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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. a EDUKAČNĚ-

OZDRAVNÝ pobyt, plánovaný ne 23.-25.4.byly odloženy(V důsledku opatření 

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

tel.číslech 723594459,606161859,602170220. 
 

 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.__ 

!!! P O Z O R !!!      BEZPLATNÁ PSYCHOSOCIÁLNÍ LINKA PRO SENIORY    LK       !!!P O Z O R !!! 

                                                                       800 108 108 
 !!! P O Z O R !!!                                                                                                                               !!! P O Z O R !!! 

 
 



  
 

POROVNÁNÍ AMERICKÉ A RUSKÉ VAKCÍNY NA COVID-19, MECHANISMY 

ÚČINKŮ I PŘIPRAVOVANÝCH VAKCÍN... KOHO (NE)OČKOVAT! 

 
Cena 

Cena vakcíny Pfizer (vytvořena společně s BioNTech SE, plným názvem Biopharmaceutical New Technologies je 

německá biotechnologická společnost sídlící v Mohuči, která se zabývá výzkumem a vývojem nových léčiv a 

vakcín, založených na mRNA a čínskou Fosun Pharmou) je 40 $ za dvě dávky, ruská - 20 $ za dvě dávky. K ceně 

americké vakcíny je třeba připočítat navíc i náklady na zřízení očkovacích center v nemocnicích a případně náklady 

na zřízení fondu na odškodnění osob, které budou mít po očkování nežádoucí účinky (hlavně ve víceletém 

horizontu). 

Účinnost a skladování vakcín 

Účinnost se u obou uvádí 95% v případě apikace 2 dávek. To znamená, že ze 100 očkovaných lidí vystavených 

infekci může vážně onemocnět 5 lidí. 

Skladovací teplota Pfizer - (mínus) 70° C, ruská 0 až +8° C (běžná chladnička). 

Schéma dávkování 

Dvoudávkové. Druhá dávka o 14 dní, ruská vakcína - druhá dávka o 21 dní. 

Jak fungují tyto vakcíny 

Ruská vakcína obsahuje jako nosič lidský adenovirus, z jehož DNA jsou odstraněny chorobné geny a je do ní 

vnesena DNA sekvence, která kóduje tvorbu tzv. S - proteinu koronavirusu. Takto upravené adenoviry jsou 

očkováním vpraveny do těla a následně pronikají do buněk. V buňkách se z nich uvolňuje příslušná mRNA, která 

slouží jako matrice pro výrobu koronavirusového antigenu = proteinu S v ribosomech lidské buňky, které se 

nacházejí v cytoplazmě a jsou to takové továrničky na výrobu bílkovin. 

Americká vakcína obsahuje přímo mRNA, kódovou tvorbu S-proteinu, chráněnou ve speciální lipidové 

(tukové) uměle vytvořené nanočástici, která slouží jako nosič. Tato mRNA po proniknutí do buňky se dostává 

přímo do ribozomů lidské buňky, kde slouží jako matrice pro výrobu S proteinu koronavirusu. 

Rozdíl mezi ruskou a americkou vakcínou je, že ruská používá jako nosič na vnesení mRNA (messenger - poslíček 

- RNA) do buňky, upravený lidský adenovirus a americká špičkovou high tech nanotechnologickou umělou 

lipidovou částici. Jinak jejich fungování je velmi podobné. 

Když se objeví S - protein v našem těle, tak okamžitě jej zaregistruje náš imunitní systém a zareaguje tvorbou 

protilátek a senzibilizací T - lymfocytů. 10 - 14 dní po spuštění tohoto procesu už je náš imunitní systém dostatečně 

připraven nás účinně chránit a do budoucna už je okamžitě schopen zareagovat a vyprodukovat protilátky a spustit i 

buněčnou imunitu v případě, že se setkáme s daným koronavirusem. 

Zásadní otázka: 

přírodní nebo uměle vytvořený a dlouhodobě neprozkoumaný nosič? 

Bezpečnost vakcín 

Je třeba zdůraznit, že jak americká tak i ruská vakcína vnášejí do buněk cizí geny, ale tyto zůstávají v epizomálním 

stavu, tzn. že cizí genetická informace neproniká k jádru a neintegruje se do genomu lidské buňky, ale tyto cizí 

geny zůstávají mimo jádra lidských buněk, v ribosomech, které se nacházejí v cytoplazmě, kde zajišťují expresi 

přineseného cizího genu, tj výrobu příslušného S-proteinu koronavirusu, který je v tomto procesu antigenem. 

Takže obavy z genetického inženýrství, tj, že takovýmto způsobem je možné měnit naše geny v jádru lidské buňky, 

nejsou prozatím na místě ani u jedné z těchto vakcín. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/MRNA


Nicméně  v únoru 2021 se objevil nový závažný názor na vakcíny mRNA - dr. Lee Merritt z “America’s 

Frontline Doctors” 

Oceněňovaný spinální chirurg a také bývalá prezidentka Asociace amerických lékařů a chirurgů 

je přesvědčena, že současné vakcíny proti koronavirům jsou nebezpečné biologické zbraně nasazované proti 

lidem. 

"Toto je dokonalá binární zbraň." Neexistuje způsob, jak mohu přesně zjistit, na co je ta mRNA 

naprogramována, a nedokážete to ani vy, ani většina lékařů. Lékaři se k těmto údajům nemohou dostat. Toto je 

umožněno pouze lidem na samém vrcholu tohoto projektu... 

Dr. Lee Merritt, která dříve studovala biologické zbraně a 9 let sloužila jako ortopedický chirurg u námořnictva 

Spojených států, seděla ve správní radě Arizonské lékařské asociace a publikovala řadu recenzovaných článků, je 

přesvědčena, že vakcíny proti koronaviru měnící mRNA v současné době distribuované ve Spojených státech 

přepisuje náš genetický kód, aby nás později učinily zranitelnějšími proti jinému viru. Článek 

Princip ruské vakcíny má za sebou dlouhý vývoj, který začal již v 80. letech minulého století a je postaven na 

dobře prozkoumané a prověřené platformě lidských adenovirů. Proto pravděpodobně nebude mít daleko od 

doslova stoprocentní bezpečnosti. Vakcínu Sputnik V vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického 

výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany a byla 

zaregistrována 11. srpna 2020 jako první vakcína na Covid-19 na světě. Vakcína Sputnik V obsahuje lidské 

adenoviry Ad26 (1. injekce) a Ad5 (2. injekce). Cílem je obejít tímto způsobem nevýhody vakcín s virovým 

vektorem, kdy po podání první dávky je druhá dávka již méně účinná díky tvorbě protilátek po podání první dávky. 

Velice chytře vymyšleno. 

„Ta vakcína je velmi kvalitní z hlediska skladby a mechanismu působení. Je sofistikovanější 

než AstraZeneca, protože používá dva různé vektory. Pokud jsme se setkali s adenovirem v rámci běžné 

respirační sezóny, tak ta účinnost vakcíny je nižší. To se zřejmě projevilo v tom, že první studie vakcíny 

AstraZeneca ukázaly pouze 70 %. Účinnost Sputniku je kolem 91,4 %, protože další posilující dávka je 

založena na jiném typu adenoviru. To je možná důvod, proč spolu firmy chtějí spolupracovat a tuhle vakcínu 

použít,“ řekl Prymula. 

Na oficiálním účtu ruské vakcíny Sputnik V na Twitteru je uvedeno, že výroba vakcíny Sputnik V v Brazílii začne 

15. ledna 2021. 

Alžírsko se stalo první africkou zemí, která zaregistrovala ruskou vakcínu proti Covid-19 Sputnik V. Ruský 

prezident Vladimir Putin a německá kancléřka Angela Merkelová 7. ledna 2021 hovořili o možné společné 

výrobě vakcíny proti onemocnění Covid-19 z důvodu nedostatečných výrobních kapacit v Rusku. 

Již dříve ředitel ruského Fondu přímých investic Kirill Dmitrijev oznámil, že výroba ruského přípravku byla 

spuštěna v Indii, Číně a Jižní Koreji. 

