. Pevná část se příští rok má zvednout o 220 korun na 3 490 korun. S připočítáním 

příspěvku 151 korun tak mají všichni důchodci a důchodkyně bez ohledu na výši své nynější penze jistých 371 

korun proti letošku navíc. Procentní část se jim pak zvedne o 5,2 procenta. Stejně jako procentní výměra se mají 

příští rok zvýšit i příspěvky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Růst by měly o 5,2 

procenta. 

 

LIMITY DOPLATKŮ NA LÉČIVA NEBO POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ 

LÉKAŘSKÉ ÚČELY 

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních 

důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění 

podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu uvádí předseda NRZP ČR Václav 

Krása.  

Celý text je na webu NRZP ČR, ze závěrečného shrnutí vyplývá následující:   

Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500,- ročně, musí splnit 

základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud 

jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, 

musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. 

Dále upozorňuje, že zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že každý pojištěnec, který má 

limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, 

případně změny ve II. a III. stupni invalidity. 

Reakce na mediální informace o restrikci řidičů seniorů a OZP přiložen dopis 

 

 

http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html


NOVELA ZÁKONA Č. 329/2011 SB., DEFINITIVNĚ SCHVÁLENA 

ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. Návrh novely připravila NRZP ČR. Dopracován byl ve spolupráci s legislativou MPSV ČR a 

s legislativou Poslanecké sněmovny. Předkladatelem návrhu zákona byla skupina poslanců v čele s panem 

poslancem Vítem Kaňkovským. 

Novela zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení 

nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. 

Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným 

postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují 

mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového 

aparátu. 

Jedná se především o tato těžká zdravotní postižení interní povahy: ischemická choroba dolních končetin, 

chronická žilní nedostatečnost, lymfedém dolních končetin ve stupni III., nezhojený defekt jedné nebo obou 

dolních končetin, Charcotova neuropatická osteooarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo 

funkční deformitou nohy, srdeční selhání u čekatelů na transplantaci srdce, implantace dlouhodobých podpor 

oběhu, srdeční selhání s klidovými formami dušnosti a další srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III., těžká 

vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti s oxygenoterapií a těžká vleklá plicní nemoc vedoucí 

k respirační nedostatečnosti, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora. Dále se rozšiřuje 

okruh osob s nárokem na přiznání příspěvku na kompenzační pomůcku o anatomickou ztrátu horních končetin na 

úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce 

obou rukou. 

Novela zákona dále zvyšuje příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných při žádostech o příspěvek na 

nákup motorového vozidla. Nová úprava stanoví, že „(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na 

pořízení motorového vozidla činí: 

a)         200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven 

šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle 

zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, 

b)        180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky, 

c)         160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek 

částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky, 

  

d)        140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky, 

e)        120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek 

částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky, 

f)         100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky 

životního minima uvedeného v písmenu a).“.“. 

Zákon nyní půjde k podpisu panu prezidentovi. Domníváme se, že zde by neměl být žádný problém a zákon by 

měl být bez problémů podepsán. Zákon bude platný od 6 kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. To 

znamená po uveřejnění ve Sbírce zákonů. MPSV ČR připraví ještě novelu vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se 

výše uvedený zákon provádí. Budou tam nově definovány některé pomůcky. NRZP ČR by měla být u přípravy 

této vyhlášky. 

DÁLNIČNÍ POPLATKY PRO OZP OPĚT JINAK 

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.  
Vážení přátelé, příští týden máme jednání s panem ministrem dopravy a toto bude jedno z témat na naší schůzce.  

