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dětská obrno
STŘÍPKY OBRANÁŘSKÝCH ŽIVOTŮ



Připomínka  
pro účastníky  

zářijové rekondice  
v Janských Lázních

Při nástupu na rekondici je nutné mít s sebou: 

 •  certifikát o provedeném očkování (od aplikace dvoudáv-
kové očkovací vakcíny i jednodávkové očkovací vakcíny musí 
uplynout nejméně 14 dní), nebo

 •  Potvrzení o  prodělaném COVID-19 (neuplynulo více než 
180 dní), nebo

 •  Laboratorní potvrzení o provedeném testu na COVID-19, 
ne starší 72 hodin.

V případě neprokázání výše uvedených podmínek nebude se 
moci dotyčná osoba účastnit rekondice.

Proto, prosím, NEZAPOMEŇTE!

Hana Opravilová

— P O Z O R —
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Editorial
RÁDI SE SCHÁZÍME!

Scházíme se rádi při pobytech v Jánkách, při zářijovém Fes-
tivalu OOO, na rekondicích, nebo jen tak. Scházet se je naše 
přirozenost. A pokud nemůžeme osobně, scházíme se ales-
poň prostřednictvím stránek Zpravodaje AP, který je mnoho 
let příjemným místem k potkávání lidí z obrnářské komunity, 
ke  sdílení společných radostí, starostí, problémů a  hledání 
cesty k jejich řešení. Dozvídáme se v něm o životech svých 

letitých přátel a bohužel i jejich odchodech. 

Přemýšlela jsem, proč se obrnáři tak rádi scházejí a vybavila 
se mi kniha Roberta Fulghuma – Všechno, co opravdu potře-
buji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Za sebe a mno-
ho svých obranářských přátel mohu říct – „Všechno, co jsem 
opravdu potřebovala znát, jsem se naučila v Jánkách!“ Pro 
někoho v Losinách či jinde, zkrátka všude tam, kde obrnáři 
při léčbě trávili dlouhé týdny i měsíce svého dětství a dospí-
vání, kde jsme si byli rovni a s odstupem let nám na ně zůstaly 
jen pozitivní vzpomínky. Právě tam jsme se naučili o všechno 
dělit, hrát fér a  také, že když vyrazíš do světa, chytni něko-
ho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Máme společné 
vzpomínky, které jsou naším hnacím motorem k setkávání.

Stránky Zpravodaje, nejdostupnější místo pro mnohá obr- 
nářská setkávání, čekají na kreativní členy AP, kteří by se 
chtěli o vzpomínky, osudy, či o své kreativní činnosti po-

dělit a tím obohatit ostatní.

Odměnou nám zdánlivě bude „jen“ nehmatatelná radost 
ostatních členů AP. To dobré, co dáváme, se nám však dřív 

nebo později v dobrém vrátí.

Zuzana Šišková
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Je statistika  
nuda?

MARCELA STRÁNSKÁ

Refrén písničky Statistika od pánů Svěráka a Uhlíře říká, že Statistika nuda je, 
má však cenné údaje, a my díky anketě Kvalita života obrnářů máme možnost 
zjistit, jak jsme uspěli. 

Anketa, inspirovaná odbornou kon- 
ferencí Postpoliomyelitický syn-
drom. Přenosná dětská obrna. 
Zkušenosti obrnářů z  roku 2018, 
byla vyhlášena ve  Zpravodaji Aso-
ciace polio o rok později a dva roky 
trvalo nesmělé shromažďování an-
ketních odpovědí. Ale stálo to za to. 
Čtvrtinu členů obrnářů zajímalo, 
jak na tom jsme, sešlo se 156 odpo-
vědí! (Vykřičník odpovídá nadšení 
redakční rady, kolik lidiček vůbec 
odpovědělo.)

Už první graf přináší zajímavé in-
formace – ženy vedou. To odpoví-
dá statistice Českého statistického 
úřadu, kde nižší počet mužů v po-
pulaci je podmíněn tím, že se muži 
dožívají nižšího věku než ženy. V po 

rovnání počtu členů Asociace polio 
a odpovídajících ale také vidíme, že 
ženy byly pilnější ve vyplňování…

Projděte si jednotlivé grafy a  po-
rovnávejte roky narození, dobu 
onemocnění, počet používaných 
ochranných pomůcek a  jiné. Před-
kládáme vám sérii grafických zob-
razení, která vás jistě povede k za-
myšlení. Poslední bod ankety vydal 
slovně na více než čtyři strany papí-
ru A4. Je v něm všechno – vaše přá-
ní, povzdechy, váš pohled na  svět. 
Mám radost, že pohled na náš obr-
nářský svět vidíme obdobně. Ne-
chávám komentář do příštího čísla 
Zpravodaje pro vaši diskusi s  po-
střehy z  výsledků ankety, bude co 
rozebírat!



