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PORADNA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. upozorňuje všechny své klienty, zdravotně postižené, seniory, že 

poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením a půjčovna kompenzačních pomůcek je stále v provozu.  

Najdete nás v České Lípě, v Komunitním centru, Školní 2213 – rozvážíme klientům roušky, dezinfekci, 

informace 

–úterý, středa, čtvrtek 9:00-13:00;  

-kontakty- sociální pracovnice E. Zemanová-723594459, pracovnice v sociálních službách-J. Kovaříková-

604242099, PhDr. Z. Zahrádková-606161859; 

v Komunitním centru Doksy, Komenského 47 

-pondělí 10:00-12:00, 15:00 -17:00-kontakt-sociální pracovnice E. Zemanová-723594459. 

Telefonicky nás můžete kontaktovat kdykoliv. 

ZMĚNY TERMÍNŮ AKTIVIT 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa upozorňuje své klienty a další zájemce, že v důsledku situace spojené 

s opatřeními v boji proti COVID-19 došlo ke změně termínů některých plánovaných aktivit. Jedná se o následující: 

1) Edukačně-ozdravný víkendový pobyt, který se měl konat 3.- 5. 4. 2019 v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech, bude 9. -11. října 2020 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech 

2) 16. ročník Dne dětí se zdravotním postižením, který se měl konat 5. 6. 2019 je přeložen na  9. září 2020 

3) 19.ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením, které se měly konat 28. -29. června 

2020 proběhnou v termínu 4. -5. září 2020 

4) Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory, který měl proběhnout 20. -27. 9. 2020 se uskuteční od 

18. do 25. září 2020 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

 



 

OKÉNKO DO PORADEN NRZP ČR 

Dotaz:Jsem po opakovaných operacích kyčle. Podal jsem si žádost o lázeňskou péči. Tato žádost mi však byla 

revizním lékařem pojišťovny zamítnuta. Mám možnost se proti rozhodnutí revizního lékaře pojišťovny odvolat? 

Odpověď:Nárok na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou se určuje na základě tzv.indikačního seznamu, 

který je upraven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a přílohou č. 5 k tomuto zákonu. Zde 

naleznete indikační seznam, tj. seznam onemocnění, u kterých je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče. 

Ten obsahuje seznam diagnóz, určení, zda je nárok na péči komplexní (plně hrazenou), nebo příspěvkovou, a délku 

léčení. Zda máte nárok na lázně hrazené pojišťovnou, se tedy odvíjí od toho,jakou máte stanovenou diagnózu. 

Revizní lékař zdravotní pojišťovny v návrhu na lázeňskou péči posuzuje oprávněnost nároku na úhradu z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění podle podmínek stanovených platnou legislativou.Jestliže to zdravotní 

stav pacienta prokazatelně vyžaduje a jsou splněny všechny platnými právními předpisy stanovené podmínky pro 

úhradu z veřejného zdravotního pojištění, je návrh na lázeňskou péči revizním lékařem potvrzen pro požadovaný 

nebo příslušný typ péče. 

Pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nepotvrdí úhradu návrhu na lázeňskou péči, vydá v souladu se správním 

řádem rozhodnutí, ve kterém uvede věcné zdůvodnění zamítnutí návrhu, tedy úhrady lázeňské péče ze zdravotního 

pojištění. Rozhodnutí revizního lékaře musí obsahovat poučení o možnosti podat odvolání do 15 dnů od doručení 

rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje žadateli o lázně, to znamená pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci, do 

vlastních rukou a rovněž se zasílá na vědomí lékaři, který žádost podal. Pacient má právo se proti zamítavému 

posudku odvolat, ať už sám nebo prostřednictvím svého lékaře, který lázeňský návrh vystavil. 

Odvolání se podává řediteli odboru zdravotní péče regionální pobočky zdravotní pojišťovny, u které je žadatel 

registrován. 

Dotaz:Mám průkaz ZTP/P a chci si podat žádost o příspěvek na mobilitu. Mám na něj nárok, i když využívám 

sociální služby typu domova pro osoby se zdravotním postižením? 

Odpověď:Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší jednoho roku, kterým byl 

přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle právních předpisů účinných od 1.1.2014. Žadatel o dávku se musí 

opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat(veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován 

(příbuznými, známými, taxi apod.) za úhradu a dále mu nesmí být poskytovány pobytové sociální služby podle 

zákona o sociálních službách. Výše příspěvku na mobilitu je stejná pro všechny žadatele,od úřadu práce obdrží 

550Kč měsíčně. 

Existují důvody hodné zvláštního zřetele, kdy může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou 

poskytovány pobytové sociální služby, pokud se dopravuje nebo je dopravována v kalendářním měsíci opakovaně 

za úhradu. Příspěvek na mobilitu se zastavuje a nevyplácí, pokud je oprávněná osoba hospitalizovaná déle než 

jeden kalendářní měsíc. 

