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CO PŘIPRAVUJEME 

Terénní arteterapie 

Stejně jako  v loňském roce chystáme pro zájemce terénní arteterapii. Tvoření v přírodě se bude konat 28. 7.,11. 8., 

25.8. 2021. Odjezd v 9.00 hod. od Komunitního centra v České Lípě. 

 Zájemci se mohou hlásit na tel.čísle 723594459, 606 161859. 

Masáže 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. připravilo na prázdninové měsíce klasické masáže. Probíhají 

v Komunitnim centru, Školní 2213 vždy v úterý a ve čtvrtek. 

 Zájemci o masáže se mohou hlásit na tel.č.726594459 ,606161859. 

Plavání a cvičení v bazénu 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípy o.p.s. oznamuje zájemcům, že má k dispozici vstupenky do 

bazénu. Zájemci si je mohou vyzvednou v Komunitnim centru, Školní 2213 vždy v úterý,středu,čtvrtek 

do 9.00 do 14. 00(vyjma dobu,kdy bude terénní arteterapie). 

Předem si zavolejte na tel. číslo 723594459, 606161859. 

 

Rekondiční pobyt 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá ve spolupráci s Místní organizací tělesně 

postižených  Česká Lípa rekondiční pobyt v penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech. Rekondiční pobyt 

se uskuteční v termínu 19. 9. – 26. 9. 2021. Cena pobytu je 3.700 pro členy MO TP Česká Lípa, 4.000 pro 

občany Českolipska a 4.600  pro ostatní. V ceně pobytu je zahrnuto cvičení na karimatkách a židlích, 

cvičení a plavání v bazénu, 2 klasické masáže , termoterapie, odborné přednášky.  

Přihlášky k dispozici v Komunitním centru, Školní 2213. 



 

CO SE NÁM POVEDLO 

„VÁNOCE V KVĚTNU“ 

Ve dnech 28.5. – 30. 5. 2021 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Edukačně – ozdravný 

víkendový pobyt pro zdravotně postižené(vč.dětí) a seniory. Víkendu se zúčastnilo 45 osob. 

V pátek v 10.30 hod. vyjel z autobusového nádraží zvláštní autobus, který přepravil zdravotně postižené a seniory 

do penzionu Nový mlýn ve Starých Splavech, kde se víkend konal. Po ubytování účastníků následoval oběd a 

seznámení s programem víkendu. Po obědě měli účastníci možnost využít termoterapii-podložky Amethyst-Biomat 

a pásy Poko Biobelt, které byly připraveny v klubovně. Termoterapii pak mohli využívat po celou dobu víkendu. 

Odpoledne připravila Dana Hegerová 2 skupiny Muzikoterapie, kterou si účastníci velmi užili. Byla procvičena 

jemná motorika, cit pro rytmus a společný výkon. Večer následovalo paměťové cvičení Bingo. Cvičil se postřeh, 

jemná motorika a zapamatování si čísel. 

    Druhý den bylo na dopoledne připraveno tvoření-arteterapie-vytvářely se mandaly pomocí písků. Tady byly 

velice úspěšné děti z Dětského domova v Jablonném v Podj. Nejen že stihly udělat své mandaly, ale pomáhaly i 

seniorům a zdravotně postiženým vytvářet jejich mandaly. Odpoledne bylo připraveno další paměťové cvičení 

formou rébusů, 3 soutěžní družstva soutěžila, kdo dřív uhádne své rébusy. 

    Potom následovalo hudební setkání s p.Hanžlem, který hrál k poslechu pěkné melodie. Večer byl ve znamení 

vánoc(však taky víkend nesl název 2 v jednom aneb Vánoce v květnu). Vedení penzionu připravilo vánoční menu-

polévka s knedlíčky, bramborový salát a řízek. 

    Potom následovalo vystoupení dětí z Dětského domova v Jablonném v Podj.,a rozdílení dárků. Každý 

z přítomných obdržel dárkový balíček a od dětí  balíček s pečeným čajem a cukrovím. 

    Následoval společenský večer, kde se probíralo co všechno se událo za dobu, co jsme se neviděli. A v neděli 

ráno po snídani nastal odjezd domů. Nejprve odjela České Lípa, Děčín a Liberec a pak následovaly děti z Dětského 

domova Jablonné v Podj. 

   Víkend se vydařil nadmíru a zato patři poděkování Nadaci ČEZ, která svým  finančním příspěvkem přispěla 

k tomu, že se víkend mohl uskutečnit. Děkujeme ještě jednou, a těšíme se na další shledání. 

  DEN DĚTÍ SE ZP 2021 

 

Sdružení  tělesně  postižených  Česká  Lípa  o.p.s. uspořádalo 4.6.2021 v rekreačním  Areálu  Termit  Doksy Již 

17.ročník Dne  dětí  se  zdravotním postižením,kterého  se  zúčastnilo 224 dětí   a    doprovod. 

Akce se  konala  pod  záštitou Martina Půty hejtmana  Libereckého  kraje ,Ing.Evy Burešové starostky města 

Doksy,Ing.Jitky  Volfové starostky města Česká Lípa,Václava Větrovce  za OV KSČM Česká Lípa  a Ing.Karla 

Kapouna z Doks. 

Již od  časného  rána ožil TJ Termit  stavebním  duchem,připravovalo  se  13  soutěžních disciplín pro 5  kategorií 

soutěžících.Autobusy postupně přivezli soutěžící  z České  Lípy – Speciální  školu Jižní  a  Denní  stacionář  

z Hradecké  ul.Česká  Lípa.Přišli  soutěžící ze dvou Speciálních tříd  ZŠ Karla Hynka  Máchy  v Doksech, z  

Mateřské školy  Pražská  Doksy  a  děti  z Dětského  domova  z Jablonného  v Podještědí. Úderem  v 9,30 h  bylo  

vše  připraveno  ke  slavnostnímu  zahájení. Moderátorka  Dana Hegerová přivítala zvlášť hejtmana Libereckého 

kraje  Martina  Půtu,starostku Doks  Ing. Evu Burešovou,starostku České Lípy Ing. Jitku  Volfovou  a  Václava 

Větrovce  za OV KSČM  Česká  Lípa.   Poděkovala sponzorům díky jimž  se  mohla  celá  akce  uskutečnit  a  



seznámila  přítomné  s průběhem dne.Vedle  soutěžních  disciplín si  mohli  soutěžící  opéci  buřta ,prohlédnout  si  

vybavení Městské policie  Česká  Lípa  nebo využít  Canesterapie, kterou pro ně připravili M. Křupalová  a J. 

Foučková. Své  vybavení  předvedla  Lucie  Kopřivová  z Firmy  FLEXITRONE s.r.o. z Ostravy. Pak  se již  

rozběhli naplno  soutěže.V  krásném  slunečném  počasí bylo zajímavé  sledovat úsilí  soutěžících v jednotlivých  

disciplínách .Ať už  se  jednalo o  kuželky,hod  kroužky či kostky,soutěžení bylo veliké.V  poledne  byli  soutěže  

ukončeny,následoval oběd   a  slavnostní  rozdělení  cen.Toho  se  nemohli  zúčastnit děti ze Speciální  školy  

Jižní(z technických důvodů),ceny  jim  byly následně předány  v České Lípě. Děti  z Dětského  domova  Jablonné  

pod Ještědí  ,klienti  Denního  stacionář Hradecká ul.Česká Lípa  a  žáci dvou Speciálních tříd  ZŠ Karla  Hynka 

Máchy v Doksech pak přebírali ceny za  jednotlivé  disciplíny.V  každé  kategorii byli odměněny  první  tři dívky   

a  první  tři  chlapci  a  ostatní   si mohli vybrat s vyložených cen.Na  závěr  bylo  poděkováno všem  zúčastněným 

a  sponzorům  díky  nimž se  17.ročník  Dne dětí  se ZP vydařil  na  jedničku. 

Poděkování patří  Jizerským  pekárnám –Pekárna  Lípa,Levicovému klubu žen  Zákupy,RS Termit Doksy, 

Květinářství  Marcela  Doksy, senátorovi Jiřímu  Voseckému , OV KSČM Česká Lípa ,p.Novákové  z ZŠ Karla  

Hynka  Máchy Doksy,Haně Trefné  z Dětského  domova  Jablonného v Podještědí,Městské polici  Česká 

Lípa,městu  Doksy  a  Magistrátu města Liberce –Radka  Kotasová  Loučková. 

Velké poděkování patří také i  hlavním organizátorům  celé  akce  ze  Sdružení  tělesně postižených  Česká Lípa 

o.p.s. a  vedle  květin byla  akce  ukončena  bouřlivým  potleskem. 