Princip americké vakcíny je zcela nový, špičková technologická novinka, zcela nový koncept, který možná 

ukazuje na novou budoucnost vakcín. Při takových horkých novinkách jsou ale obavy, z možných neznámých 

vedlejších účinků, zcela na místě. Jsou zde obavy ze spuštění autoimunitních procesů cizorodou lipidovou 

částicí (roztroušená skleróza, Alzheimer, rakovina) a z různých jiných, dnes ještě neznámých, dlouhodobých 

https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/respektovana-lekarka-a-vedecka-pracovnice-v-oblasti-biologickych-zbrani-veri-ze-vakciny-mrna-jsou-formou-zbranove-mediciny/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/respektovana-lekarka-a-vedecka-pracovnice-v-oblasti-biologickych-zbrani-veri-ze-vakciny-mrna-jsou-formou-zbranove-mediciny/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/respektovana-lekarka-a-vedecka-pracovnice-v-oblasti-biologickych-zbrani-veri-ze-vakciny-mrna-jsou-formou-zbranove-mediciny/


nepříznivých vlivů na zdraví člověka. Zhodnocení se očekává nejdříve v roce 2022, protože několikaleté 

testování této technologické novinky nebylo provedeno. Naopak technologie Sputniku V má za sebou více než 30 

let zkušeností. 

Když i výrobce Pfizer odmítl převzít odpovědnost za možné nežádoucí účinky svého výrobku, tak to není 

určitě dobrá reklama a navíc: 

 Vědec přiznává, že zfalšoval desítky výzkumných studií pro farmakologický koncern Pfizer - lze 

tomuto koncernu věřit? 

Zdroje: 

 Americká vakcína: https://www.pfizer.com/health/coronavirus 

 Ruská vakcína: https://sputnikvaccine.com/about-vaccine/ 

Američané mají schopnost jakýkoliv objev maximálně zpeněžit, bez ohledu na zdraví lidí. Varováním by 

mělo být např. GMO a Roundup (rakovina). To by mohl být jeden z důvodů proč jsou Američané jediným 

národem na světě, u kterých se průměrný věk dožití snižuje! 

 Proč je délka života ve Spojených státech nižší než na Kubě nebo ve Slovinsku 

 Společnost Monsanto / Bayer čelí finančnímu zničení po prohraném třetím soudním procesu, musí 

zaplatit 2 miliardy dolarů v důsledku škod způsobených rezidenčním použitím přípravku Roundup 

(glyfosát), což je zabiják nejen plevelů 

Závěr 

Podle přední pneumoložky prof. Martiny Vašákové z Thomayerovy nemocnice na Praze 4 může 

být vážně zdravotně ohroženo do 5% české populace, což je zhruba 553 000 lidí, 80 procent pozitivních je zcela 

bez příznaků či má velmi mírné příznaky, což by mohlo znamenat, že u cca 8 555 000 lidí je očkování naprosto 

zbytečné. Naopak, zbytečně zatěžuje imunitu. Více: Diagnostiku infekčních nemocí je nutné neodkladně vrátit do 

rukou kvalifikovaných lékařů 

Logické vyjádření některých odborníků je: 

pokud se nechám očkovat proti Covidu-19, tak v současnosti pouze bezpečnou ruskou vakcínou Sputnik V, 

pokud se prokáže účinnost této vakcíny, bez ohledu na to jestli je člověk rusofil nebo rusofob. Na prvním místě je 

zdraví, tedy také co nejbezbečnější vakcína. 

I laika napadne, že se zde pletichaří. Pfizer 2x vyšší cena, skladování - (mínus) 70°C, neprozkoumaný uměle 

vytvořený nosič, při srovnání s vakcínou Sputnik V. Vrchnosti postupují podle stejného scénáře, obdobně jako v 

případě účinného léku na rakovinu plic, který byl vytvořen na Kubě. Na prvních místech je zisk a politika a až 

potom člověk, což se také ukázalo při prosazování léku Remdesivir (55 000,- Kč, 5denní léčba 1 pacienta), který je 

předražené pozlátko. Starý lék za pár korun vyléčí koronavirus spolehlivěji, říká český epidemiolog. 

30.12.2020 Británie jako první země na světě schválila použití vakcíny proti novému koronaviru, kterou vyvinula 

Oxfordská univerzita s farmaceutickou společností AstraZeneca. Tedy se brzy trhu objeví vakcína z kategorie 

vektorových, založená na šimpanzím adenoviru, která bude bezpečnější, ve srovnání s americkou vakcínou Pfizer 

a v bezpečnosti pravděpodobně srovnatelná s ruským Sputnikem V, ale Sputnik je podstatně účinnější. 

Více: 

 Na Kubě vyvinuli lék na rakovinu plic v ceně 1 dolaru za dávku, my ho oficiálně mít nemůžeme, proto 

zbytečně zemře desetisíce lidí  

 Zaměstnanci další americké nemocnice odmítli vakcínu na COVID-19: „Je tu příliš mnoho nedůvěry“ 

Nejvyšší úmrtnost s Covid-19 na světě je v zemích s většinovou populací, která má nadváhu 

https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/kdo-se-chce-opravdu-uzdravovat/vedec-priznava-ze-zfalsoval-desitky-vyzkumnych-studii-pro-farmakologicky-koncern-pfizer/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/kdo-se-chce-opravdu-uzdravovat/vedec-priznava-ze-zfalsoval-desitky-vyzkumnych-studii-pro-farmakologicky-koncern-pfizer/
https://www.pfizer.com/health/coronavirus
https://sputnikvaccine.com/about-vaccine/
https://www.uspesna-lecba.cz/devastujici-efekt-glutamanu-a-aspartmu/spolecnost-monsanto-bayer-celi-financnimu-zniceni-po-prohranem-tretim-soudnim-procesu/
https://www.uspesna-lecba.cz/co-se-vas-tyka/proc-je-delka-zivota-ve-spojenych-statech-nizsi-nez-na-kube-nebo-ve-slovinsku/
https://www.uspesna-lecba.cz/devastujici-efekt-glutamanu-a-aspartmu/spolecnost-monsanto-bayer-celi-financnimu-zniceni-po-prohranem-tretim-soudnim-procesu/
https://www.uspesna-lecba.cz/devastujici-efekt-glutamanu-a-aspartmu/spolecnost-monsanto-bayer-celi-financnimu-zniceni-po-prohranem-tretim-soudnim-procesu/
https://www.uspesna-lecba.cz/devastujici-efekt-glutamanu-a-aspartmu/spolecnost-monsanto-bayer-celi-financnimu-zniceni-po-prohranem-tretim-soudnim-procesu/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/diagnostiku-infekcnich-nemoci-je-nutne-neodkladne-vratit-do-ruku-kvalifikovanych-lekaru/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/diagnostiku-infekcnich-nemoci-je-nutne-neodkladne-vratit-do-ruku-kvalifikovanych-lekaru/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/remdesivir-je-predrazene-pozlatko-stary-lek-za-par-korun-vyleci-koronavirus-spolehliveji-rika-cesky-epidemiolog/
https://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/remdesivir-je-predrazene-pozlatko-stary-lek-za-par-korun-vyleci-koronavirus-spolehliveji-rika-cesky-epidemiolog/
https://www.uspesna-lecba.cz/rakovina/na-kube-vyvinuli-lek-na-rakovinu-plic-v-cene-1-dolaru-za-davku-my-ho-mit-nemuzeme/
https://www.uspesna-lecba.cz/rakovina/na-kube-vyvinuli-lek-na-rakovinu-plic-v-cene-1-dolaru-za-davku-my-ho-mit-nemuzeme/
https://www.uspesna-lecba.cz/ockovani-vakcinami-hpv/pracovnici-americke-nemocnice-odmitli-vakcinu-na-covid-19-je-tu-prilis-mnoho-neduvery/


 

ZPRÁVY Z NRZP V ČR 
 
 
 
 

„Vážení přátelé, 

dnes schválila Poslanecká sněmovna Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Jsme poslední Evropskou zemí, která Opční protokol schválila. NRZP ČR, společně se zmocněnkyní vlády pro 

lidská práva paní profesorkou Helenou Válkovou, vyvinuly velké úsilí k tomu, aby konečně byl Opční protokol 

schválen, což se dnešním dnem podařilo. Opční protokol je důležitý k tomu, aby se lidé se zdravotním postižením 

mohli účinněji bránit diskriminaci a obhajovat svoje zájmy, pokud neuspějí u orgánů svého státu. Lidé, kteří 

neuspějí se svými neoprávněnými požadavky u orgánů svého státu, mohou podat stížnost k Výboru OSN, který byl 

ustaven k naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé, dnes jednal Republikový výbor NRZP ČR a přijal Prohlášení k poslaneckému návrhu novely 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143. Prohlášení RV NRZP ČR vám posíláme v 

úplném znění v odkaze pod textem. 

