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POZOR!!!                       POZOR!!!               POZOR!!!          POZOR!!! 

 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. upozorňuje všechny své klienty, občany Doks a spádových 

obcí, že Poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Půjčovna kompenzačních pomůcek 

byla přestěhována z prostor Komunitního centra, Komenského 47 do prostor DOMU 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOKSY č.p. 953 (přízemí, prostory bývalé rehabilitace, vchod 

přes parkoviště  naproti služebně MP ). Provozní doba: odborné sociální poradenství 10.00-12.00(a 

dále dle domluvy); sociálně aktivizační služby  pro seniory a osoby se zdravotním postižením- 15.00-

17.00(a dále dle domluvy). Vedoucí pobočky. Eva Zemanová, sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky, 

tel.723594459 

 Edukačně ozdravný víkendový pobyt, plánovaný na 6.-8.11.2020  se přesouvá na prosinec. O termínu 

budeme zájemce informovat podle vývoje situace v návaznosti na rozhodnutí vlády v ČR. 

 Ruší se PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ, která 

měla proběhnout v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa ve dnech 23. – 26. 11. 2020.  

 Do odvolání se přerušuje výuka znakového jazyka(probíhala každé úterý od 15.00 hod. v prostorách 

Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa) 

 Pokračuje ARTETERAPIE- vždy ve středu od 13.00 v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 

Česká Lípa 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE O RADKU  ŽALUDOVI 

Milí přátelé, 

dne 22. října byla v pořadu Záhady Josefa Klímy, odvysílaná reportáž o tom, jak byl nehorázně oklamán a 
v dobré víře přišel o značně velký finanční obnos nevidomý zpěvák Radek Žalud. 

  Pořad najdete pod tímto odkazem: 

  https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1603317600&dotId=4730267 

  https://youtu.be/cSPienHIc5Y 

https://www.televizeseznam.cz/tv?tf=1603317600&dotId=4730267
https://youtu.be/cSPienHIc5Y


Miloslav Ondra, který při mě stojí od samého začátku téhle kauzy mi od první chvíle sliboval, že bude 

iniciátorem veřejné finanční sbírky a ten moment, kdy můžeme celou sbírku spustit právě nastal. Byl jsem z 

počátku víceméně proti tomu z jakých si  morálních pohnutek, jenže zoufalé situace nutí lidi dělat zoufalé činy a 

proto si říkám, že když je teď situace v celé mé rodině opravdu vážná, snad není troufalé požádat veřejnost o 
pomoc.  

Speciálně pro tuto sbírku byl založen transparentní účet č. 2501881984/2010.  

Ten už je plně funkční a dnes jsme obdrželi řádné osvědčení od krajského úřadu Jihočeského kraje. Toto 
osvědčení je podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky. 

A protože je sbírkový účet transparentní, může se kdykoli kdokoliv přesvědčit, kolik peněz tam je a že se 
nejedná o žádný podvod.  

Všem ještě jednou mnohokrát děkuji za podporu. 
S úctou Radek Žalud, DiS. 

(zveřejněné se souhlasem R. Žaluda, DiS) 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

REKONDIČNÍ POBYT ZALITÝ SLUNCEM 

Ve dnech 18. – 25. září 2020 uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. ve spolupráci s Místní 

organizací tělesně postižených Česká Lípa z.s. rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

v tradičních prostorách penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech.  Pandemie COVID 19 se projevila i na účasti, 

kdy z původně přihlášených 48 účastníků přijelo nakonec 38 osob. Samotný pobyt se však velice vydařil. Nejen, že 

nám přálo počasí- během celého pobytu nám svítilo sluníčko- a tak mohli účastníci vyrážet na kondiční vycházky 

do širokého okolí, ale pro všechny byl připraven hodnotný program. Hned v sobotu to byl zájezd na st. zámek 

Zákupy na 15. ročník akce „Tvoříme duši“ , dále pak masáže(každý účastník 3), cvičení a plavání v bazénu 

v hotelu Bezděz. Od pondělí pravidelné cvičení na židlích a karimatkách pod vedením fyzioterapeutky P. 

Procházkové z N. Boru. Během týdne byly připraveny edukační programy- Infračervené záření,  Dotykové masáže, 

muzikoterapie , arteterapie pod vedením D. Hegerové. Nejnovější poznatky ze Sociálně právního minima pro OZP 

zprostředkovala přítomným E. Zemanová, která se pak věnovala individuálně zájemcům o příspěvky OZP. Vedle 

kondičních vycházek se účastníci mohli zapojit do stolních her, malých sportovních her, večerní program tvořila 

paměťová cvičení, Riskuj a Mudrc. Na závěr pobytu bylo připraveno taneční odpoledne s tombolou za hudebního 

doprovodu p. Měkoty. K příjemnému pobytu účastníků přispěl jako vždy perfektní kolektiv pracovníků penzionu 

Nový Mlýn pod vedením Š. Rikowské. 

Všichni účastníci pobytu přijeli zdraví a zdraví také odjížděli(během pobytu se každé ráno všem účastníkům měřila 

teplota). 

Ti, co se pobytu účastnili poprvé byli velice mile překvapeni náplní a průběhem pobytu a těší se již na příští rok. 

Všichni účastníci vysoce ocenili podporu města Česká Lípa, díky níž se pobyt mohl uskutečnit v takovém rozsahu. 

Spokojenost vyjádřili i tradiční účastníci pobytů a již se těší na vánoční edukační víkendový pobyt a na rekondici 

v příštím roce. 

 

 

 



ŽENA REGIONU: V LIBERECKÉM KRAJI SE JÍ STALA MILUŠE 

KŘUPALOVÁ 

    

/FOTO/ Vítězkou 11. ročníku soutěže Žena regionu Libereckého kraje 2020 se stala Miluše Křupalová, trenérka 

asistenčních psů , sociální pracovnice ve společnosti Pestrá o. p. s. a pracovnice v soc. službách Sdružení tělesně 

postižených Česká Lípa o.p.s. 

Kliknutím zvětšíte 

Vítězkou 11. ročníku soutěže Žena regionu Libereckého kraje 2020, se stala Miluše Křupalová, trenérka 

asistenčních psů a sociální pracovnice. | Foto: Žena regionu 

Výsledky byly vyhlášeny v úterý 16. září v Oblastní galerii v Liberci. Vítězka postupuje do celorepublikového 

finále, které proběhne 12. října v Senátu Parlamentu ČR. 

Křupalová získala nejvíce hlasů v online hlasování. Jako trenérce asistenčních psů se jí doposud podařilo 

připravit a předat hendikepovaným klientům deset psů a dalších téměř dvacet štěňat se u ní vystřídalo v rámci 

předvýchovy. Původním povoláním byla malířka skla a keramiky. Když se z důvodů omezování sklářské výroby 

byla nucena pro svůj vlastní zdravotní hendikep vzdát milovaného řemesla, stala se mimo jiné dobrovolnicí pro 

výchovu psů. 

