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PARKOVACÍ PRŮKAZ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

O parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením si mohou požádat držitelé průkazu ZTP (s 

výjimkou osob se sluchovým postižením) nebo držitelé průkazu ZTP/P. Výhodou parkovacího 

průkazu je zejména možnost parkovat na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se zdravotním 

postižením. Neznamená to ale automaticky bezplatné parkování na těchto místech, vždy je nutné si 

ověřit, jestli je na konkrétním parkovacím místě nutné poplatek za parkování hradit. Mezi další 

výhody parkovacího průkazu patří možnost v jednotlivých případech, když je to naléhavě nutné: - stát 

po dobu nezbytně potřebnou na místě, kde je zákaz stání, ovšem nesmí být přitom ohrožena 

bezpečnost a plynulost provozu (parkovací průkaz však neopravňuje k zastavení a stání na místě, kde 

je zákaz zastavení) - vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami 

„Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhu“ - vjíždět i 

do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. I vozidlo označené parkovacím průkazem může 

být odtaženo policií, pokud poruší předpisy nebo překáží provozu. Vozidlo označené parkovacím 

průkazem však nesmí dostat tzv. botičku. Všechny výhody parkovacího průkazu je možné využívat 

pouze tehdy, když vozidlo řídí přímo držitel parkovacího průkazu, nebo když je ve vozidle držitel 

parkovacího průkazu právě přepravován. Parkovací průkaz lze používat v jakémkoliv vozidle, kterým 

je osoba se zdravotním postižením přepravována, nezáleží tedy na tom, kdo je vlastníkem vozidla. 

Pokud držitel parkovacího průkazu ve vozidle zrovna přepravován není, nesmí být ve vozidle umístěn 

ani parkovací průkaz a řidič nesmí čerpat jeho výhody. Parkovací průkaz musí být ve vozidle umístěn 

na viditelném místě a měl by být umístěn tak, aby bylo zvenku vozidla viditelné datum platnosti 

průkazu. Zároveň musí mít přepravovaná osoba vždy u sebe i průkaz ZTP nebo ZTP/P, který ji 

opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

Parkovací průkaz se tedy používá vždy současně s průkazem ZTP nebo ZTP/P.  

Držitel parkovacího průkazu si také může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. Na 

zřízení vyhrazeného parkoviště však není právní nárok, nelze ho tedy vymáhat a každá žádost je 

posuzována individuálně. Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

podle místa trvalého bydliště. K žádosti je třeba doložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a 

fotografii, případně původní parkovací průkaz. Platnost parkovacího průkazu se stanovuje podle doby 



platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě ztráty parkovacího průkazu kontaktujte úřad, který jej 

vydal, a požádejte o vystavení nového parkovacího průkazu. V případě odcizení parkovacího průkazu 

nejprve nahlaste jeho odcizení na policii. Pokud držitel parkovacího průkazu zemře, má se parkovací 

průkaz s kopií úmrtního listu vrátit úřadu, který jej vydal. Jestli je na vašem parkovacím průkazu uvedena 

neomezená platnost ("bez časového omezení", "trvale"), nechte si ho vyměnit, je totiž neplatný a riskujete 

pokutu. V dokladu totiž musí být vyznačené konkrétní datum platnosti, totožné s datem na průkazu ZTP 

nebo ZTP/P. Často se také řeší osvobození od dálničních poplatků. Toto osvobození se ale neváže na 

parkovací průkaz, ale je vázáno přímo na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Dálniční poplatky se nemusí hradit v 

případě, kdy je vozidlem právě přepravován držitel průkazu ZTP (s výjimkou osob se sluchovým 

postižením), nebo držitel průkazu ZTP/P, ovšem jen pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama 

nebo osoba jí blízká. Zde je tedy důležité i to, kdo je držitelem vozidla. Osvobození od dálničních 

poplatků platí jen v ČR, nikoli v zahraničí. Přestože parkovací průkaz osvobození od dálničních poplatků 

nezajistí, je dobré jím při jízdě po dálnici přesto vozidlo označit (viditelně parkovací průkaz ve vozidle 

umístit), protože se tím sníží riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly. Parkovací 

průkaz vydávaný nyní v ČR má mezinárodní platnost v rámci celé Evropské unie a také jeho vzhled je 

sjednocen s průkazy v ostatních státech EU. V rámci EU platí parkovací průkaz především pro parkování 

na parkovacích místech vyhrazených pro OZP. V každé zemi ale mohou platit odlišné podmínky, proto je 

vhodné si dopředu ověřit přesné podmínky v zemi, kam cestujete. Parkovací průkaz upravuje zejména 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. (ARI) 

VČELKA sociální služby o.p.s, na Českolipsku 

VČELKA sociální služby o.p.s. na Českolipsku 

VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje služby na Českolipsku již třetím rokem. Kancelář střediska 

naleznete na adrese: Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa. Organizace byla založena v roce 2010. Od 

roku 2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, která působí v osmi krajích ČR. 

Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním 

cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném 

prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z 

individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na 

sociální službě. 

VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný 

komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské 

služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou 

poskytovány v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od České Lípy. 

Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní 

hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich 

domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí 

(koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost 

pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze. 

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak, aby byly 

zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru 

soběstačnosti konkrétního klienta. 



Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pracovnice stráví, nikoli 

čas, který stráví na cestě za ním. 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici na tel. čísle 601 569 857 nebo na emailové 

adrese: ekrtova@pecevcelka.cz 

 

ZPRÁVY Z STP PRAHA 

 
 Kniha S hendikepem na vrchol 
Hendikepovaní sportovci se dočkali výjimečné publikace - S hendikepem na vrchol. Autoři se rozhodli, 

že alespoň částečně napraví absenci knih s touto tématikou na českém knižním trhu. Jde o 17 kapitol s 

našimi předními hendikepovanými sportovci (ze soukromého i sportovního života), ve valné většině 

medailisty z paralympiád, napříč různými sportovními odvětvími (atletika, lyžování, lukostřelba, plavání, 

střelba, sledge hokej atd.). Celkový rozsah knihy je 136 stran, s velkým počtem zajímavých fotografií. 

Kniha vychází jako upoutávka před startem letošní paralympiády v Tokiu a bude se prodávat výhradně 

přes internet-shop: https://www.bookla.cz/eshop. Cena je 499,- Kč. Kontakt pro bližší informace na 

autora: Jaroslav Cícha, e-mail: jaroslav.cicha@seznam.cz, tel.: 602 618 907. Zdroj: STP v ČR z. s. 

