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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 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.).  

Z V E M E    V Á S 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Vás zve  na aktivity v r. 2021: 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením  

„Vánoce“(přeloženo z r. 2020) v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech ve dnech 19. 3. – 21. 3. 2021 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt pro seniory a osoby se zdravotním postižením „Jaro“ ve dnech  

 23. 4. – 25. 4. 2021 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech 

 17. ročník Dne dětí se zdravotním postižením- 4. 6. 2021 v RS Termit Doksy 



 20. Ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením 25. 6. -26. 6. 2021 na fotbalovém 

hřišti a v hotelu Bezděz ve Starých Splavech 

 Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory 19. 9. -26. 9. 2021  v penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech 

 Edukačně-ozdravný víkendový pobyt pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením  

„Vánoce“ v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech ve dnech 5. 11. -7. 11. 2021 

Na všechny aktivity se můžete přihlásit ve Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.-tel.723 594 459, 

602 170 220, 606 161 859 

O výstavách prací zdravotně postižených, Práci s PC pro začátečníky , Kurzu znakového jazyka a Arteterapii 

budete  informováni. 

 

  

JAK POSTUPOVAT  PŘI  ŘEŠENÍ COVIDOVÉ SITUACE 

I. Objednání testu COVID-19 Rezervační systém  

V českolipské nemocnici je v provozu odběrové místo, které provádí testování na onemocnění 

COVID-19.  

Pacienti na základě doporučení lékaře, KHS i samoplátci jsou testováni metodou PCR. Testování se neprovádí u 

těch lidí, kteří v uplynulých 90 dnech měli pozitivní test na onemocnění COVID-19 a dále těch, kteří test 

absolvovali v posledních 5 dnech s negativním výsledkem. Pro testování je nezbytné provést registraci do online-

systému, který je umístěn na www.nemcl.cz. Samoplátci musí nejprve provést platbu za odběr bankovním 

převodem, až poté je možná registrace. Přesný postup naleznete níže.  

Pro veřejnost jsou v současné době k dispozici antigenní testy. I zde platí, že testování se neprovádí u těch lidí, 

kteří v uplynulých 90 dnech měli pozitivní test na onemocnění COVID-19 a dále těch, kteří test absolvovali v 

posledních 5 dnech s negativním výsledkem. Testovat je možné 1x za 5 dní, a to pouze osobám s platným 

zdravotním pojištěním v České republice. Pro testování je nezbytné provést registraci do online-systému, který je 

umístěn na www.nemcl.cz. Bez registrace v online objednávkovém systému není možné test provést. Přesný postup 

naleznete níže.  

V případě dotazů k odběrovému místu lze kontaktovat v pracovních dnech v čase mezi 8:00 až 12:00 hodinou 

telefonní číslo 739 500 430.  

Odběrové místo je umístěno v areálu nemocnice, ve stanu u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti 

budově KHS - viz. příloha mapa.  

V rámci Libereckého kraje funguje jednotný on-line portál pro objednávání odběrů, který realizoval Liberecký kraj. 

Díky tomuto portálu si můžete vybrat pro Vás nejvhodnější místo i čas na testování. POSTUP TESTOVÁNÍ PRO 

VEŘEJNOST, PACIENTY NA VYŽÁDÁNÍ LÉKAŘE, KHS I PRO SAMOPLÁTCE JE POPSÁN NÍŽE NA 

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.  

Postup testování  

Veřejnost (antigenní testy)  

1. zájemce se objedná prostřednictvím webové aplikace k absolvování antigenního testování na onemocnění 

COVID-19  

2. na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID 19 izolaci a karanténu a 

zároveň u nich neuplynulo více než 90 dní od prvního testu PCR s pozitivním výsledkem  



3. na testování se NEOBJEDNÁVAJÍ ti, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test PCR s negativním 

výsledkem. Test je možné opakovat 1x za 5 dnů – je nutná nová registrace v online systému.  

5. člověk se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času 

tak, aby nedocházelo k hromadění lidí  

6. je nezbytné mít připravenu kartičku pojištěnce a průkazem totožnosti  

7. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!  

8. testovaný bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest – roušku 

 9. testovaný vyčká na odběrovém místě pro předání výsledku a edukačního materiálu MZČR  

10. v případě pozitivního výsledku u bezpříznakového člověka podstoupí daná osoba další kontrolní odběr na 

onemocnění COVID-19 metodou PCR, výsledek mu bude sdělen formou SMS a v případě pozitivity bude 

informovat o výsledku svého praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace  

11. v případě pozitivního výsledku příznakového člověka se další odběr neprovádí, pracovník kontaktuje svého 

praktického lékaře pro vystavení karantény a izolace.  

Pacienti na vyžádání lékaře, KHS  

1. žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS  

2. po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace  

3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času 

tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů  

4. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!  

5. pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest – roušku 

 6. pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti  

7. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.  

Samoplátci  

1.samoplátce uhradí na bankovní účet NsP ČL, a.s. stanovenou cenu testu, která je 2 256 Kč (cena se skládá z ceny 

za odběr a vyšetření 1 756 Kč a z ceny za administrativní zpracování 500 Kč). V případě zrušení termínu odběru ze 

strany samoplátce je účtován administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Platbu je nezbytné provést minimálně 24 

hodin před samotným odběrem.  

Nezbytné podklady k platbě:  

číslo účtu = 183452738 / 0600 

 variabilní symbol = rodné číslo (číslo pojištěnce) testovaného  

pro příjemce = příjmení, jméno – COVID 

 pro platby z ciziny IBAN:  

CZ96 0600 0000 0001 8345 2738  

SWIFT kód BIC: AGBACZPP  



2. pacient se objedná prostřednictvím webové aplikace  

3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas – prosíme o přesné dodržování stanoveného času 

tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů  

4. jednu hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat! 