 

ZEMŘEL PROF. MUDR. JAN PFEIFFER, DRSC., KTERÝ BYL NEÚNAVNÝM 

PROPAGÁTOREM UCELENÉ REHABILITACE 

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 4. srpna zemřel ve věku 91 let prof. MUDr. Jan Pfeiffer, 

DrSc., který je označován jako otec moderní rehabilitace v České republice. Působil také na Zdravotně sociální 

fakultě Jihočeské univerzity a významně zde ovlivnil řadu studentů i budoucích pedagogů. Pan profesor byl jedním 

ze zakladatelů rehabilitace v České republice, spolupodílel se na vzniku Katedry léčebné rehabilitace, kde byl 

v roce 1986 jmenován přednostou samostatné Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice. V 

roce 2016 byl jmenován prvním čestným členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 

Pan profesor se narodil 17. dubna 1928 v Praze a své dětství a mládí prožil v Lomnici nad Lužnicí v jižních 

Čechách. Po celý svůj život byl neúnavným propagátorem ucelené rehabilitace a velký přítel všech lidí se 

zdravotním postižením. Jeho úmrtím přichází naše společnost o mimořádně vzdělaného a citlivého člověka. 

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., se narodil 17. dubna 1928 v Praze v sanatoriu Dr. Jerie v Londýnské ulici. Byl 

pokřtěn jménem Jan Gustav Pfeiffer Burian. Dětství a mládí prožil v Lomnici nad Lužnicí v jižních Čechách. Jeho 

otec pracoval nejprve jako vojenský lékař a poté jako lékař v Lomnici nad Lužnicí. Jan žil v domě, kde jeho otec 

měl ordinaci. Maminka, rozená Burianová, byla v domácnosti a manželovi pomáhala v ordinaci. Jan chodil do 

základní školy v Lomnici nad Lužnicí a do gymnázia začal jezdit do Třeboně v roce 1939. Jako gymnazijní student 

nevynikal, bavil ho skauting, více se věnoval přírodě než škole. Po maturitě v roce 1947 se přihlásil na studium 

medicíny do Prahy. Od roku 1950 do roku 1952 pracoval jako fiškus na Hennerově Neurologické klinice z počátku 

u profesora Jirouta a později u profesora Lesného. Začal docházet a pracovat v Jedličkově ústavu, kde pracuje jako 

konzultant dodnes a sám tvrdí, že to byla nejlepší škola v oblasti rehabilitace osob s těžkou disabilitou. V roce 1951 

se oženil, jeho manželka pracovala jako vychovatelka. Po promoci v roce 1952 dostal Jan umístěnku do Dubí u 

Teplic. Na infekčním oddělení v Teplicích zůstal do konce roku 1953. Později v Praze vedl poliomyelitickou 

poradnu, kterou mi předal v roce 1986 a kterou od té doby vedu já. V Jedličkově ústavu Jan založil turistický 

kroužek, který byl vystaven na skautském programu. Vytvořil program pomocí různých her, který měl 

psychologický a tréninkově „rehabilitační“ program. Tyto principy se dnes používají v moderní rehabilitaci v 

oblasti fyzického, mentálního, psychického i smyslového postižení. V ústavu Jan pracoval plně do roku 1959, kdy 

atestoval z neurologie a byl přijat na Neurologickou kliniku. Do ústavu dodnes dochází jako konziliář a tedy 

vlastně pracuje pro Jedličkův ústav nepřetržitě 61 let. Na Neurologické klinice začal spolupracovat v rehabilitaci s 

doc. MUDr. Karlem Obrdou, CSc., který založil v roce 1962 první neurorehabilitační pracoviště v České republice, 



které brzy mělo metodickou a vedoucí pozici i ve výukové oblasti. Rehabilitace na neurologii měla vysokou 

odbornou úroveň, ale dominovaly prostředky léčebné, zaměřené neurofyziologicky. Jan se snažil k nim připojit 

pracovní, sociální a pedagogické složky rehabilitace, což se mu dodnes nepodařilo plně prosadit, hlavně jejich 

vzájemnou návaznost a koordinaci. Doufejme, že se to podaří jeho žákům. Docentu Obrdovi se podařilo při 

rehabilitačním oddělení vytvořit vědeckou základnu, která se stala v roce 1962 centrem Komise pro fyzikální 

medicínu a rehabilitaci. V roce 1953 na Neurologické klinice bylo založeno samostatné oddělení rehabilitace a 

Neurologická klinika spolupracovala s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech. Rehabilitační oddělení velmi brzy 

vybudovalo skvěle vybavenou neurofyziologickou laboratoř. Dobré bylo i napojení na Fyziologický ústav ČSAV. 