 

 

 Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ): přehled otázek a odpovědí 
Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete leták s informacemi o statusu osoby 

zdravotně znevýhodněné, ve kterém se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ, k čemu status 

OZZ slouží, kdo má nárok získat status OZZ, jakým způsobem lze žádost o status OZZ podat, jaká je 

lhůta pro vydání rozhodnutí, nebo jak se status OZZ prokazuje. Leták najdete na 

stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/letaky?fbclid=IwAR0ob8iw2zTZg-ySu19lOKPx-

X6pD_GA5RcQFESlVv0ZPKF5Lcf_Nk1mFL0. Zdroj: ČSSZ 

 

 

 Jak být na osamělost sám 
Organizace Život 90 připravila sérii 4 videí Jak být na osamělost sám. V každém z dílů se zaměří na 

osamělost z trochu jiného úhlu. Vždy se dozvíte něco málo z teorie osamělosti, hlavně však budete moci 

zkoušet různá cvičení, která vám při osamělosti mohou alespoň trochu pomoci. Videi vás bude 

provázet Tereza Hacová, psycholožka ze Života 90, která se profesně osamělostí zabývá. Videa najdete 

na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality. Zdroj: Život 90 

 

 

Jídlo za padesát 
Co všechno se dá uvařit za 50 korun? Kampaň Skromné jídlo vyzývá profesionály i domácí kuchaře, 

aby si v kuchyni vyzkoušeli každodenní realitu rodičů samoživitelů, kterým často scházejí prostředky na 

kvalitní jídlo. Pomáhat můžete i vy. Cílem výzvy je posbírat asi stovku receptů a vytvořit na 

Instagramu přehlednou kuchařku plnou skromných jídel a bohaté inspirace nejen pro 

samoživitele. Recept plus fotografii jídla můžete zaslat Hance Michopulu na e-mail: 

hello@michopulu.cz. Nápady se pak objeví v instagramové kuchařce @skromne.jidlo, která bude 

inspirovat ostatní. Některá ze skromných jídel můžete najít na stránkách https://vitalplus.org/jidlo-za-

padesat-vyzkouseli-jsme-to-a-je-to-skvele/. Zdroj: Vital 

 

Vzniká síť sociálních pracovníků 
MPSV spustilo Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Primárním cílem 

registrace do Databáze je vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v 

rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Potenciál Databáze 
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spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků. Další přidanou hodnotou registrace do Databáze 

bude možnost zažádat si o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka 

v sociálních službách. Veřejnosti by databáze měla usnadnit nalezení služby místně blízké, měla by 

umožnit lepší orientaci v nabídce sociálních služeb, rychlé nalezení kontaktů. Podrobnější informace 

naleznete na stránkách http://www.budmeprofi.cz/databaze-sp/. Zdroj: Helpnet.cz 

 
Informace NRZP ČR 

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o další novele 

zákona o sociálních službách, nebo pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY dne 21. září 

2021 v Ostravě a informace o zajištění dopravy na tuto akci speciálním vlakem, nebo informace 

o spolupráci NRZP ČR s NPÚ na zpřístupnění památek, nebo informace o připomínkování novely 

vyhlášky č.  č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, nebo informace o testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

na onemocnění Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR 

 

 
 

Šest letních pravidel pro kardiaky 
Letní tropická vedra na straně jedné, klimatizace a vychlazená auta na straně druhé – teplotní extrémy 

představují zátěž i pro zdravého člověka, natož pak pro ty, kteří mají nemocné srdce. Kardiologové 

proto varují – v létě buďte obzvláště opatrní, nepřeceňujte síly, ať vaše dovolené neskončí předčasně v 

nemocnici. Předseda českých kardiologů prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, v článku na 

stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/sest-letnich-pravidel-pro-kardiaky upozorňuje na 

základní pravidla, která by měli kardiaci v létě dodržovat. Zdroj: Helpnet.cz 

 

 
 

Opatření o rouškách pro OZP 
Vláda doplnila výjimku z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o 

tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém 

případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí 

to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat 

takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní 

důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace. 

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/08/02/informace-c-74-2021-opatreni-o-

rouskach-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR 
 

 ČSSZ vyvrací nejčastější mýty o starobních důchodech 
Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa 

sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se 

týkají výpočtu a výše důchodu. Podrobnosti najdete v jednom ze článků Zpravodaje České správy 

sociálního zabezpečení 1/2021 na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zpravodaj-cssz. Zdroj: ČSSZ 

 

 

Brožura Únava - neviditelný příznak RS 
Unie ROSKA vydala ve spolupráci s MSIF brožuru o únavě - neviditelném symptomu roztroušené 

sklerózy (RS), který provází prakticky každého z lidí s RS. Brožury jsou k dispozici ve všech MS 

centrech a můžete si ji stáhnout i na internetových stránkách https://www.roska.eu/aktuality/brozura-

unava-neviditelny-priznak-rs. Zdroj: Aktivní život 
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JAK STÁRNOU RŮZNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU 

Každé znamení má různé charakterové rysy, své silné i slabé stránky. Proto i postupující věk se u 

zrozenců různých znamení zvěrokruhu projevuje různě. Na někoho dokonce nepůsobí nijak. Samozřejmě 

tu nebudeme počítat vrásky nebo šedé vlasy. Budeme spíše hovořit o vztahu zástupců různých znamení k 

podzimu života. Každé znamení je jiné, musejí být tedy různí i v této věci… Někteří se s projevy věku 

smiřují snadno a stávají se z nich milé babičky a dědečkové, jiní proti stáří zuřivě bojují s nasazením 

veškerého arzenálu kosmetických prostředků a triků plastické chirurgie, další mají za to, že svůj vzhled 

omladí mladou módou, bez ohledu na směšnost a realitu a jsou i takoví, kteří zestárnou dávno před tím, 

než jejich věk dosáhne skutečně zralé výše…  

Beran 

Svých let si raději nevšímá. Žije přítomnou chvílí a snaží se věřit, že zítřek vůbec nenastane. Čilý duch 

mu pomáhá zachovat si mladickou energii až do stáří. Možná, že v šedesáti už si nenavlékne 

motorkářskou bundu, jeho vášeň pro motorky však zůstane plná stejné zuřivé energie jako před čtyřiceti 

lety.  

Býk 

Býci se rádi dobře najedí. Někdy až příliš dobře. S postupujícím věkem proto obvykle nabírají nemalý 

objem. S léty se tvrdohlavý Býk stává ještě méně pružným v každém ohledu: jak psychicky, tak fyzicky. 

Je však od přírody velmi zdatný, proto nehledě na nemoci žije velmi dlouho.  

Blíženci 

Blíženci si v mládí vytknou cíl a jdou za ním vpřed, aniž by se hodlali dát jakkoli omezovat léty. Nemá 

smysl doufat, že Blíženec přijde dřív z práce domů. Ani ve starším věku Blíženec nebude odpočívat u 

domácího krbu. Jeho kariéra pokračuje až do penze. Mají-li možnost, jdou Blíženci kariérně nahoru i v 

důchodovém věku.  

Raci 

Raci jsou dvojího druhu: jedni nikdy nedospějí a druzí se na stará kolena rádi starají o všechny kolem. 

Stejně jako Lev, také Rak si přeje, aby okolí respektovalo jeho „ctihodné šediny“. Z Raků bývají skvělí 

„klasičtí“ dědečkové a babičky, takoví, jaké si přeje mít většina dětí.  

Lvi 

Svým založením jsou Lvi rozvážní a shovívaví, což se léty stále prohlubuje. K stáru jsou to už mohutná, 

klidná, vznešená a tukem lehce obrostlá stvoření. Stále více touží po všeobecné úctě, autoritě a snad i 

klanění. Chtějí být napodobovaným vzorem, proto usilují o co možná nejdřívější dosažení životních cílů a 

solidního postavení.  

Panna 



Panny většinou s věkem zaujímají k okolnímu světu stále negativnější postoj, zejména pokud se jim 

vymkne z rukou jejich přirozený sklon ke zbytečné kritičnosti. Rády se udržují v dobré formě a při 

dobrém zdraví, neustále pracují na zlepšení svého mozkového výkonu. Proto stáří většinou vítají jako 

dobře udržované dámy a džentlmeni, sice poněkud přísní, ale stále výkonní.  