ANI  DÉŠŤ  NEODRADIL ÚČASTNÍKY  20.KSH ZP 
 
Sdružení  tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.pořádalo  ve  dnech 25.6.-26.6.2021  již 20.ročník  Krajských  

sportovních  her osob  se  zdravotním  postižením ,který  se konal  jako zároveň  jako  1.ročník  Memoriálu 

Jaromíra  Kohlíčka. 

 Jaromír  Kohlíček patřil   k 10 let k dúležitým členům  sportovních her,účastnil  se  pravidelně  a  jen  vyjímečně 

se  stalo,že  se nemohl pro  pracovní zaneprázdnění dostavit. Byl to  člověk  s  velkým  Č ,empatický,vstřícný,vždy  

ochoten  pomoci  a  podat  pomocnou  ruku. Když  v  prosinci 2020  odešel (prohrál  boj  s rakovinou)požádali jsme  

paní  Miroslavu Kohlíčkovou  o souhlas ,aby  se  Krajské  sportovní  hry konaly jako  Memoriál Jaromíra Kohlíčka. 

 

Záštitu nad  akcí převzali:Mgr. Petr Tulpa ,náměstek hejtmana  pověřen vedením  odboru  sociálních věcí,starostka  

České  Lípy Ing. Jitka Volfová,starostka Doks Ing. Eva Burešová,Václav Větrovec za OVKSČM a  Ing.Karel  

Kapou  z Doks. 

Na  fotbalovém  hřišti  ve Starých  Splavech je od rána živo.Chystají  se  jednotlivá  stanoviště pro  disciplíny ,staví  

se  stany  a  do  toho  začne pršet.Když   se  v 9,45 h   zahajuje prší  pořádně.Soutěžícím popřeje  zdar Mgr.Petr 

Tulpa   a  Jiří  Holub místostarosta Doks. Je  přivítán  Václav Větrovec,Ing.Karel Kapoun  poslal přání všeho  

dobrého  a  hodně   úspěchů  ve  sportovních  soutěžích.S  přítomných  je  přivítána Miloslava  Hudaková za  

Levicový  klub  žen Zákupy,zástupci  Městské policie Česká  Lípa  Jiří  Tvrdík   a  Zdeněk  Šafránek,Lucie 

Kopřivová  z Ostravy ,která  přivezla kompenzační pomůcky  a  ředitelka  Střední  zdravotnické  školy Liberec 

Mgr. Urbanová, jejichž  studentky se  ujaly  funkce  rozhodčích.A pak již  naplno  vypukne  soutěžení .Bylo  

zajímavé  sledovat  výkony jaké  soutěžící  i  přes nepřízeň počasí  podávali.Zúčastnili  se  senioři  z České  Lípy 

,Dolmen  Sokolov,Dolmen  Česká  Lípa ,Dolmen  Liberec ,klienti  Denního  stacionáře Hradecká,Česká  

Lípa,členové  MOTP Mimoň  a MOTP  Český  Dub  a  další soutěžící Ústí  nad Labem ,Děčína,Velkého  Grunova 

,senioři z Liberce, Jablonného  v Podještědí  a  další.Celkem  se  zúčastnilo  první  den  201 lidí  a  z toho  bylo  152  

soutěžících.Ve  14  h  byli  skončeny  soutěže  a  autobusy  rozvezli účastníky  do  České   Lípy.Pro  ubytované  

byla  zajištěna  kyvadlová  doprava z Hotelu  Bezděz na  hřiště  Staré   Splavy   a  zpět.Ubytovaní  měli  možnost 

využití  plaveckého   bazénu nebo  shlédnout  ukázku  kompenzačních pomůcek,které  z Ostravy  přivezla  Lucie  

Kopřivová.Večer  byla  připravena  zábava ,která  díky OSA Praha  byla  osvobozena  od  poplatků.To  bylo  

během večera  několikrát  připomenuto. 

Tým kolem  Evy Zemanové  pilně  počítal,luštil(mnohé z listů od  jednotlivých  disciplín,které byli  díky  dešti 

značně  nečitelné)  a  dohledával  v kartách  soutěžících výsledky.Vše se nakonec podařilo. 

Vzhledem k tomu ,že  se  jednalo  o  20.ročník  Krajských  sportovních her byli  vyhodnoceni  i  3 nejlepší v každé  

kategorii – tělesně postižení,sluchově postižení,mentálně postižení,postižení  civilizačními  chorobami  a zrakově 

postižení. 

 

 

http://o.p.s.pořádalo/


Druhý  den bylo vyhodnocení  a  předávání  cen,kterého  se  zúčastnilo  106  osob. Za Město  Doksy Šárka  

Harcubová, za  Městkou  policii  Česká  Lípa  Zdeněk Šafránek  a Jiří  Tvrdík, za  OVKSČM Václav  Větrovec,Jan 

Koros a  Josef Jirák,za pořadatele  ředitelka  Šárka  Rikowská. Celé  dopoledne  moderovala  Dana  Hegerová,která  

připomněla ,že  akce by  se  nemohla  konat bez  sponzorů :Libereckého kraje, Města Doksy, Města Česká 

Lípa,Magistrátu  města  Liberce-Radka Kotasová –Loučková,Hotel  Bezděz-Mgr. Vysloužilová, Květinářství 

Marcela  Doksy, OV KSČM, ing. Karel Kapoun ,Nadace  ČEZ, OSA Praha,Konto  Bariéry,Hasičská vzájemná 

pojišťovna  a.s., Jizerské pekárny – Pekárna  Lípa,Tumag Liberec a  další. 

Pak  již následovalo vyhodnocení  jednotlivých  disciplín(bylo  jich  16),vyhodnocení  zdravých  příchozích 

,vozíčkářů, 3 nejlepší  tělesně,zrakově,sluchově,mentálně a  vnitřně postižených .Soutěž dětí   a  nakonec  soutěž  

čtyřčlenných  družstev.Těch bylo  tentokrát  28.Na  závěr byl  vyhodnocen  nejstarší (88)   a  nejmladší  účastník(7)  

soutěží.Každý  ze  soutěžících obdržel  koláč,čepici,tužku,šátek ,ruksak  a  účastnický  list .Odměněni byli  i  

rozhodčí  u  jednotlivých  disciplín –obdrželi tužku  a  šátek.Všichni  se již  těší  na  příští  rok  a   doufají  ,že  bude  

i   lepší počasí. 

 

 

 

ZPRÁVY Z NRZP 

Informace č.: 59 – 2021 Novela zákona č. 329/2011 Sb. definitivně 

schválena 

 Vážení přátelé, 

v průběhu mnoha měsíců jsme vás informovali o projednávání novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby 

se zdravotním postižením, který byl podán poslaneckou iniciativou, a to především panem poslancem Vítem 

Kaňkovským. Novela byla konečně, již definitivně, schválena v tomto týdnu, kdy Poslanecká sněmovna hlasovala 

o výše zmíněném zákonu, protože Senát zákon vrátil s některými připomínkami. Poslanecká sněmovna setrvala na 

svém původním stanovisku, to znamená, že návrhy, které navrhl Senát, Poslanecká sněmovna neakceptovala, i 

když se týkaly problémů lidí s poruchou autistického spektra. 

Co se tedy ve zkratce novelou zákona mění? Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější 

změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR musí 

vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře OSSZ jen při rozhodování o samotném nároku žadatele na vydání 

průkazu. Tento nárok se totiž odvíjí od zdravotního postižení žadatele. V ostatních případech však nemusí být vždy 

posudek nutně proveden. 

Novou úpravou je tedy především přesně stanoveno, že krajská pobočka Úřadu práce ČR předá příslušné Okresní 

správě sociálního zabezpečení žádost k posouzení schopnosti pohyblivosti a orientace žadatele o tento průkaz 

pouze pro účely řízení o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. A naopak, v případě, kdy 

krajská pobočka Úřadu práce ČR nerozhoduje o samotném nároku na průkaz, nýbrž pouze o vystavení průkazu 

ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny kdy nárok zůstává v platnosti a tudíž trvá, nová zákonná úprava výslovně zakazuje 

Úřadu práce žádost o vystavení průkazu postoupit k posouzení posudkovému lékaři OSSZ. Není tedy na úvaze 

Úřadu práce, zda tak učiní nebo ne. Z aktuální praxe totiž vyplynulo, že na základě nejasnosti původního 

ustanovení zakotveného v zákoně v některých případech Úřad práce zbytečně požádal posudkového lékaře OSSZ o 

posouzení zdravotního stavu žadatele. A to i v případech, kdy k tomu nebyl vůbec žádný důvod. Tedy když nárok 

na průkaz stále trval. Tím nyní dochází k odstranění nejasnosti a k výraznému zrychlení prodlužování platnosti 

průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny (plastové kartičky). Toto ustanovení nikterak nezasahuje do platnosti 

samotného nároku na průkaz. 