O příspěvek na mobilitu se žádá na místně příslušné pobočce úřadu práce. 

Dotaz:Pobírám invalidní důchod pro invaliditu II.stupně. Dochází k neustálému zhoršování mého zdravotního 

stavu. Mám více diagnóz a onemocnění. Chtěl bych, aby mi byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně 

a pobíral jsem více peněz. Můžete mi,prosím, říci, jak mám postupovat? Sčítají se nemoci při výpočtu důchodu? 

Odpověď:Pokud se domníváte, že došlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu, máte možnost podat si žádost o 

změnu výše přiznaného invalidního důchodu. Žádost se podává na místně příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení. Při podání žádosti je třeba předložit pouze občanský průkaz (průkaz totožnosti). 

Dovoluji si vás však upozornit, že se nejedná o žádost o zvýšení invalidního důchodu, ale o žádost o změnu jeho 

výše. Podáním této žádosti je vyvolána kontrolní lékařská prohlídka, při které je nově posuzován váš zdravotní 

stav. V rámci této kontrolní lékařské prohlídky může dojít ke snížení či odejmutí invalidního důchodu. 

Subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu bývá někdy odlišné od objektivního hodnocení posudkového 

lékaře. Důležité je mít aktuální lékařské zprávy a nálezy.Sčítání postižení pro nárok na invalidní důchod stanovuje 



a upravuje vyhláška o posuzování invalidity. Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce 

více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro 

jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají. V tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto 

zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti 

pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní 

postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. 

Výše uvedená vyhláška o posuzování invalidity také zmiňuje, že v případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je 

pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené 

podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 

procentních bodů. V případě, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce má takový vliv na jeho schopnost 

využívat dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo na 

schopnost rekvalifikace, že pokles pracovní schopnosti pojištěnce je větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu 

pracovní schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto 

horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. 

Dotaz:Manžel onemocněl rakovinou. Jeho onemocnění je bohužel v konečném stádiu. Chtěli bychom, aby i přesto 

zůstal v domácím prostředí. Existuje možnost domácí hospicové péče? 

Odpověď:Domácí hospic je integrovaná forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče, poskytovaná 

nemocným všech indikačních, diagnostických i věkových skupin v terminální fázi onemocnění, ve vlastním 

sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na základě rozumného lékařského posouzení 

kratší než šest měsíců. V rámci domácí hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, to je celková léčba 

a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti a 

dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných. 

O pacienta i jeho blízké pečuje multidisciplinární tým. Poskytuje terénní odlehčovací služby a pomáhá vyrovnat se 

jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a osobám pozůstalým s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že 

pomůže klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, které se smrtí anebo s pečováním o osobu nevyléčitelně 

nemocnou souvisejí (pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí, např. 

vyřízení příspěvku na péči, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče, psychologická pomoc). 

Poskytuje informace a rady k tomu, že je možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím 

prostředí. 

 

Dotaz:Jsem zaměstnána jako účetní u jedné firmy a mám přiznaný invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. 

Může na mě zaměstnavatel dostávat od státu nějaký finanční příspěvek? 

Odpověď:Zaměstnavatel osob se zdravotním postižením může využít příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na chráněném trhu práce, příspěvek na zřízení pracovního místa a úhradu provozních 

nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatel může také získat daňovou úlevu na dani z 

příjmů.Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které 

zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s úřadem práce. 

Příspěvek je určen na pořízení vybavení potřebného pro vytvoření pracovního místa. Pracovní místo zřízené pro 

osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno po dobu tří let. Příspěvek na úhradu 

provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může úřad 

práce poskytnout zaměstnavateli, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením. 

Příspěvek je určen na úhradu zvýšených správních nákladů, nákladů na dopravu zaměstnanců, materiálu či 

hotových výrobků, nákladů na pracovní asistenty či provozní zaměstnance a náklady na přizpůsobení provozovny. 

Roční výše příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením umožňuje snížení daně z příjmu o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se 

zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

 



Dotaz:Mám dceru s Aspergerovým syndromem. Chtěla bych se zeptat na nárok na invalidní důchod. Má na něj 

dcera s tímto onemocněním nárok? Jaká jsou kritéria při posouzení zdravotního stavu? 