Jedinečné schopnosti psů a jejich tichou komunikaci propojuje se světem lidským vedle sociální práce pro 

společnost Pestrá, přináší do domovů a senior center na Českolipsku se svými psy vzácné chvíle štěstí. Pro 

STP Česká Lípa o. p. s. zajišťuje canisterapeutický dozor. Pro školy a širokou veřejnost v regionu pořádá 

osvětové přednášky o psech. 

(Převzato z Českolipského deníku 16. 9. 2020) 

 

 

https://ceskolipsky.denik.cz/galerie/zena-regionu-libereckeho-kraje.html?photo=1&back=2198938730-309-7
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93929&idc=8030276&ids=15192&idp=91769&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fpsi%2Fodchov-stenat%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94331&idc=8030276&ids=5880&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8030276&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky


INFORMACE Z NÁRODNÍ RADY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ČR 

 

Informace č.: 85 – 2020 (Dotazník pro neslyšící) 
Vážení přátelé, 

v tomto 

odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZxziEvEF2gaXKndoTYWZNGcJbQgURlqiDaFGB-

ZinvEE1A/viewform?usp=send_form 

vám posíláme dotazník na spotřebitelský průzkum. Dotazník se vyplňuje anonymně, to znamená, že tam neuvádíte 

žádné svoje osobní údaje. Dotazník vypracovala skupina dobrovolníků, kteří se snaží vyvinout jednoduchý nástroj, 

který by zjednodušil osobám se sluchovým postižením audiovizuální komunikaci. Jedná se o projekt zaměřený na 

vývoj software, který by měl pomáhat lidem, kteří komunikují pomocí znakového jazyka. Průzkum má sloužit k 

tomu, aby se tvůrci software přesvědčili, že bude o něj zájem. 

 

Informace č.: 88 – 2020 (Asistivní technologie k záchraně života) 
Vážení přátelé, 

na tomto odkaze: https://youtu.be/HhEWKXUyhaE 

najdete informace o SOS hodinkách, jejichž pomocí si může osoba se zdravotním postižením, případně senior, 

přivolat okamžitou pomoc, pokud dojde k nějakému zhoršení zdravotního stavu, ke ztrátě orientace a podobně. 

Hodinky hlídají tlak, tepovou frekvenci a podobně a každý si tak můžeme hlídat základní životní funkce, a pokud 

dojde k nějaké výrazné anomálii, tak je možné zavolat SOS na centrální pult, kde pracovníci se s klientem spojí a 

případně přivolají okamžitou pomoc. O této asistivní technologii jsme již psali a připomínáme znovu tuto věc, 

kterou vyvinula firma Datasys s.r.o. 

V letošním roce byl celý projekt vyzkoušen v Litoměřicích, kde s ním mají velmi dobré zkušenosti. Dokonce již, 

prostřednictvím těchto hodinek, dokázali zachránit jeden lidský život. Podmínky objednání a ceny těchto hodinek 

najdete ve výše uvedeném odkaze. Budeme rádi, když se prostřednictvím NRZP ČR nebo přímo na firmu obrátíte a 

případně požádáte o bližší informace. Víme, že podobná zařízení dnes vyrábí více firem, ale zdá se nám, že tento 

projekt je zatím nejdál. 

 

Informace č.: 87 – 2020 (Rozesílání roušek OZP) 
Vážení přátelé, 

neustále mě kontaktujete, jak to bude s rouškami pro osoby se zdravotním postižením. Dnes jsem jednal s paní 

náměstkyní MPSV ČR Kateřinou Jirkovou o tom, jak je to s posíláním roušek. 

Situace je taková, že nyní Pošta uzavírá smlouvu se Správou hmotných rezerv a s Ústavem pro kontrolu léčiv tak, 

aby roušky byly odeslány správně a bylo s nimi manipulováno tak, aby nedocházelo k obdobným stížnostem, jako 

když roušky byly distribuovány seniorům. To znamená, že roušky by měly být správně zabaleny, tak aby nebylo 

možné je infikovat koronavirem, a zároveň bude pravděpodobně součástí balíčku také návod, jak s rouškami 

zacházet. Tyto smlouvy si vyžádaly nějaký čas, ale byl jsem ujištěn paní náměstkyní, že všechny smlouvy by snad 

měly být již před podepsáním a tudíž začátkem příštího týdne by měly být roušky rozeslány. 

Vážení přátelé, víc v této věci nemůžeme dělat. Je zřejmé, že při rozesílání roušek seniorům nebylo asi vše v 

pořádku. Teď je snaha rozeslat ochranné pomůcky tak, aby s tím nebyly žádné problémy. Ještě připomínáme, že pět 

roušek a jeden respirátor budou poslány příjemcům III. stupně ID a u osob mladších 18 let, které ještě nejsou 

příjemci ID III. stupně, budou poslány držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Vážení přátelé, prosím, abyste si chránili své zdraví. 

 

Informace č.: 84 – 2020 (Informace o novinkách v sociálních službách) 
Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR, a to za účasti paní ministryně Jany Maláčové. 

Řešila se tam řada otázek v souvislosti se současnou situací koronavirové epidemie. Situace v sociálních zařízeních 

je opravdu velmi obtížná. Je mnoho zařízení, kde jsou nakaženi jak klienti, tak i pracovníci sociálních služeb. I 

když je hodně zaměstnanců, kteří se nakazili Covid-19, tak se naštěstí hlásí hodně studentů, jak vysokoškolských 

tak středoškolských oborů, které jsou zaměřeny na sociální služby. Zatím by neměl hrozit akutní nedostatek 

pracovníků v sociálních službách. Studenti mohou pomáhat ve všech druzích sociálních služeb. 

Na setkání se řešila otázka zákazu návštěv v domech s pečovatelskou službou. V těchto domech nelze zakázat 

návštěvy, protože se jedná o normální bytový dům, kde obyvatelé mají normální nájemní smlouvy a pouze 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZxziEvEF2gaXKndoTYWZNGcJbQgURlqiDaFGB-ZinvEE1A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZxziEvEF2gaXKndoTYWZNGcJbQgURlqiDaFGB-ZinvEE1A/viewform?usp=send_form
https://youtu.be/HhEWKXUyhaE


odebírají pečovatelské služby. Mohou si také objednat jiné služby od jiného provozovatele. Omezení návštěv je 

pouze v tom rozsahu, jak obecně platí, že je zákaz pohybu občanů mimo zaměstnání, lékařské pomoci, nákupů, ale 

i návštěv příbuzných. Tudíž, tam kde majitelé bytů vyhlašují zákaz návštěv v domech s pečovatelskou službou, tak 

na to nemají oprávnění. 