 5. pacient bude mít na místě zajištěnu vlastní ochranu dýchacích cest - roušku  

6. pacient bude mít připraven průkaz totožnosti  

7. před odběrem bude provedena kontrola uskutečněného bankovního převodu ze strany samoplátce  

8. v případě testů provedených během pondělí až soboty bude pacientovi zaslán výsledek formou SMS zprávy a e-

mailu, který bude zároveň obsahovat certifikát v českém, anglickém a ruském jazyce  

9. v případě odběrů provedených v neděli bude pacientovi ohlášen výsledek až v pondělí odpoledne (Laboratoř 

PCR v neděli nefunguje), a to rovněž ve formě SMS zprávy a e-mailu, který bude obsahovat i certifikát v českém, 

anglickém a ruském jazyce  

II. Odběrové místo  

Krajská nemocnice Liberec. a.s. Husova 10, Liberec  

Odběry PCR testy se nyní nachází v prostorách parkoviště za budovou K (odd. infekce, kožní) v Husově ulici.  

Vstup je pouze pro pěší, není umožněn vjezd autem.  

SAMOPLÁTCI, KHS, PL PO-PÁ: 7:30-13h SO-NE + svátky: 7:30-11h 

 ANTIGENNÍ TESTY POST: 13-17 ČT-PÁ: 13-15 - interval odběru á 10 minut (2 osoby) - nutno objednat pomocí 

objednávkového formuláře na webu nemlib.cz - platba POUZE on-line - kartou nebo převodem z účtu - cena testu 

je 2 256 Kč (celková částka je složena z ceny za odběr 1 756 Kč a administrativní zpracování + doklady s 

potvrzením 500 Kč)  

Příjem Osoby se žádankou i samoplátce  

Provozní doba Pondělí 07:30 - 13:00  

Úterý 07:30 - 13:00  

Středa 07:30 - 13:00  

Čtvrtek 07:30 - 13:00  

Pátek 07:30 - 13:00  

Sobota 07:30 - 11:00  

Neděle 07:30 - 11:00 

 

 

 

 



Jak dlouho nás bude ještě koronavirus trápit? Obávám se, že dlouho. Rok, 

možná rok a půl, odhaduje virolog Plevka 

Už od 12. března je Česko v nouzovém stavu. Denně můžete sledovat počty provedených testů, počty 

SARS-CoV-2 pozitivních nebo počet zemřelých a uzdravených. Co nám ta čísla ale vlastně říkají?  

Podle virologa Výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity Pavla Plevky ale z  čísla o 

potvrzených nemocných nevíte o skutečně nemocných téměř nic.  

Až počet lidí v nemocnicích vám velmi dobře řekne, jak se epidemie vyvíjí. K  hospitalizaci dochází zhruba 

za dva týdny po infekci, takže znáte vývoj epidemie před dvěma týdny… U počtu zemřelých je to zpoždění 

ještě větší, a to zhruba 30 dní. Pomocí těchto indikátorů můžete usuzovat, jak se se  zpožděním epidemie 

vyvíjí, což je důležité v souvislosti se zaváděním karantény,“ říká virolog v  Interview Plus. 

Ani počet provedených testů, tedy čísla, která má veřejnost denně k dispozici, podle virologa nic moc 

neukazují. „Kontrolují se totiž taky ti, kteří se už uzdravují, takže tak může procento negativních testů 

narůstat… Taky se testují ti, co mají symptomy, ale nezjišťujeme promořenost populace. V tuto chvíli totiž 

máme až 80% korelaci mezi množstvím provedených testů a počtem infikovaných.“  

Virus nebere ohledy na to, kolik testů se zrovna chystáme provést. Počet provedených testů nepopisuje 

stav infekce v populaci.Pavel Plevka 

Musíme mít test promořenosti 

O testu promořenosti už hovořil i epidemiolog Roman Prymula a potvrzuje to i virolog Masarykovy 

univerzity Plevka. „Naplánovaný je test u 5 tisíc lidí v Praze a další na Olomoucku. Výsledky budou mít 

vypovídající hodnotu hlavně lokálně, protože teď se promořenost v krajích dost liší… Alespoň nám to dá 

nějaký odhad.“ 

Podobná studie už probíhala u 2 tisíc lidí z celého Rakouska, kde by výsledky mohly být k dispozici během 

pár dní. Podobné plošné testování plánují i na Islandu.  

„Kdyby se ukázalo, že promořenost populace je vysoká, tak by to byla vynikající zpráva. Ukázalo by se, že 

virus není procentuálně tak nebezpečný…, a třeba i to,  že by se náš zdravotní systém nemusel vypořádávat 

s tak velkým počtem nemocných najednou. Taková očekávání jsou ale málo pravděpodobná. Třeba na 

Islandu se ukazuje, že množství asymptomatických nemocných je 50 %, tedy jednou tolik oproti těm, co 

mají symptomy,“ vysvětluje. 

„Dokud neprovedeme testování náhodného vzorku populace, tak to číslo pro Českou republiku vědět 

nemůžeme,“ odpovídá na otázku, kolik je u nás nakažených, kteří o tom ale vůbec nevědí a nemají ani 

příznaky. „Bez testování nemůžeme vědět, kolik je asymptomatických přenašečů.“ Dalším důležitým 

číslem je pak procento rezistentních lidí, tedy těch, co se jsou schopni viru bránit přirozeně, což pak 

snižuje množství potenciálně nemocných. 

Určitě to není chřipka 

Jaký je tedy rozdíl mezi chřipkou a koronavirem? Chřipka se totiž hlavně na začátku pandemie uváděla 

jako příklad nemoci, se kterou si běžně dokážeme poradit.  

„Zásadní rozdíl je v tom, že mnohem větší procento lidí s koronavirovou infekcí vyžaduje hospitalizaci, a 

to buď na běžném lůžku, nebo na těch s plicním ventilátorem či mimotělním okysličováním. S chřipkou se 

je společnost schopna vyrovnat líp, počet lidí v nemocnicích je výrazně menší a zároveň je velká část 

populace už dopředu rezistentní na konkrétní chřipkový kmen, který se zrovna  šíří,“ vysvětluje.  