Navíc byl podle zákona Úřad práce běžně povinen zbytečně žádat posudkového lékaře OSSZ o posouzení 

zdravotního stavu žadatele i v některých případech, kdy platnost nároku žadatele na základě jeho časového omezení 

skončila, ačkoli bylo předem zcela jasné, že u těchto postižení se v průběhu času zdravotní stav zlepšit absolutně 



nemohl. Kdy zdravotní postižení zůstává zcela neměnné, nebo má spíše tendenci se s postupem času dále horšit. 

Tímto postupem pak byla některá řízení o vystavení průkazu rovněž zcela zbytečně a neúměrně prodlužována.  

Z tohoto důvodu nově schválená úprava zákona obsahuje i velmi výraznou změnu, navrženou původně Národní  

radou osob se zdravotním postižením ČR, která byla nejvíce diskutována a vzbudila největší vášně. Touto velmi 

důležitou změnou, která bude mít výrazný vliv na zjednodušení vydávání průkazů a na značné odlehčení 

posuzování posudkovými lékaři OSSZ, je ustanovení, které vyjmenovává ty zdravotní stavy, znamenající tak 

závažná funkční postižení, u kterých bude u osob starších 18 let věku vždy vydáno rozhodnutí bez časového 

omezení platnosti.  Jde o nejzávažnější diagnózy, které jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 388/2011 Sb. Jedná 

se o následující zdravotní stavy: 

  

 anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně, 

 anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy, 

 anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci, 

 anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí, 

 anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí, 

 celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší 

korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku, 

 kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké 

nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné 

slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je 

menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole 

v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena, 

 oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 

3/60, minimum lepší než 1/60, 

 anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo 

odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu, 

 anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše, 

 anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní 

končetiny v úrovni paže a stehna, 

 funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí, 

 neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 

1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální 

fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou 

projekcí, 

 kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké 

nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná 

těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum 

lepší než 1/60, 



 střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50, 

 psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace; u těžkého 

stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a nonverbální komunikace, těžce abnormálním nebo 

rušivým chováním, s minimální odpovědí nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí, 

 neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými 

neuropsychickými projevy. 

  

Současně však tato zákonná úprava říká, že není vyloučeno vydání rozhodnutí o průkazu bez časového omezení i u 

jiných zdravotních stavů, než u vyjmenovaných, jedná-li se o takové stavy, které znamenají tak závažná funkční 

postižení, že je nesmyslné vydané rozhodnutí časově omezit. Jde například zejména o trvalé nejzávažnější, nebo 

výrazně progresívní stavy, nebo o zdravotní stavy u velmi starých žadatelů v těžkém zdravotním stavu, jakými je 

třeba multimorbidita. 

A tím výrazná zlepšení nekončí. Po diskusi a dalších návrzích je nově přílohou tohoto zákona za těžkou vadu 

nosného nebo pohybového ústrojí považován i zdravotní stav označený jako „těžká demence s neschopností chůze 

a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním 

lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility 

prokázané geriatrickým vyšetřením“. Pod tímto složitým pojmem se skrývá výrazné usnadnění běžného denního 

života velké skupiny těžce dementních osob, které jsou současně imobilní a jejich rodin, které o ně pečují. V praxi 

to totiž znamená, že i tyto osoby mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek jako všechny 

osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Toto opatření je velmi praktické a zvlášť důležité 

především pro osoby ve většinou pokročilém věku, které trpí často multimorbiditou (ale samozřejmě nejen pro ně, 

nýbrž i pro mladé osoby s těžkou demencí), které doposud z důvodu svých zdravotních postižení neměly na tyto 

příspěvky nárok. To v praxi působilo značné, často nepřekonatelné až zcela neřešitelné potíže celým jejich 

rodinám. Současně se bohužel v minulém období, při používaném výkladu zákona velmi často jednalo rovněž o 

výrazně diskriminační opatření a o zcela nepřijatelné omezení základního práva těchto osob na svobodu pohybu. 

Výraznou pomoc tvoří i nová úprava nároku na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového 

vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním 

postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, 

přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Zmíněné osoby se nachází v tak závažném zdravotním stavu, který jim 

zcela znemožňuje dopravu běžnými prostředky hromadné dopravy. Tudíž cestování, byť třeba ve formě pouhé 

krátké přepravy k lékaři, je pro ně prakticky neřešitelným problémem. Smutnou pravdou ale je, že pečující o tyto 

osoby je musí bohužel velmi často přepravovat i na abnormálně dlouhé vzdálenosti. Specializovaná zařízení 

zaměřená na tato postižení totiž bohužel většinou nebývají v dosahu jejich bydliště, neboť jejich síť není natolik 

hustá. Na základě jejich zdravotního stavu jim však velmi často příspěvek na pořízení motorového vozidla v 

minulosti nemohl být poskytnut. 

V neposlední řadě nová úprava zákona obsahuje i několik užitečných technických opatření, která některá řízení 

zjednodušují. Doplněny byly z původního ministerského návrhu, nebo byly výsledkem uzavřených kompromisů, 

vyplynulých z jednání. Z této kategorie úprav je důležitá, nově zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před 

koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti 

průkazu. Toto organizační opatření výrazně napomůže držitelům průkazu vyřídit s Úřadem práce včas všechny 

náležitosti potřebné k prodloužení platnosti průkazu a vydání nové plastové kartičky. Mělo by se jím tak předejít 

situacím, kdy držitelé požádali Úřad práce o vystavení nového průkazu těsně před ukončením platnosti průkazu 

starého, nebo dokonce až po vypršení jeho platnosti, a tím pak sami způsobili situaci, kdy až do vystavení nového 

průkazu Úřadem práce museli být po velmi dlouhou dobu zcela bez průkazu. To jim samozřejmě způsobilo 

množství velmi nepříjemných problémů, především většinou v cestování. 

Novela však obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Jinak, jednodušeji nyní formuluje finanční 

spoluúčast žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku u pomůcek, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč. Nově 

zakotvuje pevnou spoluúčast na ceně pomůcky u žadatele o příspěvek. Nyní nově zákonná spoluúčast činí pevnou 

částku ve výši 1 000 Kč místo původních 10%, nejméně však 1 000 Kč. Obsahuje i některá další zpřesnění 



organizačního charakteru. Zejména např. omezuje maximální výši příspěvku na pořízení motorového vozidla, která 

nemůže přesáhnout celkovou pořizovací cenu motorového vozidla, u příjemců kupující vozidlo s nižší cenou, než 

kolik činí standardní příspěvek dle zákona. Toto opatření předchází povinnosti žadatele vrátit přeplatek na 

příspěvku, převyšující celkovou cenu vozidla, která v minulosti v některých případech žadatelům vznikala. Byla 

jim totiž ze zákona Úřadem práce přiznána pevná výše příspěvku, neboť zákon jinou přiznat neumožňoval i v 

případech, kdy žadatel ve skutečnosti kupoval vozidlo o celkové nižší ceně, než jakou výši příspěvku obdržel a jaká 

byla žadateli Úřadem práce poskytnuta. Následné vracení přeplatku pak činilo zbytečné administrativní potíže jak 

Úřadu práce, tak příjemci příspěvku. 

Praktická je i zakotvená změna, kdy zletilou osobu může v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen 

domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku. Jde o opatření, které velmi zjednodušuje jednání 

ve prospěch osob, pro které je samostatné vyjednávání buď zcela nemožné, nebo velmi obtížné, případně osob s 

nějakou formou mentální retardace, a to v případě, že nemusí být povinně zastupovány soudem určeným 

opatrovníkem. 

Novela obsahuje i organizační řešení zastavení či obnovení výplaty příspěvku na mobilitu podle § 15, odst. 4. Jde o 

situaci, kdy byla oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace po celý kalendářní měsíc. 

Po tuto dobu ze zákona bohužel tento příspěvek nenáleží. Novela řízení okolo tohoto ustanovení velmi prakticky 

pro obě zúčastněné strany zjednodušuje. 

Schválená novela by měla odstranit všechny nejasnosti a pochyby, které mohly v probíhajícím řízení na straně 

Úřadu práce vznikat. V budoucnu by se tedy neměly rozvinout podobné polemiky či přímo spory mezi žadateli o 

příspěvky na straně jedné a Úřadem práce na straně druhé. NRZP ČR věří, že tato novela výrazně napomůže i ke 

značnému zrychlení řízení, odlehčení posudkové služby OSSZ a k větší pohodě a spokojenosti osob se zdravotním 

postižením. 