Hodně se řešila otázka bezdomovectví a možnost ubytování lidí bez domova, tak aby měli alespoň základní pomoc. 

Paní ministryně Jana Maláčová informovala, že zákon o sociálních službách nebyl zatím vládou projednán, protože 

vláda prioritně projednávala zákony v souvislosti s vyhlášením opatření v rámci nouzového stavu. Zákon o 

sociálních službách by měl být přesto co nejdříve projednán a vláda bude žádat o projednání zákona ve zkráceném 

čtení. Současně s projednáváním zákona dojde k úpravě vyhlášky č. 505/2011 Sb., která upravuje některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. Budou navýšeny poplatky za stravu a ubytování pro klienty sociálních 

služeb. Již několik let nedošlo k navýšení těchto poplatků. 

Na dotaz NRZP ČR paní ministryně Jana Maláčová informovala, že roušky a respirátory pro příjemce III. stupně 

ID a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P u dětí do 18 let byly již ve čtvrtek minulý týden distribuovány ze skladu 

hmotných rezerv a měly by být v současné době doručovány jednotlivým lidem. 

Vážení přátelé, prosím, buďte na sebe opatrní, nikam zbytečně nechoďte. 

 

Informace č.: 83 – 2020 (Vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY) 

Vážení přátelé, 

Republikový výbor NRZP ČR na svém jednání dne 24. září 2020 vyhlásil 18. ročník udílení výročních cen NRZP 

ČR MOSTY. 

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním 

postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s 

pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob 

se zdravotním postižením za uplynulý rok a v roce 2021 bude udělena ve čtyřech kategoriích: 

1. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním 

postižením; 

2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením; 

3. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením; 

4. Zvláštní cena. 

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybere v lednu 2021 nominační komise pět 

nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2021 hodnotící výbor o vítězi v 

jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo 

republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, 

zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR, nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany. 

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z 

lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar 

Tragan. 

Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY za rok 2020 aktivity, projekt či osobnost z vašeho okolí. 

Návrhy na udělení ceny se podávají na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny k 

dispozici na stránkách www.nrzp.cz. Návrhy mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se zasílají poštou 

na adresu NRZP ČR. Uzávěrka pro podávání návrhů je do 31. prosince 2020. 

Návrh na udělení ceny můžete podat na předepsaném formuláři. Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, 

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo jej můžete poslat elektronicky na adresu j.chudy@nrzp.cz. Ještě připomínáme, 



že uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2020. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 25. 

března 2021 v Ostravě. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete nominační arch, na kterém můžete nominovat jakýkoliv projekt nebo 

osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu 

MOSTY může každý občan České republiky, nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, 

pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. Nominační arch bude 

ještě zveřejněn v pátém čísle časopisu Mosty, který vyjde 3. 12. 2020. Těšíme se na vaše návrhy.“ 

Informace č.: 86 – 2020 (Nabídka firmy Vodafone) 

Vážení přátelé, 

přeposíláme vám informaci z Vodafone, kterou nám zaslal. V odkaze pod textem najdete tiskovou zprávu firmy 

Vodafone o zvláštní nabídce tarifů pro osoby se zdravotním postižením a dále v odkaze najdete zvláštní mobilní 

tarify a také přístup na pevný internet a digitální TV. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, případně ZTP/P. 

Pokud budete chtít si tyto tarify objednat, prosím, obraťte se prosím přímo na firmu Vodafone, tak jak je v 

odkazech uvedeno. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR 

Vodafone opět vylepšuje tarify pro osoby se zdravotním postižením 

26. října 2020 

Na základě průzkumu o potřebách lidí se zdravotním omezením Vodafone vylepšuje své tarify pro OZP a 

zvýhodněnou nabídku rozšířil o pevný internet a televizi. K jednomu z tarifů navíc přidává Chat Pass zdarma, díky 

kterému zákazníci nespotřebovávají data při chatovaní. Nová nabídka pomůže lidem, kteří se i kvůli koronaviru 

dostali do větší sociální izolace. Vodafone zároveň podporuje i své zaměstnance se zdravotním postižením nebo 

znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů. Díky interní kampani a otevřené komunikaci jich za 

poslední rok odkrylo svůj hendikep 4x více než doposud. 

Prostřednictvím technologií posiluje Vodafone propojení mezi lidmi. Silná lidská síť je pro osoby se zdravotním 

postižením klíčovou podporou. Ať už jsou to čtečky nebo audioknihy pro nevidomé,interaktivní mapy pro 

vozíčkáře nebo aplikace na online video tlumočení ze znakového jazyka – využívání všech těchto pomocníků 

Vodafone podporuje vylepšenými tarify. 

Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a osoby závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni už loni připravil tarif za 

poloviční cenu: 549,50 korun měsíčně. V ceně bylo a nadále je neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, 

roaming v EU a 40 GB dat (20 GB je třeba každý měsíc aktivovat v aplikaci Můj Vodafone). 

Letos nabídku rozšiřuje o neomezený tarif za 599 Kč měsíčně k internetu na doma. 

A k nejlevnějšímu základnímu tarifu, který stojí 299 Kč měsíčně, přidává Vodafone navíc Chat Pass zdarma. Díky 

tomu se zákazníkům nepočítají data při chatování třeba v aplikaci WhatsApp nebo Skype. 

Nově Wi-fi na doma a Vodafone TV 

Kromě přenosné Wi-fi nabízí pro zákazníky se zdravotním postižením, kteří nemají doma kabelové připojení Wi-fi 

na doma s neomezeným objemem dat za 359 Kč měsíčně fungující na 4G LTE. Navíc přidává nabídku Vodafone 

TV Komfort se 110 programy za 289 Kč měsíčně. 

Na stávající i nové zákazníky se zdravotním postižením čeká také nový redesignovaný web, kde je možné všechny 

služby pořídit online. Více informací na vodafone.cz/ztp a v přiloženém letáku. 



V práci bez diskriminace 

Vodafone vytváří vhodné pracovní podmínky zaměstnancům bez ohledu na věk, pohlaví, kulturní původ nebo 

zdravotní hendikep. Svým zaměstnancům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nabízí kromě 

bezbariérové budovy, možnosti práce z domova, flexibilní pracovní doby nebo úpravy pracovního prostředí také 

pět dnů osobního volna navíc, jeden den placeného volna na komunikaci s úřady a navýšení počtu 

zaměstnaneckých benefitních bodů na volnočasové aktivity. 

