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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,plánovaný na 19.-21.3. byl odložen(V důsledku 

opatření vlády).O novém termínu Vás budeme informovat. Hlásit se můžete 

nadále na tel.číslech 723594459,606161859,602170220. 

 Eduakčně-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 budete informováni. 

 



ZŮSTANOU V NAŠICH SRDCÍCH  

Pavla Puflerová přišla k práci ve Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. díky svému bratrovi Jaroslavu 

Macháčkovi, který byl dlouholetým předsedou Okresního výboru zdravotně postižených Česká Lípa. Zpočátku mu 

pomáhala s neslyšícími a nedoslýchavými, v případě potřeby tlumočila. Postupně se tato práce stala pro ni 

důležitou. Stále více a více se věnovala tlumočení a umínila si, že bude vyučovat znakový jazyk. Na tuto myšlenku 

reagovalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a nabídlo paní Pavle, že může znakový jazyk učit jako 

jeho zaměstnanec. Paní Pavla přijala, a od té doby(od r.2014), vyučovala vždy lx týdně zájemce o znakový jazyk. 

Vystřídalo se jich hodně-zdravotní sestřičky, učitelky, úředníci z Úřadu práce, neslyšící a další zájemci. Ve své 

práci byla pečlivá, vždy dbala o to, aby „žáci“ látku pochopili a dokonale zvládli. Díky jí se z jejich hodin staly 

zábavná a neotřelá  setkání, na které rádi vzpomínají ti, kdož je navštěvovali. 

Bude nám velmi chybět.Čest její památce. 

 

Mirek Starý byl  dlouholetým členem Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa. Postupně přebral roli 

hospodáře  a později předsedy revizní komise. Na Mirka bylo vždy spolehnutí. Byl na místě, když jsme potřebovali 

pomoci s organizací Dne dětí se zdravotním postižením nebo s Krajskými hrami zdravotně postižených. 

Fotografoval, otáčel se u buřtů, stal se rozhodčím u disciplín, prostě dělal,co bylo právě zapotřebí. Nebyl pro něj 

ani problém doručit časopis Sdruženáček , později Informačník našim členům. Dlouho ho tiskl a byl členem 

redakční rady. Ani po odchodu do důchodu nezahálel. Kdykoli jsme potřebovali, byl ochoten pomoci. Takových 

lidí, jako byl Mirek je málo. O to více jsme si ho  vážili. 

Čest jeho památce. 

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

Co je očkování a k čemu je dobré 

Očkování se používá jako ochrana před nemocemi. Očkování se říká také vakcinace. Je to injekce, ve které je 

vakcína.  

Očkování pomůže vašemu tělu tvořit protilátky. Protilátky umí s nemocí bojovat. To znamená, že očkovaný člověk 

nemoc nedostane nebo má nemoc lehčí průběh.  

Například existuje očkování proti chřipce. Když budete očkovaní proti chřipce, tak chřipku nedostanete nebo 

nebude silná. Proti některým nemocem zatím očkování neexistuje.  

Například proti Ebole nebo viru HIV. 

 

Vakcíny proti koronaviru 

Proti koronaviru existuje několik druhů vakcín. Každá vakcína funguje trošku jinak. Všechny však chrání proti 

koronaviru.  

Abychom mohli vakcínu bezpečně používat, udělali vědci velký výzkum a vakcínu pečlivě testovali. Vakcínu od 

firmy Pfizer vyzkoušelo 44 tisíc dobrovolníků. Výzkum stál hodně peněz a řídil se přísnými pravidly. Potom 

vakcínu schválily úřady.  

V České republice máme zatím dva druhy vakcíny. Jednu vakcínu vyrábí firma Pfizer. Druhou vakcínu vyrábí 

firma Moderna. Brzy budeme mít v České republice i další druhy vakcíny. Například od firmy AstraZeneca. Úřady 

musí nejdříve říct, že tato vakcína je bezpečná. Potom ji budeme moct používat. 



Jak funguje vakcína proti koronaviru 

Vakcíny od firmy Pfizer a Moderna fungují stejným způsobem. Obsahují jednu malou část koronaviru. Tato část 

vás nemůže nakazit koronavirem. Ale naučí vaše tělo, jak se má bránit proti koronaviru.  

Aby očkování fungovalo, potřebujete dvě dávky vakcíny. Dostanete první dávku a za tři týdny druhou dávku. 

Teprve potom očkování správně funguje.  

Po očkování se můžete cítit unaveni, může vás bolet hlava nebo můžete mít jiné potíže. To je normální reakce na 

očkování. Znamená to, že očkování funguje. Vakcína proti koronaviru vznikla v roce 2020. Ještě nevíme, jak 

dlouho budou naočkovaní lidé proti koronaviru chráněni. 

Jak se můžete očkovat proti koronaviru 

Očkování proti koronaviru je zdarma. Očkování je dobrovolné. To znamená, že si můžete vybrat, jestli očkování 

chcete.  

Nejdříve dostanou očkování lékaři. Očkování dostanou také staří lidé, kterým je 80 let a víc. Zatím nevíme, kdy se 

budou očkovat i další lidé.  

Přednost dostanou ohrožení lidé. Ohrožení jsou lidé s různými nemocemi. Například s nemocným srdcem. 

Ohrožení jsou také ti, kteří potkávají hodně lidí v práci. Například učitelé. 

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

Zájemci o roušky a dezinfekci se mohou přihlásit na tel.723594459, 606161859 

NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ 

Povinností  od  1.3.2021  každého  občana  České  republiky  je   nošení   ve  veřejných  budovách a  

dopravních  prostředcích   a   také   při  nakupování. 

 

V  případě , že   nemáte   respirátor  můžete  nás  telefonicky  kontaktovat  : 

Eva  Zemanová  723 594 459 

Zdena  Zahrádková  606 161 859 

Šárka  Rikowská 602 170 220  

 

FFP2 - chrání dýchací cesty před ještě jemnějšími prachovými částicemi. Lze je použít na ochranu při natírání 

barvami ředitelnými vodou, při práci s minerálním sklem, nebo pesticidy. Také chrání při alergii. Umí zachytit ještě 

menší částice než FFP1 a dá se použít také na snížení rizika nákazy koronavirem. 

 

Správné nošení respirátoru 

Aby vás respirátor co nejlépe ochránil, dodržujte následující zásady: 

Respirátor si nasazujte na tvář bez vousů kvůli lepšímu těsnění. 

Při nasazování mějte čisté ruce. 



Nosní svorku vytvarujte tak, aby těsně přiléhal na kůži. 

Po nasazení se respirátoru nedotýkejte. 

Respirátor sundávejte za úchytem za gumičky. 

Respirátor na jednorázové použití vložte do sáčku a zlikvidujte do komunálního odpadu. 

* * * * ** * * * ** * * ** *+ * * * ** * * ** * ** * * ** * * ** * ** * * ** * ** * ** ** ** * ** 

 

ZPRÁVY Z NRZP V ČR 

Vážení přátelé, 

4. 2. 2021 se uskutečnila pravidelná týdenní online porada na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální 

koronavirové situaci. 

Proočkovanost v prioritní skupině 1A, což jsou senioři nad 80 let a zdravotničtí pracovníci je v pobytových 

zařízeních sociálních služeb v průměru asi 70 %, ale pouze první dávkou vakcíny. Je pravděpodobné, že 

proočkování této skupiny i podáním druhé dávky vakcíny bude ukončeno až v průběhu měsíce března. Koncem 

týdne by mělo přijít do ČR asi 19 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca. ČR bude tuto vakcínu poskytovat všem 

věkovým kategoriím a nebude ji omezovat věkem, tak jako některé jiné státy. Řídí se tak rozhodnutím Evropské 

agentury pro registraci léčiv. Registrace mladších skupin občanů pod 80 let bude otevřena až v době, kdy bude 

proočkováno 70 % lidí druhou dávkou prioritní skupiny 1A (senioři nad 80 let a zdravotničtí pracovníci). Skupina 

1B bude pravděpodobně registrována zvlášť, a to proto, aby nedošlo k přehlcení systému. Předpokládá se, že tato 

registrace bude otevřena přibližně v polovině měsíce března s tím, že by pravděpodobně byla registrace otevřena 

nejprve pro osoby ve věku 65+. Porady se účastnila nová hlavní koordinátorka očkování paní Mgr. Kateřina 

Baťhová. Opět jsme upozornili na problematiku očkování osob s těžkým zdravotním postižením a jejich pečujících 

osob, které se nemohou dostavit do očkovacích center. Paní hlavní koordinátorka vysvětlovala, že je to problém, 

protože u vakcíny Pfizer je problém, když se převáží, že se naklepává a může se převážet maximálně 3 hodiny. To 

znamená, že se skutečně čeká na vakcínu AstraZeneca. Samozřejmě, že zásadním problémem je, že očkovacích 

látek je nedostatek. 

Byla projednávána také bariérovost očkovacích center. MZ ČR nyní má již téměř dokončený seznam očkovacích 

center a jejich přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a to jak přístupnost komunikační, tak také fyzickou. 

Bylo nám přislíbeno, že jakmile seznam bude dokončen, bude nám zaslán a my jej samozřejmě poskytneme 

osobám se zdravotním postižením, aby věděly, do kterých očkovacích center se mohou dostavit. 

Součástí diskuse byla také ruská vakcína Sputnik V. ČR se bude snažit vakcínu Sputnik V. získat, ale až po 

registraci Evropské registrační agentury. 

Upozornili jsme především na domy s byty zvláštního určení, kde je soustředěn větší počet lidí se zdravotním 

postižením a s tím, že tyto domy by měly patřit do prioritní skupiny. Toto nám bylo přislíbeno. 

I nadále bude probíhat pravidelné testování pracovníků a klientů pobytových sociálních služeb, a to do té doby, než 

bude proočkovanost druhou dávkou vakcíny více než 70 % klientů a zaměstnanců. Tyto věci budou dále 

diskutovány s krajskými koordinátory očkování. 