 

Vážení přátelé, 

oznamujeme vám, že předávání cen MOSTY bylo definitivně přesunuto na čtvrtek 16. září 2021 od 15 hodin. 

Předávání cen se uskuteční v Domě kultury města Ostravy. 

Předsednictvo NRZP ČR se rozhodlo k posunutí data předávání cen Mosty z 17. 6. 2021 na 16. 9. 2021, protože 

není zcela jisté, jak bude v měsíci červnu vypadat situace s koronavirem. Nemáme jistotu, zda v červnu se budou 

moci konat hromadné akce za účasti více než 100 osob. Tuto jistotu nám dnes nikdo nedá. Předpokládáme, že 

v měsíci září by situace již měla být taková, že nebude povinné testování, ani nošení roušek. Chtěli bychom, aby se 

akce mohla konat zcela standardním způsobem, bez nějakých omezení, tak abychom si všichni tuto slavnostní 

chvíli užili. O podrobnostech akce vás budeme v průběhu dalších měsíců informovat. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Vážení přátelé, 

na následujícím odkaze: http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-

dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2 najdete komplexní informace Sdružení 

ambulantních specialistů o.s. o očkování chronických pacientů proti koronaviru. Tyto informace byly 

aktualizovány ke dni 14. 4. 2021. 

Dále jsme obdrželi poznámky vedení Sdružení ambulantních specialistů k tomu, jak mají pacienti postupovat, 

protože se často dostávají do situace, kdy pacienti s přednostním očkováním neobdrží kód od svého ambulantního 

lékaře s tím, že ambulantní specialista nemá čas pro vydání kódu. Zde je přesný přepis poznámek SAS: 

Poznámka vedení SAS k informaci pro pacienty výše: 

I na nás se denně obracejí pacienti s žádostí, jak získat kód, pokud jim ho nechce vydat jejich ambulantní 

specialista nebo lékař pracující v nemocniční ambulanci, k nimž pravidelně docházejí na kontroly se svým 

chronickým onemocněním, které je uvedené v seznamu diagnóz výše. 

 Všichni tito lékaři kód již dostali nebo do 12. 4. 2021 dostanou, případně jej dostanou do 24 hodin od doby, kdy si 

o něj požádají výše popsaným způsobem. 

 Je na nich, jakou techniku distribuce těchto kódů svým pacientům zvolí. 

 Pokud Vám některý z nich řekl, že např. v rámci své vysoké pracovní zátěže kódy rozdávat nebude, SAS nemá 

žádnou možnost jej k tomu jakkoli nutit. 

 V takovém případě doporučujeme obrátit se na svého praktického lékaře s žádostí o radu, za kterým jiným 

ambulantním specialistou je možné s žádostí o kód zajít a tento získat. 

 Tímto se nijak nesnažíme zpochybňovat vysokou pracovní zátěž mnoha našich kolegů a ani skutečnost, že samotná 

práce spojená s distribucí kódů není nijak zaplacená. Sami ale včasnou proočkovanost našich pacientů považujeme 

za pro ně velmi důležitou, proto na tom (také zadarmo) rádi spolupracujeme. 

  

Vážení přátelé, doufáme, že vám tyto informace pomohou k získání kódu, abyste se mohli včas registrovat.  

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2
http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2


INFORMACE Č.: 31 – 2021 (POSLANECKÁ SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVELU 

ZÁKONA Č. 329/2011 SB.) 

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo 

ZTP/P po vypršení stanovené doby. 

Návrh zákona, který podali poslanci Vít Kaňkovský, Václav Klaus a další, byl původně vypracován Národní radou osob se 

zdravotním postižením ČR, v reakci na situaci, kdy musí žadatel, ač je jeho zdravotní stav neměnný, projít novým posouzením 

u posudkového lékaře OSSZ, při žádosti o prodloužení platnosti. Tím dochází k velmi výraznému a naprosto zbytečnému 

prodloužení vystavení nového průkazu. 

Praxe způsobuje, že u žadatelů o prodloužení platnosti průkazu situace, kdy se při skončení platnosti jejich původního průkazu 

musí obejít, někdy 3 až 4 měsíce zcela bez průkazu. To působí držitelům průkazu značné problémy především v jejich dopravě 

(slevy na jízdném, parkovací průkaz, apod.), ale i v dalších situacích. 

Novela zákona obsahuje výčet zdravotních stavů, u kterých nebude požadováno opětovné posouzení posudkovým lékařem při 

žádosti o prodloužení platnosti průkazu. To znamená, že průkaz s prodlouženou platností bude vydán velmi rychle, maximálně 

do jednoho měsíce. Jedná se o zdravotní stavy, například anatomické ztráty končetin, nebo části končetin, větší ztráty sluchu, 

zraku, ztráta funkčnosti končetin, střední těžká nebo hluboká mentální retardace, ztráta duševní kompetence, některá další 

neurodegenerativní postižení. 

Schválený návrh zákona obsahuje také úpravy, které se týkají postupu v případě koupi vozidla, k níž došlo před rozhodnutím o 

příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. V případech, kdy cena pořízeného vozidla byla nižší, než by 

byla výše příspěvku, bude výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla stanovena na výši pořizovací 

ceny vozidla. Podle současně platné právní úpravy je nezbytné poskytnout příspěvek i v situaci, kdy je známá pořizovací cena 

vozidla a tato je nižší než výše příspěvku. Následně nastává povinnost vrácení poměrné části příspěvku, což je administrativně 

zatěžující a nákladné pro krajskou pobočku i pro klienta. 

Návrh také doplňuje možnost zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této formě zastoupení 

bylo soudem rozhodnuto. Navrhuje se zjednodušení a zefektivnění řízení v případech hospitalizace příjemců příspěvku na 

mobilitu. Návrh bude mít pozitivní dopady na krajské pobočky (administrativní zjednodušení) i na příjemce příspěvku na 

mobilitu – osoby se zdravotním postižením. 

Schválenou novelu zákona musí ještě projednat Senát. NRZP ČR nepředpokládá, že by Senát zákon neschválil. 

 

ZPRÁVY Z STP PRAHA 

 

Příspěvek na řidičáky pro handicapované 

Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu 

ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. 

Uzávěrka žádostí je 15. dubna 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným postižením s průkazem 

ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní 

automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí 

složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na 

stránkách https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit nebo https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-

neridit. Zdroj: Helpnet.cz 

Je důležité kontrolovat si doby důchodového pojištění 
Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k 

nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité. 

Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění 

podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení 

důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit
https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit


informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace 

případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. Více informací najdete na 

stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-

nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-. Zdroj: ČSSZ 

 
V pátek 12. března 2021 uplynul rok od zavedení prvního nouzového stavu v České republice. Společná iniciativa tří 

organizací (Centra LOCIKA, Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy) chce upozornit na psychické dopady 

covidového provizoria a povzbudit veřejnost k péči o sebe sama a své okolí. Šest bodů proti bezmoci - šest obyčejných 

věcí, které fungují, a které může kdokoliv z nás okamžitě začít dělat a bojovat tak proti bezmoci a apatii. Dobrá komunikace,  

pěstování vlastní odolnosti, ale třeba i obyčejné objetí nám mohou pomoci snížit stres a zvládnout současnou situaci. K 

iniciativě zMůžeš víc vznikla webová stránka www.zmuzesvic.cz, kde kromě šesti “bodů proti bezmoci” najdou lidé inspiraci, 

co můžou dělat pro sebe a své okolí. Iniciativa je otevřená všem, kteří chtějí přidat další nápady a podněty. Zdroj: Holubí 

pošta 

 
Příspěvek na řidičáky pro handicapované – další kolo 
Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu 

ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. 

Uzávěrka žádostí je v tomto kole do 15. května 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným 

postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap 

umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a 

budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na 

stránkách https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-neridit nebo https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-

fondy/Skoda-Neridit. Zdroj: CZEPA 

 
 

Vozíčkáři zaparkují snadněji 

Sněmovna schválila novelu zákona o silničním provozu a s ní i dvoubodový postih neoprávněného parkování na 

parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Prosadil se i návrh, podle kterého bude možné odtáhnout 

vozidla stojící neoprávněně na chodníku. Týká se i kol a koloběžek. I tato zdánlivá drobnost vozíčkářům pomůže. Takto 

stojící vozidla totiž často brání využití nájezdu, který umožňuje vjezd vozíčkáře na chodník. Více 

informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vozickari-zaparkuji-

snadneji?fbclid=IwAR1sMKLjq6g0QIWgWkfBisDluDoOUhdlgtV3fwhZ6antu828ZDQA-4cgRMM. Zdroj: CZEPA 

 

 

Jak správně chodit o berlích a holi 

Správný stereotyp chůze o berlích 
Nejdříve si musíme nastavit správnou výšku berlí. Vycházíme z napřímeného stoje, mírně ohneme loket a berle opřeme přímo 

do podlahy (při volně spuštěných rukou by výška zápěstí měla korespondovat a madlem hole). 