Vodafone dbá na to, aby firemní kultura byla k lidem s postižením co nejotevřenější a aby lidé se zdravotním 

hendikepem ve firmě své specifické potřeby neskrývali. Díky otevřenosti významně roste počet zaměstnanců s 

úředně uznaným zdravotním znevýhodněním či invaliditou, ačkoli dříve řada z nich měla zábrany o tomto tématu 

hovořit. 

„Náš interní program pro zdravotně postižené či znevýhodněné osoby nám pomohl pochopit, že i významná 

zdravotní omezení jsou často neviditelná,“ říká Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a 

korporátní bezpečnost, který je ambasadorem této aktivity ve firmě. „Za poslední rok se zečtyřnásobil počet 

zaměstnanců, kteří s námi o svých zdravotních problémech otevřeně mluví. Jejich důvěry si velmi vážíme,“ 

dodává. 

Cena Rafael pro aplikaci Cash Reader 

Stejně jako v minulých letech byl Vodafone i letos v říjnu součástí konference INSPO (Internet a informační 

systémy pro osoby se specifickými potřebami). Jde o největší konferenci v Česku zaměřenou na využití technologií 

pro osoby se specifickými potřebami, kterou firma podporuje skrze vlastní Nadaci Vodafone. Letošní jubilejní 20. 

ročník se uskutečnil kvůli pandemii poprvé v online prostředí. V živém dvouhodinovém vysílání byla kromě 

rozhovorů se zajímavými hosty udělena i tradiční Cena Nadace Vodafone Rafael, kterou nadace dává za nejlepší 

ICT inovaci pro zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením. Tento rok ji získali tvůrci mobilní aplikace Cash 

Reader, která umožňuje nevidomým prostřednictvím chytrých mobilů rozpoznávat bankovky mnoha zemí světa. 

Výhru 200.000 Kč využije vítězný projekt mimo jiné na přidání nové funkce do aplikace, která současně s 

rozpoznáním bankovky převede její hodnotu podle aktuálního kurzu do domácí měny. 

„Pomocí online živého vysílání INSPO 2020 jsme chtěli ukázat, že videokonference sice přímý prožitek z osobního 

kontaktu plně nenahradí, ale na druhou stranu představují mnoho nových možností, především co do přístupnosti 

publika. Připojit se může větší počet lidí a účastnit se mohou i ti, kteří by dorazit nemohli. A i touto formou vlastně 

představujeme praktickou ukázku využívání ICT inovací, které dokážou zkvalitnit každodenní život nejen lidí s 

hendikepem, ale jak nám doba ukazuje, tak i široké veřejnosti“ uvedl Jan Fencl, programový manažer Nadace 

Vodafone, která je už sedmým rokem generálním partnerem konference INSPO. 

O Vodafone Czech Republic 

Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě 

Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než 3,9 milionu zákazníků. Od roku 2007 přináší 

komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní 

provozuje přes 1,5 milionu firemních SIM karet. Po integraci UPC Česká republika v červenci 2019 se Vodafone 

rozrostl o 1,5 milionu domácností připojených k síti nové generace, která poskytuje více než půl milionu zákazníků 

služby vysokorychlostního pevného internetu, půl milionu zákazníků kabelovou televizi a dvě stě tisícům uživatelů 

pevné telefonní služby. Vodafone už několikrát dostal ocenění Best in Test za kvalitu hlasových služeb a datových 

přenosů na základě testů provedených společností umlaut (dříve P3). Aktuálně pokrývá jeho mobilní síť LTE přes 

99 % populace ČR. Zároveň Vodafone nabízí pevné připojení k internetu, a to 99 % českých domácností. Kromě 

toho na podzim 2017 pokryl Českou republiku speciální sítí úzkopásmového internetu věcí NB-IoT a v prosinci 

téhož roku spustil komerční provoz. Vodafone se řídí dlouhodobou strategií udržitelného podnikání, hlásí se ke 

globálním Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) a prostřednictvím technologií mění budoucnost k lepšímu. Vodafone 

chce dál přispívat k digitální společnosti, která bude pestrá a otevřená všem bez rozdílu věku nebo pohlaví, a 

zavázal se do roku 2025 zlepšit život miliardě lidí. Zaměstnanci firmy věnují ročně dobrovolnickým aktivitám více 

než 7500 hodin prostřednictvím Nadace Vodafone. Ta se za 14 let od svého založení dostala mezi nejdůležitější 

podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a 



znevýhodněných  skupin. Vodafone přispívá i k ochraně životního prostředí – do pěti let chce snížit 

environmentální dopad svého podnikání na polovinu. Více informací na www.vodafone.cz. 

Přeji vám pevné zdraví a všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

 

INFORMACE Z STP PRAHA 

Vyhrazené parkovací místo 

Otázka parkování je pro osobu zdravotně postiženou velice důležitá, proto Vám přinášíme informace o vyhrazeném 

parkovacím místě v místě trvalého bydliště. 

Vyhrazené parkovací místo 

Česká asociace paraplegiků se intenzivně věnuje problematice týkající se parkovacích průkazů. Otázka parkovaní 

je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při 

parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu 

Vám dnes chceme zprostředkovat informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště. 

Legislativa spojená se zřízením individuálního parkovacího místa pro osoby se zdravotním postižením je 

roztříštěná a nepřehledná. Oporu můžeme hledat v zákoně o pozemních komunikacích a v zákoně o silničním 

provozu. Bohužel nárok na individuální parkovací místo, které je vyhrazeno na konkrétní registrační značku 

automobilu, ze zákona nevzniká. Je tedy na silničním správním úřadu, zda povolí zvláštní užívání komunikace a 

zřízení individuálního vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní vozidlo. 

Některé obce vydávají v rámci samostatné působnosti pravidla (metodiky, vyhlášky apod.), na jejichž základě se 

rozhodují, zda v konkrétním případě udělí souhlas se zřízením individuálního vyhrazeného místa, či nikoliv. 

Nejčastěji stanoví kritéria klasifikující postižení (zda je osoba zdravotně postižená držitelem platného průkazu ZTP 

či ZTP/P), zohledňující skutečnost, zda osoba zdravotně postižená sama řídí, je vlastníkem automobilu, má v místě 

trvalý pobyt atd.. Velmi také záleží na tom, jak velký je v dané lokalitě tlak na parkovací místa. 

 Kde o vyhrazené parkovací místo zažádat 

Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené osoby vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Praze či 

Brně pak úřad městské části, dle bydliště žadatele. Konkrétně je třeba se obrátit na stavební odbor, popřípadě na 

odbor dopravy. 

 Kdo je oprávněn jednat 

Držitel platného průkazu ZTP, ZTP/P, případně zmocněná osoba. 