Váhy 

Váhám velmi leží na srdci vlastní zevnějšek, uchýlí se proto k jakýmkoli opatřením, jen aby co nejdéle 

zabránily objevení jakýchkoli vrásek nebo přebytečných kilogramů. Zpravidla se jim to daří. Ještě v 

osmdesáti jsou Váhy schopné tvrdit, že jim ještě nebylo čtyřicet.  

Štír 

K stáru se Štír stává důstojným a vznešeným. Líbí se mu smýšlet o sobě jako o filosofovi, který za léta 

nasbíral dost moudrosti – většinou to tak také opravdu je. Bohužel však velmi často starší Štíři přehnaně 

až umanutě lpějí na vlastních myšlenkách a přesvědčeních, která občas ostatním přímo vnucují.  

Střelec 

Střelci ve shodě s Berany prostě na stáří nechtějí myslet. Někdy natolik, že se jim to změní v jakousi 

nutkavou ideu. Začínají na lidi dotírat otázkou, kolik jim hádají let a doufají přitom v pár užaslých 

komplimentů. Je třeba říci, že jsou to komplimenty většinou podložené, protože Střelec, přestože obvykle 

odmítá na sebe nějak pečlivě dbát, obvykle si uchovává půvab a sexappeal do vysokého stáří. 

Kozoroh 

Kozoroh je znamením, které je nejvíce asociováno s časem. Tomuto znamení panuje Saturn. A to je 

planeta za čas tak říkajíc zodpovědná. Co však je zajímavé, pro Kozorohy samotné čas jako by plynul 

opačným směrem. Kozoroh se narodí jako takový malý stařeček, příliš vážný na svůj věk, zodpovědný a 

moudrý. A jak dospívá a stárne, začíná se v jeho povaze projevovat stále více dětinství. Ve stáří jsou 

Kozorozi úplné děti.  

Vodnář 

Také Vodnáře ovlivňuje Saturn poměrně silně, proto bývají v dětství stejně jako Kozoroh neúměrně 

vážní, někdy skutečně příliš. S léty se pak z Vodnáře stává stále větší výstředník, přestává ho zajímat, co 

si o něm bude myslet okolí, a tak je schopen ještě v osmdesáti nosit značně vyzývavé oblečení a chovat 

se, jak se mu zachce.  

Ryby 

 Na rozdíl od všech ostatních znamení zvěrokruhu mají Ryby ze stáří panickou hrůzu. Ani ne tolik pokud 

jde o jejich zevnějšek, jako spíš s myšlenkou na to, kolik toho ještě nestihly udělat, prožít a vyplnit! Právě 

proto Ryby tak rády hodnotí jednotlivé etapy svého života, bilancují a počítají úspory. Je v tom jistý 

paradox, vždyť čím méně by se zneklidňovaly plynutím času, tím déle by Ryby žily (a více toho stihly) 

… nic tak nezkracuje život, jako věčný nepokoj. 

 

VYZNÁME SE VE STANOVÁCH STP v ČR z. s.? 



Pro všechny pobočné spolky i pro hlavní spolek STP v ČR z. s. platí jedny společné stanovy. Je to 

základní dokument, který upravuje fungování naší organizace. Ve stanovách se řeší členství v organizaci, 

hlavní a vedlejší činnost, struktura jednotlivých orgánů, jejich pravomoci, volby, hospodaření, zakládání a 

rušení pobočných spolků a podobně. Je tedy důležité stanovy znát, aby organizace nejednala v rozporu s 

nimi. Ostatní záležitosti, které nejsou stanovami upraveny, se řídí platným občanským zákoníkem (zákon 

č. 89/2012 Sb.). Stanovy se občas mění. Znáte dobře naše aktuální stanovy, které platí od 1. 7. 2020? 

(ARI)  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STP V ČR Z. S. 

 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je spolkem s několikastupňovou strukturou. Hlavní 

spolek zastřešuje své pobočné spolky. Tyto pobočné spolky (nazývané také organizační jednotky) fungují 

ve třech úrovních: Základními pilíři organizace jsou místní organizace. Ty se sdružují do okresních 

(obvodních, městských) organizací, které se dále sdružují do krajských organizací. Hlavní spolek je 

oficiálním zřizovatelem svých pobočných spolků, ale všechny pobočné spolky jsou od samého počátku 

jejich vzniku samostatné subjekty práv a povinností, tj. právnické osoby, které mají vlastní právní 

osobnost, jednají svým vlastním jménem, na svůj účet, na svou vlastní odpovědnost. Okresní, obvodní a 

městské organizace stojí na stejné úrovni a liší se jen názvem. Běžně se užívá název „okresní organizace“. 

Ojedinělý název „obvodní organizace“ se užívá pouze na území jednotlivých obvodů Prahy (např. 

obvodní organizace Praha 4). A stejně ojedinělý název „městská organizace“ se užívá pouze na území 

okresů tvořených velkými městy, které mají v názvu označení „město“ (např. okres Plzeň-město, okres 

Brno-město). Na území jednoho kraje může existovat pouze jedna krajská organizace, na území jednoho 

okresu může existovat pouze jedna okresní (popřípadě městská) organizace a na území jedné městské 

části v Praze může existovat pouze jedna obvodní organizace.  

Okresní (obvodní, městská) organizace musí vždy sdružovat minimálně dvě místní organizace. Není 

možné, aby pod okresní (obvodní, městskou) organizaci patřila pouze jedna místní organizace. Stejně tak 

krajská organizace musí vždy sdružovat minimálně dvě okresní (obvodní, městské) organizace. Není 

třeba řídit se regionálním principem – pod okresní (obvodní, městskou) organizaci mohou být začleněny i 

místní organizace z jiných okresů a pod krajskou organizaci mohou být začleněny i okresní (obvodní, 

městské) organizace z jiných krajů.  

V posledních letech dochází kvůli zániku některých pobočných spolků k částečnému narušení této 

třístupňové struktury. V některých regionech zanikly krajské nebo okresní organizace, proto zde místní 

organizace fungují zcela samostatně. Přestože není povinností pobočných spolků začlenit se pod vyšší 

organizační jednotku, hlavní spolek jednoznačně podporuje, aby byla třístupňová struktura v co nejvyšší 

míře zachována. Považujeme to za nejvhodnější uspořádání s ohledem na vzájemnou spolupráci, 

předávání informací a zajištění činnosti celé organizace. (ARI) 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY V MO. 

 Místní organizace STP v ČR z. s. mají dle stanov právo vybírat od svých členů členské příspěvky. Ty 

slouží k zajištění činnosti místní organizace (MO). O výši příspěvků rozhoduje členská schůze (čl. VI., 

odst. 5, bod e). Členská schůze tedy může také rozhodnout, že MO nebude od členů požadovat žádné 

příspěvky, nebo může pro některou skupinu členů stanovit příspěvky v jiné výši (např. nulové příspěvky 

pro členy nad 80 let). Členská schůze může také rozhodnout o tom, že za některý rok se příspěvky 

nebudou vybírat (např. při omezené činnosti během covidových opatření). Každá MO si výši členských 

příspěvků nastavuje sama, dle vlastního uvážení. Řádné placení příspěvků je podmínkou členství v MO. 