Chůze po rovině s berlemi s přísunem 
Napřímený stoj, berle opřeme před sebe, mezi berle vsunem nemocnou končetinu a pak zdravou předsuneme mírně před 

úroveň berlí. Opakujeme a udržujeme napřímený stoj, pohled do dálky, sledujeme terén okolo. 

Střídavá chůze při plné zátěži s berlemi 

Nejprve položíme berli v pravé ruce před sebe a součastně s ní jde levá noha. Následuje levá ruka s berlí a pravá noha. 

Chodíme vždy přes patu ne přes špičku. Udržujeme vzpřímený stoj a pohled do dálky. 

Chůze ze schodů dolů s berlemi 

Berle opřeme o schod pod vámi, mezi ně vložíme nemocnou dolní končetinu a přisuneme zdravou, opakujeme.  

Chůze do schodů o berlích 

Zdravou končetinu položíme na schod před námi. Opřeme se o berle a začneme přitahovat nemocnou nohu směrem ke zdravé. 

Nemocnou nohu položte na schod. Berle opřete o schod, na kterém stojíte oběma končetinami a tímto způsobem pokračujte 

v chůzi 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-
https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-
http://www.zmuzesvic.cz/
https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-neridit
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit
https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit
https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vozickari-zaparkuji-snadneji?fbclid=IwAR1sMKLjq6g0QIWgWkfBisDluDoOUhdlgtV3fwhZ6antu828ZDQA-4cgRMM
https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vozickari-zaparkuji-snadneji?fbclid=IwAR1sMKLjq6g0QIWgWkfBisDluDoOUhdlgtV3fwhZ6antu828ZDQA-4cgRMM


Chůze ze schodů pomocí zábradlí jedné berle a hole 

Odložíme 1 berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod a k ní přidáme berli před vámi, opřeme se o berli a 

přitáhneme nemocnou nohu ke zdravé, hůl nebo berli opřeme o schod před námi, pak jde nemocná dolní končetina a přisuneme 

zdravou. 

Chůze ze schodů pomocí zábradlí o jedné berli nebo hole 

Odložíme berli, chytneme se zábradlí, zdravou nohu položíme na schod před vámi. Opřeme se o berli (hůl) a přitáhneme 

nemocnou nohu směrem ke zdravé. Nemocnou nohu položte na schod. Berli (hůl) opřete o schod, na kterém stojíte oběma 

končetinami. 

Chůze o holi 

Vždy musíme držet hůl v ruce zdravé strany těla. Opřeme hůl před sebe, pak uděláme krok nemocnou dolní končetinou a pak 

uděláme krok zdravou nohou (stejně dlouhý), opakujeme. 

 

 

Očkování osob s chronickým onemocněním  
 

Jak funguje očkování vážně nemocných osob? Kde a kdy se mohou nechat  očkovat?  

 Informace v českém znakovém jazyce naleznete na  YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví .  

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem (seznamy diagnóz a zdravotních 

stavů níže),  můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst :  

1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použit ím unikátního kódu od 

vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte  nebo 

2. u vašeho prakt ického lékaře 

1. OČKOVACÍ MÍSTO PŘES  CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM  

KDO:  

 osoby starší 16 let  s chronickým onemocněním – 1.  skupina 
 osoby starší 16 let s chronickým onemocněním – 2.  skupina  –  od 12. dubna 2021  

 osoby starší 70 let 

 osoby starší 65 let  –  od 14. dubna 2021  

JAK SE PŘIHLÁSIT : Regist rací přes centrální rezervační systém (více v článku o centrálním rezervačním 

systému) k očkování na očkovacím místě.  Osoby s chronickým onemocněním zadávají do regist račního 

formuláře  kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož 

péči se nachází,  na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě 

dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou . 

Osoby s chronickým onemocněním mezi 16 -18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou 

Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.  

Více informací  v samostatném článku o očkování  na očkovacím místě.  

OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM – 2. SKUPINA (registrace jsou možné 

pouze od 12. 4. do 15. 5. 2021) 

https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#O%C4%8CM
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#O%C4%8CM
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#VPL
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#chronici%201
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108#chronici%202
https://registrace.mzcr.cz/
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109


vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová 

porucha chování nebo porucha mobility, která 

významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo 

dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. 

nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod. 

 psychot ické poruchy (F2x –  schizofrenie,  

schizoafekt ivní porucha, porucha s bludy)  

 jedinci s poruchami vývoje intelektu 

(mentální retardace) a osoby s poruchami 

aut ist ického spektra (PAS)  

 pacient i s demencí  

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem 

závažného průběhu onemocnění covid-19 

u vzácných onemocnění po dohodě s 

příslušným partnerským pracovištěm Evropských 

referenčních center, přičemž jako orientační 

doporučení lze použít  metodiku 

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní 

systém (pacient je v péči specializované ambulance) 

 pacient i se závažnými pr imárními 

imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni 

pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. 

nebo i.v.  v dávce odpovídající subst itučnímu 

dávkování 

 pacient i se závažnými pr imárními 

imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni 

dlouhodobou profylakt ickou léčbou ant ibio t iky  

 pacient i se závažnými chronickými 

zánět livými revmatickými onemocněními,  kter á 

vyžadují dlouhodobé podávání 

imunosupresivních léků  

 pacient i s těžkými formami idiopat ických 

střevních zánět livých onemocnění (IBD)  

 pacient i s HIV infekcí s laboratorně 

potvrzenou poruchou buněčné imunity  

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z 

jedné z výše uvedených kategorií 
až v další fázi 

Komu byly kódy zaslány?  

Z Národního regist ru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) byl sestaven seznam poskytovatelů 

poskytujících péči v  níže uvedených oborech:  

Alergologie a klinická 

imunologie 
Dětská neurologie 

Hematologie a 

transfuzní lékařství 
Neurologie 

https://www.mzcr.cz/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni/
https://www.mzcr.cz/evropska-referencni-sit-pro-vzacna-onemocneni/
https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf


Angiologie 
Dětská onkologie a 

hematologie 
Infekční lékařství Onkogynekologie 

Dětská a dorostová 

psychiatrie 
Dětská pneumologie 

Intervenční 

kardiologie 
Onkourologie 

Dětská endokrino logie a 

diabetologie  

Dětská revmatologie Kardiologie 
Pneumologie a 

ftizeologie 

Dětská gastroenterologie 

a hepatologie  

Dětská urologie Klinická onkologie Psychiatrie 

Dětská kardiologie 
Endokrinologie a 

diabetologie 
Klinická psychologie Revmatologie 

Dětská klinická psychologie Gastroenterologie Lékařská genetika Urologie 

Dětská nefrologie Gerontopsychiatrie Nefrologie Vnitřní lékařství 

Co dělat, když mému ošetřujícímu lékaři kód nepřišel?  

Nejprve prosím vyčkejte. Rozeslání kódů lékařem může chvíli t rvat . Pokud zjist íte , že Váš lékař kódy 

zat ím neobdržel,  měl by si zkontrolovat  e -mailovou adresu, kterou má uvedenou v NRPZS zadanou pro 

komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a stat ist iky ČR včetně složky s  nevyžádanou poštou 

(spam). V případě, že mu e-mail opravdu nepřišel,  nechť kontaktuje sekretariát Sdružení Ambulantních 

Specialistů, o.s. na  e-mailové adrese  sasp@sasp.cz s žádost í o zařazení na seznam.  

2. PRAKTICKÝ LÉKAŘ  

Prakt ičt í lékař i se do očkování zapojují  postupně v závislost i na dostupnost i očkovacích látek . 