 Jaké doklady je většinou třeba k žádosti doložit 

 Vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu 

ZTP a ZTP/P (žádost byste měli nalézt v elektronické podobě na webových stránkách daného úřadu či 

v listinné podobě na příslušném pracovišti) 

 Doklad totožnosti 

 Kopii platného parkovacího průkazu 

 Kopii platného průkazu ZTP či ZTP/P 

 Kopii technického průkazu vozidla 



 Další doklady, které může úřad vyžadovat: 

 Situační náčrtek ulice s vyznačením parkovacího místa 

 Souhlas vlastníka komunikace 

 Souhlas Policie ČR 

 Neověřená plná moc v případě zastupování zmocněnou osobou 

  

Ze zákona o pozemních komunikacích nevyplývá povinnost žadatele o individuální vyhrazené parkovací místo 

předložit společně s žádostí souhlas vlastníka komunikace, či závazné stanovisko Policie České republiky. Tyto 

dokumenty má tedy s ohledem na základní zásady správního řádu obstarat úřad, nikoliv žadatel. 

 Lhůty pro vyřízení žádosti 

Žádost je většinou vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech pak do 60 dnů. 

Jaké jsou poplatky: Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od hrazení poplatku za správní řízení. Nemusí 

rovněž platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v trvalém vyhrazení parkovacího místa. 

Žadatel však může plně či částečně hradit náklady spojené s instalací potřebného dopravního značení a případně 

náklady spojené s projektovou dokumentací. 

 Další důležité informace 

O schválení žádosti klienta informuje příslušný odbor doporučeným dopisem. Rozhodnutí jsou vydávána s různou 

lhůtou – nejčastěji se povolují vyhrazené parkovací místa po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Některé 

obce však rozhodnutí vydávají na dobu 1 roku či 2 let. 

Je důležité, aby si žadatel hlídal konec platnosti rozhodnutí a cca 1 měsíc před koncem platnosti si podal žádost o 

prodloužení! Takto podaná žádost o prodloužení bývá pro úřad signálem, že vyhrazené parkovací místo nemá být 

odstraněno! 

Pokud Vám končí platnost průkazu ZTP či ZTP/P a zároveň i platnost rozhodnutí o vyhrazeném parkovacím místě, 

úřad přeruší řízení o prodloužení a dá Vám lhůtu pro doložení nového průkazu ZTP či ZTP/P. V tomto případě sice 

parkovací místo můžete nadále využívat, nicméně může dojít ke kontrole Policií, kdy po Vás může být požadováno 

předložení platného rozhodnutí – v tomto případě, je třeba, být připraveni a Policii zdůvodnit, proč ještě nové 

rozhodnutí nemáte vydané (vysvětlení většinou bývá tolerováno). 

 Žadatelům doporučujeme nejprve žádost konzultovat s pověřeným pracovníkem osobně, telefonicky nebo e-

mailem. 

Budeme rádi, pokud nám sdělíte Vaše zkušenosti s vyřízením individuálního vyhrazeného parkovacího místa. 

Monika Kupková, DiS., sociální pracovnice 

ZDROJE: Výzkum veřejného ochránce práv z roku 2020, Pohyblivost.cz 

 Nabídka firmy Vodafone – zvýhodněné tarify 

Firma Vodafone nabízí zvýhodněné tarify pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o mobilní tarify na 

telefonování a také přístup na pevný internet a digitální TV. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, 

případně ZTP/P. Nabídku najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/26/informace-c-86-2020-nabidka-firmy-

vodafone/. Zdroj: NRZP ČR 

***************************************************************************************** 

 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/18-2020-DIS_vyzkum-parkovani.pdf
https://www.pohyblivost.cz/vyhrazene-parkovani.php
https://nrzp.cz/2020/10/26/informace-c-86-2020-nabidka-firmy-vodafone/
https://nrzp.cz/2020/10/26/informace-c-86-2020-nabidka-firmy-vodafone/


STARÉ JIRÁSKOVO DIVADLO SE LOUČÍ 

Českolipské Jiráskovo divadlo bylo dnes 2. listopadu 2020 předáno stavební firmě k přestavbě a my se v novém 

divadle sejdeme v září roku 2022. Přestože budova divadla vypadala už dost unaveně, hrálo se v ní do posledního 

možného dne a byla to skvělá představení. 

„Se slzičkou v oku se loučíme se starým Jiráskovým divadlem, ve kterém jsme zažili nádherné večery. Ráda bych 

tímto poděkovala všem lidem z Kultury Česká Lípa a našim dlouholetým brigádníkům, co se na provozu divadla 

podíleli, protože ty nádherné večery by bez nich nebyly. Dále Městu Česká Lípa, které se v nelehké době pustilo do 

rekonstrukce a za to, že kulturní život ve svém městě tak významně podporuje,“ říká ředitelka Kultury Česká Lípa 

Tereza Vraná a doplňuje: „Děkuji i našim nájemcům, kteří si divadlo oblíbili a byli pro nás profesionálními 

partnery. Děkuji za dlouholetou skvělou spolupráci Divadelnímu klubu Jirásek a Divadelnímu klubu mladých. Za 

zajištění zázemí baru v salónku divadla bych ráda poděkovala paní Lence Křižánkové. A možná to nejdůležitější 

poděkování na konec patří divákům. Jsou to právě oni, pro které Město Česká Lípa staví divadlo nové. Nebude to 

jen divadlo, bude to centrum kulturního života, který vždy společnost směřuje dopředu a vytváří přetrvávající 

hodnoty.“ 

Jiráskovo divadlo bude zkrátka nové. Pro ty, co budou vzpomínat na staré Jiráskovo divadlo jsme připravili 

dvoudílný seriál, jak to vypadalo v posledních dnech před rekonstrukcí, který bude zveřejněn Kulturou Česká Lípa. 

Mnozí z diváků budou asi překvapeni, jak to vypadá v zákulisí. 

Pokud budete chtít video zhlédnout a podívat se prostřednictvím něj do prostor, kam se běžný divák hned tak 

nepodívá, sledujte dnes naší facebookovou stránku https://www.facebook.com/kulturaceskalipa 

Staré budově děkujeme za úžasné zázemí a do nové budovy se už teď moc těšíme!   

S pozdravem 

Milan Kořen 

produkce a propagace KULTURA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace 

 

 
 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 
Bitva na Bílé hoře 

Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg), svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva 

třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda 

II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy. Katolické armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně početnou 

stavovskou armádu. Bitva zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnila osud českého státu. 