Odpověď:Stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti, náležitosti posudku o invaliditě a posuzování 

pracovní schopnosti pro účely invalidity určuje vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Při posouzení 

zdravotního stavu v případě žádosti o invaliditu osoby s Aspergerovým syndromem se řídí posudkový lékař 

kapitolou V – Duševní poruchy a poruchy chování, konkrétně položkou 9 – Poruchy psychického vývoje, tzn. 

poruchy řeči a jazyka, smíšené specifické vývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy. Při stanovení míry 

poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit duševní a mentální schopnosti, řečové, komunikační, motorické 

schopnosti, schopnost navazovat a udržovat vztahy,úroveň sociální adaptace a sociálních dovedností. Pokud se tedy 

rozhodnete žádost podat a nesouhlasily byste s případným rozhodnutím ČSSZ, můžete proti němu podat námitku. 

Námitka se podává až proti rozhodnutí ČSSZ, nikoliv proti posudku o invaliditě. Námitku je možné podat do 30 

dnů ode dne obdržení rozhodnutí od ČSSZ. (převzato z časopisu MOSTY, zpracovala L. Hrušková) 

 

INFORMACE Z STP v ČR, z.s. 

POZOR NA ENERGETICKÉ ŠMEJDY! NOUZOVÉHO STAVU SE NEBOJÍ, ZNEUŽÍVAJÍ HO 
 

Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a 

nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další 

nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou 

úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a 

telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. 

Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz. 

Zprostředkovatelé se učí nové triky, se kterými mají spotřebitele oslovit po telefonu. Typicky jde o nabídku 

levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v 

cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby. Spotřebitel, který 

podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce dalších, kteří se každoročně obracejí 

na ERÚ, když je jim později vyhrožováno pokutou. Více informací: https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-

smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho. Zdroj: NRZP ČR 

 

 

ŽADATELÉ O NĚKTERÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY NEMUSEJÍ DOKLÁDAT SVOJE PŘÍJMY A VÝDAJE 

ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU, DÁVKA SE JIM MÁ PŘIZNAT AUTOMATICKY 

PODLE PŘÍJMŮ Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 
 

Bylo schváleno mimořádné opatření (změna zákona), že pokud jste příjemce příspěvku na bydlení, přídavku 

na dítě a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte dokládat Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na 

bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen 2020) a tyto dávky se vám poskytnou ve stejné 

výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen 2020) automaticky. Doložit potřebné skutečnosti 

(příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu 

práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v 

prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl. Navržené mimořádné 

opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku 

nepobírali. Více informací i o ostatních dávkách v době nouzového stavu a omezujících opatření najdete na 

stránkách https://www.mpsv.cz/davky-info. Zdroj: Verlag Dashöfer 

 

RESPIRÁTORY PRO CHRONICKY NEMOCNÉ PACIENTY 
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje poskytnutí respirátorů ohroženým skupinám pacientů. Je 

stanovena přesná specifikace, pro koho jsou respirátory určeny: zejména pro chronicky nemocné pacienty a 

zejména s rizikovými diagnózami jako jsou hypertenze, diabetes, transplantovaný pacient, pacient na 

imunosupresivní léčbě, pacient s plicním onemocněním (zejména astma, CHOPN), onkologický pacient, pacient se 

vzácným onemocněním. Respirátory by mohly být poskytnut také osobám, které doprovázejí tohoto pacienta při 

návštěvě u lékaře. Pro jaké situace je respirátor určený: zejména pro potřeby první neodkladné návštěvy tohoto 

https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho
https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho
https://www.mpsv.cz/davky-info


pacienta u lékaře (další ochranné pomůcky, na další návštěvu lékaře apod., budou poskytovány přímo v 

nemocnicích, na této distribuční linii se momentálně pracuje), dále pak pro další situace jako jiné nezbytné 

pochůzky (lékárna, úřad apod.).  

Více informací: https://nrzp.cz/2020/04/14/informace-c-40-2020-osobni-ochranne-prostredky-chronici/. Zdroj: 

NRZP ČR 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. vybralo z řad svých klientů osoby, kterým by měl být respirátor 

poskytnut. Požadavek byl zaslán na NRZP v ČR, která je předá na MZ ČR. Jakmile respirátory obdržíme, budeme 

vybrané klienty informovat 

 

ONKOLOGICKÁ PÉČE A ONKOLOGICKY NEMOCNÍ V DOBĚ KORONAVIRU 
Současná situace je nepřehledná pro mnoho profesionálů natož pro laiky. Onkologicky nemocní, kteří nyní 

podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém zlomovém období léčby a života s rakovinou, se mohou ocitat v 

situacích, kdy neví na koho, jak a kdy se obracet. V orientaci pomohou některé stránky, ale hlavně vlastní, dobře 

uvážená iniciativa. Léčba rakoviny i život s ní totiž stále pokračuje – i v době koronaviru. I proto Česká 

onkologická společnost vydala prohlášení, kde konkretizuje léčebné postupy v současné situaci. Podrobnější 

informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/onkologicka-pece-onkologicky-nemocni-v-dobe-

koronaviru. Zdroj: Helpnet.cz 

 