Virolog není příliš optimistický ani v odhadu času, kdy by nás už COVID -19 neměl ohrožovat.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-covid-19-zdravotnictvi-andrej-babis-ano_2004061332_sot


„Obávám se, že to bude velmi dlouhá doba. Rok, možná rok a půl. To za předpokladu, že nezjistíme, že je 

u nás nějaké velké procento proinfikovaných nebo rezistentních lidí. Když nám vyjde předpoklad, podle 

kterého je 100 % populace k nákaze náchylných, a když se dozvíme, že procento asymptomatických 

přenašečů je malé (zhruba dvojnásobné jako počet lidí se symptomy), tak ten čas (než se promoříme)  bude 

trvat dlouho,“ myslí si. 

Chytrá karanténa je pak důležité opatření, protože dokážeme efektivně vyhledávat potenciální nemocné, 

testovat je, a tak omezit další šíření COVIDU-19. Společnost totiž potřebuje nahodit ekonomiku, a to bez 

testování nepůjde. 

 

ZPRÁVY Z NRZP ČR 

Informace č.: 57 – 2020 (Upozornění na YouTube kanál NRZP ČR) 

Vážení přátelé, 

NRZP ČR vlastní YouTube kanál s názvem Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Pod tímto 

odkazem https://www.youtube.com/channel/UCQ3r3wBwnxR_IkGD5gjPxPA kanál naleznete. Na tomto kanále 

najdete nová videa, která NRZP ČR postupně vytváří. Do budoucna počítáme s tím, že budeme mnoho informací 

poskytovat právě touto cestou, protože je to pro mnoho lidí pohodlnější, než tištěná forma. To však neznamená, že 

bychom s tištěnou formou informací úplně přestali. Velmi dobře víme, že například pro lidi nedoslýchavé či 

neslyšící by tím vznikl nepřekonatelný problém. Pro nevidomé a slabozraké jsou videa vždy namluvena tak, aby 

nebyli diskriminováni. Obraz je zpravidla spíše doprovodný. 

V poslední době jsme na kanál přidali video z benefičního představení pana Jaroslava Duška. Benefiční představení 

je o bylinkách, ale také o folklórní muzice, dále na kanálu můžete shlédnout spot, zaměřený na podporu NRZP ČR, 

poděkování za podporu během koronavirové epidemie. 

Mgr. Václav Krás, předseda NRZP ČR 

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 Krás, předseda NRZP ČR 

https://www.youtube.com/channel/UCQ3r3wBwnxR_IkGD5gjPxPA


Svobodný přístup k informacím 
Veřejný ochránce práv vydává nový sborník stanovisek určený občanům i úřadům. 

Ombudsman vydal sborník stanovisek, který se věnuje právu na svobodný přístup k informacím. Sborník čerpá 

z poznatků, které ombudsman získal při šetření podnětů lidí, kteří se na něj obrátili. Ať už se jednalo o problémy 

s nesprávným či nezákonným jednáním úřadů či s jejich nečinností. Sborník poskytuje příklady dobré i špatné 

správní praxe v této oblasti. 

„Sborník je určen jak žadatelům o informace, tak těm, kdo je naopak ze zákona musí poskytovat. Sborník 

vysvětluje podstatu práva na informace, základní principy jeho realizace a současně ukazuje také limity tohoto 

práva. Hledá odpověď na otázku, které informace je možné po povinných subjektech žádat a jaké naopak mají 

zůstat skryté z důvodu ochrany jiných legitimních zájmů. Žadatelům poskytne návod, jak postupovat v případech, 

kdy jsou jim informace odpírány. Naleznou zde odpovědi na otázky, o jaké informace mohou žádat, kdy musí úřad 

odpovědět nebo co dělat, když úřad odmítne informace poskytnout,“ shrnuje zástupkyně ombudsmanky Monika 

Šimůnková, která má agendu poskytování informací svěřenou ve své působnosti. 

Sborník je výsledkem úsilí ombudsmana působit k ochraně osob před jednáním úřadů, které je v rozporu s právem, 

a kultivovat výkon veřejné moci v souladu s principy dobré správy, které by měl ctít každý demokratický právní 

stát. Ostatně k závěrům ombudsmana se velmi často přiklánějí také soudy. Vydaná doporučení by tak měla sloužit 

pro dobrou praxi jednotlivých úřadů a vést ke kultivaci výkonu veřejné moci v souladu s principy dobré správy. 

Sborník obsahuje obecnou část, která sestává z kapitol zaměřených na základní otázky související s tématem 

poskytování informací. Dále pak vybrané problémy týkající se aplikace zákona o svobodném přístupu 

k informacím, doplněné o doporučení ombudsmana pro praxi povinných subjektů. Zobecněné poznatky doplňují 

vybraná stanoviska a přehled nejvýznamnější soudní judikatury 

 

Poskytování informací 

Informace k postupu Úřadu vlády ČR při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

I. Obecná část 

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Úřadu vlády ČR (dále jen Úřad) i jejich poskytování 

zaměstnanci Úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 

zákon), a nařízením vlády č. 173/2006, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen nařízením vlády).  

2. Text zákona, nařízení vlády a Informace o činnosti Úřadu a vlády ČR jsou přístupné prostřednictvím 

sítě internet na elektronické adrese http://www.vlada.cz. Prostory přístupné veřejnosti v hlavní budově 

Úřadu (nábř. E. Beneše 4, Praha 1) i v budově Vladislavova ul. 4, Praha 1, jsou k tomu vybaveny 

odpovídajícím technickým zařízením. 

II. Postup při vyřizování žádosti 

1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a nařízením vlády. Informaci požadovanou 

telefonicky poskytuje oslovený útvar Úřadu neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, 

požádá žadatele, aby žádost podal písemně. 