Z celého setkání i diskuse je zřejmé, že zásadním problémem je nedostatek vakcín a celý harmonogram očkovací 

strategie se pořád prodlužuje. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 Vážení přátelé, 

dnes jsem jednal s paní Mgr. Kateřinou Baťhovou, Národní koordinátorkou očkování proti Covid – 19. Předmětem 

jednání bylo především očkování osob, které se z důvodu zdravotního stavu nemohou dostavit do očkovacích 

center. Poslední informace, které jsme měli z Ministerstva zdravotnictví ČR, uváděly, že očkování výše uvedené 

skupiny osob bude až v době, kdy bude v ČR očkovací látka AstraZeneca, která má méně složité přepravní a 

skladovací podmínky oproti vakcínám Pfizer a Moderna. K dnešnímu dni bylo do ČR dovezeno něco málo přes 41 

tisíc dávek vakcíny AstraZeneca. Paní Mgr. Kateřina Baťhová uvedla, že od 1. 3. 2021 by se měl otevřít registr pro 

registraci lidí starších 70 let. Zároveň s touto skupinou by mohly být registrovány osoby s těžkým rizikovým 

chronickým postižením, u nichž je riziko takové, jaké hrozí u lidí starších 80 let. Tyto pacienty by měli do registru, 



po dohodě s krajským koordinátorem očkování, hlásit praktičtí lékaři, kteří znají zdravotní stav těchto osob. Je 

samozřejmé, že praktičtí lékaři se musí dotázat každé osoby, zda chce být očkována. K tomuto očkování by se 

použila vakcína AstraZeneca. Tito lidé by byli očkováni buď v očkovacích centrech, nebo by mohli být očkováni i 

v domácnostech. Vždy bude záležet na dohodě mezi praktickým lékařem a krajským koordinátorem očkování, zda 

bude ten který pacient zařazen do sítě očkování. Podle informací paní Mgr. Kateřiny Baťhové se očekává, že tento 

týden by mělo být do ČR dodáno dalších 40 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca a do konce měsíce února dalších 50 

tisíc dávek. Důležité je také připomenout, že i u vakcíny AstraZeneca je omezená doba použití po otevření ampule 

s očkovací látkou. Tato doba je asi 6 hodin. To znamená, že při očkování v domácnostech je nezbytné naplánovat 

systém očkování tak, aby se vždy očkovací vakcína AstraZeneca využila a nedošlo k nějakému znehodnocení 

vakcíny. 

Vážení přátelé, budeme i nadále komunikovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Přislíbili jsme si s paní Mgr. 

Kateřinou Baťhovou, že se občas takto online potkáme a budeme řešit aktuální věci v očkování proti Covid – 19. 

Budeme rádi, když nám budete sdělovat konkrétní informace ve věci očkování, vaše zkušenosti, případně 

problémy. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
 

Vážení přátelé, 

v odkaze https://youtu.be/4lmwzohNfjA  vám posíláme informační video MPSV ČR k očkování proti Covid -19. 

Současně vám posíláme v odkaze pod textem další materiál MPSV ČR, a to informační leták o očkování ve 

snadném čtení (easy to read), který vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. 

Věřím, že tyto materiály využijete k posílení informací o tom, jak je důležité se očkovat proti Covid – 19. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 
Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 

https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/ 

 
 

Prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19 
Vážení přátelé, 

v úterý 16. 2. 2021 jsme vás informovali o jednání s paní Mgr. Kateřinou Baťhovou. Mgr. Kateřina Baťhová, 

Národní koordinátorka očkování proti COVID-19 nám na jednání slíbila, že od 1. 3. 2021 by se měl otevřít registr 

pro registraci lidí starších 70 let. Zároveň s touto skupinou měly být registrovány osoby s těžkým rizikovým 

chronickým postižením, u nichž je riziko takové, jaké hrozí u lidí starších 80 let. Tyto pacienty by do registru, po 

dohodě s krajským koordinátorem očkování, hlásili praktičtí lékaři, kteří znají zdravotní stav těchto osob. K tomuto 

očkování by se použila vakcína AstraZeneca. Tito lidé by byli očkováni buď v očkovacích centrech, nebo by mohli 

být očkováni i v domácnostech. Vždy by záleželo na dohodě mezi praktickým lékařem a krajským koordinátorem 

očkování, zda bude ten který pacient zařazen do sítě očkování. 

Tyto informace byly následně v médiích zpochybněny. Obrátili jsme se na ministra zdravotnictví pana Jana 

Blatného, který nám pouze prostřednictvím SMS sdělil, že pokud bude otevřen registr očkování pro lidi 70+, tak 

bez ohledu na zdravotní stav. 

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 projednalo Předsednictvo NRZP ČR situaci s očkováním. Konstatovalo, že situace 

s očkováním je velmi špatná a lidé, kteří mají chronické rizikové onemocnění, jsou sice mezi prioritami očkovací 

strategie, ale až velmi vzadu a při současném tempu očkování se mohou dostat na řadu až v květnu, nebo ještě 

později. Předsednictvo NRZP ČR proto přijalo prohlášení, kterým se obrací na představitele státu, aby co 

nejrychleji zajistili dostatečné množství vakcín pro očkování tam, kde to bude možné. Celé prohlášení najdete 

v odkaze pod textem. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 
Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 

https://nrzp.cz/2021/02/23/informace-c-16-2021-prohlaseni-nrzp-cr-k-ockovani-proti-covid-19/ 

https://youtu.be/4lmwzohNfjA
http://www.nrzp.cz/
https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/
http://www.nrzp.cz/
https://nrzp.cz/2021/02/23/informace-c-16-2021-prohlaseni-nrzp-cr-k-ockovani-proti-covid-19/


 

Nové informace k očkování 
Vážení přátelé, 

dnes jsme obdrželi nové informace z Pacientské rady o průběhu očkování. Pravděpodobně i na základě naší 

iniciativy se mění očkování u lidí s chronickým rizikovým postižením. 

Dochází k těmto změnám v očkování: 

 v týdnu od 1. března se budou moci k očkování registrovat senioři starší 70 let 

 v týdnu od 1. března se plánuje podle domluvy s krajskými koordinátory zapojení praktických lékařů do 

očkování 

 chroničtí pacienti, u nichž lékař v centru specializované péče vyhodnotí, že míra rizika, kterou pro 

daného pacienta představuje případné prodělání nemoci covid-19, odpovídá míře rizika osob, které jsou 

v dané fázi očkovány (tedy riziko u osob 80+, resp. 70+), mohou být očkováni – v týdnu od 1. března toto 

bude moci vyhodnocovat i praktický lékař 

 ÚZIS spustil možnost vyzvedávání certifikátu o očkování přes očkovací portál – https://ocko.uzis.cz 

Informace již naleznete v našem článku na webové stránce pro pacientské 

organizace: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=95 

Systém očkování se neustále vyvíjí a ještě se bude měnit. 

V odkaze pod textem Vám posíláme tyto přílohy: 

 powerpointovou prezentaci o AstraZeneca vakcíně od České vakcinologické společnosti ČLS JEP – 

přehledně vysvětluje fungování a účinnost (více informací v tiskové zprávě MZ) 

 výklad mimořádného opatření, které umožňuje očkování chroniků mimo centrální rezervační systém 

  
 

Vážení přátelé, 

asi jste již zaslechli informaci o kampani „zařaďte pětku“, která usiluje o vytvoření nového pátého stupně příspěvku 

na péči. NRZP ČR nebyla oficiálně oslovena touto inciativou, což je velmi zvláštní. 

Samozřejmě, že NRZP ČR takovou iniciativu vítá, protože si velmi dobře uvědomujeme, že výše příspěvku na péči 

neodpovídá skutečným potřebám. Bohužel, představa, že nyní někdo (poslanci) stanoví další stupeň příspěvku na 

péči a poskytne na něj finanční prostředky, je podle našeho názoru nerealistická. Státní rozpočet, který byl schválen 

koncem loňského roku, stanoví přesně určené částky, jak na sociální služby, tak také na příspěvek na péči. Změna 

těchto částek ve státním rozpočtu se nemůže měnit bez novely zákona o státním rozpočtu. Proto jediná cesta k 

vytvoření 5. stupně by nutně vedla k tomu, že částky v ostatních stupních by se musely být krátit. Je však dobře, že 

taková diskuse o navýšení příspěvků na úhradu péče byla otevřena. Stanovení 5. Stupně příspěvku na péči nelze 

provést bez zásadní změny posuzování míry závislosti. 

NRZP ČR si dlouhodobě uvědomuje, že tato změna způsobu posuzování je potřeba, a že současný model, který byl 

přijat v roce 2011, kdy došlo ke stanovení deseti základních životních potřeb, je špatný a neodráží skutečnou 

potřebu jednotlivých osob závislých na péči a jejich potřebu péče. Navrhovali jsme, aby způsob posuzování míry 

závislosti a přiznání příspěvku na péči se odvíjelo od potřeby úkonů a jejich časové dimenze a tato časová dimenze 

by se obodovala a každý bod by znamenal určitou finanční částku. To znamená, že příspěvek na péči by byl 

vypočítán individuálně, vždy pro jednotlivou osobu, a to na základě časové potřeby a vykázaných bodů péče. Právě 

současný systém čtyř stupňů, a je zcela jedno, jestli by jich bylo pět nebo šest, velmi omezuje možnosti variability a 

spravedlivého posouzení potřeby péče. Je dobré si také uvědomit, že v dnešní době, kdy řešíme zásadní problémy v 

souvislosti s koronavirovou epidemií a politici řeší, jak se bude volit, není bohužel čas a podle našeho názoru ani 

politická vůle, tento problém do voleb vyřešit. Je však nutné, abychom si ujasnili, co potřebujeme a jak to provést. 

Po volbách bude nová vláda, doufejme, že nebude již řešit tak intenzivně koronavirus a bude čas na systematickou 

práci. NRZP ČR je připravena se takové diskuse velmi intenzivně účastnit. 

 

 

https://ocko.uzis.cz/
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=95
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vsechny-registrovane-vakciny-proti-covid-19-jsou-ucinne-a-bezpecne-stejne-tak-vakcina-od-spolecnosti-astrazeneca/


Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem vám posíláme dva návrhy zákonů, které jsou poslaneckou iniciativou a jsou náhradou za 

novelu zákona o sociálních službách, kterou dlouho připravovala vláda, ale dnes je již jasné, že vláda novelu 

nepředloží. Jedná se o následující sněmovní tisky: 

 Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie 

Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1144) 

Cílem předloženého návrhu zákona je zrušit diferenciaci částek příspěvku na péči osob ve stupni závislosti III a IV 

podle toho, zda využívají nebo nevyužívají pobytové sociální služby. 

 Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie 

Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní 

tisk č. 1143) 

Cílem předloženého návrhu zákona je systémová změna zákona o sociálních službách, která koncepčně vychází z 

vládního návrhu novely zákona o sociálních službách, který byl Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracován a 

předložen koncem roku 2020. Odlišnost je pouze v tom, že předkladatelé z vládního návrhu zákona odstranili ty 

novelizační body, které byly předmětem rozporů. 

