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CO PŘIPRAVUJEME 

 

1) Edukačně-ozdravný víkendový pobyt, který se měl konat 3.- 5. 4. 2020 v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech, bude 9. -11. října 2020 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech(náhradní termín za Vítání jara) 

2) Edukačně-ozdravný víkendový pobyt v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech v termínu 6. -8. 11. 2020 

S tématem“Vánoce“. 
3) Artetrapie v Komunitním centru, Školní 2213 – každou středu od 13.00 hod. 

4) Kurz znakového jazyka pro začátečníky- v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa vždy v úterý od 

15.00 hod. Zahájení 6.10. 2020 

5) Kurzy práce s PC pro začátečníky- v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. Termíny budou 

dohodnuty podle zájmu účastníků. Hlásit se můžete osobně v Komunitním centru, telefonicky- 604242099, 

723594459, 606161859. 

6) Předvánoční výstava prací zdravotně postižených a seniorů- proběhne v Komunitním centru, Školní 

2213 Česká Lípa v termínu od 23. -26. 11. 2020 

Součástí výstavy je i soutěž- volné téma „Vánoce“. 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

TERÉNNÍ ARTETERAPIE 

V průběhu července a srpna proběhla 4 setkání terénní arteterapie v prostorách fotbalového hřiště ve Starých 

Splavech. Setkání se zúčastnilo  36  osob. Tvorba při jednotlivých setkáních byla vždy originální a nápaditá- 

vyráběly se krabičky, náramky, misky. Klienti si procvičili jemnou i hrubou motoriku, cit pro barvy, ale hlavně 

užili si krásný den v přírodě, protože počasí našim setkáním přálo. 

 



MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 

Nabízíme k prodeji zachovalé inval.voziky.  První -šíře sedu 55cm, plna kola.  Druhý-šíře sedu 48cm. Brzdy pro 

doprovod, skládací, oba sundávací kola. Dále pak a 1toaletni pojízdné křeslo, potah koženka,  brzdy na kolečka, 

šíře 48cm, sundávací  područky. Doprava zajištěna. Ceny dohodou . Kontakt M. Holbik, telefon 605560873. 

           

 

19. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. uspořádalo ve dnech 4. -5. září 2020 již 19. Ročník Krajských 

sportovních her osob se zdravotním postižením(akce přesunuta z června v důsledku COVID-19). Záštitu nad akcí 

převzali: hejtman LK Martin PŮTA  ,  ing. J. VOLFOVÁ, statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města 

Česká Lípa, ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka města Doksy, Mgr. Petr TULPA,náměstek hejtmana LK, resort 

školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti, ing. Jaromír KOHLÍČEK,CSc., Teplice, ing. Karel KAPOUN, 

Doksy, Václav VĚTROVEC, předseda OV KSČM Česká Lípa. 

Hry se konaly opět v prostorách fotbalového hřiště TJ Staré Splavy a v prostorách hotelu Bezděz ve Starých 

Splavech. 

4. 9. od 8 hod. ožilo hřiště  pilným ruchem, připravovala se jednotlivá sportovní stanoviště, stavěly se stany, aby si 

sportující i příchozí mohli odpočinout. 

Autobusy přivezli soutěžící z Liberce, Jablonného v P. , Mimoně, České Lípy. Přijeli  i zdravotně postižení 

z Děčína a Ústí nad Labem. I v tomto roce se akce zúčastnili klienti DOLMENU Sokolov, kteří do  St.Splavů 

přijeli již ve čtvrtek. Poprvé se akce účastnily i děti z Dětského domova v Jablonném v Podj. Přišli i účastníci 

z Doks a St. Splavů. Od hotelu Bezděz, kde byli účastníci ubytováni, byla zajištěna kyvadlová dopravy na hřiště a 

zpět. 

Přicházející soutěžící i jejich doprovod po zápisu do prezenčních listin obdrželi účastnický list, magnetku 

s motivem her a tradiční koláč z Jizerských pekáren-pekárny Lípa s.r.o. 

V 10. 00 proběhlo slavnostní zahájení, za účasti ing. J.Volfové, Mgr.P. Tulpy, ing. K.Kapouna, V. Větrovce .Za 

město Doksy se zúčastnila zastupitelka Š. Harcubová,  , dále pak J. Křupala, starosta obce Vrchovany, zástupce MP  

a zastupitel Doks  J. Oplt, zástupci MP Česká Lípa, za Levicový klub žen Zákupy M. Hudaková. Dorazil i hejtman 

LK  M. Půta.Všichni popřáli soutěžícím co nejvíce úspěchů a krásně prožitý den. 



Pak se již naplno rozběhlo soutěžní klání ve 14 disciplínách, soutěžili jednotlivci i čtyřčlenná soutěžní 

družstva(těch bylo 30).  Rozhodčí z řad dobrovolníků měli plné ruce práce, aby zajistili řádný průběh jednotlivých 

disciplín. Soutěžící se v průběhu dne mohli občerstvit v kantýně, kde  byl  pestrý výběr jak jídla, tak pití. V poledne 

byl přivezen  balíčkový oběd, který byl vynikající. 

Po obědě pak pokračovaly jednotlivé soutěže. V průběhu dne se do akce zapojilo 170 osob.     Po 14.00 hod. 

odjížděli účastníci Denního stacionáře Hradecká Č. Lípa a účastnice z Klubu seniorů Česká Lípa.  V 15.00 bylo 

soutěžní klání ukončeno, následoval úklid sportovišť, a přesun do hotelu Bezděz. Pořadatelé v průběhu večera 

prováděli vyhodnocení jednotlivých disciplín, v každé disciplíně byli vyhodnoceni první 3 ZP muži a první tři ZP 

ženy. Zvlášť byla vyhodnocena soutěž vozíčkářů, zdravých příchozích, dětí a soutěž  30 družstev. 

Pro ubytované účastníky byl od 20. 00 hod. připraven společenský večer za hudebního doprovodu p. 

Baumgartnera. 

V sobotu 5. 9. od 9.00 probíhalo v Kongresovém sále slavnostní vyhodnocení a předávání cen. Ceny předávali: za 

město Doksy zastupitelka Š. Harcubová, místostarosta J. Holub,starosta Vrchovan J. Křupala, za OV KSČM Česká 

Lípa V. Větrovec a J. Jirák. Odměnou pro první tři nejlepší ZP(mužixženy) v každé disciplíně byla medaile, diplom 

a věcná cena. Totéž obdrželi 3 nejlepší vozíčkáři, zdraví příchozí i děti. V soutěži družstev obdrželo každé družstvo 

diplom tři nejlepší pak diplom, medaile a věcné ceny. 

Pořadatelé tentokráte pamatovali i na ty soutěžící, kteří se her účastní pravidelně, ale nevyhrávají. A tak byly pro 

soutěžící z DOLMENU Liberec, Česká Lípa a Sokolov připraveny drobné věcné ceny. 

Pořadatelé pak poděkovali i dobrovolníkům-rozhodčím u disciplín.  

Účastníci poděkovali pořadatelům a projevili přání, aby se hry konaly opět v tomto prostředí v r. 2021.Slavnostního 

vyhodnocení se zúčastnilo 83 osob. Připomínky nebyly žádné. Celkem se ve dvou dnech akce zúčastnilo 253 osob. 

Po společném obědě rozvezly autobusy účastníky zpět do jejich domovů. 

Za úspěchem celé akce stojí práce pořadatelů- zejména E. Zemanové, dále pak D. Hegerové, J. Kovaříkové, 

J. Bínové, M. Janouchové , L. Hruškové a Z. Zahrádkové. 

Velké poděkování patří rozhodčím u jednotlivých disciplín- členům Levicového klubu žen ze Zákup(M. Hudakové, 

manželům Sobotkovým, manželům Slavíkovým, J.Paďourové, Z. Laušmanové, H. Patkové, J. Koťátkové), L. 