LÉKAŘ V MOBILU PORADÍ V DOBĚ PANDEMIE BEZPEČNĚ A RYCHLE 
Nová mobilní aplikace uLékaře.cz propojuje pacienty s více než 300 lékaři a specialisty. Pomáhá lidem řešit 

zdravotní problémy odkudkoliv a bez zbytečného rizika nákazy koronavirem. I během pandemie COVID-19 lidé 

řeší běžné zdravotní problémy. Osobní návštěva lékaře je však vzhledem k současné situaci riskantní a kvůli 

karanténám a přetížení zdravotníků často i nemožná. Medicínská online poradna uLékaře.cz už déle než deset let 

nabízí možnost konzultovat zdravotní potíže s lékaři a specialisty na dálku. Dříve pacientům pomáhala pomocí 

webové aplikace, nyní spustila i novou mobilní aplikaci, která je v České republice ojedinělá. Díky ní je 

komunikace s lékaři jednodušší a intuitivní. Na lékařskou prohlídku není potřeba chodit, stačí mít po ruce telefon. 

Lidé tak mohou řešit své problémy bezpečně, aniž by sebe a své blízké vystavovali riziku, které představují 

čekárny ordinací. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/lekar-v-mobilu-poradi-v-dobe-pandemie-

bezpecne-rychle. Zdroj: Helpnet.cz 

 

HISTORICKÁ  VZPOMÍNKA 

 K 75. výročí osvobození Československa a poděkování všem, kteří se zasloužili o to, 

že  jsme tu a že můžeme svobodně žít 

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 

konflikt: Český odboj během Druhé světové války 

trvání: 5. - 9. května 1945 

místo: Praha, dnes Česká republika 

výsledek: české vítězství 

strany 

Československo  

český odboj 

Vládní vojsko 

Flag of Russia.svg povstalci ROA („vlasovci“) 

Sovětský svaz Sovětský svaz 
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Německá říše  

Německá říše 

velitelé 

Československo Karel Kutlvašr 

Československo František Slunečko 

Flag of Russia.svg Sergej Buňačenko 

Flag of Russia.svg Andrej Vlasov 

Sovětský svaz Ivan Koněv  

Německá říše Karl Hermann Frank 

Německá říše Rudolf Toussaint 

Německá říše Carl von Pückler-Burghauss 

síla 

Československo čeští povstalci 

30 000 bojovníků 

100 000 pomáhalo 

při stavbě barikád, 

zásobování, ošetřování 

raněných a jinak 

Flag of Russia.svg 18 000 „vlasovců“ 

Sovětský svaz 1 770 700 Sovětů  

Německá říše 40 000 mužů 

ztráty 

Československo 2 898 povstalců české a 663 jiné národnosti 

Flag of Russia.svg 300 „vlasovců“ 

Sovětský svaz 692 Sovětů, z toho 30 v samotné Praze 

Československo 4 000 civilistů odhadem 1 000 mužů 

Pražské povstání vypuklo 5. května 1945 v hlavním městě Praze. Česká národní rada vydala prohlášení o konci 

Protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. Nejdříve probíhaly demonstrace, které brzy přešly do ozbrojeného 

odporu. Šlo o největší z bitev Českého květnového povstání. 

Situace před povstáním 

Celonárodní povstání v protektorátu bylo připravováno východní i západní složkou českého protinacistického 

odboje již od počátku roku 1945. Jeho cílem mělo být zejména: 

a)vytvoření podmínek pro rychlé osvobození Čech a Moravy od německé nadvlády 

b)minimalizace dalších válečných škod 

c)zamezení zničení či vyloupení průmyslového potenciálu Československa Němci (plán ARLZ). 



5. květen vypuknutí povstání 

Povstání vypuklo ráno v šest hodin po iniciaci českého rozhlasu. Na území Čech a Moravy se nacházelo téměř 

miliónové seskupení Schörnerovy armády Střed a armádní skupiny Jih - Ostmark ustupující skupiny z 

Rakouska.Vrchní velitel vojsk Schörner nařídil udržet se v tomto prostoru co nejdéle. K. H. Frank vedl s 

protektorátní vládou rozhovory o nenásilném předání moci, přičemž se projevovaly i snahy prezidenta Háchy o 

vytvoření Českomoravské republiky a převzetí moci Richardem Bienertem. Souběžně s tím tu byly i totožné snahy 

ilegálních odbojových skupin i České národní rady (ČNR), podle nichž měly na území Protektorátu vznikat 

revoluční Národní výbory. V Praze byl přípravou na převzetí moci pověřen Dr. František Krása. 