Členství členovi vzniká dnem schválení přihlášky předsednictvem MO, ale až po úhradě členského 

ročního příspěvku (čl. III., odst. 2). Každý člen má povinnost řádně a včas platit určené příspěvky, a to 

nejpozději do konce příslušného roku (čl. III., odst. 6, bod b). Prodlení s úhradou členského příspěvku po 

dobu delší jednoho roku od jeho splatnosti se považuje za hrubé neplnění povinností člena, za které může 

MO členství členovi zrušit (čl. III., odst. 4). (ARI)  

(Převzato z Informačního zpravodaje STP v ČR z. s. srpen 2021) 

 

Informace č.: 76 – 2021 SPOLUPRÁCE NRZP ČR S NPÚ NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

PAMÁTEK 
 

Vážení přátelé, 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR spolupracuje s Národním památkovým ústavem na 

projektu Památky bez bariér. Jeho smyslem je zpřístupňování objektů osobám se zdravotním 

znevýhodněním. V letošním roce se uskuteční tři akce. 

V pondělí 20. září se otevřou dva zámky pro osoby se zdravotním postižením, které budou přístupné bez 

vstupného. Podmínkou je, že osoba je držitel průkazu OZP. V tento den budou přístupné a otevřené dva 

zámky, a to Kynžvart v Karlovarském kraji a Kozel na jižním Plzeňsku. Bližší informace naleznete na 

odkaze: https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-

objekty/ v informaci č. 64/2021. 

Zámek Kynžvart získal letos na jaře Cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou zdravotně 

znevýhodněným za rok 2020. Právě proto se stal jedním z objektů zapojených do Památek bez bariér. 

Vstup na jednotlivé prohlídkové trasy usnadňuje návštěvníkům výtah. Zájemci se mohou těšit nejen na 

hlavní prohlídkový okruh, ale též na trasy Zámecké interiéry Metternichů, Muzeum a kabinet kuriozit. 

Cílem projektu je zprostředkovat hendikepovaným lidem autentický zážitek z návštěvy hradů, zámků a 

dalších památkových objektů. Tomu napomáhají i takzvané Památky na dlani – haptické modely českých 

památek UNESCO – prezentované v nedávné minulosti rovněž na zámku Kynžvart. 

Národní památkový ústav se snaží pomáhat zdravotně postiženým i jinak – vydal publikaci s názvem Jak 

dobýt hrad – Památky takřka bez bariér 2. V ní je seznam vybraných kulturních památek pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Některé objekty sice nejsou zcela bezbariérové, ale přesto je lze navštívit s 

pomocí asistence či přátel. 

Posledním letošním objektem, jehož návštěvu plánuje NPÚ společně s NRZP ČR, je brněnská vila 

Stiassni, která se k projektu připojí až 18. října. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 
Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 
 

 

Informace č.: 75 – 2012 (NOVELA VYHLÁŠKY Č. Č. 388/2011 SB., O PROVEDENÍ 

NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK OSOBÁM 

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) 

 
Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem vám posíláme návrh novely vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením. 
 

https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/
https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/
http://www.nrzp.cz/


 

 

Platné znění částí vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

   
 

§ 1  

 Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením charakteru 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní 

pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

  

   

 

Příloha 1  

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž 

pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku  

 

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí  

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu, jsou 

určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční 

ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,  

b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací 

spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce 

a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, 

sanitu apod.  

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) 

přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobená klávesnice, myš, speciální 

programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy.  

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) a n) 

přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) nájezdové ližiny,  

b) přenosná rampa,  

c) schodolez,  

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,  

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,  

f) stropní zvedací systém, včetně instalace,  

g) roštová rampa, včetně instalace.  

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) , j) a 

n) přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.  

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d), i) a l) d) až 

i), l) a n) přílohy k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:  

aspi://module='ASPI'&link='388/2011%20Sb.%2523P%25F8%25EDl.1'&ucin-k-dni='30.12.9999'


schodišťová sedačka, včetně instalace.  

 

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám  

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu, jsou určeny 

tyto zvláštní pomůcky:  

a) kalkulátor s hlasovým výstupem,  

b) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,  

c) speciální programové vybavení pro zrakově postižené,  

d) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické 

orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na 

zachytávání vysokých překážek,  

e) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná 

se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní 

telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,  

f) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.  

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy 

k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) vodicí pes,  

b) psací stroj pro nevidomé,  

c) popisovací kleště pro nevidomé,  

d) indikátor barev pro nevidomé,  

e) braillský displej pro nevidomé,  

f) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,  

g) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,  

h) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.  

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k 

zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:  

diktafon. 

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy 

k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky: 

a) diktafon, 

b) kamera s hlasovým výstupem. 

 

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k 

zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) kamerová zvětšovací lupa,  

b) digitální zvětšovací lupa.  

 

 

 

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám  

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu, jsou 

určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, včetně 

instalace; jedná se například o signalizaci pláče dítěte, bytového zvonku, domovního 

zvonku, telefonního zvonění či výstražných jevů,  



b) speciální programové vybavení pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, 

odezírání nebo znakového jazyka; jedná se o aplikace do telefonu a programy do osobního 

počítače.  

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu, 

je určena tato zvláštní pomůcka:  

individuální indukční smyčka.  

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu, 

jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické 

orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na 

zachytávání vysokých překážek,  

b) multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná 

se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní 

telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené.  

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k 

zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:  

a) pomůcka pro poslech zařízení způsobilého k reprodukci rozhlasového nebo televizního 

vysílání nebo pomůcka pro poslech zařízení k reprodukci zvukových nebo zvukově 

obrazových záznamů,  

b) telefonní zesilovač,  

c) soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku; jedná se o soustavu složenou z mikrofonu, 

přijímače a pokud je třeba, i speciálního sluchadla.  

c) pomůcka pro přenos zvuku; jedná se o mikrofon nebo přijímač, případně o jejich 

kombinaci. 

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. a) a b) přílohy 

k zákonu, je určena tato zvláštní pomůcka:  

zařízení umožňující vizuální komunikaci; jedná se o zařízení s podporou minimálně 4G LTE 

internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx, displejem minimálně 5,5", a optickou 

stabilizací obrazu.  

  

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením interní povahy způsobující těžké 

omezení pohyblivosti  

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I. bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny 

tyto zvláštní pomůcky:  

a) nájezdové ližiny,  

b) přenosná rampa,  

c) schodolez,  

d) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,  

e) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,  

f) roštová rampa, včetně instalace,  

g) schodišťová sedačka, včetně instalace,  

h) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční 

ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,  

i) stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě,  

j) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s 

rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi 

nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.  



  

V. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 5 

přílohy k zákonu  

Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 5 přílohy k zákonu, jsou určeny 

tyto zvláštní pomůcky:  

a) motorové vozidlo,  

b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské autosedačky.  

⁎ ⁎ ⁎ 
 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

 

 

 

HLAVNÍ ŠTÁB PARTYZÁNSKÝCH ODDÍLŮ NA SLOVENSKU 

 

 

Hlavní štáb partyzánských oddílů na Slovensku (HŠPO) byl od 18. září 1944 ústřední koordinační a řídící 

orgán partyzánského hnutí na Slovensku.[1] Štáb sloužil jako orgán SNR pro velení partyzánskému hnutí 

a součinnost s 1. československou armádou na Slovensku (1. ČSA) v rámci Rady na obranu Slovenska 

během Slovenského národního povstání se souhlasem Ústředního štábu partyzánského hnutí (ÚŠPH) v 

Kyjevě. 