2. Písemná žádost je podávána na adresu: 

Úřad vlády České republiky 

nábř. E. Beneše 4 

118 01 Praha 1 

3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně Úřadu (viz výše uvedená adresa), 

prostřednictvím faxu na čísle 2400 3090 nebo prostřednictvím elektronické podatelny na 

adrese posta@vlada.cz. 

4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. 

III. Nevyhovění žadateli ze strany Úřadu 

1. Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách 

stanovených zákonem na adrese: 

Vedoucí Úřadu vlády ČR 

nábř. E. Beneše 4 

118 01 Praha 1 

http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/nejdulezitejsi-predpisy/zakon_106_1999.pdf
http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/nejdulezitejsi-predpisy/nv_173_2006.pdf
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,111,115,116,97,64,118,108,97,100,97,46,99,122))
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2. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem 

žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje 

neobsahuje nebo není podán písemně, Úřad jej odloží. 

3. Rozklad lze podat rovněž prostřednictvím formuláře Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí 

informace. Tento formulář je k dispozici také v prostoru informací hlavní budovy Úřadu, nábř. E. 

Beneše 4, Praha 1 

 

 

Stanovisko NRZP ČR k osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací 

 

Problematika osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací je upravena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a to konkrétně v ustanovení § 20a odst. 1 písm. h), které zní:  „Zpoplatnění nepodléhá užití 

zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, 

kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo 

praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba 

sama nebo osoba jí blízká.“ To znamená, že osvobození od zpoplatnění se nevztahuje na držitele průkazu 

ZTP, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou. Tato úprava však platí již pouze do konce 

tohoto roku. 

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označená číslem 

227/2019 Sb.  

Novela mění právě § 20a odst. písm. h), a to tak, že nově zní: 

„Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím 

těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, nebo 

průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí 

blízká11g).“ 

To znamená, že v § 20a odst. 1 písm. h) se slova "s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou," 

zrušují, a tedy nově se osvobození bude vztahovat i na tyto osoby. 

Od 1. 1. 2021 tedy nově citované ustanovení zní takto: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní 

komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle 

zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního 

motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ Ke změně došlo i v upřesnění terminologie, a 

to vtom směru, že sama postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být nadále provozovatelem, nikoliv již 

držitelem silničního motorového vozidla.  

K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně následující: 

a) osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle, 

b) tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,  

c) provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. 

Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno pouze na průkaz osoby se zdravotním 

postižením, tedy na průkaz ZTP či ZTP/P a nikoliv na parkovací průkaz. Umístěním parkovacího průkazu na 

předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací 

průkaz sám tedy takto na dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na další výše uvedené 

podmínky. 

Pokud jde o přepravu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jsou přepravovány do příslušného 

zařízení, uvádí se v komentáři k § 20a zákona následující:  „Problém představuje situace, kdy tato osoba s 

postižením je přepravována do příslušného zařízení (např. zdravotnické, školské, rekreační atd.), kde zůstává, 

http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/Formular_rozkladu.pdf
http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/Formular_rozkladu.pdf


zatímco řidič vozidla se vrací zpět po zpoplatněné silnici. Vzhledem k současnému způsobu zpoplatnění vozidel do 

celkové hmotnosti 3,5 t, tedy pouze formou časového poplatku v trvání nejméně 10 dnů, je zřejmé, že osvobození 

od zpoplatnění se musí vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením vezl. V takových 

případech je vhodné vyžádat si potvrzení od příslušného zařízení, o přijetí osoby s postižením. Osvobození od 

zpoplatnění se ovšem nevztahuje na držitele průkazů ZTP, pokud jejich postižení spočívá v úplné nebo praktické 

hluchotě. Tato skutečnost je na průkazu vyznačena odpovídajícím piktogramem.“ Upozorňujeme, že tato věc není 

upravena zákonem, je pouze v komentáři k § 20a, a tudíž není pro policejní orgán závazný a policejní orgán může 

postupovat rozdílně. 

Lze tedy shrnout, že novela pro všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P upřesňuje podmínku, že sama 

postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být provozovatelem silničního motorového vozidla. Pro osoby 

postižené úplnou nebo praktickou hluchotou pak novela znamená, že jsou-li držiteli průkazu ZTP, jsou od 

poplatků nově osvobozeny.   

V Praze dne 6. 11. 2020 ,Zpracoval: legislativní odbor NRZP ČR  

 

Informace č.: 96 – 2020 (Informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců) 

Vážení přátelé, 

ve středu 11. a ve čtvrtek 12. listopadu 2020 se uskutečnila dvě online jednání na MPSV ČR, a to ve věci testování 

klientů a zaměstnanců sociálních služeb. Od prezidenta APSS ČR pana Jiřího Horeckého jsme obdrželi dva 

dokumenty, které se týkají testování pracovníků, případně klientů sociálních služeb. Oba dokumenty najdete v 

odkaze pod textem. 

První dokument je organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 a týká se poskytovatelů sociálních služeb a způsobu 

úhrady testování. Druhý dokument je informace pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, které se týkají 

screeningového testování antigenními testy ke stanovení přítomnosti viru Covid – 19. Prosíme, abyste si je 

důkladně prostudovali. 

Dnes by již měly být doručeny společností Avenier a.s. testovací sety antigenních testů do všech pobytových 

zařízení. Během příštího týdne budou testovací sety rozvezeny také poskytovatelům terénních sociálních služeb, 

jako je pečovatelská služba, osobní asistence a jiné. Testy vám přivezou automaticky, nemusíte nic zařizovat. 

Představitelé poskytovatelů služeb osloví přímo firma Avenier. Seznam poskytovatelů by již firma měla mít. Často 

se ptáte na to, jak je to, když klient odmítne testování anebo, pokud se jedná o klienta, který nespolupracuje, 

vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, a není prakticky možné test provést. V takovém případě je potřeba 

poznamenat do jeho karty, že nebyl testován, a to z důvodů, že buď odmítl testování, nebo není schopen spolupráce 

na testování. Nikdy nemůže být použito jakékoliv násilí. Tato věc je bez sankce, ale náš názor je, že takový klient 

by měl být v režimu pozitivně testovaného. 