Situace před bitvou  

Ligistická a stavovská armáda se setkaly 7. listopadu poté, co se nejdříve střetly u Rakovníka. Ligisté dále nepostupovali a 

čekali na císařské až do setmění. Poté se doneslo katolické armádě, že jednotky povstalců ustoupily ze svých pozic. Proto se 

kolem 21. hodiny začaly zvedat i bavorské voje. Přibližně v této době, po půlnoci, se odehrála první bojůvka mezi císařským 

plukovníkem Nicolou de Gauchierem a předsunutým táborem lehké uherské jízdy u Ruzyně. Gauchier velel půlce pluku 

valonské jízdy, připojilo se k němu ještě 200 jezdců od ligistů a dva praporce polských kozáků, což v součtu činilo 800 až 

1000 mužů. Existují dvě teorie, jak střet proběhl. Buď Gauchier napadl připravený tábor a způsobil velké ztráty na životech, 

nebo napadl lehkomyslné Uhry nepřipravené a nezpůsobil velké škody a Uhrové prchli patrně do Liboce, nicméně v obou 

případech odehnal nejméně 1 000 koní. 

Je třeba zmínit, že postup a následné postavení obou armád není jednoduché popsat, protože jediné dochované dobové 

záznamy pocházejí od nečeských autorů, kteří neznali místní názvy a ani příliš nekladli důraz na podrobný popis krajiny. O 

podrobnější popis se pokusil například Jindřich Fitzsimon, ale ten viděl krajinu pouze jednou. Stavovské vojsko se dostalo na 

svoje místo okolo půlnoci ze 7. na 8. listopadu. Ligistická armáda začala zaujímat svoje postavení kolem 5. hodiny ranní a 

císařská dorazila s určitým zpožděním, snad kolem 10. hodiny. 

Rozestavění armád 

Stavovská armáda 

https://www.facebook.com/kulturaceskalipa


O vlastním rozestavění česko-moravské armády existují dva majoritní popisy, od vrchního velitele Kristiána I. Anhaltského, 

který vznikl na počátku roku 1621 a Fitzsimonův. Oba dva se poněkud liší. Později samozřejmě vzniklo i mnoho různých 

dalších studií, jedna z významných soudobých teorií o bitvě pochází od Dušana Uhlíře. Stavovské vojsko se rozložilo nedaleko 

pražských hradeb na návrší Bílá hora, které k severu a západu prudce klesá zhruba o 50 výškových metrů do údolí Litovického 

potoka. Pravé stavovské křídlo se opíralo o vysokou zeď rozsáhlé obory u letohrádku Hvězda a levé křídlo bylo posíleno 

dělostřelectvem. Koncepce bojové formace, kterou vytvořil Anhalt na západní straně hory, se dá přirovnat k pružné šachovnici,  

kdy rozestavil svoji armádu do dvou řad s mezerami tak aby šiky z druhé řady mohly prostoupit dopředu. Do třetí potom 

umístil uherskou jízdu. Pět praporců jeho jízdy pak mělo předsunutou pozici kvůli pohybu do stran. Muži byli děleni po 

praporcích čili kornetech. Podle tabulkových počtů by měl mít jízdní praporec po 100 mužích a pěší praporec třikrát více.  

Císařsko-ligistická armáda se začala šikovat později a byla poněkud odlišná. 

Císařská armáda 

Císařská část armády tvořila pravou část uspořádání a skládala se ze tří šiků, první tvořily dvě pěší tercie (reálný počet mužů se 

pohyboval kolem 4000) a napravo od nich valonské pluky. Tento šik byl ještě na vnější straně doplněn třemi jízdními křídly po 

500 mužích. V druhé řadě byla pouze jedna tercie „Neapolitánců“ pouze s 2 500 muži a jezdecká křídla: nalevo 550 mužů a 

napravo 400 mužů. Základ posledního šiku tvořily opět dvě tercie a jízda. Mezi prvním až třetím šikem se pohybovalo asi 800 

kozáků. Císařské armádě byly k dispozici též čtyři děla. Šikování provedl generál dělostřelectva Maxmilián z Lichtenštejna a o 

velení se dělil s plukovníkem Tiefenbachem. Císařské síly jsou odhadovány na 18–20 000 mužů. 

Ligistická armáda 

Ligistická armáda, která ležela nalevo od císařské, byla seřazena do čtyř šiků. Přáním vrchního velitele celé armády, Karla 

Buquoye, bylo, aby první byl tvořen dvěma terciemi, aby vytvořil mohutnou první linii. Druhý šik obsahoval patnáct kornet 

jízdy. Třetí se potom skládal ze tří tercií, které byly tvořeny pěti pluky pěchoty. Čtvrtý šik byl zbytek jízdy. Ligisté měli 

přibližně šest děl. Počet ligistických se pohyboval kolem 12–13 000 mužů. Tato formace byla podřízena Janu Tserclaesovi 

Tillymu. 

Je spíše zajímavostí, že se nejspíše této bitvy zúčastnil na katolické straně i francouzský filosof René Descartes, jeho úloha 

však nemohla být nijak významná. 

Poslední přípravy 

Porady v katolickém generálním štábu vedl Maxmilián Bavorský, od něho také pochází počáteční obavy z dobré pozice 

nepřátel, ale také to byl on, kdo se snažil udělat z budoucího střetu rozhodující bitvu. La Motte, který se vrátil z terénního 

průzkumu, označil Anhaltovy pozice za slabé, což dodalo generálnímu štábu nemalé sebevědomí. Stavovské vojsko se 

nacházelo ve strategicky výhodné pozici na kopci, avšak v povstalecké armádě panovaly neshody a kompetence ve velení byly 

vymezeny nejasně. 

V tehdejší době také bylo obvyklé nějak bitvu nazvat a vybrat motto. Katolické označení bitvy navrhl Carlo Spinelli a zní 

„veliká srážka“. Do diskuze o mottu vstoupil mnich a bělohorská legenda, karmelitán Dominik à Jesu Maria a ukončil ji slovy: 

„Spolehněte se na Boha a udeřte.“ Následně se katolické vojsko připravovalo na bitvu jídlem a pitím; někteří se hlasitě modlili, 

nebo přijímali svátost smíření. Sám Dominik jezdil na koni a zvyšoval morálku mužů svoji ohnivou řečí.  

Oproti tomu tábor českých stavů byl tichý, probíhalo zde dostavování náspů a teprve postupně přicházeli poslední velitelé, 

přičemž mnoho nedorazilo vůbec, z těch nejprominentnějších to byl sám Fridrich Falcký, který ani nevěřil, že bitva proběhne a 

zasedl k obědu s anglickými vyslanci Richardem Westonem a Edwardem Conwayem. Král se sice nakonec po obědě rozhodl 

bojiště navštívit, ale to se již setkal s ustupující armádou. 

Průběh bitvy 

Ještě v noci před rozhodující bitvou vyslal Buquoy jízdu proti uherským vojákům, kteří bezstarostně spali, a nezmohli se tak na 

obranu, což výrazně pozvedlo bojovou morálku císařsko-ligistického vojska a naopak demoralizovalo vojsko stavů. 

