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Asociace polio 
U  příležitosti 50. výročí vy-

mýcení poliomyelitis anterior 
acuta (poliomyelitidy, dětské 
obrny), neboli Heine-Medinovy 
nemoci v  Československu byl 
v Janských Lázních v roce 2010 
instalován model polioviru jako 
vzpomínka na všechny postiže-
né a na ty, kteří jim v jejich těž-
kém údělu obětavě pomáhali. 

Poliovirus je původcem po-
liomyelitidy. První epidemie 
v Československu vznikla v roce 
1939 a k největší expanzi došlo 
v  roce 1948, kdy onemocnělo 
více než 2000 osob. Do roku 1960 byl celkový 
počet osob s  chronickými následky po  dět-
ské obrně 12 až 13 tisíc. Proto se na  jaře 1957 
v  Československu uskutečnilo očkování dětí 
třemi dávkami inaktivované vakcíny od dokto-
ra Salka, které zastavilo rozvoj této epidemie. 
Po  úspěšné terénní studii, provedené s  živou 
oslabenou očkovací látkou poskytnutou jejím 
objevitelem Sabinem, bylo na  jaře 1960 reali-
zováno celostátní očkování Sabinovou živou 
vakcínou. Bylo očkováno 94 % dětí do  15 let 
věku. Tato očkovací akce byla organizovaná 
docentem doktorem Dimitrijem Sloninem. 
Československo se tak v  roce 1961 stalo první 
zemí na  světě, kde byl přerušen proces šíření 
divokých poliovirů v populaci a poliomyelitida 
zde byla eradikována. Problém poliomyelitidy 
byl tedy vyřešen likvidací nákazy – zamezilo 
se výskytu nových onemocnění. Ovšem zů-
stali zde na  dlouhá léta chronici s  postižením 
různého druhu a  stupně. Nebyly zlikvidovány 
následky bývalých epidemií a výskytů. Pro do-
léčování následků poliomyelitidy byly vybrány 
Janské Lázně a později i Velké Losiny.

Záludnost onemocnění poliomyelitidou se 
ukázala v 80. letech minulého století, když se 
u  osob s  trvalými následky po  poliomyelitidě 
po  mnohaletém období stability obrn i  de-
formit začaly objevovat nové nervosvalové 
projevy: bolesti ve  svalech a  kloubech, sníže-
ní síly postižených i  původně nepostižených 

svalů, fascikulace a  svalové 
křeče, nová ochrnutí a  atrofie 
a celkové zhoršení pohybových 
schopností. Nemocní si stěžo-
vali na  únavu, poruchy spánku, 
dýchací obtíže a  přecitlivělost 
na chlad. Tyto pozdní následky 
poliomyelitidy se označují jako 
postpoliomyelitický syndrom.

Pro postižené následky po   
poliomyelitidě vzniklo občan-
ské sdružení – Asociace polio.  
Organizace si předsevzala za cíl 
hájit zájmy této poměrně po-
četné skupiny invalidních ob-

čanů, kteří se začali dostávat na  okraj zájmu 
společnosti. 

Začátky jakési organizace obrnářů ještě 
v tehdejším Československu se datují od roku 
1988. Tehdy se ze zahraničního tisku šířily infor-
mace o  výzkumu postpoliomyelitického syn-
dromu (PPS) v Americe. Nebylo nám známo, že 
v naší zemi je PPS v povědomí lékařů, natož aby 
byl nějak zkoumán. Jak je u  obrnářů zvykem, 
bylo na  nás, abychom získali informace a  po-
starali se o zorganizování lékařské konference 
o PPS v naši zemi. V pracovní skupině vedené 
Markétou Fidlerovou byl také Ála Wokoun, kte-
rý léta udržoval písemné mezinárodní kontak-
ty např. s organizací polio v St. Louis v USA. To 
on vyslal do  světa zprávu o  našich aktivitách 
a  plánech. Přihlásilo se několik zahraničních 
zájemců o  účast na  naší konferenci a  tak se – 
vlastně neplánovaně – stala první lékařskou 
konferencí s mezinárodní účastí v bývalém vý-
chodním bloku. Konala se pod hlavičkou Svazu 
tělesně postižených v  listopadu 1990 v  Hodo-
níně u Kunštátu v počtu asi 80 osob a úspěch 
a přínos byly zřejmé. 