Náčelníkem (velitelem) štábu byl Karol Šmidke (jmenován SNR již dne 7. 9. 1944[2]), který měl dva 

zástupce. 1. zástupce byl podplukovník Branislav Manica a 2. zástupce JUDr. Vladimír Daxner. Štáb byl 

umístěn v Banské Bystrici, odkud se 26. října přestěhoval do prostoru Nízkých Tater. 29. října 1944 byla 

jeho působnost rozšířena na celé československé území a proto byl přejmenován na Hlavní štáb 

partyzánského hnutí v Československu (HŠPH), v jehož čele byl od 30. září 1944 plukovník Alexej 

Nikitič Asmolov. 

Politické vedení SNP převzalo předsednictvo pléna SNR, kterému podléhaly jednotlivé pověřenectva a 

jejich řídící pracovníci v paritním zastoupení komunistů a nekomunisty. Plénum mělo 50 členů: 24 

komunistů (včetně sociálních demokratů) a 24 představitelů občanského odboje (členy Demokratické 

strany po 17. září 1944) plus dva vojenští velitelé 1. ČSA - generálové Ján Golian a Rudolf Viest. Plénum 

od 5. září do 23. října 1944 zasedalo patnáctkrát. 12. září 1944 se konalo 4. zasedání SNR s hlavním 

bodem programu - zřízení Rady na obranu Slovenska. Jejím prvořadým úkolem bylo organizovat obranu 

svobodného území, řídit bojové činnosti povstalecké armády a partyzánských jednotek. Předsedou Rady 

se stal velitel 1. ČSA na Slovensku Golian, později Viest. Dalšími členy Rady byli dva zástupci SNR, tři 

představitelé povstalecké armády a dva zástupci HŠPO.[3] 

 



Na osvobozeném území došlo k převzetí moci místními a okresními Revolučními národními výbory 

(RNV), které organizovaly nábor záložníků do armády a dobrovolníků do partyzánských oddílů 

(mobilizační vyhlášky). Tak jako orgány SNR, i RNV byli paritně složené z komunistů a nekomunistů. 

 

Ľudovít Kukorelli 

Narození 6. října 1914 Krásna Hôrka 

Úmrtí 24. listopadu 1944 (ve věku 30 let) 

Habura 

Povolání spisovatel 

Ľudovít Kukorelli (6. října 1914 Krásna Hôrka, dnes část Tvrdošína – 24. listopadu 1944 Habura, okres 

Medzilaborce) byl důstojník letectva, významný organizátor a velitel partyzánských jednotek na 

východním Slovensku během druhé světové války. 

Život 

Dětství a mládí 

Narodil se v rodině úředníka. Jeho matka byla učitelka. Své neobvyklé příjmení zdědil po dědečkovi, 

původem z Itálie, který v druhé polovině 19. století přišel na Slovensko jako odborník na stavbu železnic. 

Měl dva bratry a sestru. Jeho rodina se roku 1924 přestěhovala do Kuzmice, kde dokončil měšťanskou 

školu. Zanedlouho se však přestěhovali znovu, proto v roce 1932 odmaturoval na reálném gymnáziu v 

Košicích. 

Raná kariéra v armádě 

Následně nastoupil prezenční vojenskou službu, kterou ukončil v hodnosti podporučíka roku 1934. Na 

vlastní žádost se přihlásil do armády, aby se mohl stát letcem. Byl přidělen k leteckému útvaru v Prešově. 

V roce 1937 se stal důstojníkem z povolání a byl povýšen na poručíka. Následně v květnu 1938 

absolvoval leteckou školu v Prostějově, sloužil v Hradci Králové. Po německé okupaci začátkem dubna 

1939 dostal rozkaz k odchodu do Piešťan, kde se již 8. dubna 1939 hlásil na velitelství 3. leteckého pluku. 

Vzhledem k tomu, že byl v té době na Slovensku nedostatek leteckých důstojníků, rýsovala se 

Kukorelliho slibná vojenská kariéra. Od roku 1939 se začal zapojovat do konspirační činnosti odboje, byl 

členem odbojových organizací Flóra a Justícia. 

Druhá světová válka 

Když 10. března 1940 dostal pamětní medaili za polské tažení, napsal na ministerstvo národní obrany 

dopis, v němž uvedl, že neudělal nic, čím by si ji zasloužil a proto ji vrací. V důsledku toho se následně 

musel zodpovídat nadřízeným za pohrdání státním vyznamenáním. Jeho raport skončil až před ministrem 

obrany generálem Čatlošem. Jeho situaci navíc zkomplikovala havárie při jednom z cvičných letů blízko 

Piešťan. Po ní skončil s těžkými zraněními, zůstala mu jizva na tváři od líce až k bradě, přišel o několik 

zubů a dostal umělé. Kromě toho ještě musel splácet škodu 133 216 korun za zničení letadla. 

 



V té době začal připravovat ilegální odlet několika piešťanských letců do Jugoslávie, akci však Ústředna 

státní bezpečnosti odhalila a Kukorelli unikl zatčení jen proto, že byl v té době ve Vinnici na Ukrajině. 

Byl proto urychleně stažen zpět na Slovensko, kde byl 20. srpna zatčen. Dne 19. října byl vojenským 

soudem v Bratislavě odsouzen na 9 měsíců vězení, dále byl zbaven hodnosti a vyloučen z armády. Od 

března 1942, po propuštění z vazby na základě amnestie, začal znovu pracovat v odboji. Tři měsíce 

pracoval v sodovkárně, byl však propuštěn, protože ho neustále sledovala ÚŠB. Následně si další tři 

měsíce nemohl najít zaměstnání. Zaměstnání získal nakonec v Bratislavě jako obchodní agent s psacími 

stroji. To mu umožnilo cestovat po celém Slovensku a věnovat se odbojové činnosti. ÚŠB ho však znovu 

vypátrala a byl proto opět propuštěn. Pod cizím jménem Martin Minarovič však dále pomáhal 

antifašistům při útěcích do Jugoslávie. Později utekl do protektorátu. V Brně ho však brzy zatklo gestapo 

a byl transportován zpět na Slovensko. 31. ledna 1943 byl v Piešťanech předán četníkům( na Slovensku 

žádné četnictvo neexistovalo Četnici byli čs. prvorepublikoví střelci do demonstrantů a stávkujících , v 

Srbsku a v Saint Tropeis ). Z vazby se mu však podařilo uprchnout kuriózním způsobem přes okno WC. 

Byl na něj vydán celostátní zatykač a ÚŠB po něm následně vyhlásila celostátní pátrání. Kukorellimu se 

zatím podařilo dostat na Oravu, do oblasti Párnica a Zázrivé, odkud se prostřednictvím místního učitele a 

odbojové skupiny přemístil na východní Slovensko, do oblasti Ostré hory nad obcí Matiaška. Tam mezi 

dřevorubci začal organizovat partyzánský oddíl. Při pořizování potřebných prostředků pro svou skupinu 

ho v listopadu 1943 znovu zatkli v Hlohovci. Poznal ho totiž místní četnický velitel poručík Zuziak, který 

sem byl přeložen právě kvůli tomu, že mu Kukorelli utekl v Piešťanech. Během transportu se vícekrát 

pokusil o útěk, který se mu podařil až v Bratislavě. Následně postupoval tři dny hřebenem Malých Karpat 

do Trnavy, kde se ukryl u přátel. Potom se přes Oravu dostal opět na východní Slovensko. Cestou se 

setkal se sovětským uprchlíkem z koncentračního tábora Dachau Ivanem Kononovičem Balutou-

Jagupovem. Ten se následně stal velitelem partyzánského oddílu Čapajev, který se již formoval nejen ze 

slovenského antifašistů, ale i z uprchlíků z německých zajateckých táborů. Kukorelli se stal náčelníkem 

jeho štábu. V této funkci opatřoval výzbroj, munici, stravu i léky pro skupinu. Pro její příslušníky také 

zařizoval občanské průkazy na falešná jména. Zajišťoval i kontakt s vojenskými posádkami. 