Podnětem pro nepokoje v Praze se stalo oznámení vydané protektorátní vládou o zrušení nařízení týkající se 

dvojjazyčného úřadování, dvojjazyčných nápisů a zákazu vyvěšování československých vlajek. Byl vydán pokyn, 

aby se na úředních budovách vyvěsily vlajky a úřadovalo se jen v českém jazyce. Již téhož dne se na mnohých 

místech v Praze začaly odstraňovat nenáviděné německé nápisy, avšak 5. května vlna nadšení opanovala celou 

Prahu. Odstraňovaly se německé cedule, vyvěšovaly se české vlajky, ve městě vládlo nadšení. Snaha ministerského 

předsedy kolaborantské protektorátní vlády R. Bienerta o vyhlášení Českomoravské republiky však ztroskotala, 

protože policejní jednotka, která měla převzít rozhlas do českých rukou, narazila na odpor německých vojáků. 

Došlo k boji, což mělo za následek volání rozhlasu o pomoc. R. Bienert se později pokusil zprávu o převzetí moci 

vyhlásit v pražském rozhlase, avšak byl zatčen pražským Národním výborem, který ho předal ČNR. Před polednem 

hlásil městský pouliční rozhlas: „Českoslovenští občané: Hitlerovo Německo je rozdrceno. Třetí říše přestala 

existovat! Pryč s válkou! Všichni ihned zastavte práci! Nikdo nesuďte, nikdo nesmíte trestat, ať Čecha nebo 

Němce, na to jsou lidové soudy. Varujeme všechny Němce před jakýmkoliv zakročením. Česká policie, české 

četnictvo, vládní vojsko a jiné útvary uposlechnou bezpodmínečně pokynů Národních výborů. Kdo tak neučiní, je 

zbabělec a zrádce! Stojíme neochvějně za československou vládou!“  

V poledne primátor Alois Říha odevzdal vedení magistrátu do rukou zástupců Národního výboru Praha. ČNR 

zformulovala odpoledne vlastní prohlášení o konci protektorátu: „Lide český! ČNR jako představitelka revolučního 

hnutí českého lidu a jako zmocněnec vlády v Košicích, ujímá se dnešním dnem moci vládní a výkonné na území 

Čech, Moravy a Slezska. Pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu 

zanikl tzv. „protektorát Čechy a Morava“, který nám byl Němci vnucen a tím zanikla veškerá správní moc 

vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.". Otakar Matoušek byl pověřenec ČNR pro řízení Českého 

rozhlasu 5. 5. 1945 - 25. 5. 1945. 

 

V té době se však již v Praze střílelo. Německá okupační správa ignorovala opatření protektorátních úřadů a 

němečtí vojáci začali střílet do lidí, kteří vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy či je shazovali 

ze zdí na zem. Vysílání pražského rozhlasu, které provolávalo převzetí moci do rukou českých úřadů, se změnilo ve 

výzvu k boji proti okupantům. Městský rozhlas převzal a vysílal i známé volání o pomoc československému 

rozhlasu: „Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky! Pomozte československému rozhlasu ve 

Schwerinově třídě, kde čeští lidé bojují o jeho záchranu! Vchod z Balbínovy ulice je úplně volný! Voláme českou 

policii, četnictvo a ozbrojené jednotky na pomoc československému rozhlasu!“  Reakce lidí byla spontánní, 

ozbrojení i neozbrojení lidé spěchali na pomoc. Kolem československého rozhlasu se mezitím rozhořely pouliční 

boje. V půl šesté podvečer vysílal městský rozhlas výzvu pro příslušníky německých ozbrojených sil v německém 

jazyce, aby složili zbraně a dále neprolévali krev. Někteří z nich výzvy uposlechli a složili zbraně, což se ovšem v 

žádném případě netýkalo příslušníků Waffen-SS, kteří o to zuřivěji útočili na povstalecká centra, kterými byly 

zejména Staroměstská radnice, Novoměstská radnice, Nová úřední budova a budova Československého rozhlasu 

 

6. květen - barikády a příjezd ROA 

 

Povstalci si byli vědomi toho, že proti případnému německému útoku zvenčí nemají moc šancí, takže v noci z 5. na 

6. května vyrostlo v Praze asi 1600 barikád. Jejich obránci měli k dispozici většinou pouze pušky, lehké kulomety, 

granáty a pancéřové pěsti. První nápory německé armády na sebe nenechaly dlouho čekat, německé stíhače tanků 

StuG a tanky PzKw III, IV se začaly probíjet do města. Povstalci bojovali i ve vnitřním městě s německou 



posádkou, přičemž nacisté se stále snažili zmocnit důležitých objektů. Do povstání se aktivně zapojili i příslušníci 

protektorátního vojska, kteří též přivezli povstalcům velký počet zbraní a munice. 