Maříkovi, L. Poláčkové , H. Maříkové, V. Řežábkové, V. Landové, D. Hejlové z Doks,M. Voborníkové, J. Ježkovi, 

J. Jirákovi, F. Novákovi, I. Makulové, M. Janouchové, J. Stryalovi , V. Větrovcovi z České Lípy, manželům 

Sedlákovým z Mimoně, J. Bínové z H. Libchavy, K. Čermákovi z Jablonného v P., členům MP Č. Lípa 

Velké poděkování patří sponzorům bez jejichž přispění by se tato akce nemohla uskutečnit: Krajskému úřadu LK, 

městu Doksy, městu Česká Lípa, OV KSČM  Česká Lípa, Levicovému klubu žen Zákupy, ing. K. Kapounovi, plna 

kola,F. Novákovi , K. Čermákovi, Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o.,hotel Bezděz Staré Splavy-Mgr. 

Vysloužilová, květinářství Marcela Doksy,  Dárkovna D. Havlíček Nový Bor, O. Beránek a oddíl kopané TJ Staré 

Splavy. 

19. KSH ZP VE VÝSLEDCÍCH 

KROUŽKY                                                                   SLALOM S LÁHVÍ 

1. L. BITTNEROVÁ, J. VOGL                      1. J .VELENSKÁ, Z. PTÁČEK 

2. Z. VOHLÍDALOVÁ, J. KUBÁT                2. K. ŠVARCOVÁ, J. KOLLÁR 

3. M.  REICHEROVÁ, L. JIRÁSEK                  3. B. JANEČKOVÁ, T.KOŇAŘÍKOVÁ, Ing. L. ŠULCOVÁ, 

A. KUBÁT 



DISK                                                                                    OŠTĚP 

1. J. VELENSKÁ, T. MUSÍLEK                     1. M. RYBOVÁ, A. KUBÁT 

2. E. GINOVÁ, J. KOLLÁR                           2. L. BITTNEROVÁ, P. ČVANČARA 

3. Z. VOHLÍDALOVÁ, Z. PTÁČEK              3. Z. VOHLÍDALOVÁ, J. BÁRTA 

 

KOULE                                                                        JÍZDA MECH. VOZÍK 

1. I. ŠIMURDOVÁ, P. ŠULC                         1. Z. VOHLÍDALOVÁ, T. MUSÍLEK 

2. Z. VOHLÍDALOVÁ, A. KUBÁT               2. L. BITTNEROVÁ, P. ŘEHÁČEK 

3. M. TOBIÁŠKOVÁ, L. KOŽELUH             3. Z. GODÁNYOVÁ, L. KOŽELUH 

 

KOSTKY                                                                   VZDUCHOVKA 

1. L. VELENSKÁ, P. ČVANČARA                1. M. JANOUCHOVÁ, P. ŠULC 

2. Z. VOHLÍDALOVÁ, J. KOLLÁR               2. B. ŘEHÁČKOVÁ, J. BÁRTA 

3. P. SÁDLOVÁ                                              3. I. MAKULOVÁ, Z. PTÁČEK 

 

ŠIPKY                                                                                              KUŽELKY 

1. B. JANEČKOVÁ, A. NEUBAUER                   1. M. BAREŠOVÁ, P. ŘEHÁČEK 

2. Z. VOHLÍDALOVÁ, L. KLOŽELUH              2. E. GINOVÁ, P. ČVANČARA 

3. V. MÁROVÁ, P. ŘEHÁČEK                               3. Z. VOŇAVKOVÁ, L. KREJČÍK 

 

HOD SIRKOU                                                                                HOD GRANÁTEM NA CÍL 

1. B. ŘEHÁČKOVÁ, P. ČVANČARA                     1. J. CHLÁDKOVÁ, J. WOHLMUTH 

2. H. KICOVÁ, J. KUBÁT                                            2. I. MAKULOVÁ, M. BAĎOUČEK 

3. L. BITTNEROVÁ, Z. PTÁČEK                              3. H. ŠUSTOVÁ, P. ŠKALOUD 

 

HOD VÁLEČKEM                                                                     HOD PONOŽKOU DO KBELÍKU 

1. M. ANTOŠOVÁ,Z. PTÁČEK                                   1. E. HODBOĎOVÁ, P. PAJKRT 

2. Z. VOHLÍDALOVÁ, P. ČVANČARA                  2. M. REICHEROVÁ, J. KUBÁT 

3. L. BITTNEROVÁ, A. KUBÁT                                 3. J. VELENSKÁ, P. ŘEHÁČEK 

 

TROJBOJ                                                                                               VOZÍČKÁŘI 

1. Z. VOHLÍDALOVÁ, T. MUSÍLEK                      1.M.   ERBEN 

2. M. RYBOVÁ, A. KUBÁT                                        2. V.   KOHOUT 

3. J. VELENSKÁ, P. ŠULC                                           3. J. KOVAŘÍK 

ZDRAVÍ PŘÍCHOZÍ 

1. M. SVOBODOVÁ 

2. R. JOHNOVÁ 

3. J. KOVAŘÍKOVÁ 

4. L. POLÁČKOVÁ 



5. H. TREFNÁ 

6. E. ŘEZNÍČKOVÁ 

7. M. KAMENSKÁ 

8. L. HRUŠKOVÁ 

 

DĚTI-DO 10 LET                                                                            DĚTI-NAD 10 LET 

1. B. DOLEŽALOVÁ, M. VANČURA                               1. V. POLÁČKOVÁ, L. MAŘÍK 

2. K.-S. KALEJOVÁ,P.SCHARF                                         2. S. NAĎOVÁ, Z. NAĎ 

3. T. SEDLÁK                                                                           3. J. ČONKOVÁ 

                                                                                                                 4. J. POLÁČKOVÁ 

 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV 

1. PAMPELIŠKY-MIMOŇ(A.NEUBAUER,B.JANEČKOVÁ,Z.BÁRTOVÁ,J.BÁRTA) 

2. SKOT-DOKSY(L.POLÁČKOVÁ, J. POLÁČKOVÁ, V. POLÁČKOVÁ, L. MAŘÍK ML.) 

3. PIRANI-DS ČESKÁ LÍPA(P. ŠIMEK, L. KOŽELUH, L. VOGL, J. PAVLOVEC) 

4. ŘEHTAČKY-DOLMEN LIBEREC(R.JOHNOVÁ, J. FABIÁNEK, V. PÁTKOVÁ, J. VELENSKÁ) 

5. KOČKY-MIMOŇ(Z. VOŇAVKOVÁ, H. DENIZOVÁ, J. FEČUŠOVÁ,A. SITARČÍKOVÁ) 

6. LETIŠTĚ-MIMOŇ(V. PÁCOVÁ, V. ČONTOŠOVÁ, P. ŠULC, ING. L. ŠULCOVÁ) 

7. BARBÍNY-DĚT.DOMOV JABLONNÉ VP.(S.NAĎOVÁ, J. ČONKOVÁ,K-S.KALEJOVÁ,M.SVOBODOVÁ) 

8. MADONY-KLUB SENIORŮ Č.LÍPA(H.ŠUSTOVÁ, Z.TOMÁŠKOVÁ,R.ČERVINKOVÁ,H.LEBEDOVÁ) 

9. DOLMEN SOKOLOV(P.KOTLÁRIK,B.POLANSKÁ,Z.GODÁNYOVÁ,V.MÁROVÁ) 

10. BERUŠKY-DOLMEN SOKOLOV(S.LUKAČ,M.KAMENSKÁ,P.ŠIMEK,E.GINOVÁ) 

11. RŮŽIČKY-MIMOŇ(Z.VOHLÍDALOVÁ,M.ANTOŠOVÁ,J.SALÁKOVÁ) 

12. BOBŘI-DS Č.LÍPA(P.ČVANČARA,J.KUBÁT,Z.PTÁČEK) 

13. DRŽTIČKY-DOLMEN LIBEREC(J.ŠTĚKLOVÁ,R.LANCOVÁ,M.RYBOVÁ,I.VIDOVIČOVÁ) 

14. ČEKANKY-KLUB SENIORŮ Č.LÍPA(V.ČERMÁKOVÁ,V.MATOUŠKOVÁ,M.REICHEROVÁ,B.BEZDĚKOVÁ) 