Poskytovatelé terénních sociálních služeb testují pouze svoje zaměstnance, nikoliv klienty. Pokud poskytovatel 

sociálních služeb nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, protože neposkytuje žádnou zdravotní službu, tak musí 

postupovat podle organizačního opatření VZP ČR č. 50 – Část vykazování úhrad výkonů u nesmluvních 

poskytovatelů. Jedná se o to, že tito poskytovatelé mají nárok na úhradu zdravotních úkonů spojených s testováním. 

U těchto poskytovatelů testování zaměstnanců provede buď smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb 

(závodní lékař) nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb. V organizačním opatření VZP ČR je podrobně popsán 

způsob, jak nesmluvní poskytovatel sociálních služeb může uplatnit úhradu u zdravotní pojišťovny. Je potřeba 

nejprve, aby mu bylo přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).  O přidělení IČZ požádá na emailové adrese VZP 

ČR testovani_covid@vzp.cz. Na základě toho potom jedná dál a obdrží úhradu za testování jedné osoby ve výši 

206,08 Kč. Je možné postupovat také tak, že se poskytovatel terénních sociálních služeb, zvláště ti, kteří mají 

pouze do 5 zaměstnanců, dohodnou s poskytovatelem zdravotních služeb, že uhradí testování zaměstnanců za 

dohodnutou částku, a to na smlouvu DPP. Potom tento poskytovatel sociálních služeb nemusí žádat o přidělení IČZ 

mailto:testovani_covid@vzp.cz


a nemusí absolvovat administrativu spojenou s vykazováním zdravotních služeb a úhradou od zdravotní 

pojišťovny. Tento postup však považujeme za možný pouze u těch nejmenších poskytovatelů sociálních služeb. 

Vážení přátelé, předpokládá se, že toto testování zaměstnanců bude opakované. Organizační opatření vlády, vydané 

v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 stanoví opakování 

testování po 5 dnech. Na včerejším jednání na MPSV ČR však bylo diskutováno, že je pravděpodobné, že tato 

lhůta bude prodloužena na 7 dní, protože oněch 5 dní je velmi krátká doba, aby se dalo opakované testování vůbec 

zvládnout. Testování se bude uskutečňovat nejméně do doby nouzového stavu. Ten sice končí 20. 11. 2020, ale 

vláda požádá o prodloužení nouzového stavu a je téměř jisté, že nouzový stav bude prodloužen. Nelze však 

odhadnout, na jak dlouho. 

Vážení přátelé, věříme, že tento výklad je pro vás dostatečný, a to i vzhledem k tomu, že máte k dispozici ony 

důležité dokumenty. 

Přeji vám všechno dobré.,   Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Informace č.: 98 – 2020 (Nový portál MV ČR ke Covid – 19 se sekcí pro OZP) 

Vážení přátelé, 

Ministerstvo vnitra ČR spustila nový portál k problematice pandemie Covid – 19. Tento portál najdete na tomto 

odkaze: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim 

Na portálu je sekce určená pro osoby se zdravotním postižením. Jako aktualita je informace, jak řešit testování 

osob, které nejsou schopny se samostatně na místa odběru dostavit. Jednalo se nejprve jen o osoby se zrakovým 

postižením (kdo je na místo doprovodí, jak budou čekat ve frontě a dodržovat předepsané rozestupy, atp…), 

ukazuje se však, že těch, kteří nejsou schopni se dostavit na odběrová místa a vystát frontu, je víc i z jiných 

cílových skupin OZP. Například z důvodu, že (jak hygienické stanice důrazně upozorňují) pokud byli v kontaktu s 

pozitivně testovanou osobou, nesmí používat veřejnou dopravu. 

Věříme, že vám tento portál usnadní řešení situací spojených s koronavirovou epidemií. 

Přeji vám všechno dobré.    Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Informace č.: 100 – 2020 (Testování OZP na koronavirus, nákupy v obchodních 

centrech 

Vážení přátelé, 

byli jsme upozorněni, že lidé se zdravotním postižením, kteří jsou v domácí péči, tak jsou určitým způsobem 

znevýhodněni proti osobám se zdravotním postižením v přístupu k testování na koronavirus. Lidé, kteří jsou 

v pobytových sociálních službách, jsou automaticky bezúplatně testováni, kdežto lidé, kteří jsou v domácí péči, 

pokud by se chtěli otestovat a neměli příznaky, tak za provedení testu musí uhradit určitou částku. 

NRZP ČR se obrátila na ministra zdravotnictví Jana Blatného a ministryni Janu Maláčovou se žádostí, zda by bylo 

možné u lidí se zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo je jim přiznán III. stupeň 

invalidity, provést testy bezúplatně. Lidé se zdravotním postižením jsou rizikovou skupinou. NRZP ČR zatím 

nedostala žádnou reakci na tento podnět 

Vážení přátelé, minulý týden jsme se obrátili na ministry v souvislosti s vymezeným počtem kupujících 

v prodejnách. Prodejny toto omezení vyřešily tak, že striktně trvaly na tom, že každý nakupující musí mít svůj 

nákupní košík. Podařilo se nám, že vláda dala výjimku pro osoby se zdravotním postižením v případě, kdy 

nakupující potřebuje průvodce z důvodu zdravotního postižení, že mohou mít tyto osoby pouze jeden společný 

nákupní košík. Pokud by praxe byla někde jiná, dejte nám to prosím vědět. 

Přeji vám všechno dobré.  Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim


HISTORICKA PŘIPOMINKA 

Ľudovít Štúr 

 

Pamětní deska věnovaná autorovi v Bratislavě 

Ľudovít Štúr, plným jménem Ludevít Velislav Štúr (28. října 1815 Uhrovec – 12. ledna 1856 Modra), byl 

nejvýznamnější představitel slovenského národního života v polovině 19. století. Byl poslancem uherského sněmu 

za město Zvolen v letech 1848–1849, kodifikátorem současné spisovné slovenštiny založené na 

středoslovenských nářečích (kolem roku 1843), jedním z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848–

1849, politikem, jazykovědcem, učitelem, spisovatelem a novinářem. 