Vážení přátelé, zákon musí ještě vyjít ve Sbírce zákonů a jeho platnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. 

Přeji vám všechno dobré. 

S pozdravem Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

 

Informace č.: 13 – 2021 iniciativa 5. stupeň 

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. 

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

 

Informace č.: 11 – 2021 -Informace o poradě na MPSV 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 

 



Informace č.: 10 – 2021 - Očkování a přístup EU k očkování OZP 

Vážení přátelé, 

NRZP ČR neustále jedná o způsobu očkování lidí se zdravotním postižením. V odkazu https://nrzp.cz/pomoc-s-

registraci-na-ockovani-proti-covid-19/ najdete informaci o rozšíření služeb našich poraden o pomoc s registrací 

klientů do Centrálního rezervačního systému na očkování proti Covid – 19. 

Chceme pomoci lidem, kteří mají s registrací problémy.  V odkazu jsou uvedeny jednotlivé poradny, jejich 

pracovní doba a také telefonní číslo, na které se můžete obrátit s žádostí o pomoc. Bohužel, v této době, pro 

nedostatek vakcín, je možné registrovat pouze osoby starší 80 let, ale i ty se na nás mohou obrátit se žádostí o 

pomoc. Jakmile bude systém registrace otevřen pro mladší skupiny občanů, dáme vám samozřejmě vědět.  

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete prohlášení Evropského fóra pro osoby se zdravotním postižením EDF 

ke Strategii očkování Evropské unie. EU vůbec do strategie nezahrnula osoby se zdravotním postižením, jako 

zvláštní prioritní skupinu. Zkrátka, když jde do tuhého, tak si každý hájí pouze sebe. NRZP ČR připraví podpůrný 

dopis pro EDF. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP 

 

 

Proč Evropská unie nezahrnula osoby se zdravotním postižením mezi 

priority v očkování proti COVIDu-19?  
 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie prohlásila: 

„Evropa musí pandemii nadále řešit mimořádně pečlivě, odpovědně a jednotně“ a „musíme se rovněž lépe 

připravit na krize a zlepšit krizové řízení, pokud jde o přeshraniční zdravotní hrozby.“  

Osoby se zdravotním postižením dostaly v roce 2020 dosti tvrdou lekci. Od počátku pandemie byla práva 

OZP porušována ve všech oblastech života. Data ukázala, že jsou vystaveny vyššímu riziku. Nemalé 

množství osob se zdravotním postižením zemřelo ve svých domovech i v zařízeních. 

A přesto, pokud jde o očkovací strategii EU, jsou OZP opět neviditelné: sdělení Evropskému parlamentu 

a Radě „Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19“ přijaté 15. října 

OZP nijak nezmiňuje. Doporučení Komise k testování z 28. října rovněž OZP zcela opomíjí. 

Sdělení Komise popisuje obecný postoj k zajišťování přístupu členských zemí EU k vakcínám: v tutéž 

dobu a ve stejném počtu (v poměru k počtu obyvatel). Plánuje uzavírat dohody s výrobci vakcín o 

rozsáhlých nákupech. Dále uvádí, že je prioritou EK učinit očkování celosvětovým veřejným statkem. To 

je jistě pozitivní zpráva a vize silné koordinace ze strany EU. Nicméně my tu vidíme fatální nedostatky 

EDF protestuje proti strategii očkování, která vylučuje osoby se 

zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě 

Na seznamu aktivit EU má významné postavení rozhodnutí o tom, které „skupiny“ by měly mít přednostní přístup 

k vakcínám. Dokument uvádí: „Jakmile budou k dispozici účinné a bezpečné očkovací látky proti COVID-19 (…), 

členské státy budou muset rozhodnout, které skupiny by měly mít přednostní přístup k očkovacím látkám proti 

https://nrzp.cz/pomoc-s-registraci-na-ockovani-proti-covid-19/
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COVID-19, aby bylo možné zachránit co nejvíce životů. Tato rozhodnutí by měla vycházet ze dvou kritérií: chránit 

nejzranitelnější skupiny a jednotlivce a zpomalit a případně zastavit šíření nákazy.“ 

Proč potom nejsou osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě uznány za přednostní skupinu pro 

očkování? Proč nemají přednost rodinní pečovatelé, tlumočníci a průvodci OZP? Proč nejsou osobní asistenti nebo 

lidé pracující v podpůrných službách pro OZP uznáni za nezbytné síly a/nebo za pracovníky, kteří nemohou 

dodržet fyzický odstup? 

Seznam skupin obyvatel, u nichž by se měl zvažovat přednostní přístup k očkování, nezmiňuje OZP. To je další 

důkaz neviditelnosti více než 100 miliónů OZP, které žijí v Evropské unii. Je to důkaz fatálního selhání při zvládání 

pandemie COVID-19. 

Proč by osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě měly mít přednostní přístup k očkování? 

OZP tvoří přibližně 15% obyvatel. Jsou velmi heterogenní skupinou lidí. Vzhledem k jejich zdravotnímu postižení 

existuje celá řada důvodů, proč jsou více ohroženy virem COVID-19. Mezi tyto důvody patří, že některé osoby se 

zdravotním postižením: 

 vykonávají své denní aktivity s osobním asistentem, tlumočníkem nebo jinou podpůrnou osobou – tudíž je 

fyzický odstup nemožný nebo velmi omezující 

 jsou nuceny žít v prostředí s vyšším počtem lidí, kde je riziko nákazy velmi vysoké (sociální zařízení, 

psychiatrické nemocnice, uprchlické tábory) 

 mohou mít zdravotní stav nebo vyšší věk, které zvyšují riziko nákazy COVIDem-19 

 mohou mít zdravotní stav, který vyžaduje častější využívání zdravotnických služeb, a tudíž se musejí 

zdržovat na veřejných místech, kde je vyšší riziko nákazy 

 čelí diskriminaci v přístupu ke zdravotnickým službám a záchranné péči 

 nemají přístup ke srozumitelnému a přístupnému veřejnému zdravotnímu poradenství 

 žijí v chudobě, která obecně zvyšuje zdravotní rizika, včetně COVIDu-19 

 patří k jiným marginalizovaným skupinám, což zvyšuje diskriminaci a rizika nákazy COVIDem-19 – např. 

ženy a dívky se zdravotním postižením, Romové se zdravotním postižením, nebílé osoby se zdravotním 

postižením, utečenci se zdravotním postižením jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy a úmrtí na COVID-

19. 

Otevřený dopis evropským institucím 

Vyzýváme Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu, aby zahrnuly osoby se zdravotním postižením a jejich 

reprezentativní organizace do přípravy očkovacích strategií a aby daly osobám se zdravotním postižením a jejich 

podpůrným sítím přednostní přístup k bezpečnému a spolehlivému očkování, a to zdarma. 

Konkrétně aby přijaly tato doporučení: 

 Očkování proti COVIDu-19 musí být definováno jako celosvětový veřejný statek a poskytnuto zdarma 

všem lidem. 

 Osobám se zdravotním postižením a jejich podpůrným sítím musí být poskytnut přednostní přístup k 

očkování; osobní asistenti, rodinní pečovatelé a osoby pracující ve službách pro OZP by měli být 

posuzováni jako nezbytní pracovníci. 

 Obzvláštní pozornost se musí věnovat zajištění toho, aby místa, kde bude očkování poskytováno, byla 

přístupná a aby veškeré informační kampaně byly inkluzívní a přístupné osobám se ZP. 

 Všechny elektronické informační systémy vztahující se k očkování musejí sbírat data rozčleněná podle 

věku, pohlaví a zdravotního postižení a webové služby musejí být plně přístupné a respektovat soukromí a 

důvěrné informace o zdravotním stavu. 

 Organizacím osob se zdravotním postižením je třeba poskytnout náležité zdroje, aby se mohly stát partnery 

v informačních kampaních, např. při oslovování nejvíce marginalizovaných lidí a zajišťování toho, aby tyto 

zprávy byly jasné, inkluzívní a přístupné. 

 



Informace č.: 9 – 2021 -Informace o očkování proti koronaviru 

Vážení přátelé, 

dnes se opět uskutečnila pravidelná online porada na MPSV ČR o situaci v sociálních službách v souvislosti 

s nouzovým stavem. 

V současné době nejsou žádné zásadní novinky. Samozřejmě, že se probírala otázka očkování, které je de facto i 

v sociálních službách zastaveno, protože současné množství dávek vakcíny je určeno pro druhé očkování. Jediná 

důležitá informace se týká očkování v sociálních službách, kde i nadále bude pokračovat antigenní testování, a to i 

v případě, že již je podána první očkovací látka. Ministerstvo zdravotnictví ČR neuvažuje ani o změnách, pokud 

budou někteří klienti či zaměstnanci očkováni podruhé. Testování v sociálních službách je vázáno na stav nouze. 