Jan dostal stipendium u profesora G. Tardieu ve Francii, kam odjel na podzim v roce 1968. Ve Francii byl rok, a 

jak sám říká, naučil se tam velmi mnoho například o práci interprofesního týmu v rehabilitaci. Velký impuls k 

pojetí moderní rehabilitace získal Jan v Německu, v Kolíně nad Rýnem u profesora Kurta Jochheima, kde profesor 

Pfeiffer zažil úzkou spolupráci v rehabilitaci mezi zdravotním zařízením a úřadem práce a tedy i proces 

začleňování do pracovního procesu. Po celou tuto dobu pracoval Jan Pfeiffer na Neurologické klinice, zpočátku 

jako sekundář, poté jako odborný asistent a jako docent. V roce 1972 se stal přednostou Rehabilitačního oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice a krajským odborníkem rehabilitace pro Prahu. V roce 1982 byla založena Katedra 

rehabilitačního lékařství a profesor Pfeiffer dostal budovu na Albertově č. 7, dříve Balneologický ústav. V roce 

1986 obhájil Jan velký doktorát a téhož roku byl jmenován profesorem. V tom roce v listopadu vznikla Klinika 

rehabilitačního lékařství Já jsem se poprvé setkala s asistentem Pfeifferem v roce 1974 jako studentka 4. ročníku 

Fakulty všeobecného lékařství na letní praxi studentů ve Varně, kde nás Jan měl jako pedagogický dozor na 

starosti. V pátém ročníku jsem začala pracovat na Neurologické klinice jako pomocná vědecká síla. Pracovala jsem 

na rehabilitaci pod vedením Jana i na jeho doktorské práci. Na Neurologické klinice jsem pracovala do ukončení 

studia. Když jsem se s rodinou v roce 1984 vrátila z dvouletého pobytu v Africe, Jan vypsal konkurz na lékařské 

místo na nově vzniklou Katedru rehabilitačního lékařství a na Rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní 

nemocnice. Tento konkurz jsem vyhrála a nastoupila v roce 1985. Od té doby pracuji pod laskavým vedením a 

přátelstvím Jana. Považuji se za jeho žákyní a pod jeho vedením jsem se účastnila v roce 1992 založení WHO 

Collaborating Center Rehabilitation for All a spolupracovala jsem na vzniku Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). Prof. 

Pfeiffer zastupoval ČR při přípravě a revizi nové klasifikace v Haagu. Později jsem v této skupině začala pracovat i 

já. Prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR Jan jako první spoluautor vydal v roce 1997 příručku „Činnost 

center rehabilitace", která je koncipována již podle tohoto pojetí klasifikace. Jan založil na počátku jednoduchou 

tréninkovou místnost pro nácvik denních činností, která se postupně rozrostla na další bezbariérové prostory, 

koupelny, sprchy a toalety. Vytvořil první ergoterapeutické dílny, z kterých je dnes na klinice řada velice dobře 

vybavených (například dílna keramická, dřevařská, textilní, administrativní či zahradnická). Původní bariérovou 

budovu jsme postupně přestavěli na bezbariérové prostředí včetně výukových prostor. Rozšiřovala se výuka 

mediků, zahájili jsme výuku bakalářských oborů ergoterapie a později fyzioterapie a nyní jsme podali akreditaci 

magisterského vzdělání v ergoterapii a fyzioterapii. Jan má tři děti, osm vnuků, sedm pravnoučat a jedno je na 

cestě. Dcera Arna je zubní lékařka, Dorka etnoložka a syn Jan je psychiatr. Myslím si, že jeho čtvrtým dítětem je 

již výše zmíněná Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Na základě jednání mezi 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR uskutečněného dne 1. června 1999 

byla ustavena meziresortní pracovní skupina, jejímž úkolem bylo navrhnout koncepci systému rehabilitace v České 

republice a připravit zákon o rehabilitaci, což je celoživotním velkým dílem Jana. Zákon o koordinované 