Pád levého stavovského křídla 

Bitva začala kolem poledne, nejspíš v půl dvanácté. Započalo ji pravé křídlo císařského šiku, kde veleli Gauchier, La Motte a 

de Lacroix, ale bylo odraženo Thurnovým jízdním plukem a částí Bubnova jízdního pluku pod velením Iselteina. Stavovská 

jízda pokračovala dále a těžce udeřila na tercii, zde však selhaly okolní stavovské jednotky, útok nepodpořily a ten ztroskotal. 



Toho opět využili císařští, posíleni jízdním plukem pana z Meggau a valonskou jízdou a znovu napadli levé křídlo. Na pomoc 

mu sice přispěchal Streif vedoucí Anhaltovu jízdu a baron Hofkirch vedoucí dolnorakouskou jízdu, ale poté co byl Hofkirch 

zabit, dali se Rakušané na ústup a strhli spolu i Anhaltovce. Do boje také nastoupily čtyři kornety slezské jízdy, ale vzhledem 

ke svojí poloze, vzdálené od boje, nenabyly významu. Poté začala ustupovat i Anhaltova pěchota a ve čtvrt hodině bylo levé 

křídlo první řady poraženo. V tuto chvíli již byla císařská pěchota na pochodu podporována Dampierrovou jízdou z druhé řady 

a volnou jednotkou kozáků. Naopak uherská jednotka, která dosud stála v pozadí a do boje nezasáhla, začala ustupovat, a to 

zapříčinilo pád celého stavovského levého křídla. 

Úspěšná akce Kristiána mladšího Anhaltského 

V této situaci – podle tehdejších tradičních doktrín znamenala prohranou bitvu – se ještě na nějaký čas podařilo obrátit kartu 

mladému princi Kristiánu Anhaltskému, který velel devíti kornetám pluku ve středu druhé řady a který velel k protiútoku. Při 

svém pokusu byl podpořen Kaplířovým plukem, Stubenvollovou moravskou jízdou a Mansfeldovou jízdou z prvního pluku 

pod vedením plukovníka Styruma. Tento útok byl veden na pravou tzv. německou císařskou tercii, která byla po předchozích 

akcích odhalená. 

Útok byl zprvu úspěšný, ukořistili praporec z pravého jízdního křídla a tři z vlastní tercie, dokonce zajali jejího velitele 

plukovníka Breunera. Odtud pokračoval útok mladého prince na citlivé místo při styku císařské a ligistické armády, kam před 

sebou vytlačil Löblovu jízdu. Zde mu také pomohly uherské jednotky z pravého stavovského křídla a situace byla tak vážná, že 

i zraněný Buquoy si nechal sedlat koně. Ovšem to již začínal Anhalt potřebovat pomoc pěchoty a císařské jednotky se 

navracely z pronásledování zpět. Na Anhalta začala dotírat Dampierrova i Löblova jízda, Cratz s bavorským plukem a 

Verdugo, který se vrátil. Hohenlohe i starý Anhalt se snažili dostat svoji pěchotu k mladému Anhaltovi, ale tento poslední 

pokus o zvrácení vítězství na svoji stranu stavům nevyšel – Anhalt mladší byl obklíčen a později i zajat dřív než pěchota 

dorazila. 

Závěr 

Nejznámější, ale také nejvíce diskutovanou částí bitvy se stala díky Jindřichu Fitzsimonovi nadcházející závěrečná část útoku 

katolických sil na pravé křídlo stavovské armády. Buquoyův irský zpovědník totiž tuto část popsal mírně tendenčně, aby 

vyzdvihl katolické vítězství. Tato část je také známa tím, že se ji zúčastnily především jednotky z německých zemí najaté za 

peníze moravských stavů pod vedením Jindřicha Šlika, spolu s částí Thurnova pěšího pluku pod velením Františka Bernarda z 

Thurnu. Thurnovi se podařilo ustoupit, ale Šlikovi již ne. 

Fitzsimon popsal střet Maxmiliána z Lichtenštejna, který vedl Spinelliho tercii, Löblovu jízdu a Marradasův pluk proti 

pravému křídlu, jako hrdinné obětování statečných Moravanů u hradební zdi do posledního muže, tedy jako těžce vybojované 

vítězství. Pravdou zůstává, že moravské pluky měly poněkud větší ztráty než jiné oddíly. Na druhé straně není zcela jisté, kolik 

mužů vlastně padlo a kolik jich kapitulovalo. Sám hrabě Šlik byl zajat na jiném místě, než byl jeho pluk. Další zvláštnost z 

konce bitvy je osud stavovských záloh, které byly umístěny v oboře letohrádku Hvězda. Zálohy obsahovaly Anhaltovu 

pěchotu, výmarský půlpluk a dva praporce královské gardy. Tato záloha vyčkávala po celou dobu bitvy – a to dokonce v době, 

když boje probíhaly před zdmi obory – a nakonec se vzdala úplně bez boje. Přesné zakončení bitvy není známo, ale 

předpokládá se, že k první hodině odpolední bylo dobojováno. 

Ztráty 

Na české straně padlo v řádném boji poměrně málo lidu, mnoho vojska však bylo pobito na útěku. Nejvíce pěchoty a jízdy 

zahynulo u letohrádku Hvězda. Počet padlých mohl tedy být kolem 5 000 mužů. Pražský městský úřad, jenž dal 11. listopadu 

mrtvoly pochovat, napočítal jen 1 600 padlých, jiné prameny, například Fitzsimon, však udávají počet zabitých až na 9 000 

mužů. Počet 1 600 je zajisté příliš nízký, uváží-li se, kolik vojáků bylo zabito na útěku a co jich zahynulo u Hvězdy, 

nepočítajíc utopené ve Vltavě. Češi ztratili všechna svá děla a několik tisíc kusů zbraní, jelikož prchající žoldnéři své zbraně 

zahazovali. Dále asi 100 praporců, množství střeliva, zbytek svých zavazadel a všechny zásobovací vozy. Vítězové ukořistili 

také asi 5 000 koní. 

Vzhledem k tomu, že přípravy královského dvora byly vykonány ve spěchu, dobyvatelé potom v Praze získali mnoho velmi 

cenné kořisti. Velmi prestižní kořist byly zdobené insignie Podvazkového řádu, který král Fridrich obdržel od svého tchána 

krále Jakuba I. Možná ještě významnější byl nález velké části královského archivu na Pražském hradě. Ve spěchu královská 

rodina málem zapomněla dokonce na malého syna Ruprechta. 