KDO: 

 pacient i,  u nichž lékař vyhodnot í,  že jejich  riziko vážného průběhu  covid-19 je obdobné riziku u 

osob starších 70 let  – pacient i s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým r izikem těžkého průběhu covid -

19* 

 osoby starší 70 let  

 osoby starší 65 let  –  od 14. dubna 2021  

mailto:sasp@sasp.cz


Tato možnost je pro pacienty,  kteří nejsou očkováni jinde a zat ím nejsou regist rovaní  přes centrální 

rezervační systém na očkovací místo.  

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni,  žádáme o nerušení registrací a rezervací 

termínů  na očkovacích místech. Je t ím narušena dist ribuce očkovacích látek a může dojít  k jejich 

nespotřebování a znehodnocení.  

 *Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid -19 

1. 
Hematoonkologičt í pacient i mimo interval intenzivní terapie; hematologičt í pacient i s 

imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií.  

Definit ivní vhodnost  vakcinace posoudí vakcinující lékař  nebo specialista hematolog.  

2. 
Pacient i se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována prot inádorová léčba nebo 

byla ukončena před méně než 12 měsíci.  U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci 

prot i covid-19 vyžádat doporučení onkologa.  

3. 
Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient  je v péči specializované 

ambulance, např. srdeční selháni,  ischemická choroba srdeční,  chlopenní vady, 

kardiomyopat ie,  onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii) .  

4. 
Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient  je v péči spec ializované ambulance nebo je 

léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).  

5. Pacient i s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.  

6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).  

7. Vysoký krevní t lak léčený dvěma nebo více farmaky.  

8. 
Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu 

covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči 

specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení. 

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit  do ordinace 

prakt ického lékaře,  může je prakt ický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.  

JAK SE PŘIHLÁSIT:  Prakt ický lékař osoby akt ivně vyzve/zájemce prakt ického lékaře osloví  

 

 

 



+ 

DENNÍ STACIONÁŘ DOKSY 

 

Jste stále pracovně aktivní, a přesto se staráte o své rodiče či prarodiče? Potřebuje pomoc se zajištěním péče o 

seniora v době, kdy jste v zaměstnání?  

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, naše služba vám velmi ráda nabídne pomocnou ruku.  

POSLÁNÍ:  

Denní stacionář poskytuje podporu a péči seniorům od 65 let, z důvodů snížené soběstačnosti způsobené věkem 

a zhoršeným zdravotním stavem, kteří nejsou schopni sami setrvat ve svém domácím prostředí. Pomáháme 

seniorům vytvářet nebo udržovat sociální vztahy a sociální dovednosti. Snažíme se udržet kvalitu života 

a podporujeme navazování společenských kontaktů.  

V rámci služby zajišťujeme stravu pro klienty.  

SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE jsou vám k dispozici od pondělí do pátku vždy v čase od 7:00 do 16:00 hod.  

 

Bližší informace Vám od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:00 hodin podá vedoucí denního 

stacionáře Bc. Kateřina Moudrá na telefonním čísle 722 033 383.  

 

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem a městem Doksy. 

 

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Doksy 

                           JE SLUŽBA URČENÁ NÁSLEDUJÍCÍMU OKRUHU OSOB  

 

                                                                                                                         

     senioři                OZP        chronicky nemocní                rodiny s dětmi  

….NÁCHÁZEJÍCÍH SE V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.  



 

CÍLEM SLUŽBY JE POMOC A PODPORA PEČUJÍCÍM OSOBÁM A OSOBÁM VYŽADUJÍCÍCH PÉČI VE 

SVÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ.  

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNÁ DENNĚ OD 7:00 DO 22:00 (VČETNĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ) V DOMÁCÍM 

PROSTŘEDÍ.  

NABÍZÍME POMOC A PODPORU PŘI :  

 ZAJIŠTĚNÍ STRAVY -  donáška obědů  

 PROVÁDĚNÍ OSOBNÍ HYGIENY – celková koupel  

 ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI  – úklid, nákupy, praní a žehlení prádla  

 VYCHÁZKÁCH – doprovod k lékaři, na úřady či jen tak do přírody   

Bližší informace Vám od pondělí do pátku v době od 7:00 do 16:00 hod. sdělí vedoucí služby a sociální pracovnice 

na tel. 702 148 907, 722 033 383.  

Můžete nás navštívit adresa: Panská 953, Doksy (Dům s pečovatelskou službou) či navštívit naše webové stránky 

www.dpsdoksy.cz, kde naleznete formulář k žádosti o poskytování služby.  

Provoz sociální služby je finančně podporován Libereckým krajem a městem Doksy. 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Konec války v Evropě 
S postupem roku 1945 byli Němci stále více a více zatlačováni ze všech stran. Po osvobození severní Itálie byl partyzány zajat 

a popraven B. Mussolini (byl pověšen za nohy). Na jaře 1945 Spojenci překročili přes uchráněný nepoškozený most u 

Remagenu Rýn. 25. dubna 1945 se na Labi (Elbe) u města Organ setkala americká a ruská armáda. 

Rudá armáda se nacházela 60 kilometrů od Berlína již v únoru 1945, aby po měsíci a půl pečlivých příprav začala s berlínskou 

operací. Válečné velení v Německu se již dostalo zcela mimo realitu – Hitler plánoval s neexistujícími divizemi, do zbraně 

povolával děti a starce. Ani ti však Berlín před Rusy neuchránili. Dobytí Berlína mělo symbolický význam; zároveň to však 

byla jakási fašistická pevnost – ve svém podzemním bunkru tam sídlil sám Hitler, ve městě bylo dalších 600 tisíc vojáků. 

Přesila Rudé armády byla však značná. 

30. dubna 1945 jmenoval Hitler svého zástupce – admirála Karla Dönitze[1] – svým zástupcem. Společně s Evou Braunovou, 

se kterou se dvě hodiny před svojí smrtí oženil, spáchal Adolf Hitler sebevraždu. Adolf Hitler se střelil do hlavy, Eva Hitlerová 

vypila jed. 

2. května 1945 byl Berlín dobyt, nad troskami Reichstagu byl vyvěšen rudý prapor. Vládě Karla Dönitze se nepodařilo uzavřít 

se západními Spojenci separátní mír a nakonec mu nezbylo než přistoupit na všeobecnou a bezpodmínečnou kapitulaci. 

Kapitulace byla podepsána 7. května 1945 ve francouzské Remeši a na žádost Stalina znovu 9. května v Berlíně. Vstoupila 

v platnost o půlnoci z 8. na 9. května 1945. 

NÁLET NA PRAHU 

Pro obyvatele Prahy byl nálet, který se odehrál na Popeleční středu 14. února 1945, fatální.  Ve dnech 13. až 15. února bylo 

naplánováno bombardování Drážďan, které byly považovány za velice důležitý železniční uzel. Během toho bombardování 

bylo toto město na Labi totálně zničeno. Hašení se zúčastnila i část pražských hasičů, kteří pak naléhavě chyběli při hašení 

hořící Prahy. Během tohoto bombardování část amerických bombardérů ze sestavy 1st Air division, jejichž cílem měly být 

Drážďany, případně jako náhradní cíle Saská Kamenice (Chemnitz) či Kassel, svrhla své bomby neplánovaně na území Čech.  

Náletu se v den, kdy se v USA slavil svátek sv. Valentina, zúčastnilo 62 Létajících pevností B-17, každá vyzbrojena šestnácti 

pětisetliberními (227 kg) bombami. Bombardéry startovaly z britského letiště Nuthampstead, ale kvůli velice špatnému počasí 

se start oproti původnímu plánu o hodinu zpozdil. Letadla nalétávající na Prahu položila koberec směrem od Radlic přes Nové 

Město a Vinohrady až téměř k nákladovému nádraží na Žižkově. K velkému počtu zabitých občanů došlo i proto, že se nálet 

uskutečnil v šestém roce války, během níž se konal bezpočet planých poplachů. Z tohoto důvodu houkání protileteckých sirén 

nebrali Pražané dostatečně vážně. 

http://www.dpsdoksy.cz/
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Při náletu bylo zabito 701 lidí. Počet zraněných osob dosáhl výše 1184. Bylo zničeno 68 domů, 88 velmi těžce poškozeno, 168 

těžce poškozeno a 2351 poškozeno lehce. Nejhůře byly postiženy Vinohrady, kde nálet srovnal se zemí 21 domů, 41 poškodil 

velmi těžce, 59 těžce a 1037 lehce. Na Novém Městě bylo 21 domů zničeno úplně, 33 bylo velmi těžce poškozeno, 61 těžce a 

465 lehce. 