rehabilitace se dodnes připravuje na MPSV, ale nevíme, kdy bude přijat. Ráda jsem s Janem jezdila na kongresy a 

semináře. Cestou na místa konání jsem zjišťovala, jaké má Jan rozsáhlé znalosti z oblasti přírodovědy - poznávání 

ptáků, květin, stromů, z historie a samozřejmě odborné znalosti. Na konferencích byl vždy „středem pozornosti“, 

bylo vidět, jak si ho kolegové váží a mají ho rádi. Je laskavý k pacientům, studentům i kolegům a nikdy mu není 

zatěžko akutně převzít výuku nebo ordinaci. Na rehabilitační konferenci, která se každý pátek koná na naší klinice, 

se vždy těšíme na jeho odborné připomínky a rady. Neustále publikuje, vzdělává se. Naučil se pracovat s 
počítačem, denně ho používá, ale staví se k němu jako k „laskavému nepříteli“.  

 

                                          ÚHRADA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

  

dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační 

strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z 

veřejného zdravotního pojištění.  



 

Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících 

zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin 

většinou mnohem reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada ze 

zdravotního pojištění, nově od zmíněného data vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla v některých 

úhradových skupinách úhrada mírně snížena. 

  

Představujeme vám ty závažné změny, které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Nemůžeme však 

informovat o všech změnách, protože je jich tolik, že by se informace stala nepřehlednou.  

 

Nová úprava s platností od 1. prosince obsahuje mnoho změn v kategorii krytí ran. Tato skupina zdravotnických 

prostředků byla velmi výrazně rozšířena a aktualizována. Nyní obsahuje úhrady množství moderních krycích 

prostředků, včetně vlhkého krytí ran a nejsofistikovanějších prostředků určených pro špatně se hojící rány.   

Jednou z nejsledovanějších a nejfrekventovanějších kategorií zdravotnických prostředků jsou inkontinenční 

prostředky. Novinkou v této úhradové skupině je, že pojištěnec se podílí na úhradě většiny těchto prostředků 5% 

jejich ceny již od prvního kusu. Někdy je v zákoně podíl na celkové ceně stanoven i vyšší. Výše úhrad a množství 

prostředků je pak stanovena často dle stupně inkontinence osoby. V této skupině se podařilo NRZP ČR, po 

dlouhých jednáních, navýšit počet či jiné množství těchto prostředků. Typickým příkladem jsou zde intermitentní 

katetry, u kterých byl jejich hrazený počet navýšen na 210 ks/měsíc a současně zvýšena úhrada za 1 kus.  

 

Podobně vylepšit se podařilo i situaci ve třetí skupině kategorizačního stromu, u zdravotnických prostředků pro 

pacienty se stomií. Zde bylo zařazeno do úhrady několik nových úhradových skupin těchto prostředků a jejich 

úhrada nyní více odpovídá realitě na trhu. 

  

 

Mnoho změn doznala i kategorie zdravotnických prostředků pro odběr kapilární krve. Tyto prostředky jsou velmi 

důležitým pomocníkem pro diabetiky. V této skupině byly v několika případech navýšeny počty hrazených 

prostředků a spotřebního materiálu k nim. Jde například o diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve a 

další. V této kategorii se podařilo zohlednit skoro všechny oprávněné návrhy na aktualizaci úhrad.  

 

Velmi mnoho radikálních změn zaznamenala kategorie 7 - zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou 

mobility. Zejména u vozíků a příslušenství. Tato kategorie byla mnohem jemněji rozčleněna tak, aby do stejné 

úhradové skupiny mohly být zařazeny pouze vozíky srovnatelné kategorie a parametrů. Proto úhradových skupin 

přibylo a u mechanických vozíků je jich nyní šest pro dospělé pojištěnce, dvě úhradové skupiny pro děti, čtyři 

úhradové skupiny pro speciální vozíky dospělých, jedna úhradová skupina pro speciální dětské multifunkční 

vozíky, u kterých byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění stanovena mnohem vyšší a reálnější než v 

minulosti a pět úhradových skupin pro elektrické vozíky (včetně speciálních vertikalizačních). Ceny vozíků byly 

vesměs stanoveny mnohem reálněji, než v minulosti a zvláště u vozíků mechanických aktivních a speciálních se 

úhrada více přibližuje cenám přijatelného standardu v těchto kategoriích. Tato kategorie konečně rovněž zakotvuje 

možnost souběhu elektrického a mechanického vozíku u jednoho pojištěnce ve zdravotně indikovaných případech. 