Vláda ČR bude zpracovávat stanovisko vlády k oběma tiskům. Pokud byste měli nějaké závažné připomínky, 

můžete nám je poslat do 15. 2. 2021 s tím, že bychom připomínky poslali jak Úřadu vlády ČR tak na MPSV ČR, 

aby je případně zapracovaly do stanoviska vlády. Vaše případné připomínky posílejte na adresu v.krasa@nrzp.cz. 

Nejedná se však o připomínkové řízení, jako takové. To znamená, že nemá smysl připravovat konkrétní 

pozměňovací návrhy ke konkrétním paragrafům, ale spíše upozornit na věci, které jsou, podle vašeho názoru, 

chybné, případně nedostatečně zpracované. Upozorňujeme ještě, že proti vládnímu návrhu novely zákona o 

sociálních službách, kterou vláda již nepředloží, chybí v poslaneckém návrhu celá pasáž o změně financování 

sociálních služeb, což jsme považovali za zásadní. 

Pokud návrh zákona projde v Poslanecké sněmovně, tak bychom případně připravili konkrétní návrhy na doplnění 

zákona. Teď však nemá smysl připravovat konkrétní návrhy zákonů, protože není jisté, zda Poslanecká sněmovna 

se bude chtít těmito návrhy zabývat. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
 

ZPRÁVY Z STP,z.s. Praha 

1) Nabídka práce pro OZP - Active Colour s. r. o. 

Společnost Active Colour s. r. o., která již 16 let funguje jako chráněná dílna a vytváří pracovní pozice pro 

osoby se zdravotním postižením, se na nás obrátila s aktualizovanou nabídkou pracovních míst. Aktuálně nabízí 

tyto pracovní pozice: 1) Testování a ochutnávání nových limonádových nápojů, 2) Administrativní činnost –

 vyhledávání nemovitostí, 3) Administrativní činnost – kopírování a korektura textů. Všechny tři nabízené 

pozice zaměstnanci vykonávají z domova, u pozice administrátor je potřeba mít doma funkční PC, připojení na 

internet a základní uživatelskou znalost práce na počítači. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte 

paní Marii Dreslerovou, telefonní číslo 775 222 307, nebo pokud raději komunikujete prostřednictvím e-mailu, 

pište na katkaprikrylova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s. 

 

 

2) Nabídka stáže pro OZP - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s. zajišťuje provoz redakce portálu a časopisu PROPAMÁTKY, kde na 

zkrácené úvazky zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Nyní se na nás obrátil s nabídkou stáže v této 

redakci. Hledají do redakce šikovného a pečlivého stážistu se zájmem o památky a se zdravotním omezením 

(OZP). Zájemce by měl mít zkušenosti s psaním nebo jinou redakční prací, zajímat se o kulturní dědictví, být 

pečlivý, česky nejen dobře mluvit, ale i psát. Zaměstnavatel respektuje home office, nebo poskytne pracovní 

prostor v redakci v jihočeském Písku. Týdenní rozsah práce je na dohodě, délka obvykle jeden až dva měsíce. Po 

úspěšném absolvování nabízí dlouhodobé zaměstnání. Zájemci nechť pošlou svůj životopis a motivační dopis na 

e-mailovou adresu redakce@propamatky.cz. Více informací: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-

cr/zpravy-z-regionu/hledame-posily-do-redakce-prihlaste-se-na-staz/5841/. Zdroj: STP v ČR z. s. 

mailto:v.krasa@nrzp.cz
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/hledame-posily-do-redakce-prihlaste-se-na-staz/5841/
https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/hledame-posily-do-redakce-prihlaste-se-na-staz/5841/


 

3) Zásady, které by lidé z rizikových skupin měli dodržet před vakcinací 
Z organizace STP v ČR z. s. MO Flora jsme obdrželi doporučení, které by lidé patřící do rizikových skupin 

měli dodržet před vakcinací. Jedná se o zásady připravené Prim. MUDr. Kulhánkovou ze střešovické ÚVN, 

oddělení Primární péče. Tyto zásady jsou: 1) 14 dnů před očkováním si nechat zjistit, není-li v těle zánět (test 

CRP nebo sedimentace) - CRP = C-reaktivní protein, některé ordinace praktiků jej běžně dělají. 2) Před 

očkováním zjistit, nemá-li člověk horečku nebo zvýšenou teplotu. 3) Dát pozor na vysoký krevní tlak. 4) 

Vakcínu aplikovat do deltového svalu méně zatěžované horní končetiny. Zdroj: STP Flora 

 

4) Najednou jsme bez peněz 
Nečekané výpadky příjmů jsou pro rodinu i jednotlivce vždy těžkou zkouškou. Adaptovat se na vzniklou situaci 

je náročné a instinktivní reakce mohou často napáchat další škody. Například unáhlené rozhodnutí vyřešit výpadek 

půjčkou, ačkoliv problémy se splácením mohou krizi ještě více prohloubit. V dnešní době covidové to platí 

dvojnásob. Klienti Člověka v tísni by mohli vyprávět. Jejich příběhy i rady, jak se v nastalé situaci chovat a 

kam se obrátit pro pomoc, najdete v článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/najednou-jsme-bez-

penez?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=2efec3e465-

Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-2efec3e465-134693969. V článku 

najdete mimo jiné odkaz na mapu dluhových poraden. Zdroj: Šance Dětem 

 

 

6) Informace o svéprávnosti, rozhodování a soudním řízení o svéprávnosti 
Na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/rozhodovani-s-podporou/ organizace Quip, z. ú. (nyní 

Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.) najdete souhrnné informace týkající se svéprávnosti a jejího případného 

omezení. Na těchto stránkách najdete také nové dokumenty k tomuto tématu, a to Svéprávnost a podpora při 

rozhodování a Soudní řízení o svéprávnosti. Tyto dokumenty jsou ve formátu snadného čtení, tedy přizpůsobené 

pro jednoduché pochopení. Zdroj: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Německá okupace Čech, Moravy a Slezska 

Německá okupace Čech, Moravy a Slezska byla vojenská okupace zbylého území české části Československa, tj. 

území Čech, Moravy a Slezska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo, 

vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. až 16. března 1939. V jejím důsledku bylo obsazené území 

Německem anektováno a byl zřízen autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o 

zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. 

září 1938 uzavřelo.  

V německé literatuře se někdy psalo o Zerschlagung der Rest-Tschechei (rozbití zbytkového Česka), též Griff nach 

Prag (sáhnutí po Praze) nebo Erledigung der Rest-Tschechei (vyřízení zbytkového Česka). 

Z pohledu mezinárodního a československého práva se jednalo o zamaskovanou formu nelegální anexe, přičemž 

legální vláda byla (později vytvořená a Spojenci uznaná) exilová vláda v Londýně, vedená prezidentem Edvardem 

Benešem. Z tehdejšího německého pohledu šlo o legální a mírové obsazení na základě společného prohlášení 

československé a německé vlády ze dne 15. března 1939, které pouze zohlednilo to, že Československo byl uměle 

vytvořený stát, ahistoricky vytrhující české země z životního prostoru německého národa, vnitřně neschopný 

existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír.  

Území Československa bylo již předtím zredukováno připojením Sudet k nacistickému Německu (2. října 1938), 

východní části českého Těšínska a částí severního Slovenska k Polsku (Těšínsko 2. října 1938 a severní Slovensko 

25. listopadu 1938) a části Podkarpatské Rusi a východního a jižního Slovenska k Maďarsku (5. listopadu 1938). 

Výsledkem těchto ztrát území byla vnitřní krize a vyhlášení druhé republiky. Následně 14. března 1939 vyhlásilo 

samostatnost Slovensko (na které vzápětí vojensky zaútočilo Maďarsko a anektovalo další část východního 

Slovenska) a další den (15. března 1939) i Podkarpatská Rus (na kterou již den předtím, 14. března 1939, vpadlo 

Maďarsko, které ji nakonec i celou vojensky obsadilo a anektovalo). Pod hrozbou německého vojenského útoku 

zkolabovala i česká část zbytku republiky a byla anektována jako autonomní součást Německé říše. 
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. 

14. březen  

 

Budova Čajankových kasáren v Místku, kde se české vojsko postavilo už 14. března 1939 na odpor německým 

okupantům 

14. března v 16 hodin odjel prezident Emil Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlína, spolu s ním odcestoval i 

ministr zahraničních věcí dr. Chvalkovský. O hodinu později odstartovalo z ruzyňského letiště letadlo s 

plk. Františkem Moravcem a deseti zpravodajskými důstojníky hlavního štábu čs. armády, kteří odváželi 

nejdůležitější věci z tajného archívu. Už v 17:30 vstoupily na československé území první německé jednotky; 

jednalo se o 8. pěší divizi doprovázenou motorizovaným oddílem SS. 

Nedlouho na to se toto uskupení střetlo s odloučenou 13. rotou III. praporu 8. pěšího pluku „Slezský“ ubytovaných 

v provizorních kasárnách v Místku. Došlo k boji, při němž příslušníci wehrmachtu použili i minomety a 

protitanková děla. Po krátké době vyšší německý velitel nařídil svým jednotkám zastavit palbu, neboť německé 

velení se obávalo eskalace konfliktu, což by odporovalo deklarovanému mírovému charakteru okupace. Čeští 

vojáci boj zastavili na rozkaz vrchního velení následující den. V tomto jediném ozbrojeném vystoupení čs. armády 

proti okupaci bylo raněno 6 českých vojáků, na německé straně byli kromě raněných i mrtví.  

V 18:40 Leibstandarte SS Adolf Hitler obsadila Moravskou Ostravu a bezpečnostní policie ihned zahájila zatýkání 

„spiklenců“ a komunistických radních. Důvodem přednostního obsazení této oblasti byl její průmyslový význam a 

německá obava z eventuálního polského vpádu. Provokace a výtržnosti českých Němců také pokračovaly 

v Praze, Jihlavě, Olomouci a Brně, kde dokonce po puči obsadili brněnští Němci krátce po půlnoci na 15. březen 

důležité budovy ve městě. 

15. březen  

Prezident Hácha společně s ministrem zahraničí dorazili do Nového říšského kancléřství (Neue Reichskanzlei) s 

plánem dojednat nový poměr mezi zbytkem Česko-Slovenska a Německem, přičemž doufali, že vzorem se stane 

postoj Německa k nově vzniklému Slovenskému státu. Rozhovory měly proběhnout na základě české žádosti. 