Nejvíce postiženou pražskou čtvrtí tímto náletem byly Královské Vinohrady, nevyjímaje ani slavnou vilu M. Gröbeho či 

největší pražskou synagogu v Sázavské ulici nebo Emauzský klášter (Na Slovanech) s klášterním kostelem Panny Marie, 

svatého Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa.  

Následky náletu na tzv. Krvavou Popeleční středu se začaly odstraňovat bezprostředně po dopadu pum, přesto ještě ve druhé 

polovině šedesátých let probíhaly nejrůznější brigády a tzv. akce „Z“ na vyvezení sutin ze zbořenišť a výstavba nových domů. 

Naštěstí novostavby respektovaly stávající zástavbu a střídmou, nenápadnou architekturou doplnily proluky vzniklé 

bombardováním. 

Na Vinohradské třídě v troskách domu čp. 1254 /61 byly ještě na samém sklonku šedesátých let minulého století při odklízení 

ruin nalezeny v druhém sklepení pozůstatky 23 osob, které se ze sutin nepodařilo za války záchranářům vyprostit. 

Německá propaganda tragické následky atentátu samozřejmě okamžitě využila ve svůj prospěch. Na náměstí Míru se v kostele 

sv. Ludmily konal demonstrativní pohřeb 150 obětí náletu. K pozůstalým a k zúčastněné veřejnosti promluvil Karl-Hermann 

Frank, za nemocného protektorátního prezidenta Háchu prohovořil dr. rytíř Popelka a dále promluvili ministr Bienert, německý 

primátor Prahy dr. Pfitzner a český primátor dr. Říha. 

Bombardování posloužilo nejen nacistické, ale později i komunistické propagandě.  Po roce 1989 se objevily dokonce i 

nejrůznější konspirační teorie, ale pravdou zůstává, že bombardování Prahy bylo způsobeno navigačním omylem. Po celou 

dobu letu z Velké Británie panovala naprostá mlha a nárazový vítr o rychlosti kolem sta mil za hodinu, tedy 160 km/h. Kromě 

toho nastala porucha radaru na palubě vedoucího stroje. Praha sice nepatřila mezi zakázané cíle, ale toho dne rozhodně nebyla  

ani náhradním cílem pro shoz pum, pro případ, že by se nepodařil jejich shoz na primární cíl, tedy toho dne na Drážďany. Jsou 

dochována svědectví amerických pilotů, pořízena ještě v únoru 1945, kteří do vojenských protokolů uvedli, jak k omylu došlo. 

Řada členů osádek měla pochybnosti, zda bombarduje skutečně Drážďany, velitel formace je však odmítl. K omylu přispěla 

rovněž podobnost obou měst a jejich poloha po obou březích velké řeky i podobnost sbíhavosti železničních tratí směřujících 

do obou měst. Byly to tratě Saská Kamenice–Drážďany a Ústí nad Labem–Drážďany v Německu a u nás Plzeň–Praha a České 

Budějovice–Praha. 

Ironií osudu se naše hlavní město vyhnulo téměř po celé válečné období útrapám v podobě ostřelování, bojů či bombardování, 

ale zkázu mu přineslo až pár posledních měsíců na samém sklonku druhé světové války. 

Městská část u příležitosti 70. výročí tragické události umístila na budovu Všeobecné fakultní nemocnice pamětní desku k 

uctění obětí (autor P. Císařovský), u níž se 14. února každoročně koná pietní akt.  Praha 2 vydala také publikaci Popel 

Popeleční středy se vzpomínkami pamětníků a dobovými fotografiemi. V Krytu Folimanka je instalována výstava 

připomínající tragickou událost. Také na dalších místech v Praze 2 lze nalézt pamětní desky obětí náletu, např. manželé Vlasta 

a Otakar Štáflovi v Mánesově ulici, Ladislav Polák v Apolinářské ulici. Jednou z obětí byla i Eva Ladová, dcera malíře Josefa 

Lady.  

 

Situace v Česku 
5. května 1945 vypuklo povstání v Praze. Důležitou roli měla Česká národní rada – Albert Pražák, Josef 

Smrkovský. V Praze působila různá velitelství – nebyl žádný hlavní velitel – angažovali se bývalí důstojníci – 

například velitelství Bartoš v Bartolomějské ulici. 

Na volání Pražského rozhlasu přišli 6. / 7. května na pomoc Praze Vlasovci (Ruská osvobozenecká armáda – POA, 

původně Rusové, kteří se přidali k Němců, pro boj s SSSR), kteří svojí účastí na Pražském povstání chtěli vykoupit 

svoji vinu. Snažili se podepsat smlouvu o tom, že pomohli a nejsou zrádci, ale neuspěli. Část z Vlasovců skončila 

v americkém zajetí (vydáni do SSSR), část v ruském (popravena), Vlasov byl popraven v Moskvě. 

Němci se snažili, podobně jako ve všech oblastech, kam mířila Rudá armáda, dostat na západ – měli strach z Rudé 

armády, dobrovolně vstupovali do amerického zajetí. Během bojů o Prahu byla zničena část staroměstské radnice – 

dodnes nebyla znovu postavena. 

6. května 1945 vstoupili Američané do Plzně – tento postup souvisel i s obavami amerického velení z existence 

hitlerovi alpské pevnosti. Američané se snažili domluvit s Rusy a jít na pomoc Praze, ale na žádost SSSR 
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Eisenhower respektoval dohodu s Antonovem a přenechal Prahu Rusům – tím ovšem také Československo na 

dalších čtyřiačtyřicet let. 

9. května 1945 vrcholí pražská operace, tj. přesun Rudé armády z Berlína přes Drážďany do Prahy. Ráno přijely do 

Prahy ruské tanky a dokončily osvobození Československa. Poslední výstřely v ČSR padly 11. a 12. května 1945 u 

Příbrami – 11. 5. v Milíně a Slivicích, 12. 5. v Čimelicích. 

 

LIDICE 

Lidice (německy Liditz) jsou obec ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, v těsné blízkosti Buštěhradu, poblíž 

Kladna. Za druhé světové války, dne 10. června 1942, byla obec vyhlazena německými nacisty v rámci heydrichiády. Po válce 

byl na místě starých Lidic zřízen památník obětem s muzeem připomínající tuto tragédii a obec obnovena o několik set metrů 

dále. Žije zde 579[1] obyvatel. 

Historie obce 

Nejstarší zmínka o vsi pochází z roku 1318. Po celá staletí byly Lidice obyčejnou nevelkou zemědělskou vsí v mělkém údolí 

Lidického potoka, příslušející k buštěhradskému panství. Nejvýznamnější památkou a dominantou obce byl barokní farní 

kostel sv. Martina. Významnější nárůst obce přišel až s rozvojem hornictví a hutnictví na Kladensku ve 2. polovině 19. století. 

Ve vsi Lidice (512 obyvatel, poštovna, katolický kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 3 hostince, kolář, 

kovář, krejčí, mlýn, obuvník, povozník, 8 rolníků, 3 obchody se smíšeným zbožím, trafika, obchod s uhlím 

Vyhlazení obce 

Po atentátu na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 byly Lidice v rámci represí 

nazývaných heydrichiáda vybrány nacistickým vedením pro exemplární kolektivní trest. Výběr Lidic byl v podstatě náhodný, 

podezření na spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo z nevýznamného a neprokázaného podezření. Došlo 

k vyhlazení Lidic – srovnání obce čítající 104 domů s 503 obyvateli se zemí, obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do 

koncentračních táborů, menší část dětí byla určena k poněmčení v Říši. Lidickou tragédii nepřežilo celkem 192 mužů, 60 žen, 

88 dětí. Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí 

Zrušení obce po vyhlazení 

Obec byla zrušena a její katastr připojen rozhodnutím ministerstva vnitra ze 6. července 1942 nejprve k sousední Hřebči, avšak 

6. srpna 1942 ministerstvo vnitra vydalo nové rozhodnutí, jímž území obce Lidice připojilo k Buštěhradu. 

Nové Lidice 

Po druhé světové válce byla obec obnovena, z pietních důvodů ale byla nově postavena na jiném místě nedaleko od obce 

původní, na původním místě se dnes nachází Památník Lidice. 