6 ZPRAVODAJ ASOCIACE POLIO / LÉTO 2021

 1. Rok narození

 2. Člen Asociace 
polio

 3. Nejvyšší dosažené 
vzdělání

 4. Pracujete ještě 
v současnosti?

 5. Kolik let jste odpracovali
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 Žena 69,9 % 
 Muž 30,1 %

 Střední bez maturity 25,6 % 
 Střední s maturitou 46,8 % 
 Vysokoškolské 27,6 %

 Ano 15,4 % 
 Ne 84,6 %
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Přesně nevím / neuvedeno 6× / tolik, abych měl nárok na starobní důchod.
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 Mírné jedna Mírné obě Těžké jedna Těžké obě Ani jedna

 6. Ve kterém roce jste onemocněli dětskou přenosnou obrnou  
(poliomyelitidou)?

 7. Jaké je vaše postižení končetin?

 8. Jaké je vaše postižení zad a břicha?
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Ve dvou letech 1× / neuvedeno 1×.
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 9. Vaše chůze:

 10. Byl u vás diagnostikován postpoliomyelitický syndrom (PPS)? 

PPS byl 
diagnostikován

PPS nebyl 
diagnostikován

Domnívám se,  
že PPS mám

Domnívám se,  
že PPS nemám

Bez  
opory

S oporou 
jedné  
hole

S oporou 
dvou  
holí

S orto- 
pedickou 

pomůckou 
(aparát, 
ortéza)

Vozík 
občas

Vozík 
na delší 

trasy

Vozík  
trvale

Nosím  
orto- 

pedickou 
obuv

 11. Jak jsou podle vašeho názoru o vaší diagnóze (poliomyelitida, 
PPS) informováni lékaři, které navštěvujete?

  Velmi dobře informováni 27,6 %
  Informovanost slabší, nepletou si polio s DMO 32,1 %
  Většinou píší, řeknou, že mám DMO, dají si to vysvětlit 34,0 %
  Nemají ani potuchy, nedají si nic vysvětlit 6,4 %
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 12. Všeobecně byste řekli, že je váš 
zdravotní stav: 

 13. Jak byste hodnotili svůj nynější 
zdravotní stav ve srovnání se 
stavem před 5 lety?

 14. Kromě poliomyelitidy jsou 
u vás diagnostikovány  
další závažné choroby:

 Velmi dobrý 0,6 % 
 Dobrý 7,7 % 
 Ucházející 66,7 % 
 Špatný 25,0 %

 Lepší 0,6 % 
 Stejný 3,2 % 
 Horší 96,2 %

 Ano 44,2 % 
 Ne 55,8 %

 15. Následující otázky se týkají činností, které byste mohli vykonávat 
během běžného dne. Omezuje vás nyní váš zdravotní stav 
v těchto činnostech? Jestli ano do jaké míry?

Vůbec 
neomezuje

Trochu 
omezuje

Velmi 
omezuje

Náročné činnosti 1 31 124
Mírné činnosti 9 82 65
Zvedání, nošení nákupů 5 68 83
Zdolání jednoho patra 22 81 53
Zdolání několika pater 7 36 113
Shýbání, klekání, nebo předklánění 7 67 82
Ujití více než 1 km 12 41 103
Ujití několika set metrů 26 65 65
Ujití sto metrů 59 60 37
Koupání nebo oblékání 55 73 28
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 16. Nakolik vás vaše choroby 
omezují v práci (včetně 
práce v domácnosti): 

 Hodně 47,6 % 
 Mírně 46,0 % 
 Vůbec 6,4 %

 17. Objednáváte si služby?

 18. Jiné služby, uveďte které:

 • Zajišťuje rodina 
 • Odvoz k lékaři 
 • Přeprava
 • Žiji v domově pro seniory
 • Práce na zahradě 
 • Pomoc s hygienou
 • Údržba bytu   
 • Opravy 
 • Stříhání
 • Péče o auto
 •  Odnos těžších předmětů,  

tašek a pod.
 • Čištění koberců, křesel 

 19. Léčení:

 20. Jiné léčení, uveďte jaké:

 • Plavání (15×)
 • Termální lázně (3×)
 • Cvičení / rehabilitace (16×)
 • Masáže (11×)
 • Lymfomasáže
 • Zánět žaludku
 •  Diabetická polyneuropatie, po opak. 