Předpokládá se, že změny v testování by mohly nastat u těch klientů a pracovníků v sociálních službách, pokud by 

bylo několik testů následně za sebou negativních po druhém očkování. Zatím se však nic nemění. 

Objevuje se komplikace především u antigenního testování v pečovatelských službách, kdy, pokud je očkování 

provedeno dříve než po 5 dnech od předchozího testu, nechtějí zdravotní pojišťovny takové testování proplácet. 

Pečovatelské služby zpravidla nemají svoje zdravotníky a někdy se musí přizpůsobit kapacitám zdravotnického 

zařízení, které u nich provádí testy. O této věci se bude dále jednat. 

Vážení přátelé, NRZP ČR opět jednala s pracovníky MZ ČR o očkování osob se zdravotním postižením v 

domácnostech, které se nemohou dostavit do očkovacích center. Asi sledujete všichni současnou situaci kolem 

očkování, která je špatná a je pravděpodobné, že situace se rychle nezlepší. Obdrželi jsme dopis z ministerstva 

zdravotnictví, že prozatím se odkládá očkování osob v domácnostech. Očkování v domácnostech bude zahájeno, až 

bude k dispozici očkovací látka Astrazeneca. NRZP ČR nemůže s touto odpovědí souhlasit. Budeme dál v této věci 

jednat, protože víme, že některá města dokázala i s očkovací látkou od firmy Pfizer očkovat v domácnostech. Je to 

pouze o organizaci práce a spolupráci s praktickými lékaři. Pokud však nebude dostatek vakcín, tak nemáme 

žádnou možnost ovlivnit očkování v domácnostech. 

Vážení přátelé, 19. 1. 2021 se uskutečnilo, na podnět NRZP ČR, mimořádné jednání Pacientské rady. V odkaze 

pod textem vám posíláme usnesení Pacientské rady. Usnesení požaduje zařadit do prioritní skupiny A pacienty po 

transplantaci plic a dále přeřadit do prioritních skupin další závažné diagnózy. Dále požaduje vypracování 

metodiky pro očkování v domácnostech a také bezbariérového přístupu do očkovacích center. 

Přeji vám všechno dobré a prosím, abyste se všichni chránili, protože je pravděpodobné, že současný stav bude 

trvat delší dobu. 

S pozdravem, Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Bitva u Kurska 
Bitva v Kurském oblouku (resp. Bitva u Kurska, Operace Citadela) představuje jednu z nejvýznamnějších bitev druhé světové 

války na východní frontě. Zahájila ji německá vojska 4. července 1943 s úmyslem získat zpět na svou stranu strategickou 

iniciativu na východní frontě a připravit nepříteli natolik vážné ztráty, aby nemohl během roku zahájit významnější ofenzívu.  

Bezprostředním cílem bylo zlikvidovat Kurský oblouk a zničit sovětské síly v této oblasti. Bitva skončila 22. července[zdroj?], 

když Hitler nařídil (přes Mansteinovy protesty) další bojové operace ukončit. Ačkoliv ztráty Rudé armády byly mnohem větší 

než na německé straně, jednalo se z pohledu Německa o velký neúspěch, který definitivně odsoudil Třetí říši k porážce, neboť 

ta nebyla schopna nahradit utrpěné ztráty a definitivně ztratila strategickou iniciativu na celé východní frontě. Historici ji 

považují spolu s bitvou o Stalingrad za rozhodující bitvu Velké vlastenecké války. Zároveň představuje největší tankovou bitvu 

historie. Příprava bitvy Situace Velkoněmecké říše v roce 1943 začínala být kritická. Bylo evidentní, že její vojska upadají na 

všech frontách do defenzívy a že čas je jí stále horším nepřítelem. Hitler oprávněně podezříval Spojence, že spolu navzájem 

konzultují svůj další postup a že další úder provedou společně. Jelikož mu představa souběžného zahájení angloamerické 

ofenzivy ve Středomoří a sovětské na východní frontě nepřipadala zrovna lákavá, rozhodl se zaútočit sám a alespoň jednoho z 

nepřátel rozhodit do té míry, že nebude schopen své akce zahájit. Pro svůj plán logicky zvolil východní frontu, kterou se 

Mansteinovi podařilo po porážce u Stalingradu stabilizovat a která dle jeho názoru jediná slibovala možnost úspěšné akce 

takovéhoto rozsahu (každopádně lze souhlasit s názorem, že ve Středomoří šance na větší úspěšnou ofenzivu neexistovala). 



Hitlerův plán se setkal u německých velitelů se smíšenými pocity. Zatímco část s touto ideou souhlasila, druhá část ostře 

protestovala. Mnozí frontoví velitelé z východu požadovali zkrácení fronty a přechod do aktivní obrany. Hitler se po dlouhém 

váhání rozhodl částečně vyhovět oběma skupinám: cílem německé ofenzívy bude Kurský oblouk - obrovský výběžek fronty 

vkliňující se do německých pozic poblíž města Kursk. Ten vznikl během jarní Mansteinovy ofenzivy, když jarní tání a bahno 

znemožnily útočné operace. Jeho likvidace i se všemi jednotkami, které se v něm nacházely, by bylo řešení, které by vedlo jak 

k rozsáhlému ochromení nepřítele, tak ke zkrácení fronty a snížení rizika průlomu a obklíčení, které se stále vznášelo nad 

skupinou armád Jih. Pokud se Hitler domníval, že tím odpůrce velké ofenzívy uspokojí, hrubě se přepočítal. Někteří němečtí 

velitelé po seznámení se s hrubými obrysy plánu zasypali vrchní velení protesty. Upozorňovali, že Kurský oblouk je již dlouhé 

měsíce mohutně opevňován a posilován novými jednotkami. Útok proti několika pásmům pečlivě připravené obrany 

považovali za málo prozíravý, neobratný a nutně vedoucí k těžkým ztrátám (např. náčelník Hitlerova štábu Kurt Zeitzler). 

Někteří vyslovili pochybnost, zda lze takovou akci za existujícího poměru sil vůbec úspěšně provést. Hitler sám si jí asi také 

úplně jist nebyl, protože se rozhodl, že k provedení celé akce bude přistoupeno až poté, co budou dodány další těžké tanky 

(Tiger, Panther). Toto rozhodnutí však znechutilo některé velitele, kteří původně plán schvalovali. Namítali, že SSSR tanky 

vyrábí také (a to mnohem rychleji) a že zatímco budou čekat, Rusové budou prostor dále opevňovat. Někteří tankoví odborníci 

navíc zpochybňovali rozumnost uspěchaného nasazení dosud nevyzkoušených strojů typu Panther v tak enormně důležité bitvě 

a tak malém počtu. Rozčarování velitelů, kteří měli útok vést, postupem času rostlo stále více a více - tak jak se dodávky tanků 

stále více a více a opožďovaly. Přesto obě hlavní osoby, které měly útok vést (Model i Manstein) zhodnotili plán jako sice 

obtížný, leč proveditelný. Značně pesimističtější byl maršál von Kluge. Hitler sám navíc začínal propadat nervozitě. Zdálo se, 

že teprve nyní zcela pochopil zoufalost své strategické situace. Ve velmi krátké době se musel smířit se ztrátou Tuniska a 

elitních příslušníků Afrikakorpsu a strávit několik nepříznivých zpráv rozvědky a svých spojenců. Jednalo se zejména o zprávy 

rozvědky ohledně odhadovaných sovětských záloh a nově postavených jednotek (více než dvojnásobně převyšovaly původní 

odhady) a ohledně italského odhodlání bojovat (Italové podle rozvědky intenzívně připravovali přeběhnutí ke Spojencům). 

Rumuni a Maďaři oznámili či naznačili vůdci, že nebudou schopni podporovat válečné snažení Říše tak, jako dosud. A na 

závěr italské nejvyšší velení oznámilo, že v současné době není schopno zajistit ani obranu italského území (o dalších 

oblastech Středomoří nemluvě). Další zprávy rozvědky byly ještě horší: Rudá armáda intenzívně připravovala útok v oblasti 

Orelského oblouku a Doňce. Bylo zřejmé, že čeká už jen na to, až angloamerické síly zahájí útok ve Středomoří. Koncentrace 

sovětských sil v Kurském oblouku navíc vzrostla do té míry, že velitel skupiny armád Střed začal mít obavy, jestli by vůbec 

dokázal své pozice ubránit, pokud by sovětská strana zaútočila. Pokud šlo o útok, své pochybnosti vyjádřil už dříve. Výše 

zmíněné okolnosti vedly Hitlera k tomu, aby znovu zvážil naplánovanou akci. Jeho rozhodnutí bylo minimálně pochybné. 