To v praxi znamená, že nárok na souběh nevzniká pojištěnci automaticky, ale musí být předepisujícím lékařem 

dobře medicínsky a v kombinaci obou vozíků dobře zdůvodněn. 

  

 

Novinkou v kategorii 7 je i úhrada přídavného elektropohonu k mechanickému vozíku. Jde o levnější alternativu 

elektrického vozíku, na kterou mnohem snadněji dosáhne větší množství pojištěnců. Současně byla napravena i 

výše úhrady u dětských zdravotních kočárků. Ta byla v minulosti často předmětem velmi ostré kritiky ze strany 

rodičů handicapovaných dětí, pro které se často takový kočárek s ohledem na výši jeho ceny, stával naprosto 

nedostupným, a proto museli žádat nadace o finanční podporu. 

  

Ve stejné kategorizační skupině bylo uzákoněno i větší rozčlenění chodítek a dalších podpůrných prostředků. Dále 

zde byly lépe nastaveny úhrady i u polohovacích lůžek a polohovacích zařízení.  



 

 

Vylepšení se dočkala i kategorie sluchadel a zdravotnických prostředků pro neslyšící. Zde jsou hrazeny v některých 

případech sluchadla jako celý pár a rovněž u řečových procesorů byly podmínky pro jejich úhradu výrazně 

vylepšeny v souladu s aktuálními požadavky odborné foniatrické společnosti.  

 

Nově vylepšeny byly i některé úhrady zdravotnických prostředků pro nevidomé, kde přibyly nové úhradové 

skupiny a výše úhrad se přiblížila cenám na trhu 

.  

Velmi rozšířena byla kategorie zdravotnických prostředků respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy. 

Zde přibylo do úhrady množství úhradových skupin, které pokrývají potřebné prostředky pro pojištěnce s tímto 

často velmi závažným onemocněním. 

  

 

Výraznou změnou u úhrady většiny zdravotnických prostředků, kterou je možné považovat za výrazný úspěch 

vyjednávání NRZP ČR, je i to, že zákon přesně stanoví, které prostředky jsou pojištěnci po úhradě zdravotní 

pojišťovnou pouze zapůjčovány a které přecházejí po úhradě přímo do jeho vlastnictví. Do vlastnictví přecházejí 

většinou takové zdravotnické prostředky, které se používáním spotřebovávají, nebo takové, u kterých je vysoký 

podíl pojištěnce na úhradě jejich ceny. 

  

Změn v úhradách, které nastanou počínaje 1. prosincem 2019 je opravdu hodně a nelze je všechny do detailů v 

tomto textu postihnout. Příslušná příloha zákona je mnohem rozsáhlejší a přesnější, než jaké bylo původní znění 

zákona. Proto v případě zájmu o některou z konkrétních úhrad doporučujeme nahlédnout přímo do přílohy č. 3, 

oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

 

 

Náběh nových úprav úhrad je však třeba očekávat i s jistým napětím. Již dnes je totiž známo, že některé 

zdravotnické prostředky dříve hrazené, nestačili jejich distributoři včas znovu registrovat, a proto se mohlo stát, že 

dočasně z úhrad zcela vypadly. Celý systém bude ještě tedy potřeba v průběhu jeho fungování odlaďovat a 

případné jeho nedostatky průběžně ještě odstraňovat. 

Je nutné zdůraznit, že všechny v příloze uvedené úhrady zdravotnických prostředků jsou uzákoněny bez DPH, což 

v praxi znamená, že pro úplnou výši úhrady od zdravotní pojišťovny je nutné vždy dopočítat aktuálně platnou daň.  