V noci na 6. května se zúčastnili bojů proti Němcům také 1. divize Ruské osvobozenecké armády gen. Sergeje 

Buňačenka. Nejdříve ovládli téměř celou západní Prahu a blokovali Němcům také přístup z jihu. Tento den začala 

Prahu bombardovat i jednotlivá německá letadla., Kobercové bombardování se však neuskutečnilo díky tomu, že 

většina německých strojů byla zaměstnána boji s Rudou armádou. Boje na barikádách zastavovaly postup nacistů, 

kteří začali na mnoha místech používat nelidský způsob jejich dobytí, když před svými tanky hnali proti nim české 

muže, ženy a děti, kteří se bojů neúčastnili jako živé štíty. 

 

Nacistický teror 

Nacisté též začali páchat teror a neuvěřitelné ukrutnosti ve čtvrtích, které obsadili od samého počátku 5. května 

Povstalcům se na mnoha místech Prahy podařilo odzbrojit či alespoň dočasně izolovat některé německé jednotky. 

Na Žižkově se silným bodem odporu stala kasárna V. Sturmbann der SA – Standarte Feldherrnhalle pod velením 

Adolfa Franze Zimmermanna, umístěná v objektu školy Na Pražačce. Mladí nacisté SA v hnědých uniformách s 

hákovými kříži na rukávech a v maskovacích pláštích začali terorizovat okolí ihned po začátku povstání. Zavlekli 

do kasáren na osm desítek rukojmí, z nichž některé – chycené se zbraněmi v rukou, ale i bez nich – na dvoře mučili 

a posléze zastřelili. Podle Drahomíry Matouškové odváželo ve večerních hodinách prvního dne povstání nákladní 

auto asi 17 mrtvých. 

Na několika místech v Praze došlo k masakrům bezbranných civilistů - českých žen, dětí a starců. Masakry 

civilních obyvatel ve dnech 6. - 7. května probíhaly zejména v oblasti Pankráce, Krče,a Michle kde bylo 

zavražděno 173 lidí. 

Pražané spoléhali též na pomoc 3. americké Pattonovy, která 6. května osvobodila Plzeň a chtěla pokračovat dále k 

hlavnímu městu, ale z politických, nikoliv vojenských důvodů musela zůstat stát na demarkační čáře. Stalin nedal 

svolení k dalšímu postupu Američanů přes dohodnutou demarkační linii, takže i generál Eisenhower navzdory 

Pattonovým protestům odmítl dát povolení k akci a přenechal zásah zvaný Pražská ofenzíva na vzdálené Rudé 

armádě. Na přímý rozkaz Stalina se vydala osvobodit Prahu po pádu Berlína 30. dubna 1945, ale musela čelit 

tvrdému odporu německých jednotek u Drážďan a v okolí Krušných hor, což zdrželo její postup. Spojenci 

neposkytli povstalcům ani vzdušnou podporu, ačkoliv měli v té době nad Německem jasnou leteckou převahu a 

mohli eliminovat obrněné jednotky v okolí Prahy. 

 

7. květen 

Během 7.května obsadila ROA Vlasova letiště v Ruzyni a vytlačila tak Luftwaffe do Žatce. Tento den 1. pluk 

překročil Vltavu a bojoval v centru Prahy, ke kterému se přidal ze severu také 4. pluk. Zásadním způsobem zvrátit 

vojenskou situaci na pravém břehu Vltavy se sice nepodařilo.Jejich pomoc povstalcům byla však nejen velkou 

morální podporou, ale především technickou. Disponovala na rozdíl od pražanů, kteří měli jen několik Hetzerů 

většinou bez kanónu, dělostřelectvem ráže 76 mm, několika Hetzery a také asi 30 tanky T 34/76, Do bojů se 

aktivně zapojilo okolo 12-14 000 dobře vycvičených a zkušených vojáků i když s omezeným množstvím munice a 

celkovým zabezpečením. Velitel povstalců gen.Karel Kutlvašr uvedl : „Zásah Vlasovových jednotek měl snad více 

účinek morální, a to jak na obránce, jejichž sebedůvěra v boji proti Němcům byla posílena, tak na útočící Němce, u 

nichž zprávy o počtu jednotek, které měl generál Vlasov k dispozici, způsobily značný zmatek.“ Její úspěchy 

zabránily německé armádě utlumit povstání během 6. a 7.května. Byla to jediná mobilní dělostřelecká síla 

povstalců, která ovládala některé důležité úseky a přístupové cesty, přestože délka její fronty 15 km se může 

někomu jevit malá. Okolo 308 padlých Vlasovců tvoří čtvrtinu všech padlých ozbrojených povstalců v přímém 

boji. 

Velitel SS C.F. von Pückler odeslal zprávu velitelství armády : "Dal jsem generálu Toussaintovi tyto návrhy: 

Žádám nejbrutálnějšími prostředky okamžitý hluboký nálet se zápalnými pumami na ulici Příkopy a Václavské 

náměstí. Tam je středisko povstání." 