Příprava konference, kurzy a  ostatní aktivity 
pro polio daly představu o smyslu budoucí orga-
nizace obrnářů. Bylo rozhodnuto a začalo se pra-
covat na založení Asociace polio. Ustavující sjezd 
byl stanoven na léto do Janských Lázní a konal se 
v kolonádě 4. srpna 1990. Prvním předsedou aso-
ciace byl zvolen RNDr. Jiří Fidler, CSc. 
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V  rámci asociace začali obrnáři realizovat 
vlastní programy: konference, kurzy, osvěto-
vou činnost o poliomyelitidě a PPS. Probíhala 
spolupráce s  různými úřady a  institucemi při 
prosazování zájmů obrnářů. Pro obrnáře bylo 
zavedeno poradenství v oblasti protetiky, bez-
bariérového bydlení, byly prosazovány změny 
v  legislativě, sociálním zabezpečení, různých 
příspěvcích atd. Prostě vše, co bylo dáno 
do hlavního motta při založení Asociace polio. 

Po  roce zakládající výbor předával Aso-
ciaci polio novému výboru v  jejímž čele stál 
Ing. René Remeš s velkou podporou manželů 
MUDr. Elišky a JUDr. Jana Bébrových. Evidova-
ných bylo tehdy okolo 1 600 členů. Pravidelná 
zasedání v  Praze i  výjezdní zasedání na  Mora-
vě daly dohromady kolektiv, který navazoval 
na  práci předchozího výboru se snahou dál 
rozvíjet činnost asociace ve prospěch obrnářů. 
Díky větší koncentraci obrnářů v Brně a Ostra-
vě se i  v  těchto místech začaly uskutečňovat 
akce pod hlavičkou asociace. Počet aktivních 
členů se postupně rozrostl na cca 2 tisíce a aso-
ciace zastupovala a dodnes zastupuje ještě dal-
ší tisíce postižených, kteří ve sdružení nejsou.

V roce 1997 dochází ve vedení Asociace po-
lio ke změnám. Výbor ve zvoleném složení pra-
coval s  menšími obměnami do  června tohoto 
roku. Tehdejší nový předseda Ing.  Jindřich Be-
neš uvažoval, jak udělat něco nového pro členy. 

Vymyslel mimo jiné kulturně společenský festi-
val Obrnáři obrnářům a o obrnářích. Tato velmi 
zdařilá akce se uskutečňuje od roku 1998 v Jan-
ských Lázních, v  Mekce obrnářů. Už další rok 
přijelo tolik obrnářů, že si neměli kam sednout. 
Z  festivalu se stala každoroční záležitost. Letos 
se uskutečnil již 18. ročník. Účast na festivalu je 
nevyčíslitelná, protože jsou zde obrnáři léčící se 
zrovna v lázních a také obrnáři, kteří přijedou vy-
sloveně na festival. Doprovodné akce v Malém 
sále, kterých se účastní i  zástupci lázní, města, 
různí významní hosté a  následně v  kolonádě, 
jsou vždy houfně navštěvovány. V rámci progra-
mů vystupují pacientské kapely, prezentují se 
fotografové, případně výtvarníci. Velký úspěch 
má výstava archivních fotografií, na kterých se 
všichni rádi poznávají i po mnoha letech. Další 
iniciativou předsedy AP je instalace Polioviru 
před Lázeňským domem v  Janských Lázních, 
jak je uvedeno v úvodu. Autorem je známý obr-
nář docent RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc. 

Po celém světě existuje mnoho podobných 
sdružení, se kterými je naše asociace v kontaktu.

Asociace polio nezávazně spolupracuje v in-
formační oblasti zejména se slovenskou Asoci-
ací polio a s obrnáři Maďarska. Důležitým mez-
níkem v oblasti mezinárodních vztahů ovšem 
byl rok 2012. 

V tomto roce jsme se stali organizátory Vý-
ročního setkání reprezentantů členských or-

Obrnáři při odhalování Polioviru 
v Janských Lázních
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ganizací Evropské Polio Unie (EPU). Konalo se 
v  prostorách Státních léčebných lázní Janské 
Lázně. Počet účastníků jednání bylo 37 před-
stavitelů z celé Evropy a několik zástupců z čes-
ké a slovenské asociace polio a z Maďarska. 

V  rámci mezinárodního setkání v  Janských 
Lázních se nám podařilo navázat přátelské 
kontakty s vedením EPU i s reprezentanty jed-
notlivých členských organizací. Asociace polio 
se důstojně reprezentovala a  ukázala všem 
zúčastněným delegátům, že hlavní vize EPU 

– v  harmonickém členství společně pracovat 
na  dosažení důstojného a  nezávislého života 
obrnářů – je pro nás samozřejmá.