15. ŽALUDI-DĚČÍN-Č.LÍPA(M.ŽALUDOVÁ,J.ŽALUD,V.FILKOVÁ,J.VOLENCOVÁ) 

16. DRÁČATA-DĚT,DOMOV JABLONNÉ VP.(Z.NAĎ,M.VANČURA,P.SXCHARF,H.TREFNÁ) 

17. PIVAŘI-ÚSTÍ N.L.,V.GRUNOV,JABLONNÉ VP.(L.BITTNEROVÁ,J.CHLÁDKOVÁ,P.ŘEHÁČEK) 

18. ŽABIČKY-DS Č.LÍPA(T.KOŇAŘÍKOVÁ,I.JANKECHOVÁ,A.KUBÁT,M.BAĎOUČEK) 

19. BERUŠKY-DOLMEN LIBEREC(M.HEŘMÁNKOVÁ,D.JURICOVÁ,S.KARNETHOVÁ,A.PIJANOVÁ) 

20. BRUMÍCI-DS Č.LÍPA(P.ŠKALOUD,L.JIRÁSEK,V.KOŠŤÁKOVÁ) 

21. VINAŘI-V.GRUNOV,ÚSTÍ N.L.,JABLONNÉ V P.(B.ŘEHÁČKOVÁ,M.CHLÁDKOVÁ,J.JAKLOVÁ) 

22. SLUNÍČKA-DOLMEN Č.LÍPA(K.ŠVARCOVÁ, L. KREJČÍK,M,BAREŠOVÁ,T.MUSÍLEK)¨ 

23. CVRČCI-DOLMEN SOKOLOV(E.ŘEZNÍČKOVÁ,S.HÁJEK,S.KOZINOVÁ) 

24. RYCHLONOŽKY-DS Č.LÍPA(J.HOLEŠČÁK,K.ROHÁČKOVÁ,P.DOHNALOVÁ,M.FULIER) 

25. VELMISTŘI-DS Č.LÍPA(J.WOHLMUTH,P.PAJKRT,M.ERBEN) 

26. STRÁŽCI-DS Č.LÍPA(P.SÁDLOVÁ,E.HODBOĎOVÁ,D.MAREK) 

27. BROUČCI-DOLMEN SOKOLOV(J.POLÁNKOVÁ,G.STREJČKOVÁ,Š.MAZUROVÁ) 

28. KOPRETINA-DOLMEN LIBEREC(J.MALIARIKOVÁ,Š.ČECHOVÁ,M.ERLEBACHOV Á,O.DVOŘÁKOVÁ) 

29. DRSONI-DS Č.LÍPA(J.KOLLÁR,P.WOHLMUTH,V.KOHOUT) 

30. ROSNIČKY-DS Č.LÍPA(S.PRIKNEROVÁ,R.PETRBOKOVÁ,H.KICOVÁ) 

 

 

NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK                                                          NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK 

TOMÁŠ SEDLÁK                                                                         VĚNCESLAVA ČERMÁKOVÁ 



 

16. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. uspořádalo  dne 9. Září 2020 již 16. Ročník Dne dětí se 

zdravotním postižením(akce přesunuta z června v důsledku COVID-19). Záštitu nad akcí převzali: ing. J. 

VOLFOVÁ, statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města Česká Lípa, ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka 

města Doksy,Mgr. Petr TULPA, náměstek hejtmana LK, resort školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti, 

ing. Jaromír KOHLÍČEK,CSc., Teplice, ing. Karel KAPOUN, Doksy, Václav VĚTROVEC, předseda OV KSČM 

Česká Lípa. 

Pořadatelé od osmé hodiny ranní připravovali prostory pro soutěžní disciplíny(celkem 15), tentokráte měli ztíženou 

situaci tím, že tradiční rozhodčí u disciplín- studenti Obchodní akademie  Česká Lípa se poprvé za celou dobu 

trvání aktivity nemohli letos zúčastnit(v důsledku pandemie COVID-19). Pandemie COVID-19 se podepsala i na 

účasti soutěžících- doslova v hodině dvanácté odřekla svou účast Speciální škola Jižní Česká Lípa(mělo přijet 68 

účastníků) a nemohli se zúčastnit ani žáci ze speciální třídy ZŠ K. H. Máchy Doksy. A tak po 9 hodině autobus 

přivezl klienty Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa, přijely děti z Dětského domova v Jablonném v Podj. A 

do soutěží se později zapojily i děti z MŠ Pražská  Doksy. Každý z účastníků při příchodu obdržel koláč , pitíčka, 

účastnický list a magnetku s motivem akce. 

Slavnostní zahájení proběhlo v 9,30 hod. za účasti místostarosty Doks  J. Holuba,  starosty obce Vrchovany 

J.Křupaly, MP Č. Lípa Z. Šafránka, zastupitelky Doks D. Hejlové, za motorkáře H. Libchava T. Sámel, za DD 

Jablonné v Podj. Bc. M. Valentová, za OV KSČM Česká Lípa V. Větrovec, za MO TP Doksy J. Hanzlíková. 

Všichni popřáli přítomným hodně úspěchů a krásně prožitý den. 

A pak se již rozeběhly naplno jednotlivé soutěže, kde role rozhodčích opět zastávali dobrovolníci z Doks 

České Lípy, Jablonného v P. vypomohli i zástupci klubu motorkářů z H. Libchavy, 

V průběhu dopoledne měly děti možnost opéci si buřta, prohlédnout si vybavení, používané městskou policií Č. 

Lípa a vrcholem byla možnost prohlédnout si motorky a hlavně svézt se na motorce se sajdkárou. Této možnosti 

využily nejen děti, ale i starostka města Česká Lípa ing. J. Volfová. Mezi tím, co děti soutěžily, probíhala na terase 

RS Termit příprava cen pro soutěžící. Pořadatelé se rozhodli, že část cen poputuje do Speciální školy Jižní Č. Lípa, 

jejíž klienti se ne vlastním zaviněním nemohli dnešního soutěžního dne zúčastnit. 

Po ukončení soutěží  následoval oběd a po něm slavnostní předávání cen, kterého se ujali za motorkáře T. Sámel, 

místostarosta Doks J. Holub, za OV KSČM Č. Lípa V. Větrovec a J. Jirák. 

Soutěžící byli rozděleni do 4 věkových kategorií, zvlášť dívky, zvlášť chlapci, vždy první tři v každé kategorii 

obdrželi medaili, věcnou  cenu a z vystavených věcí si mohli vybrat 3, 2, nebo 1 cenu. Jednu cenu si z vystavených 

věcí mohl vybrat každý účastník od 4. místa níže. Každý také dostal medaili. Když skončilo slavnostní 

vyhodnocení, mohli si všichni přítomní vybrat ze zbylých věcí to, co se jim líbilo. A tak při ukončení 16. Ročníku 

Dne dětí se zdravotním postižením ve 14.00 hod. nezbyla na stolech ani jedna cena. 

Autobus pak odvezl účastníky z České Lípy zpět. 

Opět poděkování pořadatelům-zejména E. Zemanové, dále pak D. Hegerové, J. Kovaříkové, J. Bínové, M. 

Janouchové a Z. Zahrádkové. 

Akce se zúčastnilo 134  osob. 