Množily se ovšem i příklady naprosté nacistické zvůle, kdy byli popravováni lidé, kteří se připletli do cesty 

ustupujícím Němcům. Jedním z těchto případů je poprava sedmi mužů v obci Živohošť na Příbramsku dne 7. 

května. Jednotka SS vedená SS Oberstandartenjunkerem Güntherem Ballnowem tyto muže zadržela se dvěma 

loveckými puškami a na místě je popravila. Jejich těla příslušníci SS vhodili do blízké Vltavy. 

 

V noci ze 7. na 8. května se povstalci dále připravovali na další útoky. ČNR vedla s Vlasovci neúspěšná jednání, 

která vyvrcholila rozhodnutím generála Buňačenka a Vlasova opustit Prahu. Povstalci tak přišli o výraznou 

vojenskou pomoc. K útoku se připravovali i Němci, kteří již věděli, že v Remeši podepsal generál Alfred Jodl 

bezpodmínečnou kapitulaci, která měla nabýt účinnosti 8. května ve 23.01 SEČ. Maršál Ferdinand Schörner již 

věděl, že v boji nemá smysl pokračovat a snažil se zachránit, co se dalo. Jediným možným řešením bylo, aby se co 

nejvíce vojáků dostalo do amerického zajetí a k tomuto potřeboval volný průchod Prahou. 

Američané v Praze 

V pozdních nočních hodinách do Prahy dorazila kolona amerických vozidel tzv. Velichovské mise. Tvořilo ji 5 

obrněných vozů M8 Greyhound, tři džípy, dvě štábní limuzíny, rozhlasový a sanitní vůz. Velitelé mise také krátce 

jednali se zástupci povstalců. Už v brzkých ranních hodinách 8.5. pak kolona dále pokračovala přes Poděbrady, 

Hradec Králové a Jaroměř do lázní Velichovky, aby doručila Schörnerovi Jodlovu kapitulaci. 

8. květen 

V časných ranních hodinách 8. května začal mohutný německý útok na Prahu za použití tanků a pěchoty. Od rána 

hořela Staroměstská radnice, její novogotické křídlo muselo být po ukončení bojů strženo. Vraždění a běsnění 

nacistů tento den neustává, naopak stupňuje. Na Hybernském nádraží je povražděno 53 lidí v Dejvicích 20 lidí, 

ulice pod Hrabovou 20 lidí atd. Členové SS postupují s velkou brutalitou. Vraždí a ženou lidi před tanky jako živé 

štíty. Ve městě se rozhořely prudké boje, při nichž obránci využívali s úspěchem ukořistěné pancéřové pěsti, jimiž 

zničili mnoho tanků a obrněných vozidel. Situace je kritická pro obě soupeřící strany. Od dopoledních hodin 

probíhají jednání mezi ČNR a zástupci německé armády.Dochází k dohodě a v pozdních odpoledních hodinách 

byly zastaveny boje. Velitel Wehrmachtu v Protektorátu generál Rudolf Toussaint podepsal v 16:00 kapitulaci a 

jeho vojsku byl umožněn volný odchod z Prahy. Německé jednotky odcházely z města po silnici na Beroun a Plzeň 

od 23.00 do rána 9.00 následujícího dne 9. května. Prahu též na základě této dohody opustily správní, soudní, 

policejní a jiné okupační úřady, organizace a instituce i někteří němečtí civilisté. Za tuto dohodu byl v roce 1949 

odsouzen v inscenovaném procesu na doživotí velitel pražského povstání generál Karel Kutlvašr. Tento den 

uzavřela příměří s povstalci jednotky SS Der Führer ObSt. Otto Weidingera, která ustupovala po trase Břevnov, 

Bělohorská do amerického zajetí. Dopouštěla se také zločinů hlavně v Kobylisích a Libni. Ostatní příslušníci 

jednotek Waffen SS se však této dohodě nepodřídili a pod velením SS-Gruppenführera Carla Friedricha von 

Pücklera, který byl velitelem jednotek Waffen-SS na území Protektorátu, pokračovali v boji až do 12.května.Večer 

8. května dostal plk. Emil Strankmüller v Londýně od Oddělení pro zvláštní operace (SOE) zprávu o tom, že pokud 

Němci budou pokračovat v bojových operacích i po nulté hodině 9. května mohou v Praze Američané zasáhnout.  