 

Již nyní je známo, že z úhrady např. zcela vypadly všechny prvky tzv. bílého programu, tedy zdravotnických 

prostředků určených k realizaci toalety a osobní hygieny velmi těžce zdravotně postižených pojištěnců. V této věci 

však již v uplynulém období, asi od podzimu minulého roku, NRZP ČR vede intenzivně jednání se 

zainteresovanými stranami a je více než pravděpodobné, že v průběhu příštího roku budou tyto zdravotnické 

prostředky do úhrady vráceny, byť zatím jen v úhradové skupině nekategorizovaných zdravotnických prostředků.  

 

Celkově je však třeba změny v úhradách, které se projeví počínaje 1. prosincem 2019, hodnotit vysoce kladně, 

neboť mnohem více odpovídají realitě na trhu zdravotnických prostředků a jejich skutečným cenám, než předchozí 

zákonná úprava. Proto by měly být pro pacienty velmi vítanou změnou.  

 

ROZTROUŠENÁ SKLEROZA 



První příznaky roztroušené sklerózy – nesourodé a zpočátku nenápadné 

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které postihuje nervový systém. To znamená, že některé buňky 

imunitního systému se vymykají kontrole a ničí nervovou tkáň vlastního těla. Příznaky sklerózy bývají velmi 

různorodé a ze začátku většinou nenápadné.  

 

1. Poruchy zraku 

Častým prvním příznakem roztroušené sklerózy bývá zánět zrakového nervu. Ten se projevuje rozmazaným 

viděním, výpadkem části zorného pole, poruchou barevného vidění, ale i kompletní ztrátou zraku. Dále může být 

doprovázen bolestí za okem a také při pohledu nahoru a do stran. Tyto potíže mohou vzniknout náhle nebo se 

rozvíjet delší dobu. 

2. Změny citlivosti 

Dalším signálem, že něco není v pořádku, jsou poruchy citlivosti. Ty se mohou přihlásit jako brnění nebo ztráta 

citlivosti v určité oblasti těla. Nejčastěji bývá postižen obličej, dále pak ruce, nohy a prsty. 

3. Bolest a svalové křeče 

Dlouhodobá bolest a mimovolné křeče svalů jsou dalšími ukazateli roztroušené sklerózy. Postižení mohou mít také 

pocit ztuhlých svalů a kloubů. Nejvíce bývají postiženy dolní končetiny. 

4. Pokles aktivity  

Dlouhodobá nevysvětlitelná únava a slabost se často vyskytují v prvních fázích onemocnění. Únava limituje 

pacienty v práci, při studiu i při běžných denních činnostech. Často se objevuje náhle a trvá týdny, než dojde ke 

zlepšení. Postihuje až 80 % lidí s roztroušenou sklerózou. 

5. Potíže s rovnováhou 

Závratě a problémy s koordinací pohybů patří mezi další příznaky roztroušené sklerózy. Pacienti se mohou cítit 

malátní a mít pocit, že se svět okolo nich točí. Tyto příznaky se objevují např. při vstávání. 

6. Poruchy močení a sexuální dysfunkce 

Roztroušená skleróza se nevyhýbá ani nervům, které mají na starost kontrolu močení, vyprazdňování stolice a 

sexuální funkce. Poruchy s močením se mohou projevovat jako časté či silné nutkání na močení nebo jako 

neschopnost moč udržet. Méně časté jsou potíže jako zácpa, průjem a ztráta kontroly vyprazdňování stolice. 

Pacienti mohou mít také různé sexuální dysfunkce a poruchy vzrušivosti. 

7. Nepozornost a náladovost 

Mezi další příznaky roztroušené sklerózy patří např. poruchy paměti, neschopnost udržet pozornost, potíže s řečí. 

Lidé s roztroušenou sklerózou také často trpí depresemi. 

Kdy zajít k lékaři 

Příznaky roztroušené sklerózy jsou značně nespecifické, to znamená, že mohou být způsobeny i jinými nemocemi. 

Nicméně prognóza tohoto onemocnění do značné míry závisí na včasné diagnóze a léčbě, a proto se nevyplácí s 



návštěvou odborníka příliš dlouho otálet. Pokud máte jeden, nebo dokonce více z výše uvedených příznaků, zjistit 

příčinu vám pomůže váš praktický lékař nebo neurolog.  