Velké poděkování patří sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit: Krajskému úřadu LK, městu Doksy, 

městu Česká Lípa, OV KSČM  Česká Lípa, Levicovému klubu žen Zákupy, ing. K. Kapounovi, JUDr. J. Riedlovi, 

Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., J. Bínové a pacientům DIAGNOSTIKY s.r.o. Česká Lípa, RS Termit 

Doksy, květinářství Marcela Doksy,  Dárkovna D. Havlíček Nový Bor, Klub motorkářů Horní Libchava. 

16. ROČNÍK DNE DĚTÍ SE ZP VE VÝSLEDCÍCH 

I.Kategorie-do 8 let                                                         II.Kategorie-9-12 let 

1. K.-S.KALEJOVÁ,P.SCHARF                              1.L. ĎURFINOVÁ 

 

III. Kategorie-13-18 let                                                    IV.Kategorie-nad 19 let 

      1.J. ČONKOVÁ, P. ČÍŽEK                                   1. P. SÁDLOVÁ, J. KUBÁT 

2. S. NAĎOVÁ                                                  2. S. PRIKNEROVÁ, M. BAĎOUČEK 

3. E. HODBOĎOVÁ                                          3. T. KOŇAŘÍKOVÁ, P. ČVANČARA´ 

4.                                                                       4. B. TOMÁŠKOVÁ, L. VOGL 

5.                                                                       5. K. ROHÁČKOVÁ, P. ŘEHÁČEK 

6.                                                                       6. I. JANKECHOVÁ, J. KOLLÁR 

7.                                                                       7. P. DOHNALOVÁ, J. WOHLMUTH 

8.                                                                       8. H. KICOVÁ, L. JIRÁSEK 

9.                                                                       9. R. PETRBOKOVÁ, A. KUBÁT 

10.                                                                     10. L. KOŽELUH 

11.                                                                     11. J. HOLEŠČÁK 

12.                                                                     12. J. PAVLOVEC 

13.                                                                     13. M. FULIER 

14.                                                                     14. P. WOHLMUTH 

15.                                                                     15. P. ŠIMEK 

16.                                                                     16. P. ŠKALOUD 

17.                                                                     17. P. PAJKRT 

 

VOZÍČKÁŘI 

1. J. KOVAŘÍK 

2. M. ERBEN 

3. V. KOHOUT                                                                             

 

Z NÁRODNÍ  RADY ZDRAVOTNĚ POSTIŹENÝCH  V ĆR 

Informace č.: 69 – 2020 (Lhůta pro nákup motorového vozidla) 
„Vážení přátelé, 

poslední dobou dostáváme neustále žádosti o pomoc od občanů, kterým byl přiznán příspěvek na nákup 

motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Dotazy 

směřují k tomu, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schopni zákazníkům včas dodat 

objednané vozidlo. Tím, že prodejci nejsou schopni rychle reagovat na poptávku, se osoby, kterým byl přiznán 

příspěvek na nákup motorového vozidla, dostávají do obtížné situace, protože nejsou schopni příspěvek využít ve 

stanovené lhůtě. 

Vážení přátelé, doporučujeme vám, abyste v takových případech postupovali následujícím způsobem: 



Pokud zjistíte, že váš prodejce nebude mít včas připravený automobil, vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že 

vzhledem k nedostatku vozů, není schopen vám auto včas připravit. S tímto potvrzením se dostavte na Úřad práce, 

který vydal rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a požádejte o prodloužení lhůty pro 

využití tohoto příspěvku. Nejlépe bude, když toto prodloužení bude ve lhůtě dalších 3 měsíců. Jak jsme zjišťovali u 

prodejců automobilů, situace je způsobena dlouhodobým výpadkem výroby u jednotlivých výrobců automobilů. 

Víte všichni, že v době koronaviru výrobci automobilů měli dlouhodobou odstávku výroby. To způsobilo současný 

nedostatek vozů určitých segmentech. Je zřejmé, že tento nedostatek bude ještě několik měsíců přetrvávat.  Věříme, 

že Úřady práce v těchto případech žadateli vyhoví. Pokud by se stalo, že Úřad práce by nechtěl vyhovět 

v prodloužení lhůty, obraťte se na NRZP ČR. 

Mgr. Václav Krása,předseda NRZP ČR „ 

 

 

 

Informace č.: 71 – 2020 ( Veřejná konzultace – Národní vakcinační strategie) 
„Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem vám posíláme Národní strategii očkování proti nemoci civid-19, kterou připravilo 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační 

komisí ČR. 

Níže najdete link na tiskovou zprávu MZ k tomuto tématu. 

Veřejnost má nyní možnost během 14 dnů se k návrhu Národní strategie vyjádřit a podat případné připomínky. 

Domníváme se, že to je materiál, který zajímá každého občana, a proto vám jej takto rozesíláme. 

Veřejnosti je umožněno v následujících 14 dnech (do 21. září) k dokumentu vznášet své připomínky na e-mailové 

adrese: strategieockovani@mzcr.cz. 

V případě, že budete vznášet připomínky, prosíme o zaslání v kopii i na propacienty@mzcr.cz, abychom měli  

přehled o stanovisku členů Pacientské rady a případně mohli navrhnout přijetí společného stanoviska za pacienty. 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR“ 

 

 

 

NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 07/09/2020 

ÚVOD  

Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění covid-19 je očkování. Součástí 

prevence šíření nákazy v populaci a ochrany jednotlivce je očkování, které bude probíhat v souladu s přijatou 

národní vakcinační strategií. Jakmile bude očkovací látka proti onemocnění Covid19 registrována pro použití v 

Evropě a dostupná v ČR, bude nezbytné tuto strategii implementovat do běžné praxe a využívat v organizaci 

očkování. Strategie očkování byla odborně navržena Českou vakcinologickou společností ČLS JEP, projednána 

klinickou skupinou Covid II MZ a schválena Národní imunizační komisí ČR. Hlavním cílem vakcinace proti 

Covid-19 je ochrana obyvatel před onemocněním a zabránění šíření nákazy v populaci, což vede k minimalizaci 

počtu úmrtí, minimalizaci přetížení akutních a intenzivních lůžek ve zdravotnických zařízeních, předcházení 

nozokomiálním přenosům a ochraně složek kritické infrastruktury země.  

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA  

Onemocnění covid-19 je způsobeno novým typem viru SARS-CoV-2, který byl poprvé popsán v prosinci 2019 v 

čínském Wuhan. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními 

potížemi, bolestí svalů a únavou. Ačkoli je převážná část pozitivních osob bez příznaků či s minimálními potížemi, 

určité procento především osob z rizikových skupin může mít závažný, život ohrožující průběh. Dosud není k 

dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny, který byl prakticky zahájen okamžitě 

od začátku pandemie. Hlavním cílem vakcinace proti covidu-19 je prevence onemocnění touto infekcí, prevence 

reinfekce, dlouhodobý protektivní účinek a účinnost pro případné další vlny pandemie. Základní otázkou je, zda se 

podaří a za jak dlouho vyvinout účinnou vakcínu proti Covid-19 a který výrobce nabídne vakcínu jako první. První 

pandemické onemocnění novým koronavirem, SARS, se objevilo před téměř 20 lety, další koronavirové 

onemocnění, MERS, před 8 lety a dosud stále není k dispozici žádná účinná vakcína proti těmto nákazám. Je to 

mailto:strategieockovani@mzcr.cz
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dáno zejména tím, že tyto epidemie se podařilo kontrolovat, a proto se ve vývoji očkovacích látek dále 

nepokračovalo. Vznikly ale technologie, které umožnily velmi rychlý vývoj covid19 vakcín. V současné době se 

nachází minimálně 179 kandidátních vakcín v různých fázích vývoje a minimálně 18 vakcín v klinickém 

hodnocení. Za nejperspektivnější vakcinální antigen je považován povrchový S glykoprotein SARS-CoV-2 viru. 