Česká delegace byla přijata se všemi protokolárními poctami mezi jednou a druhou hodinou noční. Hácha 

poděkoval Hitlerovi, vedle něhož seděli Joachim von Ribbentrop, Hermann Göring a generál Wilhelm Keitel za 

pozvání. Distancoval se od Masaryka a Beneše, požádal však o uznání práva na samostatnou existenci pro svůj 

národ, přičemž již měl zprávy o tom, že některé německé jednotky vstoupily na severní Moravu. Hitler ve své 

odpovědi oznámil, že 15. března v šest hodin ráno německá armáda vpochoduje do Čech. Zároveň varoval před 

odporem ze strany armády či obyvatelstva. Pokud se akce německé armády odehraje v uspokojivém režimu, měla 

být odměněna velkorysou svébytností, autonomií a zaručenou svobodou. 

Po dvou hodinách jednání opustili Hácha a Chvalkovský Hitlerovu pracovnu a pokusili se navázat telefonické 

spojení s Prahou. Poté následovaly rozhovory s Ribbentropem a Göringem, při kterém Göring pohrozil nálety na 

Prahu s ničivými následky. Přitom utrpěl Hácha srdeční příhodu, ze které se opět zotavil po injekci přivolaného 

Hitlerova osobního lékaře dr. Theo Morella. Telefonicky se podařilo Háchovi a Chvalkovskému instruovat vládu o 

německých podmínkách. Krátce před čtvrtou hodinou podepsal Hácha Prohlášení německé a česko-slovenské 

vlády, kde se mimo jiné praví: „Čs. prezident prohlásil, že ... klade osud českého národa a země s plnou důvěrou 

do rukou vůdce Německé říše.“, což byla Němci přeformulovaná zdvořilostní fráze "... osud českého národa je 

položen do rukou říšského kancléře", kterou Hácha použil na začátku rozhovorů. Jako právník byl Hácha navíc 

přesvědčen, že právní hodnota podepisovaného dokumentu je tzv. nulitní, neboť jako prezident nemá ústavní právo 
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vzdát se územní svrchovanosti. Ve skutečnosti to ale znamenalo dočasný konec suverenity zbytku 

československého státu, s čímž Hitler vyjádřil uspokojení, neboť tím získal dokument, kterým později přesvědčil 

zahraničí o neagresivním převzetí Čech a Moravy. 

Ve 3:15 hodin bylo zahájeno zasedání pražské vlády a ve 3:35 byl odeslán všem armádním sborům rozkaz se 

zákazem klást jakýkoliv odpor. Ve 4:30 začal pražský rozhlas vysílat zprávu o chystaném vstupu německých vojsk 

na území Čech a Moravy. Obyvatelstvo má zachovat klid, jít jako obvykle do práce a vyčkávat dalších zpráv. Ještě 

předtím, než vydal generál Jan Syrový pokyn ke kapitulaci, přikázal úřadující náčelník hlavního štábu generál Fiala 

z vlastní iniciativy zničit tajné spisy. Obdobně se bez pokynu shora zachovala i některá velitelství útvarů. Většina 

důstojnického sboru očekávala okupaci ukázněně, došlo pouze k několika symbolickým projevům odporu. 

Zahájení okupace  

 

Obsazení Brna německým vojskem – smutek českých občanů a radost brněnských Němců 

Ráno 15. března byl sychravý den s padajícím mokrým sněhem. Oficiálně ten den začalo německé obsazování 

Čech a Moravy (ačkoli na Ostravsku byly hranice překročeny německými vojenskými jednotkami již 14. března 

večer, aby se předešlo obsazení území polskou armádou). Operaci s krycím názvem Březnový vír velel 

gen. Walther von Brauchitsch. K překročení hranic došlo oficiálně přesně v 6 hodin ráno. Důvodem pro obsazení 

zbytků Čech a Moravy byla v německé interpretaci snaha ...zajistit životy a majetek všech obyvatel země bez 

rozdílu..., neboť Česko-Slovensko se podle Hitlera ... nacházelo v rozkladu... a ... panoval zde nesnesitelný teror 

proti německým soukmenovcům.... Okupaci Čech oficiálně prováděla 3. skupina armád generála Johannese 

Blaskowitze (XIV. sbor generála Gustava Antona von Wietersheim, XIII. sbor generála Maxmiliána von Weichs a 

IV. sbor generála Viktora von Schwedler), Moravu obsazovaly jednotky 5. skupiny armád generála Lista (XVII. 

sbor generála Wernera Kienitze, XVIII. sbor generála Eugena Beyera a VIII. sbor generála Ernsta Busche), celkem 

tedy 22 divizí o síle 350 tisíc mužů. Do vzdušného prostoru Čech a Moravy pronikla i německá Luftwaffe, ve větší 

míře ale německá letadla přilétala až další dny poté, co se zlepšilo počasí. 

Kromě armádních jednotek dorazily na území Čech a Moravy i německé bezpečnostní 

složky gestapo a sicherheitsdienstu. Oddílům gestapa velel dr. Werner Best, oddílům SD Heinz Jost. Jejich 

operační oddíly, které se zformovaly jíž 13. března dorazily do Prahy a Brna společně s vojenskými jednotkami a 

začaly plnit přidělené úkoly. Z pražského velitelství operační oddíly vyrazily do Českých 

Budějovic, Pardubic, Plzně a Kolína, z brněnského velitelství do Ostravy, Zlína a Olomouce. Zabavovaly 

písemnosti českých orgánů a policejních ředitelství, které většinou nebyly zničeny. Z těchto dokumentů poté 

získávaly informace o potenciálních protivnících. Kromě toho tyto oddíly prováděly zatýkání německých exulantů. 

Tyto akce v dalších dnech vyvrcholily při Aktion Gitter. 

Do ulic Prahy i jiných měst byla nasazena pořádková policie. Po 7. hodině už jedna z předsunutých německých 

jednotek obsadila mělnickou vysílačku, odkud se poté ozvalo německé vysílání. V 8:35 dorazily motorizované 

jednotky wehrmachtu do Vysočan. V 9:00 byla obsazena letiště ve Kbelích a Letňanech. Zvláštní 

komando abwehru obsadilo budovu hlavního štábu v Dejvicích se snahou získat písemnosti. Jejich zbytky však tou 

dobou dohořívaly. V té době zablokovali Němci přístup k Pražskému hradu, úplně ho obsadili v 11 hodin. V 10:30 

byla obsazena kasárna v Čáslavi, ve 12 hodin bylo okupováno Uherské Hradiště. Mezi 12. a 13. hodinou 

obsazovaly pozemní jednotky letiště v Čechách a na Moravě (jako poslední bylo obsazeno přerovské letiště ve 13 

hodin). 
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Moc se snažili uchopit pražští fašisté. Radola Gajda v generálské uniformě sice sestavil s dalšími politiky v 

parlamentu tzv. Český národní výbor svatováclavský, ale jeho pokusům o získání moci zabránili představitelé 

okupační správy. Bojůvky vlajkařů začaly vytloukat židovské obchody, obsazovaly sekretariáty různých 

organizací. Na nárožích se začala objevovat vyhláška napsaná špatnou češtinou „Rozkas pro Obyvatele“ o převzetí 

výkonné moci na okupovaném území wehrmachtem, podepsaná: „Vrchni Komandant Armadni-Odil 3 Blaskowitz 

General Pjechoty“.  

V průběhu 15. března oznámilo německé velení představitelům Slovenského státu, že na území na západ 

od Váhu bude vytvořena tzv. ochranná zóna (Schutzzone) a slovenské jednotky se musí z tohoto prostoru stáhnout.  

V 11 hodin odjel Emil Hácha s doprovodem z Berlína. Hitlerův vlak už byl v té době na cestě do České Lípy, 

okupované v říjnu 1938. Před polednem byla celá Praha obsazena. Na Hradčanech Němci rozmístili děla a namířili 

je na město. Před veřejné budovy, hotely a na důležité dopravní uzly byly umístěny německé ozbrojené hlídky 

s puškami nebo kulomety. Lidé na ulicích se nepřestali srocovat a hrozili Němcům zaťatými pěstmi. Stejná situace, 

jako v Praze, panovala i v dalších českých městech i na vesnicích, kudy projížděly kolony okupačních vojsk. Lidé 

se hroutili nebo plakali, jiní se nechali strhnout bezmocným vztekem, další nadávali německým vojákům. Radost 

měli jen příslušníci německé menšiny, kteří žili v hojném počtu zejména v Praze, Jihlavě, Brně a Olomouci. Tito 

jásali a zdravili německá vojska pozdravem „Heil Hitler!“ Ve 14 hodin pochodoval protestní průvod asi 500 

Pražanů na Václavské náměstí, ale byl rozehnán policií. O půl hodiny později zasahovala policie spolu s pěti 

příslušníky SS proti davu Pražanů na Národní třídě. Odpoledně došlo k zlepšení počasí a na některých letištích 

začaly přistávat první německé vojenské letouny; vesměs se jednalo o spojovací letadla, bombardéry Dornier se ve 

Kbelích objevily až 16. března. 

 

Kromě ojedinělých případů sabotáže, při nichž došlo k probodání pneumatik německých nákladních aut, nedošlo k 

žádnému odporu, protože akce proti německé armádě měly být souzeny podle stanného práva. Lidé se omezili na 

nošení českých trikolór, na zpěv národní hymny či na házení sněhových koulí po projíždějících vojenských 

vozidlech. V den okupace bylo spácháno velké množství sebevražd, které nebyly nikdy šetřeny. Mnoho lidí, 

zejména Židů, se uchýlilo na velvyslanectví demokratických států. Pražské policejní ředitelství vydalo na příkaz 

německých okupačních úřadů nařízení o zákazu nočního vycházení od 21 do 6 hodin. Odpadla večerní představení 

kin a divadel, schůze a veřejná shromáždění byly pod nejpřísnějšími tresty zakázány. 

V 17 hodin vyjel z České Lípy do Prahy Adolf Hitler. Autokolonu provázely obrněné vozy. V čele kolony jel Karl 

Hermann Frank. V 19:15 hodin přijela kolona na Pražský hrad, hradní stráž vystřídali esesáci. Zvláštní vlak s 

Emilem Háchou se vrátil do Prahy až v 19:30 hodin s úmyslným zpožděním. Z nádraží zamířil Hácha na Pražský 

hrad, kde zasedala vláda. Do útrob Hradu vešel na rozdíl od Hitlera bočním vchodem. V průběhu jednání 

podala Beranova vláda demisi, kterou však Hácha nepřijal. Adolf Hitler, ač vegetarián a abstinent, jedl na 

Pražském hradě pražskou šunku a vypil sklenici plzeňského piva. V Praze i jinde v Čechách a na Moravě začala 

první noc okupace, kterou vylíčil reportér Lidových novin takto: „Obvyklý pražský pouliční život skončil ve středu 

po 21. hodině. Tu a tam se podél domů táhly ojedinělé postavy. Neobvykle vyhlížela opuštěná stanoviště taxíků, 

ulice bez tramvají, zavřené automaty, restaurace a kavárny. Volným krokem se po ulicích procházely četnické 

hlídky s puškami a nasazenými bodly, na křižovatkách stála dopravní stráž a někde také příslušníci říšské obrany. 