 

Životopis 

Studia 

Narodil se 28. října 1815 v obci Uhrovec, ležící v jižní části Strážovských vrchů, jako druhorozený syn národně 

uvědomělého učitele uhrovské evangelické školy, kde získal základní vzdělání. V roce 1827 odjel studovat na nižší 

gymnázium do Rábu, kde si jeho studentské pracovitosti, bystrosti a nadání všiml hlavně profesor Petz, který byl 

znám svým obdivem k antickému umění a vzdělanosti. Petz orientoval své žáky i na díla slovanských autorů a 

probudil tak u mladého Štúra zájem o svět Slovanů a Slovanstva. Po absolutoriu dvou ročníků v Rábu se Ľudovít 

Štúr zapsal na evangelické lyceum do Bratislavy. 

Studium na bratislavském lyceu sestávalo z dvouletého humanitního studia a z dalších dvou ročníků, jejichž 

absolvování bylo podmínkou pro zisk dalšího vyššího - univerzitního vzdělání. V lyceu existovala od 

roku 1803 Katedra řeči a literatury československé, kterou zde vedl profesor Juraj Palkovič. Evangelické lyceum v 

Bratislavě bylo jedinou vyšší střední evangelickou školou v Uhersku s takovouto katedrou. Přednášky byly vedeny 

v biblické češtině, neboť tato byla už tři století jazykem slovenských evangelických vzdělanců. Zejména pro 

pokročilý věk profesora Palkoviče, který mu nedovoloval přednášet učivo ve stanoveném rozsahu, založili studenti 

v roce 1829 Společnost československou (zakládání spolků a společností bylo na lyceích tehdy zcela běžné: spolky 

zakládali maďarští i němečtí studenti). Mezi hlavní úlohy společnosti patřilo aktivní vzdělávání v rodné řeči – v 

mateřštině, cvičit se v gramatice, psát literární práce a studovat dějiny slovanských národů. 
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Po příjezdu do Bratislavy se Ľudovít stal jedním z jejích členů. Ze zápisů Spoločnosti vyplývá, že byl aktivním a 

svědomitým studentem. Jeho houževnatost přinesla svoje plody i v celkových výsledcích studia na lyceu. Z 

předmětů si zvlášť oblíbil dějepis, četl antické autory, zajímal se o estetiku a dějiny umění. Ze slovanských 

spisovatelů si vážil díla Jána Hollého, Jána Kollára, Pavla Josefa Šafárika, Františka Palackého a jiných. 

Na podzim roku 1835 se Štúr stal místopředsedou společnosti (bývalo zvykem, že post předsedy zastával některý z 

profesorů). V rámci rozvíjení hlubšího národního povědomí organizovali členové společnosti různé slavnosti, 

návštěvy a setkání. Jednou z významných aktivit některých členů společnosti byla vycházka na Devín 24. 

dubna 1836. Akce byla, vzhledem k tehdejší společenské situaci, připravována v tajnosti. Na Devíně Štúr při svém 

projevu připomenul historii Velké Moravy a po recitaci básní a zpěvu písní účastníci výletu zvolili ke svému 

rodnému jménu ještě další druhé slovanské jméno, které měli veřejně používat. Tak přijal Hurban ke svému 

původnímu křestnímu jménu Jozef slovanské další jméno Miloslav, August Škultéty - Horislav apod. Štúr si přidal 

jméno Velislav (tímto jménem se však podepisoval už i předtím při jednání Společnosti československé). 

Ve školním roce 1836–1837 se na základě rozhodnutí regionálního (distriktuálního) konventu stal Ľudovít Štúr 

nehonorovaným náměstkem prof. Palkoviče na lyceu. Předurčoval ho k tomu hlavně jeho kredit bývalého 

vynikajícího žáka lycea a jeho erudice v latině (byla vyučovacím jazykem na lyceu). Kromě latiny v době svého 

života výborně ovládal maďarštinu, němčinu, francouzštinu, řečtinu a slovanské jazyky - 

především polštinu, srbochorvátštinu, ruštinu a učil se i hebrejštinu a angličtinu. Štúr na lyceu přednášel českou a 

polskou gramatiku a dějepis. Soukromě vedl rozsáhlou korespondenci s významnými muži tehdejšího slovanského 

světa (Palacký, Jungmann, Šafárik, Kollár a jiní). 

Ve školním roce 1836–1837 se vystupňovala nespokojenost studentů se školním senátem a učiteli. Důsledkem 

studentských nepokojů byl zákaz všech studentských společností a spolků v Uhersku. Štúr jako zástupce profesora 

Palkoviče se proto snažil přenést část náplně bývalé společnosti do svých přednášek v rámci vyučování. 

V roce 1838 se třiadvacetiletý Ľudovít zapsal na univerzitu v Halle, kterou (podobně jako univerzitu 

v Jeně a Berlíně) navštěvovali evangeličtí vzdělanci a získávali zde vzdělání hlavně 

z teologie, filozofie, historie a lingvistiky. Štúr se v době svého dvouletého studia obšírněji obeznámil s Hegelovou 

a s Herderovou filozofií, jejichž koncepce dějin ho pronikla do jeho osobního filozoficko-historického světonázoru. 

Dějiny chápal v jejich zákonitostech jako sled dějů, následujících duchovní princip. Po absolvování univerzitních 

studií se v roce 1840 cestou do Uherska setkal v Praze a v Hradci Králové s mnoha českými národovci. V Čechách 

navštívil i P. J. Šafárika, který ho upozornil na zostřenou politickou situaci, která v zemi tehdy panovala. 