Prostřednictvím Mikuláše Markuse navázal kontakt s příslušníky dvou pěších divizí dislokovaných na 

východním Slovensku. Jednotka se pak přemístila do Slanských vrchů za Harb a později k hoře Búč. Asi 

po měsíci absolvovali ještě jeden přesun do oblasti obce Petrovce v Slanských vrších. 

Jednotka, kterou vytvořili, se v červnu 1944 sloučila s Bardejovskou partyzánskou skupinou a o měsíc 

později se v regionu Medzilaborců a Humenného spojila s oddílem Pugačov. Velitelem této skupiny byl 

kapitán Rudé armády A. G. Jemľanov. Po tragické smrti kapitána Jemľanova prošla jednotka 

organizačními změnami a sloučila se oddílem I. I. Kudriavceva. Ľudovít Kukorelli nadále vykonával 

funkci náčelníka štábu. V té době se jednotka nazývala Čapajev (podle V. I. Čapajeva) a měla kolem 500 

příslušníků. 

Přesto, že oddíl v srpnu 1944 ještě neměl spojení s ukrajinským Hlavním štábem partyzánského hnutí, ani 

informace o připravovaném povstání jednotka okamžitě zahájila svou diverzní činnost v první řadě 

zaměřenou na poškozování německé dopravy a útoky na transporty. Od července do srpna 1944 provedli 

partyzáni oddílu Čapajev 60 velkých bojových akcí  včetně zničení jednoho německého vojenského 

transportu s technikou na úseku Košice – Kysak a dalšího u Kostoľan nad Hornádom. 

V období Slovenského národního povstání jednotka Čapajev vedla těžké boje s jednotkami 357. pěší 

divize Wehrmachtu pod velením Josefa Rintelena. Partyzáni v té době disponovali několika stíhači tanků 

Marder III, které pocházely z výzbroje východoslovenských divizí. Němci při bojích ve Slanských vrších 

ztratili 1400 vojáků i několik tanků a samohybných děl. Němci zatlačili partyzány do kritické situace a 

způsobili jim stejně těžké ztráty, některé části oddílu se rozprchly a partyzáni navíc přišli o zásobovací 



základnu. Ale oddíl Čapajev se dostal z obklíčení a z oblasti se stáhl do Ondavské vrchoviny. Tam se 

brigáda sloučila s dalšími partyzánskými oddíly a reorganizovala se na partyzánský svazek. Kukorelli 

nadále zůstal náčelníkem jeho štábu. 23. října 1944 (podle některých pramenů to bylo 26. října nebo 28. 

října) partyzáni svazku Čapajev v obci Sukov přepadli a v boji zajali nebo zlikvidovali 73 německých 

vojáků včetně jednoho generála,[zdroj?] tvořících štáb 97. divize horských myslivců. 

 

V té době vzniklo podezření, že jednotku infiltrovali zrádci. Toto podezření bylo ve skutečnosti 

vykonstruovaným obviněním ze strany kapitána Kokina Velitel Ivan Bulatov byl následně na základě 

nepodložených obvinění odvolán do SSSR. 19. listopadu 1944 (podle jiných údajů 18. listopadu) se konal 

v horách polní soud nad téměř celým štábem svazku Čapajev. Jediný Ľudovít Kukorelli dokazoval nevinu 

svých spolubojovníků, jež někteří partyzáni, kteří se hodlali chopit moci v jednotce, nakonec zlikvidovali. 

Na převzetí moci v jednotce se kromě Viktora Kokina podíleli i velitel oddílu Pugačov I. Kudriavcov, 

nadporučík Tristan, nadporučík F. Uliczay, kpt. Kirpičenko a V. Filotas. A. Lunev, M. Cepko, A. 

Miťajev, A. Kuriačev a K. Bachmutskij byli následně označeni vinnými a 18. listopadu 1944 popraveni. 

Bývalý velitel Ivan Baluty-Jagupov byl po přiznání transportován na sovětské území, kde byl držen ve 

vyšetřovací vazbě až do 3. června 1946, kdy byl shledán nevinným a propuštěn. Pozdější šetření 

provedené orgány sovětského ministerstva vnitra v roce 1965 ukázalo, že nevinní byli i ostatní partyzáni. 

Někteří autoři poznamenávají, že vykonstruované obvinění kapitána Kokina a snaha o převzetí velení 

partyzánské skupiny zřejmě souvisela i s pozdější „záhadnou“ smrtí Ľ. Kukorelliho a partyzána L. 

Polončáka. 

Ve druhé polovině listopadu 1944 jednotka čelila velkému tlaku německých jednotek a byla nucena před 

jejich obchvatnými manévry ustupovat. Padlo proto rozhodnutí probít se ke 4. ukrajinskému frontu. Plán 

ústupu jednotky po dohodě se sovětskou stranou vypracoval Kukorelli. 20. listopadu 1944 se vydal oddíl 

v počtu asi 1 500 mužů, včetně mnoha civilistů, pod Kukorelliho velením přes hory k sovětským 

vojskům. 23. listopadu tento oddíl zaujal postavení u Medzilaborců v těsné blízkosti německých pozic. 

Nad ránem dalšího dne jednotka zahájila překvapivý útok na německé postavení mezi obcí Habura a 

Medzilaborci, které brzy prorazili za značných ztrát na obou stranách. Padlo asi 500 partyzánů a civilistů, 

kteří unikali před německou pomstou. V tomto boji padl i Ľudovít Kukorelli. Průlom fronty uskutečněný 

partyzány umožnil jednotkám 4. ukrajinského frontu proniknout 6 km do hloubky německé obrany a ještě 

více zhoršil situaci německých sil, které byly v průběhu následujících dní nuceny opustit Medzilaborce. 

Šlo o jednu z největších bojových akcí tohoto typu na území Slovenska. 

Smrt 

Jednotka partyzánů při dvouhodinovém ústupovém boji procházela mezi sovětskými a německými 

postaveními minovým polem, navíc v křížové palbě německých minometů a dělostřelectva. Tělo 

Ľudovíta Kukorelliho našli asi 25 m od břehu řeky Laborec, pouhých 150 metrů od sovětských zákopů. 

Asi půl roku po pohřbu jeho tělo exhumovali a v Košicích provedli soudní pitvu, při které zjistili, že ho 

usmrtila kulka ráže 6,35 mm. Zbraně takového kalibru nebyly běžnou součástí výzbroje frontových 

jednotek ani jedné ze stran. Přesné okolnosti jeho smrti dodnes nebyly objasněny. Jako jediný účastník 

SNP byl pohřben v Dómu svaté Alžběty v Košicích. 

 

 



Ján UŠIAK 

Ján Ušiak (5. října 1914, Budiná – 3. listopadu 1944, Čeladná)[1] byl první velitel 1. československé 

partyzánské brigády Jana Žižky. 