Také na mostech, u nádraží, veřejných budov, vodáren atd. stojí hlídky v přilbách s puškami a kulomety…“ 

16. březen  
. 

Ve čtvrtek 16. března vydal Hitler na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 

Čeští Němci se tímto stali občany Německa. Češi se stali občany nového Protektorátu. Česko-slovenská vláda byla 

přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní, která byla navenek zbavena odpovědnosti za obranu, 

mezinárodní záležitosti, komunikační a celní služby. Češi byli podřízeni svým vlastním zákonům, pokud tyto 

zákony nebyly v rozporu s německými. Říšský protektor se sídlem v Praze zajišťoval, že česká vláda jedná v 

souladu s německými zájmy. Mohl vetovat české zákony a propouštět české ministry. Pravomoci vyhrazené 

říšskému protektorovi zaručovaly, že veškeré rozhodnutí českých představitelů bude podřízeno libovůli 

nacistických pánů v Berlíně. 

Na krátkou dobu byl zaveden okupační režim. Generál pěchoty Johannes Blaskowitz byl jmenován velitelem Čech, 

mezi generály Rundstedta, Lista a Bürckela bylo rozděleno velení na Moravě. Vojenskou správu brzy nahradila 

správa civilní a došlo k odsunu značné části německých jednotek. 
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Jan ŠVERMA 

Jan Šverma (23. března 1901 Mnichovo Hradiště – 10. listopadu 1944 Chabenec
]
) 

byl český novinář a komunistický politik, manžel komunistické političky a funkcionářky Marie Švermové. 

 

Život  

Roku 1920 odmaturoval na smíchovském reálném gymnáziu a nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity 

Karlovy v Praze, kterou ale nedokončil. Od roku 1921 byl členem KSČ a blízkým spolupracovníkem Klementa 

Gottwalda, později působil i jako redaktor. Byl zvolen poslancem, ale po porážce Francie Němci odešel do exilu 

v Moskvě. V září 1944 byl jako zástupce KSČ při Slovenském národním povstání spolu s Rudolfem 

Slánským letecky vysazen na území Slovenska (letiště Tri Duby). Nedlouho poté zahynul v Nízkých Tatrách na 

vysílení během 15hodinového pochodu ve sněhové bouři na hoře Chabenec. O jeho úmrtí vypráví i jeden z dílů 

dokumentárního seriálu České televize Osudové okamžiky nazvaný Chabenec 1944.  

Úplný a nejdůvěryhodnější popis okolností Švermovy smrti popisuje v knize Petra Paška Odsuďte je k životu 

(vyšla v roce 1976 v exilu) gen. Vladimír Přikryl. Byl přímým svědkem nálezu vyčerpaného Švermy, kterého podle 

výpovědi svědka nechal v závěji ležet Rudolf Slánský, který měl se Švermou napjatý vztah a jeho fyzické 

vyčerpání v kombinaci s pochodem ve sněhové bouři se mu hodilo. Gen. Přikryl jako důležitý svědek a také díky 

své legionářské minulosti dostal v roce 1949 do komunistického vězení (údajně na přímý příkaz Slánského), ze 

kterého vyšel v roce 1953, tedy až po smrti Slánského. 

Jeho manželka Marie Švermová byla vysoce postavenou političkou v KSČ, v padesátých letech byla jako blízká 

spolupracovnice Slánského odsouzena na doživotí, ale ve vězení strávila 5 let. 

Odkaz a vyznamenání  

Když byly v roce 1949 sloučeny obce Motyčín a Hnidousy na Kladensku a ani jedna z nich nechtěla jménem 

ustoupit té druhé, obdržela takto vzniklá obec na Švermovu počest zcela nové jméno Švermov (od roku 1980 je 

Švermov součástí města Kladna). Přestože se s pádem komunistického režimu v roce 1989 vyskytly námitky proti 

tomuto pojmenování, motivované Švermovou příslušností ke komunistické straně, vžitý název městské části zůstal 

beze změny. Slovenská obec Telgárt byla v roce 1948 na jeho počest přejmenována na Švermovo. Od roku 1990 je 

to opět Telgárt. 

Před zhroucením komunistického režimu v Československu se dnešní pražská stanice metra Jinonice jmenovala 

Švermova. To bylo v souvislosti s blízkou továrnou Motorlet, Závod Jana Švermy, která tento název měla od 

roku 1957 a v podstatě až do roku 1988, kdy byl tento název Motorlet, Závod Jana Švermy, národní podnik a celý 

podnik z obchodního rejstříku vymazán. V letech 1954 - 68 označení Závody Jana Švermy Brno resp. VHJ Závody 

Jana Švermy Brno nesla i Zbrojovka Brno. Dále to byly Železniční opravny a strojírny Jana Švermy Louny. Ani 

hornictví nezůstávalo pozadu. Existovaly Důl Jan Šverma v Ostravě (v něm byla i Koksovna Jan Šverma), Důl Jan 

Šverma závod 2 Svinov (označovaný také jako Šverma II) a Důl Jan Šverma v Zacléři. 

Švermova ulice je v Ostravě, v Havířově, v Brně, v Liberci, v Berouně, ve Vodňanech, v Krnově, v Bruntálu, 

ve Vítkově u Opavy, v Habartově, v Milevsku, v Protivíně, v jeho rodném Mnichově Hradišti a dále v Benešově, 

v Lounech, v Březnici, v Lenešicích. Na Slovensku v Banské Bystrici atd. 

V Praze 8 u Muzea hlavního města Prahy, mezi ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici, Křižíkova a Těšnov, se nachází 

park, který v minulosti nesl název Švermovy sady. Název Švermovy sady nesl v letech 1946–1992 také park 

v Hradci Králové, v současné době pojmenovaný Kubištovy sady. Park s názvem Švermovy sady se dodnes 

nachází rovněž v Dobrovici. Je u něj i stejnojmenná zastávka autobusu.  

Jan Šverma obdržel 23. srpna 1969 in memoriam státní vyznamenání Hrdina ČSSR. 

Po Janu Švermovi je pojmenována novinářská cena, kterou v současnosti uděluje Spolek českých novinářů. V 

roce 2017 novinářskou cenu Jana Švermy obdržel Milan Krajča.  
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 Hus, Tábor a naše doba (1937) 

 Role českého národa v historii (1939) 

 

Bratislavsko-brněnská operace 

Počátkem roku 1945 se přiblížila sovětská vojska k území Moravy ze tří stran. 12. ledna zahájila Rudá 

armáda mohutnou ofenzívu – Viselsko-oderskou operací, při níž Sověti postupovali rychlým tempem k Odře. 18. 

ledna provedli Němci útok na Sověty obklíčenou Budapešť, ovšem po těžkých bojích bylo hlavní 

město Maďarska 13. února Sověty dobyto. 16. března 1945 vojska 2. a 3. ukrajinského 

frontu zahájila ofenzívu směrem na Vídeň, přičemž na rakouské území vstoupila Rudá armáda 30. března. Dne 4. 

dubna 1945 byla těmito jednotkami Rudé armády osvobozena i Bratislava. 

Sovětské a československé jednotky, které se probíjely Slovenskem, bojovaly na přelomu března a dubna 1945 

o Liptovský Mikuláš. Strategickým záměrem Rudé armády bylo, že 2. ukrajinský front pod velením 

maršála Rodiona Malinovského zaútočí na Brno a odtud bude pokračovat na Vyškov, Prostějov a Olomouc. Ze 

severní strany měl 4. ukrajinský front generála Andreje Jeremenka osvobodit Ostravu a pokračovat k Olomouci, 

kde mělo dojít k uzavření kleští a obklíčení německých jednotek, které se nacházely na západním Slovensku a v 

oblasti moravsko-slovenského pomezí. 

 

Směr útoku – jižní Morava  
 

Útok na jižní Moravu, nazvaný jako Bratislavsko-brněnská operace, byl zahájen 25. března 1945, kdy byla 

překročena řeka Hron a likvidován odpor Němců severně i jižně od Dunaje. Na straně sovětské bylo zhruba 359 

000 vojáků, 7860 děl a minometů, 365 tanků a samohybných děl a 637 letadel, na straně německé zhruba 250 000 

vojáků (včetně zbytků maďarské armády), 2150 děl a minometů, 120 tanků a samohybných děl a 150 letadel. 

Brněnská část operace byla zahájena 5. dubna 1945. Dne 7. dubna se jednotkám Rudé armády podařilo obsadit 

most přes řeku Moravu v slovenské obci Brodské, jihovýchodně od Lanžhota. Tvrdé boje o Lanžhot probíhaly až 

do 11. dubna, kdy bylo toto město osvobozeno. Z Brodského byl Lanžhot silně ostřelován z kaťuší. Následující den 

zahájily sovětské jednotky útok na Hodonín a poté pokračovaly ve směru Velké Bílovice, kde probíhaly další 

urputné boje. Ve dnech 15. – 22. dubna se německým vojskům podařilo se zachytit na čáře Těšany–Moutnice–

Blučina–Hajany–Ořechov–Ivančice. Bránící se německé jednotky byly posilovány dalšími vojsky, které se podařilo 

stáhnout od Vídně, jež byla v té době již též obsazená Rudou armádou. Další tvrdé boje pokračovaly v 

okolí Šitbořic a Ořechova (bitva u Ořechova), přičemž docházelo k dalším německým protiútokům. Dne 21. dubna 

vyrazil 48. gardový jezdecký pluk Rudé armády směrem k Ivančicím, aby přeťal německým vojskům ústupovou 

cestu z Brna na Jihlavu. Téhož dne stály jednotky Rudé armády z jižního a jihozápadního směru již 7–10 km od 

Brna. Město bránily kromě jednotek Wehrmachtu a Waffen SS i jednotky volkssturmu, které byly v této oblasti 

početné díky místní německé menšině. 