Dalšími možnostmi je využití celého virionu nebo S1 subjednotkového nosiče. V současnosti se vyvíjí čtyři typy 

možných vakcín. Celovirionové vakcíny (atenuovaná nebo usmrcená vakcína), vektorové vakcíny (využívající 

nejčastěji replikující nebo nereplikující virový vektor), proteinové vakcíny (subjednotková, adjuvovaná vakcína 

nebo vakcína na bázi viru podobných částic) a DNA, RNA vakcíny. Klíčovým okamžikem bude prokázání 

účinnosti nové vakcíny ve fázi 3 klinického hodnocení. Přes tlak a snahy o rychlý vývoj vakcíny je realistické 

počítat s případnou registrovanou vakcínou nejdříve ke konci roku 2020 a dostupností v roce 2021. Klíčovým 

momentem pak je, za jak dlouho bude vakcína dostupná k použití v ČR. 2 Jako nejvíce nadějné se zatím jeví 

vakcíny druhé generace (proteinové, rekombinantní, vektorové) a třetí generace (genetické vakcíny). Nejnadějnější 

se jeví vakcína německé firmy BioNTech-Pfizer (genetická mRNA vakcína), americké firmy Moderna (genetická 

mRNA vakcína), firmy Astra Zeneca - Univerzity of Oxford (vektorová vakcína) a americké firmy Novavax 

(rekombinantní vakcína). Bohužel nelze očekávat, že vakcína bude v počátku registrovaná pro použití u dětí. 

Většina výzkumných týmů a firem provádí klinické hodnocení pouze u dospělých, ve věku od 17-55 let s výhledem 

dostupnosti také pro osoby ve věku 55 a více let.  

ORGANIZACE OČKOVÁNÍ  

Očkování bude primárně prováděno:  

 V ordinacích praktických lékařů (pouze za předpokladu, že bude možné vakcíny skladovat při chladničkových 

teplotách 2-8oC)  

 Ve vakcinačních centrech nemocnic 

  Ve vakcinačních centrech zdravotních ústavů  

Očkování, které nebude hrazeno státem nebo z veřejného zdravotního pojištění, může být prováděno také v 

soukromých očkovacích centrech.  

DISTRIBUCE VAKCÍN  

Distribuce vakcín bude zajištěna určenými distributory očkovacích látek přímo do jednotlivých zdravotnických 

zařízení, kde bude očkování prováděno. V případě vakcín hrazených státem nebo z veřejného zdravotního pojištění, 

pak prostřednictvím distributora očkovacích látek pro pravidelná a hrazená očkování (v současné době firma 

Avenier). Během transportu a skladování musí být, podobně jako u většiny ostatních běžných vakcín dodržen 

chladový řetězec (teplota 2-8oC). Některé kandidátní vakcíny počítají se skladováním při teplotách – 20 až -80 oC.  

INDIKAČNÍ SKUPINY K OČKOVÁNÍ  

1. Chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší  

a. Chronická obstrukční plicní nemoc  

b. Rezistentní hypertenze (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv) 

 c. Závažné dekompenzované onemocnění srdce (srdeční selhávání, kardiomyopatie)  

d. Těžká obezita (BMI > 40 kg/m2 )  

e. Hemato-onkologické onemocnění  



f. Závažné onemocnění ledvin a jater g. Závažný, farmakologicky řešený diabetes mellitus h. Před imunosupresivní 

léčbou, radioterapií, chemoterapií  

2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky 

závažné činnosti  

a. Oddělení ARO, JIP  

b. Urgentní příjem  

c. Zdravotnická záchranná služba  

d. Infekční oddělení  

e. Plicní oddělení  

f. Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření  

g. Laboratorní pracovníci zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na Covid-19  

3. Pracovníci a klienti v sociálních službách  

4. Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti  

5. Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby  

6. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví  

7. Zájemci o očkování  

ETAPY OČKOVÁNÍ  

V návaznosti na dostupnost registrované vakcíny v ČR je možné plánovat očkování v několika etapách, podle 

množství dávek vakcíny, které se podaří zajistit/nakoupit. První etapa očkování: indikační skupiny 1 – 3. Druhá 

etapa očkování: indikační skupiny 4 – 6. Třetí etapa očkování: indikační skupina 7.  

ÚHRADA VAKCÍNY  

Očkování bude dobrovolné. Očkovací látky a aplikace pro indikační skupiny 1-6 budou hrazeny státem. Očkovací 

látky a aplikace pro indikační skupinu 7 bude hrazena zájemcem o očkování. V případě možnosti úhrady z 

veřejného zdravotního pojištění bude nutné zajistit doplnění §30 Zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním 

pojištění.  

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ DÁVEK PRO ČR 

 Ve spolupráci s ÚZIS a zdravotními pojišťovnami bude nezbytné upřesnit počty dávek vakcíny na základě počtu 

osob v jednotlivých indikačních skupinách. V rámci jednání Řídícího představenstva pro společný EU přístup k 

nákupu Covid-19 vakcín (Steering Board Under the Joint EU Aproach to Covid-19 Vaccine Procurement) ČR 

deklarovala prvotní potřebu nákupu vakcíny v první vlně pro 3,5 milionů osob. Momentálně EU deklaruje potřebu 

očkovat v první vlně asi 200 mil osob a Evropská komise jedná s výrobci vakcín o zajištění dodávek 400 mil dávek 

pro EU.  

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE A PNEUMOKOKOVÝM ONEMOCNĚNÍM  

Chřipka v České republice každoročně ohrožuje zdraví statisíců pacientů a vyžádá si život téměř dvou tisíc z nich. 

V roce 2020 byly dopady chřipkové epidemie do určité míry zastíněny šířením nového koronaviru SARS-CoV-2. I 

přesto, že se u nás díky striktním opatřením podařilo udržet šíření relativně 4 pod kontrolou, globální pandemie 



Covid-19 akcentovala fragilitu rizikových skupin, zejména seniorů a chronických pacientů, a zároveň poukázala na 

to, jak obrovskou ekonomickou zátěží by mohla být pro zdravotní systém i celou národní ekonomiku. Očkování 

proti chřipce, ale také proti pneumokokovým onemocněním, mohou zmírnit dopady nového koronaviru u zranitelné 

části populace. Koincidence chřipky nebo pneumokokového onemocnění a Covid-19 u jednoho pacienta může 

zvýšit riziko závažnějšího průběhu nemoci a výskytu komplikací. Zánětlivé onemocnění plic způsobené 

chřipkovým virem nebo pneumokokem může zvyšovat riziko vzniku hyperimunitní reakce (cytokinové bouře) v 

případě současného onemocnění virem SARS-CoV-2 a ve svém důsledky zhoršit průběh a prognózu onemocnění 

Covid-19. Proto očkování proti chřipce a pneumokokovým onemocněním je součástí národní vakcinační strategie 

onemocnění Covid-19. Očkování je doporučeno zejména osobám s chronickým onemocněním plic (zahrnuje i 

středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou; osoby s 

onemocněním srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze; 

osoby s chronickým onemocněním ledvin a jater; pacienty s farmakologicky léčeným diabetes mellitus; pacienty s 

poruchou imunitního systému, např. pacienti s imunosupresivní léčbou (steroidy, infekce HIV apod.) a 

asplenici/hyposplenici; pacienty s protinádorovou léčbou; pacienty před/po transplantaci solidních orgánů a/nebo 

kostní dřeně; osoby s těžkou obezitou (BMI nad 40 kg/m2) a osoby starší 65 let věku. V případě pneumokokových 

onemocnění jsou ve zvýšeném riziku onemocnění kojenci a děti do 5 let věku, osoby ve věku 60 let a starší, zvláště 

starší osoby žijící v pobytových zařízeních sociální péče, oslabené nebo s doprovázejícími chronickými 

onemocněními, kuřáci a astmatici, asplenici/hyposplenici. Očkování proti chřipce je doporučeno také všem 

zdravotnickým pracovníkům, jako součást ochrany pracovníka a jeho pacientů. Při výběru vakcíny proti chřipce se 

doporučuje použití tetravalentní vakcíny z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky. 