Alexej Petrovič MARESJEV(20. května 1916-19. května 2001) pilot a voják 

Ocenění Řád rudého praporu (1942),Leninův řád (1943),Hrdina Sovětského svazu (1943),Zlatá hvězda Hrdiny SSSR (1943), 

Řád přátelství mezi národy (1976) 

Alexej Petrovič Maresjev (rusky:                             ; 20. května 1916 – 19. května 2001) byl legendární sovětský 

pilot z doby Velké vlastenecké války, který bojoval jako stíhač i po amputaci obou nohou. V literárním zpracování bylo jeho 

příjmení pozměněno na Meresjev. 

Život 

Narodil se 20. května 1916 v Kamyšině. Do armády vstoupil v roce 1937. V roce 1940 absolvoval sovětskou leteckou 

vojenskou školu. V srpnu 1941 začal létat jako vojenský stíhač. Měl na svém kontě čtyři sestřelená německá letadla, když byl 

sám v březnu 1942 sestřelen nedaleko města Staraja Russa. Po pádu stroje se ocitl těžce raněný v nepřátelském týlu. Přesto se 

rozhodl vrátit se sám na území kontrolované sovětskou armádou. Cesta zpět trvala celých 18 dnů. Jeho zranění se zhoršila tak,  

že po návratu mu musely být pod kolenem obě nohy amputovány. 



Maresjev udělal všechno pro to, aby se mohl i s amputovanýma nohama vrátit k létání. Po ročním úsilí se naučil ovládat své 

protézy tak, že se mohl v červnu 1943 vrátit do činné služby.Během vzdušných soubojů v srpnu 1943 sestřelil tři německá 

letadla Focke-Wulf Fw 190. Celkem absolvoval 86 vzdušných soubojů, při kterých sestřelil 11 bojových letadel; mj. se 

zúčastnil i bitvy o Kursk. 24. srpna 1943 byl vyznamenán Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu, nejvyšším vyznamenáním 

SSSR. V roce 1944 vstoupil Maresjev do KSSS a o dva roky později opustil armádu. 

V roce 1952 absolvoval Maresjev Vysokou školu politickou, následně se věnoval práci ve výboru válečných veteránů a stal se 

členem Nejvyššího sovětu SSSR. Byl vyznamenán Leninovým řádem, Řádem Říjnové revoluce, Řádem práce, Řádem Rudé 

hvězdy a celou řadou dalších vyznamenání. 

Zemřel na zástavu srdce několik hodin před oficiální oslavou svých 85. narozenin. 

 

Ivan Nikitovič KOŽEDUB 

Ivan Nikitovič Kožedub (ukrajinsky І  н           К ж дуб, rusky И  н Н         К ж дуб; 8. června 1920, 

Obražijevka – 8. srpna 1991)[1] byl sovětský pilot a spojenecké letecké eso druhé světové války s 62 samostatnými 

sestřely[1][2] . Byl trojnásobným Hrdinou Sovětského svazu[1] a od roku 1985 byl maršálem letectva[1]. Z dalších 

vyznamenání obdržel Leninův řád, Řád rudého praporu (7×), Řád Alexandra Něvského, Řád Vlastenecké války 1. stupně, Řád 

rudé hvězdy (2×). 

Život 

Narodil se jako nejmladší z pěti děti v ukrajinské[3] rolnické rodině 8. června 1920 ve vesnici Obražijevka v Černigovské 

guernii v Ukrajinské SSR[4][5](dnes Sumská oblast. Později studoval na středním chemicko-technologickém učilišti. 

Navštěvoval aeroklub ve městě Šostka. 

Velká vlastenecká válka 

V roce 1940 nastoupil do Rudé armády. V roce 1941 absolvoval Čugujevské letecké učiliště a později zde sloužil jako letecký 

instruktor. Po vpádu nacistických vojsk byla letecká škola evakuována do Střední Asie. Zde létal na cvičných strojích U-2 a I-

16. 

Na frontu se mu podařilo dostat až po několika žádostech. V listopadu 1942 byl nakonec přidělen k 240. IAP v hodnosti staršij 

seržant a 26. března 1943 se poprvé zúčastnil v rámci Voroněžského frontu vzdušných bojů s nepřítelem nad kurským 

obloukem. Při tomto letu však po jeho stroji La-5 střílela vlastní protiletadlová obrana a tak se mu podařilo s problémy vrátit 

na základnu (podle jiných zdrojů[zdroj?] jej napadl německý Messerschmitt Bf 110). 

6., 7. a 8. července sestřelil po jednom nepřátelském Ju-87. Kožedub byl brzy povýšen do hodnosti mladšij lejtěnant, 9. 

července v jednom dni sestřelil dva stroje Messerschmitt Bf 109G a 16. července měl na svém kontě již 8 vítězství. V srpnu 

1943 byl pověřen velením letky. Během tohoto měsíce v leteckých soubojích zničil tři Bf 109G, jeden Ju 87 a 22. srpna nad 

Charkovem jeden Focke-Wulf Fw 190. V sérii úspěchů pokračoval 9. září, kdy mu za oběť padl jeden Bf 109G a 30. září další 

Ju 87. Velkých úspěchů dosáhl během bojů v oblasti Dněpru v polovině října 1943, kdy sestřelil v průběhu jedenácti dní 10 

nepřátelských strojů. Za celý měsíc říjen 1943 si připsal celkem 16 potvrzených sestřelů, včetně dvou bombardérů Heinkel He 

111. Koncem roku byl povýšen do hodnosti staršij lejtěnant a stal se velitelem 3. eskadrily. Pluk měl základnu na letišti 

Kirovabad a bojoval nad 2. ukrajinským frontem. 

Během prvního měsíce roku 1944 zvítězil Kožedub nad Bf 109G (16. ledna) a 30. ledna v jednom dni setřelil další Bf 109G a 

jeden Ju 87. 4. února 1944 mu byla udělena první hvězda Hrdiny Sovětského svazu. Na frontě v té době odlétal 146 misí a měl 

na kontě 31 potvrzených sestřelených nepřátelských letadel. Kožedubovým 32. a 33. sestřelem se staly 14. a 21. března 

střemhlavé bombardéry Ju 87. 11. dubna ve vzdušném boji porazil jeden Bf 109G, 19. dubna u Vulturulu He 111, 28. dubna 

severně od města Jassy Ju 87 a 29. dubna dva bitevníky Henschel Hs 129. 

Od 2. května 1944 bojoval Ivan Kožedub na stroji La-5FN (s číslem 14), vyrobeným za peníze, které státu poskytl kolchozník 

z Stalingradské oblasti Vasilij V. Koněv. Již druhý den na tomto stroji sestřelil Ju 87 a 31. května u Skuljanu Fw 190. Svého  

41. vítězství dosáhl Ivan Kožedub 1. června nad Ju 87, druhý den sestřelil Hs 129 a 3. června v jednom dni po třech Fw 190. 

Poslední sestřel u jednotky 240. IAP dosáhl 7. června. Jeho 46. obětí se v tento den stal stíhací letoun Bf 109G. Koncem června 

odevzdal svůj La-5FN č. 14 spolubojovníkovi K. A. Jevstignějevovi, který byl dvojnásobným Hrdinou SSSR, a následně byl 

přeložen k cvičnému pluku. Ale už v srpnu se stal zástupcem velitele 176. GIAP v hodnosti kapitan. Bojoval pak v rámci 3. 

pobaltského frontu. Prvních dvou potvrzených sestřelů u nové jednotky dosáhl 22. září (dva Fw 190) a 25. září sestřelil další 

„stodevadesátku“. Koncem léta 1944 byl pluk vyzbrojován novými stíhacími letouny Lavočkin La-7 a byl přemístěn k 1. 

běloruskému frontu. Následovalo další povýšení do hodnosti major. Kožedub získal stroj s číslem 27, na kterém létal až do 

konce války. Už 19. srpna roku 1944 mu byl za 256 misí a 48 sestřelů udělen 2. titul hrdiny SSSR.  



Při jednom z následujících bojových letů byl jeho stroj nad nepřátelským územím zasažen palbou, přičemž začala hořet 

palivová nádrž v křídle. V této situaci se rozhodl pro taran. Namířil svůj stroj k nejbližšímu nepřátelskému postavení, které 

zpozoroval a začal prudce klesat. Proud vzduchu však v té chvíli uhasil hořící křídlo. Okamžitě proto vyrovnal prudké piké a 

nakonec se se štěstím vrátil na základnu. 