První působišť 

Návrat do Uherska znamenal pro Štúra začátek nového boje o udržení národních práv. Radikální zákroky 

uherských úředníků a policie byly namířeny proti snahám zvyšovat vzdělanostní a kulturní úroveň nemaďarských 

národů. Situaci ztěžovalo i zvolení hraběte Karola Zaya generálním inspektorem evangelické církve a. v., který 

podporoval myšlenku jediného a jednotného národa v Uhersku - maďarského národa. Zay Štúra osobně znal a 

zpočátku projevoval vůči němu sympatie, protože si vážil jeho vzdělanosti a nadání. Neúspěšně písemně i ústně 

vyzýval Štúra ke spolupráci pro maďarské zájmy, protože v nich viděl perspektivu pro budoucnost země.  

Po příjezdu z Německa Štúr v první řadě usiloval opět získat místo náměstka profesora Palkoviče na Katedře řeči a 

literatury československé. Nenárokoval si žádný plat, jen úroky ze sesbíraných peněz na katedru, o které se měl 

ještě na polovic dělit s profesorem Palkovičem. Jeho žádost však narážela na překážky, protože Zay se svými 

přívrženci počítali s tím, že po Palkovičově smrti tuto katedru definitivně zruší. Věc se dostala na zasedání 

konventu a po dlouhých průtazích začal Štúr jako suplent profesora Palkoviče přednášet. 

Nepolevující tlak na Slováky ze strany maďarských představitelů přinutil Štúra a slovenské národovce žádat 

ochranu u panovníka. V roce 1842 byla vyslána do Vídně čtyřčlenná deputace se Slovenským prestolným 

prosbopisom. V prosbopisu prosili Slováci panovníka o ochranu před perzekucí, o možnost uveřejňovat obranné 

spisy slovenského národa, potvrdit Katedru řeči a literatury československé na evangelickém lyceu v Bratislavě a 

zajistit podobná opatření i na jiných lyceích v Uhersku apod. Ve Vídni se však o osudu Slovenského prestolného 

prosbopisu nerozhodlo, protože dvůr poslal slovenskou žádost do Budína k vyjádření k uherskému palatinovi, který 

všechny jeho požadavky zamítl. 

Spisovná slovenština 

„ My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú. “ 

— Ľudovít Štúr 
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Počátkem roku 1843 obeznámil Ľudovít své blízké přátele s myšlenkou spojit katolický a evangelický proud 

Slováků na bázi jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral středoslovenské nářečí hlavně pro jeho 

rozšířenost, původnost a srozumitelnost. Sjednocení Slováků mělo být uskutečněno prostřednictvím 

všeslovenského nadkonfesního spolku Tatrín. 

Otázka nastolení spisovné slovenštiny se formovala u Štúra už delší dobu. Před několika roky (1836 – list se 

nachází ve Štúrově korespondenci) si dopisem Františku Palackému stěžoval, že biblická čeština, kterou psali 

slovenští evangelíci, se stává stále více nesrozumitelnou pro Slováky, a vyslovil přání, aby Češi a Slováci našli 

kompromisní cestu při hledání jednotného československého jazyka. Předpokládalo to ochotu k ústupkům jak ze 

slovenské, tak i z české strany. Když však čeští lingvisté podobnou ochotu neprokázali, rozhodl se Štúr se svými 

přívrženci pro novou formu spisovného slovenského jazyka, který by v jednotné řeči spojil katolíky i evangelíky. 

Dne 11. června 1843 se Štúr, Hurban a Hodža setkali na Hurbanově faře v obci Hlboké, kde se dohodli na postupu 

při zavedení slovenštiny do praxe. Dne 17. června navštívili v Dobré Vodě Jána Hollého, kterého jako významného 

představitele bernolákovštiny prvního obeznámili se svým záměrem. 

V tomto roce (1843) se zároveň zkomplikovala situace na lyceu. Tlaky na odstranění Štúra z postu zástupce prof. 

Palkoviče sílily a jejich vyhrocení v prosinci 1843 mělo za následek definitivní vyhazov Štúra z této funkce. 

Nepomohly ani studentské petice, ani obrany některých profesorů evangelického lycea. Na protest proti odvolání 

Štúra z funkce zástupce se 22 studentů rozhodlo v březnu 1844 odejít z lycea. Třináct z nich potom dokončilo 

studia v Levoči. 

Noviny 

V srpnu 1844 se konalo první shromáždění Tatrína v Liptovské Sv. Mikuláši, kterého se zúčastnil i Štúr, jenž byl 

zvolen členem předsednictva spolku. O rok později se po několikaletém úsilí podařilo Štúrovi získat od panovníka 

povolení vydávat Slovenskje národňje novini s literární přílohou Orol tatranský. Noviny vycházely od 1. 

srpna 1845. Psány byly ve Štúrově slovenštině a našly si své horlivé přívržence a kvůli formě jazyka i zaryté 

nepřátele. Mezi odpůrce se zařadili nejen někteří čeští vlastenci, kteří tento čin chápali jako zradu národní věci a 

odtrhnutí se od Čechů, ale i P. J. Šafárik a hlavně Ján Kollár. 

V roce 1846 vydal Štúr spis Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, ve kterém obhajoval 

nevyhnutelnost nového spisovného jazyka, a ve stejném roce vyšlo jeho jazykovědné dílo Nauka reči Slovenskej, 

obsahující základy nové gramatiky. Na čtvrtém shromáždění spolku Tatrín v srpnu 1847 v Čachticích se zástupci 

katolíků a evangelíků definitivně dohodli na společném používání nového spisovného jazyka. Další úprava 

slovenské gramatiky, přechod z fonetického principu na etymologický, byla zavedena reformou Michala M. Hodži 

a katolíka Martina Hattaly v letech 1851–1852. Rozhodování o gramatických změnách se zúčastnili i Ľ. Štúr, J. M. 

Hurban, Ján Palárik, Andrej Radlinský a Štefan Závodník. Takto kodifikovaná slovenština se později stala 

jednotným jazykem Slováků. 