INFORMACE Z STP  v ČR, z.s. 

Migréna Kompas 
Migréna Kompas, tak se jmenuje nová mobilní aplikace, která pomůže pacientům s migrénou, umožní jim 

získat větší kontrolu nad svou nemocí. Pacientům umožňuje zaznamenat jednotlivé záchvaty, jejich délku a 

intenzitu a užité léky. Kromě toho uživatel do kalendáře aplikace může zaznamenávat svou životosprávu a jak se 

cítil. Díky aplikaci tak pacienti s migrénou lépe porozumí svému onemocnění. Aplikace bude sloužit jako 

pomocník při rozhovoru pacienta s ošetřujícím lékařem, při kterém společně odhalí možné spouštěče atak a 

domluví se na vhodné změně životního stylu. Na vývoji aplikace se podílela organizace Migréna-help. Aplikaci si 

můžete stáhnout na stránkách https://www.migrena-kompas.cz/. Zdroj: Helpnet.cz 

 

 

7) Domovy pro osoby s postižením nejsou domovem 
Situace v domovech pro osoby se zdravotním postižením potvrzuje, že se transformace sociálních služeb téměř 

zastavila a přestala být společenským a politickým tématem. Zařízení mají stále charakter ústavů a nepřipomínají 

normální domov. Lidem zde žijícím se nedostává potřebné podpory k udržení a rozvíjení schopností a dovedností, 

mnohdy se naopak prohlubuje jejich závislost na péči. Ombudsmanka provedla návštěvy 9 domovů pro dospělé 

osoby se zdravotním postižením. Zaměřila se spíš na velkokapacitní zařízení, u nichž lze předpokládat vzhledem 

k počtu klientů menší individualizaci péče a vyšší riziko špatného zacházení. Zastoupeny byly ale i domovy s 

malým počtem klientů. Návštěvy proběhly v domovech v Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém, 

Moravskoslezském, Plzeňském a Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Podle zjištění ombudsmana se 

klientům nedostává individualizované podpory v oblasti komunikace, intimního a rodinného života, 

samostatného pohybu, rozhodování o vlastním životě. Může tak docházet k prohlubování závislosti na 

poskytované péči, k frustraci, sociální izolaci a vzniku problémového chování. Podrobnější informace a podrobnou 

zprávu ombudsmana najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/domovy-pro-osoby-s-postizenim-

nejsou-domovem. Zdroj: Helpnet.cz 

 

 

8) Speciálně upravený nízkopodlažní autobus 
Charita Nový Hrozenkov (Zlínský kraj) používá speciálně upravený bezbariérový autobus. Bez problémů v 

něm mohou jezdit lidé s pohybovým omezením i na ortopedickém vozíku. Jde o speciálně upravený nízkopodlažní 

autobus, ve kterém je možné přepravovat šest osob na vozíku nebo šestnáct cestujících na sedadlech. K 

upevnění cestujících na vozíku se využívají podlahové a kotevní pásy. Sedadla jsou odnímatelná a jejich počet lze 

upravit podle počtu vozíků, které potřebujeme přepravit. Autobus má dvoje dvoukřídlé dveře, u kterých jsou k 

https://www.migrena-kompas.cz/
https://www.helpnet.cz/aktualne/domovy-pro-osoby-s-postizenim-nejsou-domovem
https://www.helpnet.cz/aktualne/domovy-pro-osoby-s-postizenim-nejsou-domovem


dispozici vyklápěcí plošiny. Součástí dalšího vybavení je klimatizace, topení a audiosystém s 

mikrofonem. Autobus si můžete objednat i s řidičem pro své cesty. Ceny jsou smluvní a řídí se aktuálním 

ceníkem, který najdete na stránkách www.nhrozenkov.charita.cz. Zdroj: Aktivní život 
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 Zikmund Lucemburský 

 Heinrich z Isenburgu † 

 Pippo Spano z Ozory 

 Oldřich z Boskovic 

 Jan Žižka z Trocnova 

Síla 

~ 7 000–8 000 jezdců
[1]

 ~ 26 mužů, 3 ženy 

posila: 

~ 50 střelců 

~ neznámý počet cepníků
[1]

 

Ztráty 

~ 144
[2]

 – 300
[3]

 (500)
[4]

 mrtvých ~ neznámé 

Bitva na Vítkově se odehrála 14. července 1420 jihovýchodně od tehdejších pražských hradeb, na hřebenu vrchu 

Vítkova, jenž byl 500 let po události přejmenován na Žižkov. Husitská posádka dvou opevněných srubů, později 

posílená padesáti střelci a oddílem cepníků, zde odrazila útok rakouských a míšeňských křižáků, kterým připadl 

úkol tuto strategicky významnou pozici ovládnout. Střetnutí bylo součástí taktických operací probíhajících v rámci 

obležení Prahy kruciátou Zikmunda Lucemburského a stalo se jedním z faktorů, 

které římskoněmeckého a uherského krále přiměly výpravu rozpustit. 

Předehra 

1. března 1420 papež Martin V. vyhověl žádosti krále Zikmunda Lucemburského a bulou Omnium plasmatoris 

domini, vydanou ve Florencii, deklaroval křížovou výpravu proti všem viklefistům a husitům.
[5]

 Dne 17. března byla 

kruciáta slavnostně vyhlášena ve Vratislavi, kde se právě konal říšský sjezd. Král Zikmund využil přítomnosti 

říšských knížat, s nimiž sjednal podmínky výpravy a již koncem dubna jeho armáda, jež se formovala 

ve slezské Svídnici, překročila hranice Českého království.
[6]

 3. května před křižáky kapituloval Hradec Králové a 

vojsko se přesunulo ke Kutné Hoře, kde probíhaly přípravy k tažení na Prahu. Česká metropole se právě nacházela 

ve svízelné situaci. Husitům se stále nedařilo dobýt Vyšehrad, navíc 7. května pan Čeněk z Vartemberka, 

nejvyšší purkrabí Pražského hradu, vydal sídlo českých panovníků do rukou zmocněnců krále Zikmunda.
[7]

 Kromě 

toho před polovinou května dorazilo na obě pražské radnice na 364 listů, kterými čeští páni, rytíři a městské obce 

vyhlašovaly metropolitům nepřátelství.
[8]

 Na základě těchto skutečností vyslali Pražané do Kutné Hory poselstvo, 

které mělo s králem vést jednání o kompromisu, avšak jím vznesené podmínky urovnání situace byly nepřijatelné.  

Za bouřlivého zasedání velkých obcí bylo tedy rozhodnuto bránit se křižákům se zbraní v ruce.
[9]

 Vzápětí začaly do 

Prahy přicházet posily. 20. května dorazili táborité, o tři dny později husité 

z Žatecka, Lounska a Slánska.
[10]

 Obranu města měla zajistit důležitá opatření, mezi něž patřilo především vyhnání 

všech nepřátel kalicha a vytvoření společného vojenského velení, na němž se podílelo 12 zvolených 

hejtmanů.
[11]

 Zároveň se husité pokusili dobýt Pražský hrad. Posádku se jim podařilo takřka vyhladovět, avšak 

křižáci za pomocí klamného manévru dodali obleženým jak proviant, tak střelný prach a husité se proto stáhli zpět 

za hradby metropole.
[12]

 První část příslušníků kruciáty, v čele s uherským a římskoněmeckým králem, se k Praze 

přiblížila 30. června, kompletně se zde vojsko shromáždilo 10. července, přičemž na levém břehu Vltavy rozložilo 

tři velké tábory.
[13]

 

Dalším důležitým počinem při opevňování Prahy se stala stavba dvou opevněných srubů na vrchu Vítkově, který 

chránil zásobovací cesty směřující do města na pravém vltavském břehu. Iniciátorem projektu byl táborský hejtman 

Jan Žižka, který si uvědomoval, že ztráta návrší by umožnila křižákům uzavřít město ze všech stran a před husity 

by se otevřela otázka jejich vyhladovění.
[14]

 Samotné sruby byly obehnány třemi mělkými příkopy a zdí 

zbudovanou z hlíny a kamení.
[15]

 To, že Žižkovo vyhodnocení situace z hlediska obrany města má své důležité 

opodstatnění, se ukázalo po několika předchozích bojových konfrontacích dne 14. července. 