Život 

Ján Ušiak se narodil v Budiné v okrese Lučenec. Jeho rodina se v roce 1921 přestěhovala a svůj další 

život prožil v malé osadě Baktě u Rimavské Soboty. Po skončení základní školy pracoval v hospodářství 

jako pomocný dělník a vozataj a pravděpodobně nedosáhl vyššího vzdělání. V roce 1937 narukoval do 

Československé armády a po vyhlášení slovenské samostatnosti ze dne 14. března 1939 se vrátil zpátky 

domů do rodné Bakty, jako občan samostatné Slovenské republiky. Území Bakty se však na základě 

vídeňské arbitráže stalo součástí Horthyovského Maďarska. Protože se mu nepodařilo získat slovenské 

státní občanství, musel narukovat do maďarské armády, se kterou krátce bojoval na východní frontě. 

Podle dostupných zdrojů dezertoval z maďarské armády již v lednu 1942 a byl součástí partyzánského 

odboje na Ukrajině. Od prosince 1943 byl příslušníkem 1. československé samostatné brigády v SSSR. 

Partyzán 

Pravděpodobně během první poloviny roku 1944 absolvoval specializovanou vojenskou přípravu ve 

výcvikovém středisku v Obarově u Rovna na Ukrajině, kde byl zřízen československý výcvikový prapor. 

Závěrečné zkoušky vykonal na výbornou v UŠPH v Kyjevě - městské části Svjatošin. Na základě 

výsledků politického a vojenského výcviku, byl povýšen do hodnosti podporučíka. Byl přesvědčeným 

členem Komunistické strany Československa a u mužstva oblíbeným velitelem. 21. srpna 1944 byl 

vysazen jako velitel prvního desantu na území samostatné Slovenské republiky.Tento a druhý výsadek se 

stal součástí 1. partyzánské brigády M. R. Štefánika kpt. P.A.Veličky, která se údajně podílela na 

obsazení Martina. Pravděpodobně již 5. září večer obdržel Ušiak radiogramem rozkaz z UŠPH 

(Ukrajinského štábu partyzánských hnutí) v Kyjevě zaujmout nový operační prostor v pohraničí na 

východní Moravě. Zpočátku se oddíl přesídlil do Rajecké doliny a následně do podhůří Vysokých 

Javorníků do slovenské obce Štiavnik. Během 17.–22. září 1944 partyzánský oddíl, přejmenovaný na 1. 

československý partyzánský oddíl Jana Žižky, provedl několik průzkumných a diverzních akcí na 

Slovensko-moravském pohraničí, zejména v Malých a Velkých Karlovicích. 

 

První přechod na Moravu 

Po kontroverzních rozhodnutích Ušiaka, se kterým zástupce oddílu D. B. Murzin nesouhlasil, se skupina 

v počtu asi okolo 200 osob, která většinou nebyla vyzbrojena, pokusila přejít jako celek v noci z 24. na 

25. září na Moravu. Přechod doprovázelo vyrabování hájenky a hospodářské usedlosti německého občana 

Alexandra Pietsche z Velkých Karlovic – Poďtatého-Světlé. Při této krádeži zejména dobytka, potravin, 

ošacení a šesti loveckých zbraní, byla škoda na majetku odhadnuta na 80 000 Kč. Partyzáni byli 

zpozorováni německou hlídkou a proběhl první otevřený střet s německými celníky a pohraniční stráží 

usídlených u Polanských. Ten v nesouvislých přestřelkách trval od 10 až do 13 hodiny v prostoru Světlé. 

Po 14 hodině německé síly seskupily bezpečnostní složky zejména z Rožnova,Frenštátu, Valašského 

Meziříčí, Vsetína, Nového Jičína, Frýdku, Bílé, Starých Hamrů. Rozdílně ozbrojené a nesecvičené 

německé jednotky se rozdělily do třech hlavních údolí Lopušánek, Noclehů a Kubání. Díky početní a 

zejména palebné převaze Němců se partyzáni usídlení v prostoru pod Ježůvkou a u domu Jana Kořístky, 

kde proběhly zabíjačky uloupeného dobytka, museli vrátit zpět do slovenského Štiavniku, směrem přes 



Pindulu. Po 16 hodině však hrozilo obklíčení směrem od Kopanic, kde postupovaly německé posily z 

Makova a Bytče. Ústup partyzánů trval až do pozdních odpoledních hodin. Poslední části seskupení 

ustupovaly a kryly ústup přes hřeben Javorníků až do úplného setmění. 

 

Úspěšný přechod na Moravu 

Menší část partyzánů asi 60 osob (počet nelze věrohodně doložit) nejlépe vyzbrojených chlapců a hlavní 

část desantu se pod velením Dajana B. Murzina z Baškortostánu, dostala díky převaděčům z Karlovic a 

učiteli z Prostřední Bečvy Františkovi Hašovi, bez konfliktu na Moravu v noci z 28. na 29. září. Většina 

oddílu převážně mladých chlapců beze zbraní a výcviku setrvala na slovenské straně až do 10. října, 

neboť vyslaný poručík Vasilij Petrovič Nastěnko při cestě zpět narazil na pohraniční stráže a v lesním 

terénu zabloudil. Na druhý den byl Ušiakův štáb a úkryt na hájence Josefa Němčáka ve Štiavniku 

prozrazen a přepaden bezpečnostními složkami. Ušiakova skupina se chaoticky roztříštila a německými 

jednotkami byla téměř celá rozprášena. Tři menší improvizované skupinky se velmi komplikovaně 

probíjela lesním terénem Vysokých Javorníků směrem na Moravu. Větší část chlapců bez výcviku oddíl 

opustila. Někteří členové výsadku vyslaného z Ukrajiny, však rovněž zůstala na Slovensku, čímž 

neuposlechla rozkaz vydaný ukrajinským štábem v Kyjevě. Při přechodu na Moravu, bylo několik 

partyzánů zatčeno pohraniční stráží z Velkých Karlovic. Např. Ján Jurčo, Karel Bubla ze Žamberka se s 

oddílem Ušiaka zřejmě vůbec nesešli a při návratu zpět na Moravu byli zadrženi. Václav Zaňka byl 

postřelen a zemřel na následky zranění ve Zlíně. Dne 9. listopadu byli společně se škpt. Viktorem 

Kollandou a Štěpánem Králikem z Bratčic u Brna veřejně popraveni před školou na Dolní Bečvě. Zbytky 

„oddílu“ se setkaly s Murzinovou skupinou mezi 13.–16. říjnem ve srázu pod Kněhyní, když radisté 

Kolomackij a Timošenková ztratili napájecí dynamo radiostanice a partyzáni ztratili spojení s velením. 

Přesné údaje o počtu ozbrojených osob v tomto okamžiku nelze věrohodně doložit a odhadují se okolo 

110 osob. 