Potvrdil plán operace Citadela v jeho nejrozsáhlejší variantě, ale znovu jej odložil. Přislíbil více těžkých tanků (Tiger a 

Panther) a nové typy stíhačů tanků (Ferdinand, Hornisse), ale ubral značný počet pěších divizí, které rozeslal po Francii, Itálii, 

Balkánu a na kritická místa východní fronty. Plány stran Německý plán Skupina armád Střed (velitel útoku Walther Model) a 

skupina armád Jih (Erich von Manstein) zaútočí na „krk“ Kurského oblouku ve směru kousek na východ od města Kursk s 

cílem odříznou město i celý oblouk a sovětské jednotky zde se nacházející. Hitler si sliboval hodně jak od zničení jednotek 

nacházejících se v oblouku, tak od obranných bojů, které začnou, až se Rudá armáda pokusí své obklíčené jednotky osvobodit. 

Plán evidentně musel vyústit v gigantickou bitvu, proto se k jeho provedení shromáždila většina tankových sil obou skupin 

armád i další strategické zálohy. Přesto panovaly oprávněné pochybnosti, zda mají obě útočná uskupení dostatek prostředků k 

provedení akce. Sovětský plán Stavka si byla vědoma německých plánů týkajících se Kurského oblouku do takových detailů, 

že znala i průběžné změny a přesuny termínů. Byla informována i o posledním a definitivním termínu s takovým předstihem, 

že byl zcela vyloučen jakýkoliv moment překvapení hrající ve prospěch Německa. Sovětský plán vypracovaný Žukovem - 

„Operace Kutuzov“ - spočíval v odražení nepřátelského útoku zhruba 1/2 až 2/3 shromážděných sil a následným protiútokem 

zbytku, který by německé síly rozdrtil. Zároveň s druhou fází operace se předpokládaly akce v oblasti Doňce a Orelského 

oblouku a snad i akce angloamerických sil ve Středomoří. Cílem tedy dle Žukova bylo: „unavit nepřítele na našich obranných 

postaveních, vyřadit z boje jeho tanky, pak přivést čerstvé posily a zlikvidovat hlavní seskupení generální ofenzívou“. Za tímto 

účelem byly shromážděny celé 3 fronty. Dva měly za úkol přímou obranu Kurského oblouku (Centrální front Konstantina 

Rokossovského na severu a Voroněžský front N.F.Vatutina na jihu), jeden (Stepní front I.S.Koněva) měl tvořit zálohy pro 

protiútoky v první a druhé fázi bitvy. Pak zde byly ovšem ještě tři fronty na frontě severně a jižně od Kurského oblouku 

(Západní front a Brjanský front na severu a Jihozápadní front), které vyčlenily ze svých řad početné zálohy, které měly být v 

případě potřeby poskytnuty frontům v Kurském oblouku. Zároveň se předpokládalo, že ve druhé fázi operace zahájí Západní 

front útok na skupinu armád Střed v severní části Orelského oblouku. Během příprav byla na kritických místech vybudována 2 

úplná hluboká pásma těžkého polního opevnění optimalizovaného k protitankovému boji. Třetí se právě dokončovalo a čtvrté 

vznikalo. V hloubce ještě bylo vytvořeno státní pásmo obrany. Lze snad i říci, že sovětská strana nemohla být připravena lépe. 

Bitva Předběžné německé akce byly zahájeny 4. července 1943 odpoledne 4. tankovou armádou. Akce byla úspěšná, ale téměř 

čtvrtina brigády Pantherů musela být vyřazena pro technické obtíže. Vlastní útok začal 5. července ve 4:30 ráno. Sovětské 

zdroje udávají, že těsně před zahájením německého útoku provedlo dělostřelectvo Rudé armády na základě informací od 

několika přeběhlíků o plánovaném začátku ofenzívy zdařilý mohutný dělostřelecký přepad, který způsobil německým úderným 

jednotkám těžké ztráty. Bojová hlášení německých jednotek mluví pouze o krátké rušivé palbě „bez významných následků“. 

Brzy bylo zřejmé, že plán akce nebude možno splnit tak rychle, jak bylo očekáváno. V prvních dnech Němci sice dosáhli 

určitých výsledků, leč stále bylo zřejmější, že se jejich postup stále více zadrhává a ztráty neúměrně rostou. Jako rozhodující 

faktor lze zřejmě brát i situaci ve vzduchu - Luftwaffe v prvních dnech získala zřetelnou převahu a byla bez problémů schopna 

jak zajišťovat vzdušné údery proti nepřátelským jednotkám, tak poskytovat vzdušné krytí jednotkám vlastním. Postupem času 

však Stavka začala k bojišti přesunovat tisíce nových strojů a zároveň se projevil nedostatek pohonných hmot u německého 

letectva. Výsledkem bylo, že Luftwaffe již nebyla schopna plnit oba úkoly naráz (mohla buďto bránit své jednotky, nebo sama 

útočit na pozemní jednotky nepřítele), což připravilo německou stranu o poslední důležitou výhodu, kterou měla. Výše 



zmíněný scénář víceméně popírají sovětské zdroje, které zpravidla mluví o vyrovnané situaci ve vzduchu na počátku a své 

jednoznačné převaze ve vzduchu na konci bitvy. Většina německých ztrát ovšem spadá na účet dobře vybudované protitankové 

obrany, minových polí a sovětského dělostřelectva. 6. července začalo být skupině armád Střed zřejmé, že asi nebude schopna 

splnit své úkoly. Skupina armád Jih zatím pokračovala v postupu, ale její zpoždění rostlo a nepřítel začal proti ní nasazovat 

zálohy. Projevil se nedostatek zejména pěchoty, která by zajišťovala týl a křídla postupujících tankových klínů. Manstein i 

Model se proto obrátili na Hitlera, aby jim povolil nasadit pěší zálohy, nad nimiž si prozatím ponechal kontrolu, neboť za 

současného stavu byla více než 1/3 všech úderných tankových sil vázána podružnými úkoly, které jí nepříslušely. Většina 

odborníků, kteří do té doby nepovažovali operaci Citadela za předem ztracenou, se domnívá, že byla definitivně pohřbena 

právě nyní, když Hitler tuto žádost odmítl. Manstein tedy použil vlastní frontové jednotky Doněcké oblasti, což ovšem 

nestačilo a navíc to bylo nesmírně riskantní, neboť tak oslabil zabezpečení svého pravého křídla a týlu. Model tuto možnost 

neměl, neboť on velel pouze útoku a velitel skupiny armád Střed Günther von Kluge jeho žádost o přesun jednotek zamítl (což 

se později ukázalo jako nanejvýš správné rozhodnutí). Během 7.-10. července obě německá uskupení ještě postupovala, do 

operačního pásma obrany se ovšem podařilo proniknout pouze jižní skupině. Severní se navzdory opakovaným útokům 

nedostala dále než o 5-10 km. Neúnosné ztráty a sovětské protiútoky způsobily, že 10. července se německý postup zcela 

zastavil. Hitler proto poskytl skupině armád Střed polovinu leteckých sil skupiny armád Jih. To nebyl nejšťastnější krok, neboť 

zpomalil postup na jihu, zatímco na podstatné zlepšení situace na severu nestačil. Kolem 9. července začal být Hitler velice 

nervózní a naléhal na urychlené dokončení operace, neboť začal dostávat zprávy o bezprostředně hrozící invazi 

angloamerických jednotek na Sicílii a možná i Balkáně (k prvnímu pak skutečně došlo 10. července 1943). Vrchní velitelství 

německé branné moci OKW si bylo již od prvních dnů vědomo, že ofenzíva nepostupuje podle představ, a tak 7. července 

vydalo zprávu o tom, že údajně útok nezahájila německá, nýbrž sovětská vojska: "...v prostoru Kurska sovětské velitelství 

nepřetržitě uvádělo v činnost tankové útvary, avšak hlavní pozice německé obrany se na všech úsecích nacházejí pevně v 

našich rukách a ani na jednom úseku fronty ještě nebyly uvedeny do boje sebenepatrnější německé tankové síly. Sovětská 

zpráva o tom, že začala německá ofenzíva, je lživá". 12. července vydal Hitler rozkaz povolující nasazení pěších záloh, aby 

operaci urychlil, avšak jednak již bylo pozdě, jednak začalo být zřejmé, že německé síly budou mít úplně jiné starosti, neboť 

Rudá armáda zahájila protiúder - operaci Kutuzov. Začala druhá fáze bitvy. Koněvův Stepní front zahájil společně s 

Voroněžským frontem mohutný úder proti skupině armád Jih, zatímco Rokossovského Střední front zaútočil na skupinu armád 