V noci z 22. na 23. duben začal letecký útok na Brno, 23. dubna přešla sovětská vojska, která byla posílena o 6. 

gardovou tankovou armádu, jež dorazila od Vídně, do rozhodného útoku. 24. dubna byly osvobozeny obce v těsné 

blízkosti jižně od Brna, 25. dubna vnikla Rudá armáda do brněnských předměstí. Město Brno bylo osvobozeno 26. 

dubna 1945. Útok však dále pokračoval, protože severní předměstí a vesnice v těsné blízkosti severní 

části Brna byly v držení Němců. Dále se rozvíjely útoky i v dalších směrech, kterých se účastnila i vojska 1. a 4. 

rumunské armády. Rumuni útočili zejména v oblasti kolem řeky Moravy, v okolí Veselí nad Moravou či Kyjova, 

koncem dubna pronásledovali ustupující Němce ve směrech Kyjov – Koryčany – Zdounky a Polešovice –

 Halenkovice – Otrokovice. Do konce 30. dubna dosáhla 1. rumunská armáda prostorů jižně od Starého Města, 

severně Stupavy a Koryčan a jižně Bučovic. Součinnost sovětských a rumunských vojsk se dále rozvíjela, 

pokračovaly útoky ve směrech na Znojmo, Rosice, Tišnov, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Kojetín a Zlín. V 

hornatých oblastech, a to zejména v Beskydech, Hostýnských vrších, Vizovických vrších, Bílých 

Karpatech, Chřibech, Javorníkách a na Českomoravské a Drahanské vrchovině pomáhaly útočícím 

vojskům partyzánské oddíly, které přecházely do otevřeného boje s německými jednotkami a které rozkládaly 
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německé zázemí a vojenskou infrastrukturu. Partyzáni se též podíleli v některých případech na překažení 

německého plánu ARLZ, když zabránili zničení některých průmyslových podniků či uhelných šachet. 

Situace v květnu  

 

Na počátku května dále probíhaly tvrdé boje na území Moravy, přičemž do 5. května došlo k vytvoření téměř 

souvislé fronty. Na severu útočila vojska 4. ukrajinského frontu doplněná o jednotky 1. československého 

armádního sboru, které pokračovaly v Ostravsko-opavské operaci. Na střední část fronty pronikly další jednotky 1. 

čs. armádního sboru ze Slovenska od Žiliny směrem na Vsetín. Útoky pokračovaly i v oblasti Hané a Vyškovské 

brány, avšak k dalšímu postupu na západ zabránila Drahanská vrchovina, jejíž úpatí bylo silně vojensky opevněno. 

V tomto prostoru zřídili Němci za války rozlehlou vojenskou střelnici, přičemž došlo k násilnému vystěhování 33 

obcí a tato oblast nyní sloužila jako pevnost, do níž byl postup Rudé armády a rumunských vojsk prakticky až do 8. 

května zastaven. 

V období začátku května byl vydán další rozkaz, a tím byla priorita postupu na Plzeň, České Budějovice a Prahu, 

který se měl uskutečnit v rámci Pražské operace. Útok sovětských vojsk před Prostějovem byl téměř přerušen a dne 

7. května v ranních hodinách začal útok v pásu od Brna k jižní hranici republiky směrem na západ průlomem jedné 

vševojskové armády 2. ukrajinského frontu jižně od Brna. Tvrdé boje trvaly celý den a 8. května začala Rudá 

armáda útočit na německá vojska ve směru Moravský Krumlov, Třebíč, Jihlava, Znojmo a Dačice. V noci ze dne 8. 

na 9. květen, kdy vešla v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa, dle jejichž podmínek se měla německá 

vojska vzdát těm jednotkám spojenců, s nimiž byla v kontaktu, začal úprk německých jednotek na západ do 

amerického zajetí. 9. května 1945 tak prakticky došlo k pronásledování německých jednotek a k osvobození 

zbývajícího území Moravy a Čech od německé okupace. 

Jurij Alexejevič Gagarin  

rusky Юрий Алексеевич Гагарин; 9. března 1934 Klušino, Západní (dnes Smolenská) oblast, RSFSR –

 27. března 1968, Novoselovo, Vladimirská oblast, RSFSR) byl sovětský kosmonaut, první člověk, který vzlétl 

do vesmíru. Ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. 

Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál. 

Po návratu z letu do vesmíru se stal hrdinou Sovětského svazu a oslavovanou světovou celebritou. Značnou část 

následujících let jeho života zaujala setkání s lidmi v Sovětském svazu i ve světě. Přes zátěž svých veřejných 

povinností od roku 1961 studoval na Žukovského akademii, současně stál v čele oddílu kosmonautů. K dalšímu 

kosmickému letu se nedostal, byl pouze náhradníkem Vladimira Komarova pro let Sojuzu 1 v dubnu 1967. 

V březnu 1968 dokončil studium na akademii a vrátil se k létání v letadlech, ale už 27. března 1968 při cvičném 

letu zahynul. 

 

Život  
Mládí  

 

Gagarinův rodný dům v Klušinu, dnes muzeum 
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Gagarin pocházel z prosté venkovské rodiny, která žila ve vesnici Klušino ve Smolenské oblasti. Jeho rodiče 

pracovali v kolchozu. Otec, Alexej Ivanovič Gagarin, byl tesař a truhlář. Matka, Anna Timofejevna, byla dojičkou, 

později povýšila na vedoucí mléčné farmy kolchozu. Gagarinovi měli čtyři děti, nejstaršího Valentina, jedinou 

dceru Zoju, Jurije a nejmladšího Borise.  

Do jejich života silně zasáhla válka. Když se v září 1941 přiblížila fronta, jednoho dne přistál na poli za vesnicí 

poškozený Jak-1, a tak vesnické děti poprvé v životě viděly letadlo. Malému Jurijovi pilot dovolil i sednout si do 

kabiny. Po příchodu Němců v říjnu 1941 byla uzavřena škola, do které začal sedmiletý Jurij Gagarin chodit teprve 

před několika týdny. I když nikdo z rodiny nezahynul, život na okupovaném území byl nelehký. Jejich dům 

zabrali němečtí vojáci a Gagarinovi si pak museli vykopat zemljanku, aby měli kde žít. Do školních lavic se Jurij 

mohl vrátit až po osvobození v březnu 1943. V té době byla rodina rozdělena, ustupující Němci s sebou odvlekli 

jeho dva starší sourozence, ale oba ze zajetí utekli a poté bojovali v Rudé armádě až do konce války. Otce zase po 

osvobození odvedli do Rudé armády, sloužil v nedalekém Gžatsku. Celá rodina se shledala až po skončení války 

v létě 1945.  

V květnu 1945 se Gagarinovi přestěhovali do Gžatska. Roku 1949 Jurij Gagarin dokončil 6. třídu základní školy a 

rozhodl se vyučit v nějakém řemeslu. Přijali ho do učiliště při závodu zemědělských strojů 

v Ljubercích u Moskvy na výuku v oboru slévač. Současně ve večerní škole dělnické mládeže chodil do 7. třídy, 

aby měl úplné střední vzdělání. Po dokončení učiliště roku 1951 byl jako jeden z nejlepších učňů vybrán k dalšímu 

studiu na Saratovské průmyslové škole, kterou absolvoval s výborným prospěchem. V Ljubercích i v Saratově 

hodně času věnoval sportu, vynikl zejména v basketbalu, navzdory své výšce – dorostl pouze 165 cm. V Saratově 

se stal i kapitánem basketbalového mužstva školy, ale také hrál na trubku v kapele. Účastnil se práce fyzikálního 

kroužku, zde mimo jiné dostal za úkol připravit přednášku o Konstantinu Ciolkovském a jeho pracích o raketových 

motorech a kosmických letech. Ciolkovského myšlenky zanechaly v Gagarinovi hluboký dojem.  

Letec  

 

Za studií v Saratově se spolužáky snil o létání. Koncem roku 1952 se přihlásili do pilotních kursů DOSAAF, ale 

k létání se nedostali. Když nedaleko Saratova vznikla škola civilního letectva, zkusili štěstí i tam, ale nesplňovali 

podmínky pro přijetí. Uspěli až napotřetí, v říjnu 1954 je přijali v saratovském aeroklubu, od jara 1955 už Gagarin 

létal na Jaku-18. V létě dokončil studium a rozhodl se pro dráhu stíhacího letce. Na podzim 1955 byl přijat 

na vojenskou leteckou školu v Orenburgu. Studium se neobešlo bez potíží, v druhém roce měl Gagarin problémy s 

přistáváním s cvičným MiGu-15UTI, hrozilo mu dokonce vyloučení ze školy. Popularitu mezi spolustudenty mu 

nepřineslo jeho nekompromisní vyžadování disciplíny z pozice pomocníka velitele čety. Po dvou letech výuky 

leteckou školu ukončil s vyznamenáním.  

Jako absolvent s vynikajícím prospěchem měl právo vybrat si místo služby. S přáteli se rozhodl pro život na severu 

Ruska. Sloužil u 769. stíhacího leteckého pluku 122. stíhací letecké divize (769-й истребительный авиационный 

полк (ИАП) 122-й истребительной авиационной дивизии) Severního loďstva na základně Luostari-

Novoje u Murmanska za polárním kruhem. K pluku nováčci přijeli koncem listopadu 1957. Po důkladné teoretické 

přípravě a složení zkoušek ze specifik létání na severu začali od března následujícího roku létat na strojích MiG-

15bis. U útvaru dosáhl náletu 265 hodin (tedy v letadlech nalétal 265 hodin, počítáno od počátků jeho letecké 

kariéry v aeroklubu).  

V závěru studií v Orenburgu se po jedenapůlroční známosti 27. října 1957 oženil se zdravotnicí Valentinou 

Ivanovnou Gorjačevovou. Seznámil se s ní na tanečním večeru v letecké škole začátkem roku 1956. Za rok a půl, 

10. dubna 1959, se jim narodila dcera Jelena, druhá dcera Galja se narodila 7. března 1961, pouhých pět dní před 

Gagarinovým kosmickým letem.  