9. květen osvobození Prahy 

9. května 1945 po čtvrté hodině ranní přijely do centra Prahy první Leljušenkovy tanky do Dejvic, kde se krátce 

střetly s německými obránci. Poté se rozdělily a ve dvou proudech pokračovaly na Pražský hrad. Rybalkovy 

tankové jednotky projely ze severu do Kobylis již po třetí hodině ranní, pokračovaly do Libně a čekaly několik 

hodin před Trojským a Libeňským mostem. První ruský tank přijel na Klárov asi o půl deváté. Byl to střední ruský 

tank T34/85 s číslem I-24. V prudké zatáčce velitel tanku opatrně odkryl poklop a vyhlédl ven. Na tento tank 

vystřelil Hetzer 75 mm kanónem jehož střela sklouzla po pancíři. Granát odštípl kus zdi,který možná nechráněného 

mladého velitele Gončarenka smrtelně zranil do hlavy. Podle jiné starší verze byl tank zasažen ještě pancerfaustem 

do věže. Na tanku seděl vlastenec,který byl také zraněn, ale ne smrtelně. Poté přijely další tanky č.23,25 a Hetzery 

úplně rozstřílely. 

 Další ruský tank č. I-23 přejel Mánesův most a pokračoval dále do Starého města a uvádí se, že byl také prvním 

tankem Rudé armády na Staroměstském náměstí. S tím také souvisí následné označení fiktivního prvního těžkého 

tanku IS-2 na Smíchově s číslem 23, který nikdy v Praze nebyl. 



Začaly střety mezi jednotkami Rudé armády a poslední částí německých vojsk, kterým se nepodařilo z Prahy 

uniknout. 2. SS-Panzer Division „Das Reich“ se měla spojit s Kampfverband Waffen-SS Wallenstein.z 

výcvikového střediska v Benešově. Ta byla přepadena ROA a tak se dostala na západ do amerického zajetí. Během 

dne byla Praha čištěna od německých fanatických odstřelovačů, kteří se zabarikádovali ve vyšších patrech budov 

nebo ve střechách a stříleli sovětské vojáky i české civilisty v ulicích. Jednalo se převážně o příslušníky SS, kteří 

tvořili velkou část německých vojsk. Z jednotek Wehrmachtu se povstání zúčastnily jednotky Milowitz a Reimann. 

Z jednotek Sturmabteilungu Standarte Feldherrnhalle. 

Už v devět hodin ráno 9. května mohl maršál Koněv hlásit nejvyššímu vojenskému velení Sovětského svazu, že 

„Praha byla plně osvobozena a očištěna od nepřítele“. Tentýž den do Prahy dorazily průzkumné jednotky 2. 

Ukrajinského frontu maršála Malinovského. Jedna ze skupin Vlasovců, která nestačila utéct před Rudou armádou, 

byla postřílena ruskými vojáky v Praze-Jinonicích. 

Česká odplata a bilance 

Všechny krutosti, které se v uplynulých dnech nejen v Praze odehrály, vyvrcholily na některých místech stejně 

krutou odplatou na německých vojácích i civilistech. Po převzetí moci revolučními orgány za podpory sovětských 

vojáků tyto excesy částečně ustaly. Pražané vítali Rudou armádu, přičemž házení rozkvetlých šeříků na projíždějící 

sovětské tanky a bojovou techniku se stalo po dlouhá léta jedním ze symbolů osvobození. Praha se musela 

vzpamatovat ze svých ran, které utrpěla, musely být uhašeny požáry, strženy budovy hrozící zřícením, rozebrány 

barikády. Do těchto prací byli v duchu hesla kolektivní odpovědnosti za válku zapojeni i Němci, kteří v Praze 

zůstali. Kromě materiálních ztrát tu však byly i ztráty na životech a zranění. Ačkoliv se nikdy nepodařilo zcela 

přesně zjistit počet mrtvých, uvádí se,od roku 2016 že při bojích a v důsledku bojů zahynulo nejméně 2 898 Čechů 

Z čehož bylo identifikováno hned po válce 1694 civilistů a 1204 padlo na barikádách nebo zemřelo na následky 

zranění. Padlo také 308 Vlasovců a okolo 1 000 Němců. Dále se uvádí, že v bojích v Praze a v nejbližším okolí 

zahynulo 692 vojáků Rudé armády, z toho asi 30 v centru Prahy. Tento počet zahrnuje všechny příslušníky RA, 

kteří nemuseli zahynout v přímé souvislosti s bojem. Řada obětí byla pochována na Ďáblickém hřbitově. Další 

osudy ROA Vlasova byly tragické. Američané je po válce vydali do Sovětského svazu, kde byli souzeni jako 

vlastizrádci. Většina důstojníků v čele s Andrejem Vlasovem i Buňačenkem byla popravena, ostatní skončili v 

koncentračních táborech.  

DĚKUJEME, NEZAPOMENEME 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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

června 2020 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje  k pp.D. MRÁZOVÉ, 

K. SUDKOVÉ, V. MATOUŠKOVÉ,M. ŘIMNÁČOVÉ, A. KUDRNOVÉ, H. HŘÍDELOVÉ, J. JIRÁKOVI. 
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