plicních emboliích a infarktech
 • Vysoký tlak 
 • Cholesterol
 • Ortopedie
 • Dekubity na chirurgii
 • Artróza
 • Stav po resekci žaludku
 • Po operaci střev a srdce
 • Elektroléčba, magnetoterapie
 • Léčení přidružených chorob
 • Medikamenty (2×)
 • Medopexol (2×)
 • Kolo
 • Jóga
 • Lázeňský pobyt krátkodobý (2×)
 • Pohyb zahrada, dům
 • Pedikúra 
 • Nemám / neuvedeno (102×)

Rekondice 
(1–2 za rok)

Lázeňská 
léčba 

(pravidelná)

Rehabilitace 
v místě 
bydliště
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Dovoz jídla Nakupování Úklid
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 21. Jak byste hodnotili svůj 
zdravotní stav po lázeňské 
léčbě ve srovnání před 
léčbou?

 22. Jak byste hodnotili svůj 
zdravotní stav po nasazení 
nových zdravotních 
pomůcek?

  Mnohem  
lepší 16,0 %

  Zlepšení na 6  
měsíců 64,1 %

 Stejný 16,0 %

 Horší 3,8 %

  Mnohem  
lepší 12,2 %

  Trochu 
lepší 59,6 %

 Stejný 27,6 %

  Trochu 
horší 0,6 %

 23. Máte problémy při vyřizování?

 24. Máte problémy při vyřizování?

 • Neuvedeno (74×)
 • Nežádám (29×)
 • Nemám (13×)
 •  Špatná dostupnost,  

bezbariérový přístup (6×)
 • Příspěvek na péči
 • Pomůcky 

Průkazu ZTP 
a ZTP/P 

 

Příspěvku 
na bydlení, 

úpravu bytu, 
jiné

Přispěvku na  
zakoupení 

motorového 
vozidla

Ze strany 
pojišťoven 

 

Ze strany 
příjmacích 
kanceláří 

Ze strany 
lékařů 

 

Lázně 
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 25. Jaké je vaše hmotné zajištění?

 26. Jiné příspěvky:

 • Neuvedeno (75×)
 • Nemám (23×)
 • Mobilita (41×)
 • Příspěvek na benzín (9×)
 • Příspěvek na bydlení 
 • Práce dobrovolnická 

 27. Váš celkový měsíční příjem 
(důchod + příspěvky) je:

 28. Váš celkový měsíční  
příjem je:

  Do 15  
tisíc 48,1 %

  15–20  
tisíc 42,3 %

  20–25  
tisíc 2,6 %

  25 tisíc  
a výše 7,1 %

  Dostačující 
 50,6 %

  Trochu 
nedostačující 
 43,6 %

  Hodně 
nedostačující 
 8,8 %

Pracuji  
na plný  
úvazek

Pracuji 
na částečný 

úvazek

Pobírám 
starobní 
důchod

Pobírám 
invalidní 
důchod

Pobírám 
příspěvek 

na péči

Pobírám 
příspěvek 
na bydlení
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Nižší počet mužů 
v populaci je podmíněn 
tím, že se muži dožívají 
nižšího věku než ženy.

 Ano      Ne
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 29. Jaké máte současné problémy?

 30. Specifikujte dopravní prostředek:

 31. Další současné problémy:

Přístupnost do veřejných budov,  
kina, divadla atd.