Název organizace:  
Asociace polio 
Zkratka názvu: AP
Sídlo organizace:  
Jabloňová 2891/2,  
106 00 Praha 10
Kontaktní údaje: tel.: 728 119 174,  
e-mail: asociacepolio@seznam.cz
Web: www.polio.cz
Aktuální počet aktivních členů: 780 

Jména představitelů organizace
1. PhDr. Marcela Stránská – předsedkyně
2. Emil Chadima – 1. místopředseda
3. Jaroslava Šebestová – místopředsedkyně

4. Jana Zimová – místopředsedkyně
5. Ludvika Bradová – organizace 

rekondičních pobytů
6. Ing. Božena Doležalová – členka
7. Věra Hesounová – členka
8. MUDr. Marta Langmeierová, 

CSc. – zdravotní problematika
9. Mgr. Mária Mruzková – Zpravodaj 

AP, organizace akcí
10. Věra Novotná – členka
11. MUDr. Hana Opravilová – zdravotní 

problematika, východočeský region, 
organizace rekondičních pobytů

12. MUDr. Eva Přibylová – zdravotní 
problematika, severomoravský region 

13. Bohumil Svoboda – člen
14. PhDr. Libuše Zušťáková – členka, kultura.

Cíle a aktivity organizace 
1. Zajišťuje poradenství v oblasti 

zdravotní a sociální.
2. Shromažďuje informace o pokrocích 

v oblasti léčení PPS, které příležitostně 
prezentuje formou příruček, 
distribuovaných mezi členy, jejich rodinné 
příslušníky, asistenty, lékaře a veřejnost.

3. Organizuje odborné přednášky, pořádá 
odborné konference a semináře 
za účasti lékařů a rehabilitačních 
a sociálních pracovníků.  

Autor Vladimír Vondrejs 
vypráví příběh Polioviru



4 Prezentace pro NRZP ČR

4. Žádá o granty, dary a příspěvky na zlepšení 
rozpočtu AP. Téměř pravidelně získává 
dotace od ministerstev zdravotnictví 
a kultury na organizaci rekondičních 
pobytů, rehabilitační plavání, organizaci 
kulturních a uměleckých aktivit 
a na vydávání Zpravodaje AP. Tyto dotace 
částečně snižují výdaje na uvedené aktivity.

5. Přispívá sociálně slabším členům 
na pořízení různých zdravotních 
pomůcek i na překonání těžkých 
životních situací (záplavy, úmrtí apod.). 

6. Organizuje různé kulturní akce – ze 
začátků to byly atraktivní plesy a plavby 
lodí po Vltavě, nyní jsou to společenské 
a kulturní akce s výstavou uměleckých 
prací členů a s vystoupením členů 
v různých oborech umění např. zpěv, 
hudba, divadlo, výtvarné práce, fotografie.

7. Organizuje zdravotní programy:
 ▶ rehabilitační a rekondiční pobyty – 

v současné době tři pobyty v roce, 
z toho dva v Janských Lázních a další 
v různých místech a lázeňských zaříze-
ních, jako např. Horní Bečva, Velký  
Meder, Luhačovice, Sezimovo Ústí,  
Slatinice.

 ▶ rehabilitační cvičení a plavání.
8. Vydává:

 ▶ knihy autorů z řad členů – významnou mě-
rou přispěl obrnář, spisovatel Ála Wokoun, 

 ▶ časopis – Zpravodaj AP vychází jako 
dvě dvojčísla dvakrát v roce. Obsahuje 
právní, sociální, zdravotní problematiku, 
informace ze sesterských organizací, 
z Evropské Polio Unie, aktuální dění v ob-
lasti zdravotně postižených. V rubrice 
Obrazy obrnářů představuje významné 
a zajímavé členy AP, do rubriky Píšete 
nám přispívají samotní členové. Časopis 
mimo jiné plní významnou roli v komu-
nikaci výboru s členskou základnou.

V současné době se ukazuje, že členové Asocia- 
ce polio mohou být i významnými pomocníky 
státu při propagaci očkování proti poliomye- 
litidě, proto navázal spolek trvalejší kontakt se 
Státním zdravotním ústavem, konkrétně s  od-
dělením epidemiologie infekčních nemocí.

Co říct závěrem?
Obrnáři se svým celoživotním hendikepem 

nikdy neztráceli chuť do života. Žili a pracovali 
naplno, aby se nejenom vyrovnali zdravé po-
pulaci, ale navíc jim dokázali, že jsou plnohod-
notnými občany. Měli svoje rodiny, vychovali 
děti a teď si užívají zasloužený důchod. K tomu 
všemu jim nikdy nescházel úsměv a  veselost. 
Vše brali s humorem a to doporučují i ostatním 
postiženým – je to nejlepší lék. 
Všechny informace o Asociaci polio najdete 
na webových stránkách www.polio.cz.
Mgr. Mária Mruzková, redaktorka Zpravodaje AP

Veselí obrnáři na festivalu  
Obrnáři obrnářům a o obrnářích