(Převzato ze Zpráv NRZP a časopisu Polio). 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

VISELSKO-ODERSKÁ OPERACE 

Viselsko-oderská operace byl útok sovětských vojsk v oblasti mezi řekami Vislou a Odrou. Díky rychlému 

postupu Rudá armáda obsadila pravý břeh řeky Odry v pruském Slezsku a Braniborsku a dostala na vzdálenost 60 - 

70 km od Berlína. V rámci operace byl 27. ledna 1945 osvobozen koncentrační tábor Osvětim (Auschwitz-
Birkenau). 

Průběh operace 

 

Rudá armáda v Lodži 

Operace měla původně začít až 20. února, ovšem spojenci na západní frontě vedli tvrdé boje v Ardenách a 

potřebovali odlehčit. Proto Winston Churchill požádal Stalina o uspíšení operace. Ten jeho žádosti vyhověl a slíbil, 

že útok Rudé armády začne mezi 12. a 15. lednem. Byly urychleny přípravy a operace skutečně začala 12. 

ledna 1945 útokem vojsk 1. ukrajinského frontu ze sandoměřského předmostí a upoutal tím na sebe pozornost 
nepřítele. 

14. ledna začal hlavní útok z magnuszewského a puławského předmostí jižně od Varšavy. Vojska 1. běloruského 

frontu zahájila krátkou, avšak mohutnou dělostřeleckou přípravu, díky níž rozvrátila první obrannou linii 

německých vojsk a postoupila o 30 kilometrů. Severně od Varšavy zaútočila vojska 2. běloruského frontu, která 

polské hlavní město obklíčila a 17. ledna osvobodila. Pohyb vojsk Rudé armády se rozběhl tak rychle, že i 

americké noviny New York Times oznamovaly, že „ruská ofenzíva se rozvíjí s bleskovou rychlostí, před níž 

blednou německá tažení 1939 v Polsku a 1940 ve Francii.“ Sovětské tankové armády a mechanizované sbory 

postupovaly denně 45 - 70 km, obcházely uzly odporu a rozvíjely útok do hloubky. 19. ledna postoupily sovětské 

mechanizované sbory do německého Slezska a pokračovaly v útoku po pravém břehu Odry. Němci začali 

urychleně stahovat vojska ze západní fronty, ovšem útok sovětských vojsk a polských vojenských jednotek, které 

vznikly v SSSR, nezadržitelně pokračoval. Rudá armáda pronikla do konce ledna až ke Kostřínu (Küstrin), kde 

překročila Odru a vytvořila si předmostí na jejím levém břehu. Vojska 4. ukrajinského frontu postupovala 
jižním Polskem a vytvářela si podmínky pro útok na Moravu - Ostravsko-opavskou operaci. 

Stalin si přál, aby útok pokračoval až do Berlína, ovšem sovětské vojenské velení v čele s maršálem Žukovem bylo 

jiného názoru. Sovětská vojska byla mohutným útokem vyčerpaná, sklady vojenského materiálu zůstaly daleko za 

frontou a ve Východním Prusku, Pomořansku a Slezsku se nacházely početné německé útvary, které mohly provést 
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útoky na roztažená křídla sovětských frontů. Žukovův předpoklad byl správný, protože Hitler, který byl nejprve 

šokován rychlým postupem Rudé armády, přikázal provedení útoku z Pomořanska. Sovětská rozvědka však v 

tomto prostoru zjistila soustředění vojsk, na což Žukov reagoval vyčleněním dvou tankových a dvou 

vševojskových armád, které provedly na toto uskupení německých vojsk útok. Dne 3. března byla Rudá armáda u 

Baltského moře a odřízla po souši Východní Prusko od Německa. Podobný problém jako pro Žukova v 

Pomořansku nastal pro Koněva i v německém Slezsku (které po válce připadlo Polsku), kde musel 1. ukrajinský 

front porazit mohutné uskupení o síle 33 divizí. V průběhu února i počátkem března vedla sovětská vojska boje 

proti německým skupinám, které zůstaly v obklíčení. Vyčistěním oblastí východně od Odry a Nisy si Rudá 
armáda zabezpečila prostor pro závěrečný útok proti Berlínu. 