Přístupnost do metra, hromadných 
dopravních prostředků
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 Dobrá      Dostačující      Špatná

Osobní 
automobil

Vlak, 
autobus

MHD Nízkopod-
lažní MHD

Metro Societa, 
Handicap

Elektrický 
vozík

Neuve- 
deno
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Přístupnost  
do domu, bytu 

Při získávání  
příspěvku na péči 

Při získávání příspěvku 
na auto, vozíček,  
jinou pomůcku

S ortopedickými 
pomůckami (aparáty, 

ortézy, obuv)
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 • Mobilita je špatná.
 • Neochota posudkových lékařů 

cokoli přiznat – ZTP legitimaci, pří-
spěvek na péči, auto.
 • Doma několik schodů, na příspě-

vek nemám nárok, LPK – nesplňu-
ji podmínky, na  každý požadavek 
musím k odbornému lékaři, ačkoliv 
se můj zdravotní stav nelepší, na-
opak zhoršuje.
 • Příspěvek na péči a na auto: ne-

mám nárok, ortopedická obuv mi 
nevyhovuje z důvodu materiálu ani 
designu. Používám ortopedické 
vložky a lehčí ortézy.
 • Používání lepších orto vložek.
 • Příspěvek na péči – požádám až 

nastane čas – zatím by bylo řečeno, 
že s postižením žiji celý život, tudíž 
s ním umím žít. Dobrou zkušenost 
mám se zdr. pojišťovnou ohledně 
ort. obuvi. Podle popisu lékaře vy-
robí takovou obuv, že ji neunesu. 
Používám vyztužení vnitřní části 
boty klínkem.
 • Na  péči jsem nežádala, na  auto 

mám prý malý rozsah postižení.
 • Nepřiznán.
 • Nechtějí jednat.
 • Dlouhá čekací doba.
 • Po mnoha letech jsem letos do-

stala poukaz na  diabetickou obuv. 
Nemohla jsem jej uplatnit, protože 
levou nohu mám 195 mm a pravou 
230 mm. Ty, které mně v  několika 
lékárnách nabízely byly velké, prý 
se dělají až od velikosti 36.

 • Příspěvek na auto v minulosti ne-
přiznán. V  poslední době jsem ani 
nežádal.
 • Když nejede výtah, nedostanu se 

domů a nikdo blízký nemá bezbari-
érové bydlení.
 • Při stěhování do jiného kraje byly 

problémy s převodem.
 • Nejistá chůze, častější pády ze-

jména v zimě.
 • Při postižení obou dolních kon-

četin a  přetížených rukou ze dvou 
holí jsem ani na odvolání nedostala 
v roce 1912 příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla. 
 • Při získávání příspěvku na vozík je 

u rehabilitace nedostatečná zkuše-
nost se svalovými testy. U stejného 
příspěvku jsem byl nucen absolvo-
vat čtyřhodinový test psychologa.
 • Ačkoli jsem vozíčkář bylo těžké 

získat příspěvek na péči ve druhém 
stupni.
 • Zamítnuta žádost příspěvku na za-

koupení motorového vozidla i na od-
volání, zamítnutí příspěvků na úpravu 
vozidla – zdůvodnění nejsem osoba 
s  těžkým postižením. Vidím chybu 
v zákonu!
 • Mám problém získat ortopedic-

kou obuv.
 • U ortézy občasné problémy.
 • Protetika – nedostatek pracov-

níků, zvláště obuvníků a  protetiků 
na  zhotovení individuální ortézy. 
Nedostatečné informace pro získá-
ní příspěvků, např. na automobil.

 32. Tyto problémy popište:
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 • Žádosti většinou se záporným vý-
sledkem Na ZTP jsem těžce postiže-
ná, při žádosti o příspěvek na auto těž-
ce postižená nejsem viz bod 25. (2×)
 • Problém se schody.
 • Příspěvek na auto zamítnut, ostat-

ní hrazeno z vlastních prostředků.
 • Dům bez výtahu.
 • Chybí kvalitní protetické služby.
 • Jsem plně odkázána na  pomoc 

ostatních, přesto mi nebyl přiznán 
vyšší příspěvek na péči.
 • Otto Bock, který ovládl výrobu 

pomůcek, nedokáže vyrobit po-
můcky pro plegiky po polio.

 • Pojišťovna odmítla proplatit opra-
vu aparátu, že by měl 2 roky vydržet, 
vyčetla, co poskytla ze společných 
peněz.
 • Dle posudkového lékaře jsem 

vlastně zdráv, můj stav se lepší!
 • Drahá ortopedická obuv i  její 

oprava.
 • Při žádosti o vyšší stupeň mi bylo 

řečeno, že bych mohla ztratit i to, co 
nyní pobírám.
 • Ortopedická obuv ještě nikdy 

nebyla zhotovena ke spokojenosti.
 • Nové ortézy zcela nevyhovující, 

nepoužitelné.