Kosmonaut, výběr a výcvik  

V lednu 1959 rozhodla vláda o výběru budoucích kosmonautů a 22. května téhož roku pověřila velitelství letectva 

najít adepty mezi řadovými piloty. Výběr prováděla speciální skupina v Institutu letecké medicíny v čele 

s plukovníkem zdravotní služby (полковник медицинской службы) Jevgenijem Karpovem. Konečný verdikt 

v závěrečných fázích náboru vynášela lékařská komise v čele s generálem Alexandrem Babijčukem. Kritéria byla: 

věk do 35 let, výška do 175 cm, váha do 75 kg, výborné zdraví. Vlastní výběr začal v srpnu 1959 prohlídkou 

lékařských záznamů 3461 letců. Z nich bylo vybráno 206 kandidátů, kteří v říjnu až prosinci 1959 procházeli 

prohlídkami v Ústřední nemocnici vojenského letectva v Moskvě. Ještě před povoláním k prohlídce, si pod dojmem 

úspěchů vesmírných letů Gagarin podal žádost o začlenění do oddílu kosmonautů, pokud se takový 
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vytváří. Absolvoval první i druhou (v únoru 1960) vlnou prohlídek a pohovorů a dostal se mezi 20 budoucích 

kosmonautů.  

Od března 1960 do ledna 1961 procházel spolu s dalšími kolegy náročným výcvikem v nově 

zorganizovaném Středisku přípravy kosmonautů (CPK), v jehož čele stanul Karpov, celkově na přípravu 

kosmonautů dohlížel generál Nikolaj Kamanin. Středisko bylo zprvu umístěno ve spartánských podmínkách na 

moskevském Frunzeho letišti, v létě 1960 přesídlilo do nově budovaného Hvězdného městečka.
[23]

 Během výcviku 

Gagarin vstoupil do komunistické strany.
 

  

Gagarinovy výsledky při závěrečných zkouškách:  

 Marxismus-leninismus – výborně 

 Základy kosmické a letecké medicíny – započteno 

 Raketová a kosmická technika – výborně 

 Konstrukce objektu Vostok 3A – započteno 

 Speciální kurs astronomie – výborně 

 Speciální kurs geofyziky – dobře 

 Speciální kurs filmování – výborně 

Praktické kurzy: 

 Fyzická příprava – dobře 

 Výsadkářská příprava – dobře 

 Lety v beztíži – dobře 

 Maketa objektu č. 1 – započteno 

 Maketa objektu č. 2 – započteno 

Nové středisko nedisponovalo prostředky pro výcvik všech dvaceti kandidátů, proto byla v říjnu 1960 z oddílu 

kosmonautů vyčleněna šestičlenná skupina určená pro první lety, procházející výukou přednostně. Program 

přípravy sestavili odborníci z Institutu letecké medicíny ve spolupráci s vedením střediska. Skládal se z teoretické 

části, zahrnující přednášky o raketách, o konstrukci kosmické lodi Vostok, o letecké a kosmické medicíně a 

zabezpečení životních podmínek během kosmických letů, o astronomii, geofyzice a filmování. S kosmickou lodí se 

kosmonauti seznámili ve výrobním závodu OKB-1 i na kosmodromu. Dále praktická část obsahovala, kromě 

obecné fyzické přípravy, náročné testy odolnosti – v barokomoře podstoupili simulaci pobytu ve výšce 5–6 a 14–

15 km, na centrifuze zažívali přetížení do 12 G, v termokomoře vydrželi teplotu 70 °C až dvě hodiny, třásli s nimi 

na vibračním stole, strávili o samotě v izolační komoře 10–15 dní.
[25]

 Stav beztíže si vyzkoušeli při parabolických 

letech na cvičném MiG-15UTI, absolvovali parašutistický výcvik.  

Ve dnech 17. a 18. ledna složila vybraná šestice závěrečné zkoušky, všichni získali kvalifikaci „kosmonaut“, 

přičemž zkušební komise doporučila kandidáty ke kosmickým letům v pořadí: Jurij Gagarin, German 

Titov, Grigorij Něljubov, Andrijan Nikolajev, Valerij Bykovskij a Pavel Popovič. Ze šestice kandidátů měli šanci 

na první let Gagarin, Titov a Něljubov. Při rovnocenné připravenosti kosmonautů nakonec byla rozhodující 

Gagarinova povaha, jeho srdečnost a skromnost.  

Definitivně vybrala prvního kosmonauta Státní komise pod předsednictvím Konstantina Rudněva až 

na Bajkonuru 8. dubna 1961, Titov se stal náhradníkem. Na druhý den Kamanin s rozhodnutím komise seznámil 

kosmonauty. Nebylo pro ně překvapivé, protože pouze potvrdilo pořadí známé už od ledna, nicméně přesto 

Gagarin reagoval radostně a Titov poněkud rozmrzele. Večer 10. dubna proběhlo slavnostní zasedání komise pro 

kamery za přítomnosti šestice kosmonautů a mnoha dalších činitelů, celkem bylo přítomno na 70 lidí. Na něm 

komise formálně odsouhlasila start Vostoku a potvrdila výběr Gagarina, s Titovem v záloze.  

Na druhý den, 11. dubna, s úsvitem technici vyvezli raketu na start. Dopoledne si kosmonauti poslechli poslední 

instrukce konstruktéra Konstantina Feoktistova, odpoledne se Gagarin setkal s vojáky a důstojníky sloužícími na 

kosmodromu. Noc Gagarin s Titovem strávili v dřevěném domku na základně, usnout se jim nepodařilo.  

Let do vesmíru  

Související informace naleznete také v článku Vostok 1. 
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Dráha Gagarinovy lodi Vostok 1 

Dne 12. dubna vstávali kosmonauti v 5 hodin, 30 minut moskevského času. Snídani z tub dostali v montážní 

budově, po ní následovala krátká zdravotní prohlídka. Deset minut před sedmou přijeli Gagarin a Titov, oba ve 

skafandrech, na startovní plošinu. Dvě hodiny před startem, v 7 hodin 10 minut, už byl Gagarin usazen na svém 

místě v lodi a navázal spojení s řídícím centrem. Používal přidělený volací znak Kedr (Кедр, limba nebo 

cedr), řídící středisko bylo Zarja (Заря, svítání či záře). Po prověření spojení a přístrojů, které trvalo 20 minut, 

Gagarin už jen čekal na start. Při udržování kontaktu s kosmonautem se střídali Kamanin, Koroljov a Popovič, pro 

ukrácení čekání mu pouštěli do sluchátek písničky.  

Dne 12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského času (6 hodin a 7 minut světového času) odstartoval Jurij 

Gagarin v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. V době startu mu bylo 27 let. 

„ Поехали! – Jedeme! “ 

— Gagarin při zážehu motorů.  
 

 

Přistávací modul lodi Vostok 1 v muzeu společnosti RKK Eněrgija v Koroljovu 

Asi minutu po startu dosáhlo přetížení 3–4 G, poté se postupně snižovalo. Gagarin je snášel dobře, pouze puls mu 

vzrostl z klidných 64 na 150 úderů za minutu. Motor 2. stupně rakety (blok A) se vypnul později, než bylo 

plánováno; Vostok 1 proto nabral vyšší rychlost a místo plánovaného letu ve výšce 180–230 km nad povrchem 

Země se dostal na dráhu s parametry 181–327 km. Po 8 minutách 36 sekundách letu dohořel motor 3. stupně, 

v 11. minutě se oddělil 3. stupeň rakety, ve 14. minutě Gagarin pocítil stav beztíže. Loď letěla automaticky, 

kosmonaut v průběhu letu udržoval spojení s řídícím střediskem, zapisoval svá pozorování a pocity (celou dobu 

letu se cítil výborně), když mu uplavala tužka, diktoval na záznam. V 57. minutě loď dosáhla maximální výšky 

327 km. Gagarin trochu pojedl, napil se a začal se chystat na návrat.  

Sestup byl komplikovaný, v 10.25 motor Vostoku zbrzdil loď, nepracoval však plánovanou dobu a řídící systém 

lodi proto neoddělil přístrojový úsek od kabiny. Loď navíc začala rotovat, což Gagarin oznámil na Zem, nikdo mu 

však nemohl pomoci ani radou. Po 10 minutách automatika přístrojový úsek konečně odstřelila, loď se stočila 

potřebným směrem a rotace ustala. Pak sestup probíhal normálně, teplota ochranného štítu dosáhla 2000 °C a 

přetížení 10 G. Ve výšce 7 km se odstřelil poklop průlezu, pilot byl katapultován a přistál na padáku vedle 

kabiny. V důsledku výše zmíněných odchylek v práci motorů loď nedoletěla do plánované přistávací oblasti jižně 

od Kujbyševa, ale přistála u vesnice Smelovka ležící nedaleko města Engels v Saratovské oblasti. Protože místo 

přistání leží na západ od kosmodromu Bajkonur, kde Vostok 1 vzlétl do vesmíru, neuskutečnil Gagarin kompletní 

oblet Země. Jeho kosmický let trval 108 minut, a byl to nejen první, ale (ještě ke konci roku 2011) 

i nejkratší orbitální kosmický let.  

„ 

Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme 

tuto krásu, ale neničme ji! 

“ 

— Gagarinova slova po letu
[48]
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Po letu  

 

Jurij Gagarin (vlevo) pozoruje vojenskou přehlídku v Egyptě v roce 1962 

 

Gagarin při své návštěvě ČSSR 

Po úspěšném kosmickém letu SSSR požádal Mezinárodní leteckou federaci o uznání leteckých rekordů, délky letu 

40 868,6 km, maximální rychlosti letu 28 260 km/hod a výšky letu 327 km. Protože regule uznání rekordu 

vyžadovaly přistání pilota na Zemi v jeho stroji, zatajili Sověti katapultáž pilota a přistání na padáku. I Gagarin byl 

donucen nadřízenými orgány lhát na první tiskové konferenci ve velkém sále Domu vědců a vynechat tuto 

informaci ve své knize Cesta do kosmu. FAI rekordy v květnu 1961 oficiálně zaregistrovala.  

Uskutečnění prvního kosmického letu člověka Sovětským svazem vyvolalo překvapení nemenší než při prvním 

kosmickém letu vůbec, také sovětském Sputniku 1. Prezident Spojených států amerických John Fitzgerald 

Kennedy reagoval 25. května 1961 vyhlášením nového ambiciózního cíle amerického kosmického programu – letu 

člověka na Měsíc do konce desetiletí.  

Z neznámého vojenského letce se během hodiny stal nejpopulárnější člověk planety. Sovětská vláda toho 

samozřejmě náležitě využila k propagačním účelům. Jurij Gagarin byl povýšen z nadporučíka (старший 

лейтенант) na majora (майор), vyznamenán titulem hrdina Sovětského svazu a Leninovým řádem. 14. dubna se 

mu dostalo triumfálního přijetí v Moskvě a v následujících dnech a měsících po celém světě od Londýna až 

po Havanu, není bez zajímavosti, že Gagarinova vůbec první zahraniční cesta vedla do Prahy. Československo 

navštívil ještě roku 1966. Šarm, neustálý úsměv a přirozená inteligence mu na cestách získaly sympatie lidí a 

přispěly k jeho popularitě. 