Další úspěchy se dostavily během bojů v Polsku a Německu. 10. února ve vzduchu zlikvidoval svůj 50. nepřátelský letoun, Fw 

190D. 12. února 1945 při běžném hlídkovém letu nad frontou společně se svým „číslem“ V.  . Gromankovským zpozoroval 

13 nepřátelských letounů Fw-190. V následném boji bylo pět z nich sestřeleno, z toho tři sestřelil západně od Letschinu 

Kožedub. 19. února nad Odrou sestřelil německý proudový Messerschmitt Me 262 I./KG(J)54. V měsíci březnu porazil celkem 

šest Fw 190. Poslední dva sestřely (Fw 190) zaznamenal nad Berlínem 16. dubna 1945. 

Dodnes zůstává velmi kontroverzním tématem sestřel dvou amerických letounů P-51 Mustang v březnu 1945, kterými byl 

napaden, když se sestava sovětských strojů přiblížila k jednomu z amerických bombardovacích svazů. Sovětské La-7 byly totiž 

podobné německým Fw 190. V zapeklité situaci Kožedub nehodlal riskovat vlastní život a oba dotírající Mustangy sestřelil. 

Sestřely mu nebyly uznány ani zapsány do oficiálních záznamů. 

Setkání s Kožedubem a jeho pestře pomalovanou lavočkou číslo 27 se stalo osudným i pro americké piloty dvou P-51 

Mustang. Ti jej 22. dubna 1945 nad Německem napadli, když se přiblížil podle amerických „měřítek“ příliš blízko jednomu 

svazu létajících pevností. Bylo známo, že američtí letci nad Evropou nerozeznávali německá a spojenecká letadla, většinou 

pálili po všem, co nemělo americké výsostné znaky. S tím se setkali i čeští piloti na lavočkách během Slovenského národního 

povstání, kdy je několikrát Američané nad Slovenskem napadli. Během dvou minut se jeden Mustang rozprskl na kousky, z 

toho druhého pilot stačil vyskočit na padákuDruhou světovou válku Kožedub ukončil s více než 320 bojovými misemi a se 

svými 62 samostatnými sestřely ve 120 střetnutích se stal největším leteckým esem sovětských vzdušných sil, jakož i 

spojeneckých sil ve 2. světové válce. Třetí hvězdu hrdiny SSSR Kožedub dostal 18. srpna 1945, až po skončení bojů v Evropě. 

Celkově byl pokládán za skvělého letce, své úspěchy dosahoval podobně jako Hans-Joachim Marseille či George Beurling 

díky velké přesnosti střelby, často dokonce z velkých úhlů. 

Poválečné období 

I po válce sloužil v sovětském letectvu. Prošel výcvikem na proudových strojích MiG-15. V roce 1949 absolvoval Akademii 

vzdušných sil, v roce 1956 Akademii generálního štábu SSSR. Během války v Koreji velel 324. IAD.[1] Jemu však bojové lety 

nebyly povoleny. Během války letci jeho divize zlikvidovali údajně až 239 nepřátelských strojů. 

V letech 1964 až 1971 byl prvním zástupcem velitele letectva Moskevského vojenského okruhu. Od roku 1971 sloužil ve 

velení vzdušných sil. V roce 1978 byl převelen do komise generálních inspektorů ministerstva obrany SSSR. V roce 1985 Ivan 

Kožedub dosáhl hodnost maršála letectva. Byl členem prezídia DOSAAF a nejvyššího sovětu SSSR. 

Bohumír ŠMERAL(25. října 1880-8. května 1941) 

Profese novinář, politik a spisovatel.Bohumír Šmeral (25. října 1880 Třebíč – 8. května 1941 Moskva) byl rakouský a 

československý politik, novinář, předseda československé sociální demokracie, zakladatel Komunistické strany 

Československa a teoretik dělnického hnutí. 

Biografie 

Pocházel z rodiny učitele třebíčské měšťanské školy Jana Šmerala a jeho manželky Růženy. Absolvoval gymnázium v Třebíči 

a v letech 1898–1904 vystudoval práva na právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde byl 27. září 1904 

promován doktorem práv. Jeho promotorem byl Bohuslav Rieger. 

Politicky aktivní byl již za Rakouska-Uherska. Už od svých studentských let se angažoval v sociálně demokratické straně. Od 

roku 1908 byl redaktorem Práva lidu. Ve volbách do Říšské rady roku 1911 se stal poslancem Říšské rady (celostátní 

parlament), kam byl zvolen za okrsek Čechy 12. Ve vídeňském parlamentu setrval do zániku monarchie. 

Po odchodu T. G. Masaryka do exilu se angažoval v jeho odbojové organizaci maffii a policejní akci proti ní, známé jako 

knoflíková aféra. 

Byl přesvědčeným marxistou, jeho vize socialistického státu se zakládala na vytvoření parlamentní demokracie v rakouském 

soustátí (tzv. austromarxismus). Proto až do konce první světové války byl pro zachování Rakouska-Uherska a proti zřízení 

českého (československého) státu, za což byl kritizován i ve vlastní straně. V září 1918 se stal členem Socialistické rady 

(společný projekt sociálních demokratů a českých socialistů). Po založení republiky přestal veřejně vystupovat, odmítl účast v 

Revolučním národním shromáždění i ve vládě. 

Jeho vliv na tuzemskou politiku opět zesílil v roce 1920. Na jaře 1920 navštívil sovětské Rusko, kde jednal s V. I. Leninem. Po 

návratu do vlasti se postavil do čela „marxistické levice“. Šmeralova koncepce předpokládala vytvoření masové marxistické 

strany s převedením velké části členské základny stávající sociální demokracie. Důraz kladl na osvětu a výchovu dělníků. V 



době utváření komunistické levice v sociální demokracii byl jeho pozvolný postup kritizován některými radikálnějšími 

stoupenci revoluční levice. Po jednání kongresu druhé internacionály v červenci 1920 tlak na Šmerala zesílil. Měření sil 

nakonec nastalo v roce 1920 během prosincové generální stávky. V květnu 1921 se podílel na založení Komunistické strany 

Československa, na ustavujícím sjezdu se stal hlavním řečníkem a poté vůdčím představitelem. 

KSČ za působení Šmerala ve vedení strany nebyla plně nedemokratickou stranou, v organizačních otázkách a metodách 

politické práce navazoval Šmeral na české a středoevropské (předlitavské) tradice. Bolševizaci započal později Klement 

Gottwald, který patřil mezi hlavní kritiky Bohumíra Šmerala a v slovníku komunistického mezinárodního hnutí se objevil 

termín šmeralismus. 

V parlamentních volbách v roce 1920 získal poslanecké křeslo v Národním shromáždění za sociální demokracii, později přešel 

do KSČ. Mandát v parlamentních volbách v roce 1925 obhájil a v parlamentu setrval do konce funkčního období, tedy do roku 

1929. Tehdy jeho vliv v KSČ upadal V. sjezd KSČ roku 1929 ho poprvé nezvolil do Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa. Pracoval pak spíše v administrativě mezinárodního komunistického hnutí. Teprve v druhé polovině 30. let 

začal opět promlouvat i do domácích poměrů. V té době již ale nebyl nositelem vlastní politické koncepce a plně se podřizoval 

kurzu Gottwaldova vedení. 

V parlamentních volbách v roce 1935 získal senátorské křeslo v Národním shromáždění. V senátu setrval do prosince 1938, 

kdy jeho mandát zanikl v důsledku rozpuštění KSČ. Od druhé poloviny třicátých let přebýval převážně v zahraničí. V 

listopadu 1938 odjel do Moskvy, kde 8. května 1941 zemřel. Z jeho rodného domu v Třebíči bude Centrum tradiční lidové 

kultury. Od 4. prosince 2019 se Šmeralův rodný domek stal Centrem lidové kultury.  

Po druhé světové válce těžila KSČ ze Šmeralovy specifické československé cesty k socialismu, založené na myšlenkách nejen 

K. Marxe, ale i T. G. Masaryka a dalších. 

Dnes je po něm pojmenována knihovna KSČM v Praze, čtvrť města Mostu a několik ulic v českých městech. 

 

 

 

 

 

 

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.. Miroslavě SOŠKOVÉ, Drahomiře MRÁZOVÉ, 

Věře MATOUŠKOVÉ, Květuši SUDKOVÉ, Stanislavě BAROCHOVÉ, Boženě BEZDĚKOVÉ, Aleně 

KUDRNOVÉ, Haně FOREJTKOVÉ, Miloslavě HUDAKOVÉ, Mileně BŘEZINOVÉ. 
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