Střed. Ta se sice s útokem vyrovnala, jenže vzápětí zaútočily na severní část Orelského oblouku Západní front a Brjanský 

front, které prolomily německou frontu a bezprostředně ohrozily týl jejího úderného uskupení. Maršál Günther von Kluge 

musel veškeré zálohy nasadit proti tomuto nebezpečí, přičemž sáhl i do rezerv Modelova útočného seskupení, což logicky 

znamenalo, že akce skupiny armád Střed v Kurském oblouku nebudou moci smysluplně pokračovat (Hitler ovšem tuto 

interpretaci situace odmítal až do okamžiku zrušení celé operace). Na jihu se zatím střetla největší masa tanků v historii poblíž 

Prochorovky. Výsledek této bitvy je poněkud sporný a obě strany ji reklamují jako své vítězství. Manstein nepochybně odrazil 

sovětský protiútok a údajně byl (dle svého vlastního tvrzení) připraven pokračovat v úderu. Pravděpodobně tak situaci 

skutečně viděl, protože když Hitler operaci Citadela 14. července ukončil a odebral Mansteinovi část jeho jednotek, velitel 

skupiny armád Jih ostře protestoval - tvrdil že již porazil hlavní síly protivníka a je čas jej dorazit. Toto tvrzení je zejména v 

sovětské literatuře odmítáno jako příliš optimistické, sovětská strana stále disponovala rozsáhlými zálohami, které mohla 

kdykoliv nasadit. Pro správné posouzení situace je třeba zvážit odpovědi na dvě otázky. Proč se Manstein musel vzdát útoku na 

Prochorovku? Podle něj bylo příčinou zrušení operace ze strany Hitlera a odvelení jeho klíčových jednotek jinam. Podle 

sovětské strany díky těžkým ztrátám z bitvy u Prochorovky (protože ji v podstatě prohrál). Druhá otázka zní: Byl Manstein 

schopen pokračovat v akci a zvítězit? Stanovisko sovětské strany je jednoznačné - nemohl. Z Mansteinových pamětí, jeho 

protestů i následného jednání je zřejmé, že se upřímně domníval, že zvítězit může, ovšem zřejmé je i to, že měl zkreslené 

představy o velikosti dosud nedotčených záloh na sovětské straně i o situaci skupiny armád Střed. V této otázce panuje mezi 

odborníky konsenzus, že Manstein protivníka dosud ještě neporazil a že jeho šance na úspěšné pokračování v útoku byly 

pravděpodobně naprosto nulové. Hitler nakonec Mansteinovy protesty odmítl, ale nezasáhl, když se Manstein rozhodl v akci 

pokračovat na vlastní pěst (musel se vzdát hlavního úderu, ale hodlal zničit co nejvíc jednotek nepřítele). 16. července však 

akce z jeho pohledu v podstatě skončila, neboť mu Hitler odebral 2. tankový sbor SS, bez kterého nemohl v útocích 

pokračovat. Přesto však i nadále prováděl alespoň dílčí útoky proti exponovaným pozicím nepřítele a to až do 22. července, 

kdy mu Hitler odebral další jednotky a přísně mu nařídil další akce ukončit. V průběhu srpna pak provedla Rudá armáda 

generální protiútok v Kurském a Orelském oblouku i Doněcké oblasti, který vrhl obě německé skupiny armád zpět. Rudá 

armáda získala zpět všechno území, ztracené během německé ofenzívy, a 5. srpna současně dobyla dva nejdůležitější opěrné 

body Wehrmachtu, Orel a Bělgorod, čímž byl umožněn její další bleskový postup až k Dněpru. Německou stranu hodně 

poškodila chyba Mansteina, který zřejmě žil i nadále v iluzích ohledně sil nepřítele a nepřipravil svou skupinu armád na ústup, 

což vedlo ke ztrátě značného množství cenného materiálu. Následky bitvy Myšlenka velké vítězné bitvy na východní frontě 

snad nemusela být mylná (byť válku již s největší pravděpodobností nemohla zvrátit), ovšem místo i způsob byly zvoleny 

velice nešťastně a odklady akce a Hitlerova nerozhodnost ohledně nasazení záloh definitivně zmařily i ty malé šance na 

úspěch, které zbývaly. Mnoho odborníků se ovšem kloní k názoru, že zmíněné okolnosti nebyly zas až tak podstatné. Podle 

nich už v roce 1943 nebylo v silách Německa ochromit Rudou armádu a rozdíl v průmyslových potenciálech obou stran 

vylučoval, že by se situace mohla v tomto ohledu někdy změnit v Hitlerův prospěch. Německá strana nasadila v průběhu bojů 

u Kurska asi 2/3 svých obrněných sil. Rozhodující byly nejen ztráty (které sice byly citelné, ale nikoliv zdrcující), ale zejména 

ztráta času, promarnění příležitosti a oslabení ostatních částí bojiště. Němci potřebovali rychlé a výrazné vítězství na východní 

frontě, které by ochromilo jejich protivníka. Nedosáhli ho však a dlouhodobé soustředění většiny německých elitních sil v 

prostoru Kurska umožnilo Spojencům ve Středomoří a Rudé armádě v Doňské oblasti a Orelském oblouku rozvinout vlastní 

útočné operace, které skončily jejich drtivými úspěchy (konkrétně pád Sicílie a města Orel). Dva dny po osvobození Orla 7. 

srpna začala Smolenská operace a od 24. srpna do vánoc 1943 se uskutečnila gigantická bitva o Dněpr, při které byla 



osvobozena Levobřežní Ukrajina a Kyjev. Německá strana už nikdy neměla získat výraznou strategickou iniciativu na žádné 

části evropského bojiště a poměr sil mezi ní a Spojenci se stále výrazněji měnil v její neprospěch. Jakékoliv shromáždění 

relevantních německých sil k (proti)útoku (bitva v Ardenách, operace Jarní probuzení) automaticky znamenalo natolik 

riskantní oslabení ostatních pozic, že žádná podobná akce neměla šanci na celkový dobrý výsledek. Pro Rudou armádu byla 

naopak bitva u Kurska poslední velkou obrannou operací, ve zbývajících necelých dvou letech války již jen útočila a její postup 

vpřed se zastavil až v Berlíně a Praze. 

Operace Barbarossa 

22. června 1941 překročila německá vojska hranici se Sovětským svazem. 

 

Osudové rozhodnutí 

Na počátku druhé světové války platila mezi Sovětským svazem a Třetí říší smlouva o neútočení, jejíž dodatkem byl mimo 

jiné i plán na rozdělení Polska a celé Evropy mezi tyto dva státy. 1. září 1939 napadla Třetí říše Polsko a tím začala druhá 

světová válka. Británie a Francie vyhlásily 3. září 1939 Německu válku, protože se předtím Polsku zaručily, že když bude 

napadeno, poskytnou mu veškerou možnou pomoc. 

Ale velmoci nic nepodnikly a tím umožnily a usnadnily Hitlerovi a Stalinovi zničení Polska. Sovětský svaz se k útoku 

na Polsko připojil 17. září 1939. Brzy poté Poláci kapitulovali a v jejich zemi se začala uplatňovat vláda teroru. Jak 

za postupujícími Němci tak i za Rusy se řítily jednotky, které měly za úkol zatýkání a vraždění Židů, vojáků, učitelů a 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, aby zde nemohlo propuknout případné povstání proti novému vládci. 

Na nařízení samotného Stalina byla většina polských důstojníků, kteří padli Rusům do zajetí, zabita v Katyňském lese. 

Když byly mrtvoly objeveny Němci v roce 1943, Sověti tvrdili, že je zabila německá komanda (Einsatzgruppen SS). 

Po Polsku přišlo na řadu Norsko, které Němci v zimě roku 1940 dobyli i přes intervenci Francouzských a britských jednotek. 

Sověti se mezitím vrhli na pobaltské státy: Rumunsko, kterému sebrali Besarábii a Bukovinu a také na Finsko. Finové se 

dlouho bránili ruské přesile a válka nakonec skončila podepsáním příměří 12. března 1940. Podle něho se Finové vzdali části 

Karélie a přístavu Hanko. 

Němcům se v roce 1940 podařilo porazit Francii a tím izolovat Anglii na jejích ostrovech. V Atlantiku zuřila ponorková 

válka a na nebi letecká bitva o Británii, která skončila německou porážkou. 

Již tehdy začal Hitler plánovat útok na SSSR. V průběhu zimy 1940-1941 nabyl plán konkrétnější podoby a útok měl začít 

v prvních pěkných dnech roku 1941. Ale místo toho byl Hitler zapleten do války na Balkáně. Italové totiž napadli Řecko a byli 

zahnáni zpět do Albánie, odkud útočili. Hitler samozřejmě přišel Italům na pomoc a během jara 1941 obsadil Jugoslávii a 

Řecko, kterému přišly na pomoc slabé britské síly. Na poslední ohnisko odporu na Krétě poslal jednotky výsadkářů, které však 

utrpěly obrovské ztráty. 