. 

Postavení celebrity ovlivnilo i Gagarinovo chování. Nekonečná řada setkání a banketů, na kterých si kdekdo chtěl 

se slavným hostem připít „až do dna“, nezůstaly bez následků. Gagarin přestal sportovat, přibral, a namísto létání 

se proháněl autem po Moskvě. Vážný incident se odehrál v září 1961 při dovolené ve Forosu na Krymu. Flirt se 

zdravotní sestrou skončil skokem z balkónu, rozbitou hlavou a měsíčním pobytem v nemocnici. Manželce poté 

zůstal věrný, ostatně ona ho pozorně střežila, ale problémy s rychlými auty a alkoholem (ve volném čase, nikdy ve 

službě) se táhly ještě několik let.  

Jako populární osobnost byl v březnu 1962 za rodnou Smolenskou oblast zvolen do Sovětu svazu Nejvyššího 

sovětu, po dalších volbách v roce 1966 přešel do Sovětu národností. Současně se na 14. a 

15. sjezdu Komsomolu (1962 a 1966) stal členem jeho ústředního výboru (aktivním členem Komsomolu byl už 

v saratovské škole). Zaujal také funkci předsedy Společnosti sovětsko-kubánského přátelství. 

Přes značnou zátěž veřejných povinností zůstal Gagarin kosmonautem. Jako vedoucí oddílu kosmonautů od ledna 

1963 a zástupce velitele CPK pro leteckou a kosmickou přípravu od prosince 1963 se podílel na jejich výcviku a 

velmi usiloval o účast na dalších kosmických letech, zvláště pak programu letu na Měsíc. V září 1965 byl zařazen 
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do skupiny určené pro nácvik spojení kosmických lodí Sojuz jako náhradník velitele aktivní lodě Vladimira 

Komarova, s perspektivou opětného letu do vesmíru. Po opětném zařazení do přípravy k letu zlepšil i své chování. 

S obvyklou důkladností se zapojil do výcviku, vrátil se ke sportu, zhubl. Při rozdělení kosmonautů do skupin podle 

programů v září 1966 se dostal do skupiny připravující se na přistání na Měsíci. Po smrti Komarova při 

neúspěšném letu Sojuzu 1 v dubnu 1967 byl z opatrnosti odstraněn z přípravy. 

Od září 1961 Gagarin společně s kolegy z oddílu studoval na Žukovského vojenské letecké inženýrské 

akademii v Moskvě, kde pro ně vytvořili novu specializaci pilot-inženýr-kosmonaut. Od konce roku 1965 

kosmonauti pracovali na komplexní diplomové práci, ve které zkoumali možnost postavení opakovaně použitelné 

okřídlené kosmické lodě. Každý z nich se věnoval části problematiky, přičemž Gagarin hrál ve skupině roli 

„hlavního konstruktéra“, když určoval metodu využití a vybíral celkový tvar letounu. Na trenažéru zkoušel způsoby 

přistání uvažovaného stroje. Diplomovou práci obhájil 17. února 1968, o několik dní později, 2. března, oficiálně 

ukončil studium.  

Úmrtí  

 

Po dokončení školy se mohl po několikaměsíční přestávce (od 27. listopadu 1967) vrátit k létání. Cvičné lety opět 

zahájil 13. března 1968 a do 27. března provedl 18 letů o celkové délce něco přes 7 hodin. Dopoledne 27. března 

1968 měl Jurij Gagarin provést poslední let s instruktorem na cvičném MiG-15UTI, vyrobeném v Aeru 

Vodochody. Šlo o kontrolní let techniky pilotáže před samostatnými lety na už připraveném MiGu-17, první dva 

měly následovat už odpoledne. Spolu se svým instruktorem, Vladimirem Serjoginem, hrdinou Sovětského svazu, 

tehdy velitelem pluku, při letu zahynul. 

Gagarin se Serjoginem vzlétli v 10:19, v 10:26 Gagarin zahájil v určené zóně ve výšce 4200 m trénink. V 10.30 

ohlásil splnění úkolu a zažádal o povolení k návratu. Řídící létání návrat bez otázek povolil, ačkoli cvičení mělo 

trvat nejméně 20 minut. Poté se Gagarin ani Serjogin už neozvali. Trosky letounu byly nalezeny o několik hodin 

později 65 km od letiště, u vesnice Novoselovo. 

Okolnosti Gagarinova posledního letu šetřila vládní komise, která do poloviny července nakupila 29 svazků 

výpovědí a rozborů, nicméně jednoznačně určit příčinu pádu letounu se nepodařilo. Vedení komise prosadilo závěr, 

že pravděpodobnou příčinou neštěstí byl prudký úhyb pilota před mrakem nebo meteorologickým balónem, 

následovaný pádem letadla, který se nepodařilo vybrat. Proti němu však protestovali mnozí členové 

komise, i kosmonauti. Závěry komise byly odtajněny až v dubnu 2011. V průběhu doby, zejména po uvolnění 

kontroly nad tiskem v polovině 80. let, se objevilo několik více či méně pravděpodobných teorií snažících se 

vysvětlit neštěstí. 

Člen původní vyšetřovací komise, profesor Žukovského akademie Sergej Belocerkovskij a kosmonaut Alexej 

Leonov publikovali roku 1987 rozbor nehody. Uvedli, že vyšetřování roku 1968 vyloučilo negativní ovlivnění 

posádky alkoholem nebo jinými drogami, zavrhlo i možnost atentátu nebo spiknutí. Dospělo k závěru, že všechny 

systémy letadla fungovaly normálně a že nebyly nalezeny žádné stopy po srážce s cizím tělesem (meteorologickým 

balónem, ptákem, jiným letadlem). Podle jejich názoru se během návratu na letiště letoun dostal do vývrtky. Po 

vylétnutí ze spodní základny oblačnosti (spodní vrstva mraků se nacházela ve výšce od 500–600 do 1500 m, horní 

mezi 4500 a 5500 m) se piloti pravděpodobně pokoušeli letadlo srovnat, ale kvůli malé výšce se jim to už 

nepodařilo. V 10.31 narazili do země rychlostí 190 m/s (684 km/h). Do vývrtky podle Belocerkovského a Leonova 

letadlo upadlo pod vlivem vnější příčiny. Snad se piloti snažili vyhnout hejnu ptáků, nebo mraku, který považovali 

za hejno či za balón, nebo vlétli do úplavu za letounem Suchoj Su-15, nebo letadlo srazil silný poryv větru 

objevivší se v souvislosti s přicházející studenou frontou. O tom, že v prostoru Gagarinova a Serjoginova letu byl 

v té době jiný letoun, podal svědectví například další kosmonaut Alexej Leonov.  

Další skupina hypotéz se točí okolo selhání posádky. Generál Nikolaj Kuzněcov, tehdejší velitel Střediska přípravy 

kosmonautů, vysvětloval nehodu infarktem Serjogina. Jeho tělo se mohlo navalit na řízení a znemožnit Gagarinovi 

zachránit situaci. Kosmonaut Vladimir Aksjonov považuje za možnou ztrátu orientace posádky. Předpokládá, že při 

návratu na letiště se Serjogin rozhodl rázně snížit výšku, ale nezorientoval se v mracích, jejichž spodní okraj se 

navíc nalézal níže, než byli piloti před letem informováni. Je možná i Gagarinova pilotní chyba při provádění 

zatáčky, a následné podlehnutí iluzi, spojené se ztrátou prostorové orientace. Nezanedbatelný význam při havárii 

mělo i porušování bezpečnostních předpisů na letišti, vzhledem ke ztíženým povětrnostním podmínkám neměl být 

let vůbec povolen.  

Počátkem roku 2007 tým vědců a leteckých odborníků pod vedením leteckého inženýra Igora Kuzněcova 

neúspěšně požádal ruskou vládu o obnovení vyšetřování. Kuzněcovův tým se domníval, že na počátku havárie stála 

technická závada – nedovřený vyrovnávací ventil v kokpitu letounu. Kabina tak nebyla hermeticky uzavřená a 
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posádka se proto, v souladu s předpisy, rozhodla pro předčasný návrat a klesání do 2000 metrů. Serjogin, známý 

oblibou razantních manévrů, zahájil prudký sestup. Počáteční hypoxie, následovaná prudkým nárůstem tlaku 

v kabině a přetížením vedla podle Kuzněcova ke ztrátě schopnosti pilotů včas reagovat a vyrovnat letoun.  

K teoriím bulvárního charakteru patří v Rusku populární tvrzení o nehodě pod vlivem vypité 

vodky. Mezi konspirační teorie patří tvrzení o smrti Gagarina a Serjogina 9. března při obletu Měsíce. V červenci 

1990 maďarský spisovatel István Nemere prezentoval sérii nedoložených domněnek z různých zdrojů o Gagarinovi 

jako svůj výzkum. Zpochybnil jeho prvenství v kosmu a tvrdil, že byl po hádce s Leonidem Břežněvem zavřen do 

blázince a sprovozen ze světa.  

Pohřeb a pozůstalí  

„Kosmonaut č. 1“ odpočívá spolu se svým instruktorem na čestném pohřebišti u Kremelské zdi v Moskvě mezi 

nejvýznamnějšími představiteli Sovětského svazu. Pohřeb se konal 30. března 1968. Den předtím, 29. března byla 

urna s popelem Gagarina a Serjogina vystavena v moskevském Ústředním domu Sovětské armády, s mrtvými se 

přišlo rozloučit na 40 tisíc lidí.  

Po Gagarinově smrti vdova až do penze pracovala ve Hvězdném městečku, zůstala zde i na důchod. Roku 2011 

starší dcera Jelena Jurjevna Gagarinová, historička umění, působila desátým rokem ve funkci ředitelky muzea 

„Moskevský Kreml“, mladší dcera Galina Jurjevna Gagarinová roku 2018 již téměř tři desetiletí přednášela 

na Plechanovově ruské ekonomické univerzitě.  

BLAHOPŘEJEME 

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

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p. Naděždě SLIVOŇOVÉ, Marii LEHKÉ, 

Jaroslavě HANZLÍKOVÉ, Marii VORÁČKOVÉ,Anně PEJPALOVÉ,Zdeňku DVOŘÁKOVI, Marcele 

FARÁŘOVĚ, Michalu VŠECHOVSKÉMU, Jaroslavu DUFKOVI a Jaroslavě HAJNÉ. 
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