Bitva 

Zprávy současníků 
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Pro historické účely se zachovalo několik pramenů různé výpovědní hodnoty jak z provenience českých tak 

zahraničních účastníků obléhání. Mezi nejautentičtější z nich patří list markraběte míšeňského, přímého svědka 

útoku na Vítkov, adresovaný vévodovi bavorskému. Dopis byl pořízen pravděpodobně téhož dne, kdy proběhla 

bitva. 

„ 

... Také řečení kacíři opevnili jeden vrch u Prahy a dělají tam sruby a tam se usadili, pročež pan král rozkázal 

lidem jiných knížat i našim, aby je vzali útokem, a naši lidé překročili jejich příkopy a snažili se dobýti třetího 

příkopu, když tu vyšlo tolik kacířů z města pražského na pomoc těm, kteří na vrchu byli, že bylo potřeba 

stáhnouti naše lidi, kteří byli těžce raněni a mnoho ztratilo své koně. 

“ 

— Míšeňský markrabě Bedřich I. Bojovný
[16]

 
 

Záznam, jenž nejpodrobněji vykresluje srážku na Vítkově, učinil český husitský literát a přímý účastník husitských 

válek Vavřinec z Březové. Zejména jeho zásluhou bylo Žižkovo vítězství vnímáno jako rozhodující prvek, který 

nejvyšší měrou přispěl k ústupu křižáckých vojsk od Prahy. 

„ 

Potom nazítří, totiž v neděli nejblíže příští po sv. Markétě, asi o hodině nešporní bylo připraveno všechno vojsko 

královo, aby někteří z nich v několika tisících útokem dobyli dřevěný srub, postavený Žižkou na hoře vedle 

šibenice, a po jeho dobytí aby ostatní houfy podle rozvržení hejtmanů zaútočily na třech místech na Pražské 

město, totiž z Pražského hradu Čechové s šestnácti tisíci na dům vévody Saského, z Vyšehradu aby vyrazili na 

Nové a ze Špitálského pole na Staré Město. Když to bylo takto rozvrženo, vytáhlo mnoho tisíc jezdců na 

Špitálské pole, přičemž král čekal na druhé straně Vltavy v poli s třemi velkými houfy, aby viděl výsledek.  

Míšenští pak spolu se svými lidmi a s nimi spojenými sedmi nebo osmi tisíci vyjeli na horu, útokem a s 

troubením napadli svrchuuvedený srub a obsadili příkop a viničnou věž. A když chtěli lézti na zeď, udělanou ze 

země kamení, a dvě ženy s jednou dívkou a asi šestadvaceti muži, kteří tehdáž zůstali v srubu, udatně kamením a 

sudlicemi odporujíce se bránili, neboť neměli šípy ani prach do houfnic. ... I Žižka přišed tam byl by zabit, kdyby 

ho jeho lidé nebyli cepy vyrvali z rukou nepřátel. A když se již celé město strachovalo, že bude ztraceno, a 

vylévajíc s maličkými slzy, očekávalo jen pomoc z nebe, přišel zatím kněz se svátostí těla Kristova a za ním asi 

padesát střelců a ostatní sedláci bez zbroje s cepy. A nepřátelé uviděvše svátost a uslyševše zvonění zvonku a 

silný křik lidu, zachváceni náramným strachem se dali na útěk a velmi rychle prchali, chtějíce jeden druhého v 

běhu předstihnouti. A za toho útoku nemohouce se udržeti, mnozí se zřítili z vysoké skály a zlámali si vaz, 

přemnozí byli od pronásledovatelů pobiti, takže v době jediné hodiny bylo jich zabito skoro tři sta a jiní byli 

smrtelně zraněni a odvedeni. 

“ 

— Vavřinec z Březové
[17]

 
 

O triumfu jednookého táborského hejtmana se pochopitelně zmiňuje i autor jeho kratičkého životopisu, který své 

dílko s názvem Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi dokončil patrně v polovině 15. století: 

„ 

A král osadil mnohým rytieřstvem Vyšehrad a hrad sv. Vácslava proti Pražanuom. A když to Žižka uslyšel, hned 

také osadil Vítkovu horu proti králi a přezděli hradu tomu Žižkov. ... A tehdy jest přitáhl rakúský vejvoda, 

míšenský markrabie i jiná mnohá kniežata s množstvím rytieřstvem králi na pomoc. I táhl jest král i položil se 

před Prahú, a tu jsú krále korunovali na hradě sv. Vácslava. A tu také mnoho Němcuov na rytieřstvo pasováno. 

Potom jsú táhli k Žižkovu hradu, aby ho dobyli. A když jsú šturmovali, tehdy když Žižkovi velmi těžko bylo, kněz 

s Božím tělem pojide z Prahy, a Němci jsú strachem hlavy lámali i s koňmi utiekajíc, skákali shuory doluov. 

“ 

— Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi
[18]

 
 

Bitvu zmiňují také některé mladší texty, k nimž patří zejména Historie česká od italského humanisty Enea Silvia, 

pozdějšího papeže Pia II., jenž získal své postřehy od přímých účastníků husitských válek. Dalšími jsou pak 

rukopisy Starých letopisů českých, pocházející od rozličných autorů z různých časových období, které do jednoho 

uceleného díla soustředil historik František Palacký. 

„ 

Nad Prahou ční vysoká hora, kterou nazývají Vítkov; aby se jí nepřátelé nezmocnili, opevnil ji Žižka posádkou, s 

níž se utkal v boji markrabě míšeňský a ztratil velkou část svého vojska. Míšňané totiž, zmocnivše se již vrcholu 

hory, byli však zatlačeni na strmou stráň, a když rázně jsouce napadeni nemohli vydržeti útoku, byli jedni pobiti, 

druzí jsouce hnáni dolů, zahynuli v propastech. Zikmund opustiv od obléhání, odebral se do Kutné Hory. 

“ 

— Enea Silvio
[19]

 
 

„ 

Pak nazaytřie, v neděli po sv. Markétě, přikázal Sigmund šturmovati k Vítkové hoře, kterůž byl Žižka obsadil, 

nadělav srubov a přiekopuov hubených, k nimžto Němci míšenští a jiní cizozemci šturmovali; a byli vojskami 

přikryli všecko špitálské pole. A divně od Pražan odtud odehnáni a poraženi. (B) Vyšel z Prahy kněz s svátostí 

těla těla božieho s bratřími, a protivníci zaslyšíce zvonce, i skáčí shuory a tepů se; a tu zbitých bude na pět set. 

“ 
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— Staré letopisy české – rukopisy A – N
[20]

 
 

„ 

[Němci] ...přikryli všecko pole Špitálské. A tu stříleli k nim z pušek od toho mlýna od malomocných, že se v nich 

kule puškové stavovaly a jako v les k nim bily, neb Žižka by obsadil konec hory jedné, jenž sloula Vítkova. ... A 

když se již o ty sruby bili na Vítkově hoře a již Čechům těžko bylo a bratra Žižku svrhli již do příkopu, tehdy v tu 

hodinu vyjde kněz Vít Úpický s svátostí těla božího a s nimi několik set lidu bratru Žižkovi na pomoc. A Němci, 

když zvonec uslyšeli, hned prchali pryč od šturmu a padali shůry, lámajíce hlavy. I porazili lidů králových a 

zabito Němcův na pět set a svláčivše je dočista nahé i kladli je na přiekop břichy, a tak leželi několik dní. 