Zbylé balkánské státy se přidaly k Hitlerovi dobrovolně (Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko). Tím si Hitler zabezpečil 

hlavní německé zdroje nafty z Ploješti a celé jihovýchodní křídlo před nadcházejícím útokem. Rusové samozřejmě dostávali 

v průběhu roku 1941 z různých zdrojů zprávy o plánovaném útoku Němců, ale byli zaslepeni a ovlivněni Stalinovým názorem, 

že Němci v roce 1941 nezaútočí, a tak byli náhlým útokem naprosto překvapeni. 

Německá útočící vojska byla rozdělena na 3 skupiny armád, které měly přesně určené cíle. Skupina armád Sever 

pod velením maršála Leeba měla určen za hlavní cíl postupu Leningrad, skupina armád Střed v čele s Fedorem von Bockem 

Moskvu a skupina armád Jih s von Runstedtem Kyjev. Skupiny armád Sever a skupina armád Jih měly k dispozici po jedné 

tankové skupině a skupinu armád Střed podporovaly dvě tankové skupiny, které měly postupovat na hrotu útoku. Navíc 

každou pozemní skupinu armád podporovala jedna nebo dvě (skupina armád Střed) letecké flotily. Dohromady měli útočníci 

k dispozici více než 3 miliony mužů a 3 000 tanků podél celé hranice, která byla 1 700 kilometrů dlouhá a táhla seod Norska až 

po Černé moře. 

Jak předpokládali oba diktátoři měla to být totální válka, která se promítne do života každého občana. Měla to být válka 

mezi dvěma odlišnými ideologiemi a dvěma jinými názory na svět. Tato krutá válka byla ještě podpořena Speciálními oddíly 

na obou stranách (německé SS-Eisantzgruppen a ruské oddíly NKVD), které se nacházely těsně za linií a měly za úkol buď 

vyvražďovat neárijské civilní obyvatelstvo nebo zastavovat utíkající vojska střílením všech, kteří se pokoušeli uprchnout. 

Velitel Oberkommando der Wehrmacht (OKW – vrchní velitelství branných sil), Wilhelm Keitel, navíc vydal rozkaz, podle 

kterého měli být zabiti všichni zajatí ruští političtí důstojníci. 

Podle plánu měla válka vypuknout 22. června 1941 s krycím názvem operace BARBAROSSA (podle německého císaře 

Fridricha I. Barbarossy, který se mimo jiné zúčastnil křížové výpravy), a tak dostal útok nádech křížového tažení proti 

komunismu. 

22. červen 1941 
Ve 3:30 útok začal. Ruská obrana byla rychle prolomena a zbytek obránců hranic byl izolován do slabých hnízd odporu, 

které neutralizovaly pěší útvary postupující za tankovými hroty. Postup byl velmi rychlý a sovětská vojska se hroutila 

pod útokem německý tanků a motorizované pěchoty. Zbylá ohniska odporu byla likvidována koňmo nebo pěšky se 

přesunujícími útvary. 
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Žukov, vrchní velitel Rudé armády, se o útoku dozvěděl ve 4:00, a tak nechal rychle vzbudit Stalina, který svolal čelní 

představitele státní moci na první válečnou poradu. Žukov ho postupně informoval o situaci na frontě, ale neříkal mu pravdivé 

údaje, a tak žil Stalin v domění, že obrana se zatím drží a nařídil protiútoky s cílem přenést boje na území nepřítele. Jednou ale 

vtrhnul na velitelství a zjistil, že to co mu Žukov říkal není pravda. Ten mu řekl, jak se věci doopravdy mají. Stalin se zdrcen 

stáhl do ústraní do svého letního sídla. Čelní představitelé SSSR bez Stalina, který byl stále ve vile, se rozhodli, že je nutné, 

aby se veškeré vojenské velení soustředilo do rukou jednoho muže. Tím vyvoleným nebyl nikdo jiný než Stalin, který se 

po přemlouvání vrátil do Moskvy ujal se tak velení. Zároveň také poprvéod počátku války promluvil k občanům. Ve svém 

projevu vyhlásil vlasteneckou válku, do které se měl zapojit každý občan a vyzval obyvatele SSSR k mobilizaci. Ústup byl 

podle něho nevyhnutelný. 

Mezitím se Němci zmocnili dalších sovětských měst hluboko ve vnitrozemí Ruska. Padl Minsk, Tallinn, Vyborg, Smolensk 

a jiná města dalekood původních hranic. na frontu byly posílány právě vytvořené divize dobrovolníků, které byly rozdrceny a 

zničeny během jediné hodiny. Němci neustále prolamovali v linii díry, které se Sověti zoufale pokoušeli ucpat novými 

formacemi. 

Dobyt byl dokonce i Kyjev a zničeno bylo 5 ruských armád, které se ocitly v obklíčení v kotli kolem Kyjeva. Německá 

skupina armád Sever se mílovými kroky blížila ke svému vytčenému cíly, Leningradu. Jeho obranou byl pověřen maršál 

Vorošilov, ale jeho vojenské schopnosti byly mizivé, a proto byl nahrazen Žukovem. 

Poté, co zorganizoval obranu mezitím obleženého Leningradu dostal Žukov rozkaz, že má převzít obranu hlavního města 

SSSR, Moskvy. Na jeho minulém postu ho nahradil místní komunista Ždanov. Ačkoliv byl Leningrad obklíčen, nové jednotky 

mířily na posílení moskevské obrany. Němci se totiž dostali Moskvě téměř na dohled. Ani odhodlaní a fanatičtí obránci je 

nedokázali zastavit. Postup se zastavil několik kilometrůod Moskvy kvůli všudypřítomnému blátu, na které nebyli němečtí 

vojáci vybaveni a připraveni. Po blátu přišli na řadu mrazy, které dosahovaly až 40 stupňů pod nulou. Rusové, kteří byli 

na zimu velmi dobře vybaveni a navíc byli na ni zvyklí, měli nyní výhodu, jež využili k odražení Němců před branami 

Moskvy. 

Rusové vydrželi 
Chybělo jen málo a bylo by dosaženo vytýčených cílů. Leningrad se ocitl v obklíčení na 900 dní. Ve městě zemřelo několik 

miliónů civilistů hladem, protože už je Rusové nestihli evakuovat. Válka se opravdu stala totální jak to oba diktátoři 

předpovídali. 

Operací BARBAROSSA však válka na východní frontě neskončila. V roce 1942 zahájili Rusové sérii protiútoků, které nebyly 

moc úspěšné a na jaře 1942 Němci znovu udeřili. Jejich cílem tentokrát byly zásoby ropy na Kavkaze. Cíle nebylo dosaženo 

kvůli nedostatku zásob, paliva a naprostému vyčerpání německých vojáků. Poté udeřili Sověti v oblasti Stalingradu, kde odřízli 

a zničili celou německou armádu (německá 6. armáda). Tato bitva znamenala zvrat v dosavadním průběhu války. Rusům se 

vrátilo sebevědomí, které ztratili právě v prvních dnech války. Tohoto vítězství by však nebylo dosaženo nebýt Stalinova 

rozhodnutí bránit Moskvu za každou cenu a ruskému počasí, které Sověty v roce 1941 zachránilo před porážkou. 

Němci se po operaci chlubili, že Rusové ztratili 2 miliony vojáků. To byla pravda, ale Rusové měli takové zásoby 

lidských zdrojů, že to pro ně mnoho neznamenalo. Přesunuli totiž jednotky z Asie a vyrovnali tím vzniklé ztráty. 

Němci nepochopili čeho je Rusko vlastně schopno. Po počátečních porážkách celý s vět očekával, že bude Sovětský 

svaz dobyt do několika měsíců. Díky obrovskému ruskému úsilí se to nestalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://druha.svetova.cz/clanky/1941/operace-barbarossa/
http://druha.svetova.cz/clanky/1941/operace-barbarossa/http/druha.svetova.cz/clanky/1942/
http://druha.svetova.cz/clanky/1941/operace-barbarossa/http/druha.svetova.cz/clanky/1942/
http://druha.svetova.cz/clanky/1941/


 

BLAHOPŘEJEME 

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

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p.Květě DVOŘÁKOVÉ. Alosii HORÁKOVÉ, 

Věnceslavě ČERMÁKOVÉ, Monice HERÁKOVÉ, Kěvtuši BABORÁKOVÉ, Heleně KLASNOVÉ, Ruth 

LUKEŠOVÉ, Miroslavě ŽALUDOVÉ a Márii PAVLÍKOVÉ. 
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