Pokud Fitzsimon nadsadil počet padlých na české straně, tak na katolické straně tento počet zase podhodnotil, jak nejlépe 

dokázal, když zaznamenal, že na straně císařské a ligistické padlo pouze 250–300 mužů.[16] V jiné zprávě o bitvě je totiž 

zaznamenána podrobnost, že z Breunerova pluku padl praporečník Platte a 500 žoldnéřů. Další zpráva tvrdí, že na straně 

císařské a ligistické zahynulo 2 000 mužů. Tato zpráva je zřejmě věrohodnější než zpráva o ztrátě 250 mužů. 



Po bitvě 

Události 

Jak již bylo napsáno výše, Fridrich se vydal se svojí družinou na bojiště, ale u domu U Zlaté koule se král setkal s knížetem 

Kristiánem z Anhaltu, Jindřichem Matyášem Thurnem a Jiřím Fridrichem z Hohenlohe na uřícených koních. Ti zadrželi 

královskou družinu a sdělili smutnou novinu o prohrané bitvě. Král dojel k bráně a vystoupil na hradby aby se přesvědčil sám. 

Viděl, jak jízda uháněla z bojiště k vrchu sv. Vavřince a níže přes vinohrady, vozová cesta vedoucí od Bílé hory ke Strahovské 

bráně na Pohořelci byla ujíždějícími a převrácenými zásobními vozy zatarasena; po druhé straně utíkalo pěší vojsko s 

pobíhajícími koňmi po širém poli jako o závod, za nimi se hnala pronásledující císařská jízda, ti co se dostali k hradbám se je 

snažili přelézt. Král pochopil, že bitva je ztracena. Na příkaz Ondřeje z Habernfeldu byla ve jménu krále otevřena brána, aby se 

prchající mohli zachránit. Kristián starší z Anhaltu se snažil přesvědčit prchající vojáky, aby nastoupili k obraně hradeb, a le 

uposlechlo ho jen šest mužů, proto král poslal ihned svého štalmistra Obentrauta ke královně Alžbětě, aby se odebrala do 

Prahy pro větší bezpečnost. Sám také jel zpátky na hrad. 

Královna Alžběta nemohla uvěřit, že by tak najednou mohla být v nebezpečí; když však viděla po chvilce přijíždět krále 

samého s předními veliteli a slyšela od nich zprávu o porážce, pocítila při vší své srdnatosti tíhu celého neštěstí. Ve spěchu 

sbalili korunu, klenoty a svatováclavský archiv, a král vsedl s dítětem, královnou i dvořanstvem do vozů a odjel přes most na 

Staré Město. Ubytoval se v nárožním Langenbrukově domě naproti jezuitskému kostelu u mostu, poněvadž se však obával, že 

by ani zde, hned za vodou, nebyl v bezpečí, odstěhoval se k primátoru Starého Města Valentinu Kirchmayerovi. Korunu s 

klenoty a archivem nechal složit na Staroměstské radnici. Zpráva o nešťastně svedené bitvě ohromila skoro veškeré třídy 

pražského obyvatelstva, odjezd Fridricha Falckého z královského sídla způsobil naprostý zmatek a zděšení.  

Večer se král radil s Anhaltem, Hohenlohem, Thurnem a jinými plukovníky a vojenskými rady, má-li být Praha bráněna, anebo 

má-li ji král se svým dvorem opustit. Nakonec byl král přesvědčen, aby z Prahy odjel. Druhého dne po deváté hodině ranní 

bylo zapřaháno do vozů. Královna s malým synem v náruči vstoupila do vozu, král vsedl na koně a za ním dlouhá řada vozů, 

na nichž bylo naloženo stříbro a jiné dražší věci královského dvora. K tomuto průvodu se připojilo několik nejvyšších 

zemských úředníků a jiných cizích šlechticů a průvod tří stovek jezdců, kteří se vydali k horské bráně. Brána byla zavřena, a 

proto muselo být posláno pro městského hejtmana, aby bránu otevřel. S hejtmanem přibyla i městská rada. Král se loučil 

krátkými slovy s městskými zástupci, smutně na něho pohlížejícími. Mezitím se u brány shromáždili prostí Pražané: někteří 

hořekovali, jiní láli, vyhrožovali, a kdyby se byl král s útěkem u brány o hodinu zpozdil, byli by ho snad Pražané ani nepustili. 

Nejvyšší zemští úředníci Bohuslav Berka z Dubé a Václav Vilém z Roupova se snažili uklidnit lid, ale nakonec ho s králem též 

opustili. Za chvíli vyjížděl smutný průvod z brány. Král zapomněl na svou královskou povinnost a jako psanec utíkal ze země. 

Téhož dne, v pondělí dne 9. listopadu, vtrhlo císařské vojsko o 11. hodině dopolední do Prahy.  

12. listopadu všechny tři stavy neoficiálně kapitulovaly, ale vzhledem k nepřítomnosti některých zástupců došlo k oficiální 

kapitulaci a odevzdání konfederačních smluv do rukou vítězů až o den později, 13. listopadu. Tak skončilo období konfederace 

zemí Koruny české, tedy konfederace Českého království s Uherskem, Rakousy, Lužicemi, Slezskem a Moravou. 

 Roku 1622 vyzval pražský arcibiskup Jan Lohelius veřejným listem ke sbírání příspěvků na vystavění památné kaple na Bílé 

hoře při hlavní silnici, kudy vedla poutní cesta od pražské Lorety do kláštera v Hájku. Dne 8. listopadu 1624 je známo první 

procesí z Pražského hradu do kaple na Bílé hoře, kde bylo kázáno česky i německy a děkováno Bohu za vítězství. O rozšíření 

kultu Panny Marie Vítězné a potažmo potom o zviditelnění bitvy v rámci celého katolického světa se postaral již zmiňovaný 

karmelitán Dominik à Jesu Maria. Kaple byla v letech 1704 až 1730 nahrazena výstavným poutním kostelem Panny Marie 

Vítězné. 

Dnes je Bílá hora 380 m vysoká vyvýšenina při západním okraji Prahy na hranici souvislé pražské zástavby. Většinu 

někdejšího bitevního pole pokrývají vily z první poloviny 20. století. Jen vlastní temeno návrší představuje otevřené pole s 

malou mohylou a pomníčkem z roku 1920 na paměť třístého výročí bitvy. Ve vilové části sousední čtvrti Břevnov je na 

památku bitvy jedna z místních ulic pojmenována jako ulice Osmého listopadu. 

 
 

 



 

BLAHOPŘEJEME 

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

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

VOLENCOVÉ, Kristině FRANZOVÉ, ing. Karlu HORÁKOVI, Josefě ČEJPOVÉ, Blaženě BEZDĚKOVÉ. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ 

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

nám v r. 2020 poskytli pomoc a   podporu (finanční, věcnou, dobrovolnickou prací nebo využitím služeb 

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

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a po celý rok 2021  pevné zdraví, spokojenost a hodně  úspěchů ve 

všech oblastech činnosti.  

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

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

(Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s., Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa).  
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