 

OSVOBOZENÍ KONCENTRAČNÍHO TÁBORA OSVĚTIM 

Dne 27. ledna 1945 kolem třetí hodiny odpoledne dorazili do vyhlazovacího tábora v Osvětimi sovětští vojáci. Na 

místě našli zhruba 7000 vězňů, převážně Židů – lidí umírajících, vyčerpaných, vyhladovělých, nemocných.  

 

Vězněné děti při osvobození tábora 

Vězňové byli ponecháni svému osudu, nacisté tábor opustili deset dní předtím, 17. ledna 1945. S sebou odvedli 

60,000 vězňů, které evakuovali do pobočných koncentračních táborů.  

Desítky kilometrů dlouhé přesuny v mrazivém počasí bez jídla a odpočinku nepřežilo 15,000 vězňů, proto dostaly 

název pochody smrti. Příslušníci SS během nich zastřelili každého, kdo už nemohl. 

Před příchodem Rudé armády nacisté v Osvětimi rychle ničili důkazy o tom, že zde zavraždili přes 1,1 miliónů lidí, 

odváželi nakradený majetek, vyhodili do povětří osvětimská krematoria. 

MÍSTO SMRTI SVOBODA 

Chtěli také pozabíjet vězně, kteří nebyli schopni evakuaci, ale nestihli to. Díky tomu přežil tehdy čtrnáctiletý 

Tomáš Radil, který neprošel druhou selekcí a čekal na cestu do plynové komory. Místo smrti však přišla svoboda. 

S dnem osvobození má pozdější profesor neurofyziologie spojenou vzpomínku o etice pomsty:  

„Spolu s dalším chlapcem jsem toho dne dopoledne dostal za úkol hlídat vrata do tábora s nápisem ,Arbeit macht 

frei‘. Koukám z okna a vidím německého vojáka. Jde  sám a táhne za sebou pušku. Sám ve sněhovém poprašku 

míří k táborové bráně.  Zavolal jsem svého kamaráda a ptal jsem se ho: ,Kdybychom tu měli flintu, zastřelili 

bychom ho?‘ Ten chlapec, bývalý student rabínské školy, mi vysvětlil: ,Ne, nezastřelili. Válka skončila. Je za pět 

minut dvanáct. To, co platí ve dvanáct, už platí za pět minut dvanáct. Proč bychom ho stříleli?‘“ 
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Tomáš Radil při natáčení pro Paměť národa 

Několik dnů po osvobození tábora se Tomáš vydal domů, na jih Slovenska, do města Parkan (v roce 1948 

přejmenované na Štúrovo). Na cestě zjistil, že onemocněl tuberkulózou: „Sníh,  bílý sníh, a rudá krev. To je jakoby 

filmový obraz toho, jak jsem putoval domů. Trvalo mi to dva měsíce, ale na jaře jsem byl doma.“   

V Parkanu pracoval v repatriačním centru pro navrátilce, později se sešel se strýcem a otcem, který se vrátil z 

koncentračního tábora v Dachau. Matka a velká část rodiny zahynula v Osvětimi. 

Vystudoval v Praze lékařskou fakultu a šedesát let se věnoval profesi neurofyziologa, kromě své vědecké práce se 

věnoval i holokaustu. V roce 2009 vyšla jeho kniha Ve čtrnácti sám v Osvětimi.  

 „Knihu jsem psal spíš jako příběh těch, kteří se nevrátili, a také jako součást historické paměti než jako 

autobiografii vlastní. To, že si životu nebezpečné zážitky udržujeme v dlouhodobé paměti, umožňuje, abychom byli 

připraveni, kdyby se něco podobného mělo opakovat. Je to evolučně-biologická zákonitost. Tuto informaci mohou 

převzít za určitých okolností i naši potomci.“  

(Připravila L.Hrušková)   
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