“ 

— Staré letopisy české – rukopis T
[20]

 
 

Pravděpodobný průběh 

 

Alfons Mucha: obraz z cyklu Slovanská epopej s podtitulem Po bitvě na Vítkově: Tě Boha chválíme dokončený v 

roce 1916 

Král Zikmund a velitelé jeho vojska, mezi nimiž měl nejlepší pověst italský vojevůdce Filippo Scollari, přezdívaný 

Pippo Spano, si dobře uvědomovali, že přímý útok na hradby české metropole by pro ně velmi pravděpodobně 

skončil fiaskem, rozhodli se proto sevřít město do kleští. K úspěšnému provedení tohoto taktickému rozhodnutí 

však bylo důležité obsadit Vítkov, neboť kdo ovládal toto návrší, ten byl i pánem východního prostoru před 

Prahou.
[21]

 Do bojových operací se zapojilo celé křižácké vojsko, na Vítkov však útočil pouze vyčleněný oddíl 

míšeňských a rakouských jezdců pod velením míšeňského hejtmana Heinricha z Isenburgu. Účelem nasazení 

kompletní vojenské síly bylo ochromení husitů a odvrácení pozornosti od skutečného cíle útoku. Pražská posádka 

měla podle předpokladu zůstat za hradbami, čímž by ponechala nepočetné osazenstvo srubů svému 

osudu.
[22]

 Mezitím, co ozbrojenci z Pražského hradu podnikali klamný útok na Karlův most, vyšehradská posádka 

na Nové Město a ze Špitálského pole dotírali křižáci na východní hradbu, vyrazili míšenští do svahu.
[23]

 Časově se 

akce odehrála asi hodinu před západem slunce. Nástupištěm k útoku oblehatelů se stala několik metrů široká šíje, 

kde se vedle sebe vtěsnalo pouze několik jezdců. Právě zde byly patrně vybudovány příkopy a zídka, které měly 

křižáky před nájezdem na sruby zpomalit.
[24]

 I přes tato opatření však útočníci brzy ovládli blízkou viniční věž a 

začali se k hlavnímu opevnění probojovávat. Podle jediné dochované informace proti míšeňským stálo 29 husitů, 

včetně tří žen, které začala přesila zakrátko udolávat. Z výše citovaných pramenů je patrné, že hrozila smrt i 

jednookému hejtmanovi Janu Žižkovi, avšak jeho lidé mu dokázali přijít na pomoc ještě včas.
[1]

 

Husité v Praze boj na Vítkově nepřehlédli a dobře chápali, jaké by pro ně měla porážka důsledky. Když 

zpozorovali nezadržitelný křižácký postup, shromáždili na padesát střelců a oddíl cepníků, kteří v čele s knězem, 

držícím svátost oltářní, vyrazili Horskou branou do vítkovského protisvahu. Jejich útok z jižní strany, násobený 

bojovým pokřikem, křižáky patrně naprosto překvapil.
[25]

 Řady, které protiútok zachytily, byly tlačeny ke strmému 

severnímu svahu a rozhodly se raději ustoupit. Stejně se zachovali i křižáci v přední linii, v jejichž čele byl 

smrtelně zraněn Heinrich z Isenburgu. Nenadálý ústup jednotek prvního sledu vyvolal v zadních řadách zmatek. 

Většina křižáků se vzápětí snažila spasit útěkem, přičemž někteří z vojáků se zřítili ze skalnatého úbočí. Jednotky 

prchající z Vítkova sebou strhly i oddíly na Špitálském poli, které se začaly přes Vltavu urychleně stahovat do 

hlavního ležení. To vše se odehrálo před zraky krále Zikmunda, jenž na začátku střetnutí zaujal postavení 

na Letné.
[26]

 

Důsledky a bilance 
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Praha přivítala vítězství s velkou úlevou a slávou, každý z obránců si ale uvědomoval, že stav obležení nadále trvá. 

Hned druhého dne, svolav z Prahy množství žen, dívek a lidu světského, začal Jan Žižka na Vítkově prohlubovat 

příkopy a zdokonalovat opevnění.
[27]

 Husité každou chvíli očekávali generální útok, ten však nepřišel. Podle 

dochovaných zpráv se říšská knížata odmítala s porážkou na východním vltavském břehu smířit a od krále 

Zikmunda úder proti metropoli požadovala, ten se však rozhodl naslouchat naléhání českých a moravských 

katolických velmožů, kteří jej nabádali k jednání a slibovali mu odevzdat celé Čechy i s Prahou po dobrém.[28] K 

jednání bohoslovců, kterému vyšel vstříc i papežský legát Ferdinand, skutečně došlo, avšak rokování na obou 

stranách naráželo na vzájemnou nedůvěru, posílenou náboženskými a národnostními záštěmi.
[25]

 Mezitím se 

křižákům začalo nedostávat potravin a mezi vojáky jednotlivých národností docházelo ke vzájemným třenicím. 

Navíc cestami na pravém břehu Vltavy začala do metropole proudit sklizeň z okolních polí. Za těchto okolností si 

král Zikmund uvědomoval, že vydržování obrovské armády nemá smysl. 28. července se nechal za přítomnosti 24 

českých a moravských šlechticů ve Svatovítské katedrále korunovat králem českým a o dva dny později křižáckou 

výpravu rozpustil. Sám se vrátil do katolické Kutné Hory.
[29]

 

Lze tedy konstatovat, že bitva na Vítkově sehrála při obléhání Prahy poměrně důležitou roli. Ukázala křižákům, že 

husité jsou ochotni bojovat do krajnosti a zároveň obráncům ponechala v držení pravý vltavský břeh, čímž nedošlo 

k jejich naprostému odříznutí od zásobování. O ztrátách na husitské straně prameny mlčí, pokud si však přečteme 

předchozí odstavec mohlo jich být několik desítek (vyplývá z něj, že Vítkov bránila nejvýše stovka bojovníků). 

Naproti tomu několik současníků udává počty mrtvých na straně křižáků. Vavřinec z Březové informuje o třech 

stech, Ondřej Řezenský o 60, Kronika Beneše Minority uvádí 144, Staré letopisy české 500, tzv. Kronika starého 

pražského kolegiáta hovoří o mnoha zabitých. Moderní i někteří ze starších historiků volí kompromis mezi jedním 

až dvěma sty.
[30]

 Většina pramenů také přikládá boji o Vítkov rozličnou důležitost. Dva zpravodajové z tábora 

oblehatelů (Tomáš Ebendorfer a Magdeburská kronika) na něj pohlíží jako na nejpozoruhodnější událost při 

obléhání, přičemž dvorní kronikář a životopisec krále Zikmunda Eberhard Windecke, jenž byl přímým svědkem 

celé kruciáty, o něm neinformuje vůbec.
[31]

 Vavřinec z Březové, který netušil nic o intervenci českých pánů, vnímal 

vítkovské vítězství jako rozhodující aspekt celého tažení.
[15]

 Patrně sdílel názor většiny obležených husitů, což v 

důsledku pozvedlo jméno Jana Žižky, který tak získal více věhlasu i autority.
[32]

 

Dnes 

Bitva ve středu Prahy je každým rokem připomínána její rekonstrukcí s titulem „Hrrr na ně!“, které se účastní 

mnoho šermířských skupin. Rekonstrukci bitvy doprovází celodenní program. 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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

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

KUNTOVÉ, Marii PROVAZNÍKOVÉ, Mileně SUCHÉ, Zdeně PÍCHOVÉ, Zdeně ČERMÁKOVÉ, Martě 

REICHEROVÉ. 
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