 

Wolfram 

Během 14.-16. října se velitel oddílu Ján Ušiak sešel s kpt. Otiskem velitelem paraskupiny Wolfram – 

vyslanou exilovou vládou v Londýně. Tento výsadek měl převzít velení a koordinaci vojenského odboje 

na východní Moravě. Po absolutní ideové, lidské a kvalitativní neshodě se musel Otisk vzdát snahy 

převzít velení všech odbojových skupin lokalizovaných zejména na Valašsku. Ušiak doslova uvedl : Mně 

nebude žádný Beneš určovat, kde já budu bojovat. Zbytek spojeného oddílu se poté rozdělil na další 

skupiny a Wolfram ukončil svou bojovou činnost předáním finančních prostředků Ušiakovi. Po incidentu 

Stanislava Kotačky a jeho loupežné vraždy rtn. Josefa Bierského dne 19. října, došlo dne 22. října k 

prozrazení úkrytu hlavní části oddílu dislokované na chatě českých turistů ve srázu pod Trojačkou. Místo 

bylo prozrazeno Kotačkou a časně ráno došlo k útoku německých jednotek. Partyzáni se však šťastně 

zachránili díky přízemní mlze a jedné jejich skupině Stanislava Kozy, která se náhodou vracela zpět a 

vpadla útočícím Němcům do týlu. Partyzáni ztratili většinou svých zásob munice, jídla a dalšího 

proviantu. Následně Ušiak oddíl rozdělil na nová místa na úpatí Kněhyně a v prostoru pod Radhoštěm. 

Partyzáni byli gestapem zaměřeni prostřednictvím konfidentů vsetínského gestapa Jana Dvořáka, 

ostravského gestapa - Vladimíra Hoffmana a Miroslava Jaška. V lednu 1945 se oddíl přejmenoval a začal 

užívat název 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky. 

 



Kněhyně – Čertův Mlýn 

Ve středu 2. listopadu 1944 došlo v prostoru Kněhyně – Čertova mlýna ke schůzce s novými údajnými 

členy KSČ Miroslavem Jaškem a Vladimírem Hofmanem – konfidenty ostravského gestapa. Bezpečnost 

schůzky měl zajistit V.P. Nastěnko, Sláva Koza, František Molo a Jozef Kavčiak. Zpozorovali německou 

hlídku, ale když se vzdálila nepodnikli žádné opatření. Jaška s Hofmanem přiváděl krejčí Bohumil Jakeš z 

Velkých Karlovic a Jozef Kubáň z Martiňáku. Po prvním kontaktu byl zahájen nečekaný přepad hlídkou 

Ruhsam, která v daném prostoru prováděla preventivní obchůzku. Všichni civilisti se rozutekli a strhla se 

prudká přestřelka. Ušiak a Murzin začali pálit z automatů okolo sebe a uvolnili si cestu ručními granáty. 

Velitel Ján Ušiak utrpěl pětinásobný průstřel obou předloktí a Murzin byl postřelen do nohy. Zraněné 

velitele se spolubojovníkům nepodařilo najít a v odpoledních hodinách se strhl další boj. Na druhý den 

byl přepaden bunkr pod Kněhyní, kdy zahynuli čtyři partyzáni a jeden byl umučen. Identifikováni byli 

pouze dva. Učitelka rytmiky z Olomouce Růžena Valentová a Boris Rabenstein z Podkarpatské Rusi. 

Postřelen do páteře byl také velitel rozvědky a ženista Stanislav Koza. Ján Ušiak se ukrýval v lese a až v 

podvečer okolo 18 hodiny se těžce raněný dostal do hostince pod Martiňákem. Odtud byl transportován 

do chalupy u Macurů a v noci byl převezen řeznickým autem Karla Vinklera do domu Machandrů v 

Čeladné. Zde byl ráno ošetřen lékařem Oldřichem Friedlem, který z důvodu hrozící sepse a vysoké 

horečky nařídil okamžitý převoz do nemocnice. Ostravské gestapo se o zranění Ušiaka dozvědělo od 

Jaška, který se potkal s Dvořákem. Služebna ze Starých Hamrů měla informaci o nějakém partyzánovi, 

ale nevědělo, kde se přesně ukrývá a neznalo plán ostravského gestapa. Proto zahájilo v Čeladné domovní 

prohlídky. Ostravské gestapo dokonce připravilo pro Ušiaka nemocniční hospitalizaci a poté tajné 

doléčení v bytě u Nogolů přímo v Ostravě. 

 

Hrdinská smrt 

Až okolo poledne 3. listopadu dorazily bezpečnostní složky ze Starých Hamrů ke standardní prohlídce 

domu u Machandrů v Čeladné. Protože poručík Ján Ušiak nehodlal padnout do rukou nepřítele, raději 

ukončil svůj život výstřelem z pistole. Společně s Ušiakem se v domě ukrýval konfident Jan Dvořák, 

který se Němcům vzdal a následně udal všechny osoby napojené na partyzány. Zatčeni byli Rudolf, Josef, 

Vladimír a Božena Kubáňovi z Martiňáku a mnoho dalších osob. K veřejným popravám došlo nejdříve 

5.11. v Zubří, 9.11. v Růžďce, Dolní Bečvě a Kunovic. Po neúspěchu operace Tetřev, byly provedeny 

veřejné exekuce 23. listopadu v Čeladné, Dolní Bečvě,Prostřední Bečvě, Horní Bečvě a Velkých 

Karlovicích. 

 

Hrdinskou sebevraždou Ušiaka byly plány ostravského gestapa definitivně zmařeny. Jan Ušiak byl přes 

přísný zákaz německé správy pietně pochován v Čeladné za účasti několika odvážných místních obyvatel. 

Ještě dlouho po válce zde byl udržován jeho hrob, přestože jeho tělo bylo po válce exhumováno a 

převezeno do jeho rodiště. V Rimavské Sobotě - městské části Bakta se dodnes nachází udržovaný 

pomník s jeho reliéfem. 

 

Ján Ušiak je stále pohřbený symbolicky na hřbitově v Čeladné, původní místo bylo na starém hřbitově 

vedle márnice. Bylo to v pondělí 6. listopadu 1944. později byl exhumován a pohřben společně s Jefim 

Andrejevičem Pugačevem, partyzánem Borisem a neznámým partyzánem. Stále pohřbení v Čeladné mi 



potvrdili také jeho rodinní příslušníci ze Slovenska. 

 

Konfident Jan Dvořák 

Podle archivních dokumentů byl Jan Dvořák registrován gestapem od počátku listopadu 1943 v hodnosti 

kriminálního asistenta a byl zřejmě získán pro spolupráci prostřednictvím bezpečnostní služby a 

kriminální policie, která měla několik důkazů o jeho majetkových machinacích. Ostravské gestapo o 

Dvořákově přítomnosti v oddíle velmi dobře vědělo, ale postupně jej chtělo z pozice ve štábu vytlačit. 

Cílem bylo dosadit zde svého radiotelegrafistu Miroslava Jaška, který měl rozehrát rádiohru s Kyjevem a 

odhalit tak celou strukturu hlavního štábu partyzánského odboje. Jan Dvořák byl 10. března 1945 vylákán 

na schůzku v Lulči na Vyškovsku a postřelen do břicha partyzánskou spojkou Marií Sedláčkovou 

(Mankou). Na následky střelného poranění večer v nemocnici zemřel. Pocházel údajně z Karlových Varů 

a zcela se vyvrátila jeho konspirace jako spolužáka s Frankem vzhledem k jeho datu narození. 

 

Posmrtná ocenění 

V roce 1948 byl Ján Ušiak vyznamenán Řádem SNP I. třídy a Československým válečným křížem 1939 

in memoriam. 

V roce 1992 mu byl udělen Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy in memoriam. 

V roce 2007 mu udělil ministr obrany SR Milan Kašický hodnost plukovníka in memoriam. 

 

 

 
 

BLAHOPŘEJEME 

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

jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k p.Zdeně PÍCHOVÉ, Marcele KŘÍŽKOVĚ,Mileně 

SUCHÉ, Marii PROVAZNÍKOVÉ, Haně KVAPILOVÉ. 
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