Slovenské národní noviny byly svým obsahem zaměřeny na osvětovou činnost, na sociální práva, obeznamovaly 

čtenáře s kulturní tvorbou Slovanů a přinášely i aktuální články o politické situaci doma i ve světe. Vydavatelskou 

činnost Štúrovi i dalším redaktorům ztěžoval cenzor, který svými zásahy oklešťoval jednotlivé články těchto novin. 

Uherský sněm 

Štúrovy plány byly však dalekosáhlejší než redaktorská činnost. V roce 1847 vstoupil na půdu Uherského sněmu, 

který se konal v Bratislavě (v budově dnešní Univerzitní knihovny), jako poslanec za svobodné královské 

město Zvolen, aby konkrétněji a důsledněji obhajoval své národní a sociální postoje. Jeho známým politickým 

protivníkem byl liberál Lajos Kossuth, se kterým měl v některých sociálních otázkách shodné názory, ale v chápání 

principu národní svobody se výrazně rozcházeli. Sněmovní období přerušily revoluční dny roku 1848. 

1848 

„Naším povstaním dali sme mu, národu tak dlho bezdejinnému dej a to je najväčšie mravné pôsobenie.“ 

Bouřlivé události ve Francii v roce 1848 našly svoji odezvu i v habsburské monarchii. Revolucí získaná 

sociální práva dávala lidu větší míru svobody. Štúr nové hnutí s radostí přivítal v úvodníku svých novin. 

Zároveň však ústupky vídeňské vlády vůči Pešti v otázce míry nezávislosti Uherska dávaly tušit komplikaci 

pro slovenskou stranu. Hrozilo zesílení maďarizace. Přesto byly koncipovány Žádosti slovenského národa, 

které načrtly možnost řešení slovensko-maďarských vztahů na základě principu rovnoprávnosti. Zároveň Štúr 

organizoval svolání Slovanského sjezdu do Prahy. Uherská vláda však vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu 

zatykač. Přes tuto perzekuci se Štúrovi podařilo zúčastnit se Slovanského sjezdu, na kterém se sešli hlavní 

představitelé slovanských národů, žijících v rakouské monarchii. Zástupci Slovanů se zde snažili najít 
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východisko ze složité společenské situace. Po ztroskotání všech zákonných aktivit vymoci pro sebe národní 

práva od uherské vlády byli Štúr s Hurbanem odhodláni k boji. 

Dne 15.-16. září byla ve Vídni utvořena Slovenská národní rada, která se prohlásila za jediného vykonavatele 

moci na Slovensku a odmítla poslušnost uherské vládě. Jejími politickými členy byli Ľudovít Štúr, Jozef 

Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. SNR vyzvala v září 1848 Slováky do ozbrojeného povstání za 

vydobytí si svých národních a sociálních práv. 

Poslední léta 

 

Po neúspěchu výpravy v roce 1849 a po opakovaném zklamání z císařského dvora, který Slovákům sliboval 

podporu v boji proti maďarským radikálům, se Ľudovít ocitl v nepříznivé situaci. Žádost o povolení vydávat 

slovenské politické noviny (Slovenské národné noviny zanikly v revolučních dnech) a pokus získat oficiální 

povolení Tatrína ztroskotaly. Štúr v tomto období navázal na svoji činnost z předchozích let, věnoval se 

slovanské lidové tvorbě a pracoval na spisu Slovanstvo a svet budúcnosti. 

Roku 1851 se započala ve Štúrově rodinném a osobním životě série tragických událostí, protože v lednu mu 

zemřel bratr Karol (kněz a učitel v Modre) a o půl roku později zemřel i Štúrův otec. Ľudovít se po smrti svého 

staršího bratra přestěhoval do Modry, aby se - sám pod policejním dozorem - postaral o sedm dětí zesnulého 

bratra. Nadále byl tvořivě činný, přestože jeho život znepříjemňovala a ztěžovala policie. V roce 1853 mu 

zemřela ve Vídni jeho duchovní přítelkyně Adela Ostrolúcka a v Trenčíně pak jeho matka. V tomto období 

končí i Štúrova životní pouť. Na lovu v prosinci 1855 se při pokusu o přeskočení potoka nedaleko Modry 

nešťastně postřelil do stehna. Zemřel 12. ledna 1856 v Modře ve věku 40 let. 

Štúrovy názory 

Některé Štúrovy názory se z pozdějšího pohledu dají hodnotit jako kontroverzní. Mnohé postoje, které popsal v 

díle Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo a svet budúcnosti), je možné považovat za jeho 

politický testament. 

Štúr v knize navrhoval politické splynutí s carským Ruskem, odmítal svobodné tržní hospodářství a jako jeho 

alternativu vyzdvihoval občinu. Odmítal parlamentní demokracii v prospěch samoděržaví. 

Zavrhoval osvícenství a s ním i moderní západní demokratické politické koncepce
[4]

. I když byl sám 

protestantem, navrhoval všem Slovanům konvertovat na pravoslaví. Štúr je považován za zakladatele 

spisovné slovenštiny, ale v díle Das Slawenthum… jako spisovnou řeč pro všechny slovanské kmeny 

doporučuje používat ruštinu. Netajil se také nenávistí k Židům a schvaloval i carskou protižidovskou 

politiku
[5]

. 

„ Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa. “ 

— Ľudovít Štúr 
 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu ledna a února 2021 oslaví svá životní 

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřu  je k p. Eugenii BARANOVIČOVÉ, Františku 

BAROCHOVI, Ireně ZIMOVÉ, Anně ČERMÁKOVÉ, Mileně KLOSOVÉ, Růženě ČERVINKOVÉ,Dagmar 

BERÁNKOVÉ.   

SE ZÁRMUTKEM  sdělujeme že  naše  řady  opustili  a čest jejich  památce : 

PETR ZEMAN,PAVLA PUFLEROVÁ a MIROSLAV STARÝ 

********************************************************************************************I 
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