 • Zřízení domovů důchodců, pen-
zionů nebo pečovatelských zařízení 
výhradně pro postižené poliomyeli-
tidou. Po jednom zařízení v kraji.
 • Škoda, že nejdou lázně využívat 

2× za rok, to by se mi lépe chodilo. 
Třeba na 4 týdny a 3 týdny.
 • Větší znalost problémů ze strany 

lékařů.
 • Větší povědomí o polio u lékařů, 

veřejných instituci, veřejnosti. Zvý-
šení počtu parkovacích míst pro 
invalidy při železničních nádražích. 
Bezbariérový přístup do  všech ve-
řejných dopravních prostředků.
 • Více výhod pro usnadnění pře-

pravy osobními automobily.
 • Pomoc obrnářům a  postiženým 

vůbec je náročná na empatii a čas 
a finance. Empatie i finance se při 

dobré vůli najdou, ale s časem je to 
špatné.
 • Více pozornosti pacientům se 

zdravotním postižením a tolerance.
 • Informovanost lékařů o poliomy- 

elitidě.
 • Ideální by bylo se častěji setkávat 

a pohovořit si o našich problémech.
 • Dostupný příspěvek na  nákup 

automobilu a el. vozíku. Dnes je po-
suzování velmi přísné.
 • Více pochopení ze strany státu 

pro naše zdravotní problémy sou-
visející i  s  věkem – např. umístění 
v domovech pro seniory apod.
 • Lepší zákony, více příspěvků na or-

topedické pomůcky.
 • Zachovat lázeňskou léčbu každý 

rok.
 • Bezbariérovost. (2×)

 33. Podle vašeho názoru, co by mohlo pomoci ke zkvalitnění  
života obrnářů?
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 • Důsledné cvičení a  později do-
statečný příjem na služby.
 • Lepší péče lékařů, větší pozor-

nost při ošetřování, lepší vnímání 
naší choroby, projevení zájmu. Bez-
bariérová doprava.
 • Vítala bych obnovení plavání 

v Praze.
 • Podpora cvičení, plavání.
 • Přidat ještě týden lázeňské léč-

by, zmenšit finanční podíl pacienta 
na  opravu ortopedických pomů-
cek, které jsou pro život nezbytné.
 • Bezbariérové nájezdy u chodníků.
 • Lepší informovanost lékařů, bez-

bariérová doprava a vstup do veřej-
ných budov, delší lázeňská léčba, 
zachování rekondičních pobytů.
 • Lázeňská léčba alespoň 5 týdnů.
 • Lepší informovanost lékařů, upo-

zorňovat rodiče na nutné očkování.
 • Vyšší příspěvky na péči, dostup-

nost el. vozíků, možnost získat další 
zdravotnické pomůcky zdarma.
 • Větší informovanost odborné 

i laické veřejnosti o polio a PPS.
 • Schopnost vyrobit ortopedickou 

pomůcku dle potřeby jednotlivce, 
tak aby ji mohl používat a následně 
provést její běžnou údržbu a opravy.
 • Pochopení, že takto nemocný 

člověk nemůže dělat všechno.
 • Přístup lékařů a  jejích znalosti 

k obrně jako takové.
 • Informovanost lékařů o  proble-

matice polio.
 • Obrnáři nejsou lidé, kteří podlé-

hají svému postižení a jsou celý život 
činní jak ekonomicky ale i  v  osob-

ním životě. Preferuji pobyt jednou 
za  3–4 roky, hrazené zdravotní po-
jišťovnou v zařízení, které zná projev 
polia v  pozdějším věku a  pomůže 
mobilizovat síly. To nejde za 21 dnů 
pobytu ale nejméně 6–8 týdnů.
 • Kdyby nás k  doktorovi a  zpět 

mohla vozit sanitka. Nemohla bych 
ovládat vozidlo.
 • Větší informovanost lékařů, stá-

le se setkávám s údivem, jak mohu 
mít polio, když se proti němu očku-
je. V nemocnici na mne křičeli, že se 
mám více snažit zapojit tu druhou 
nohu (levá byla ta  zlomená a  pra-
vou mám téměř nehybnou). Byl 
problém pořád vysvětlovat, co vše 
nejsem schopna sama zvládnout. 
Postižení po polio jim nic neříkalo.
 • Informovanost VŠECH lékařů. 

Zvýšení počtu vynikajících fyziote-
rapeutů pracujících přes pojišťovny.
 • Dostupný příspěvek na  nákup 

automobilu a el. vozíku, dnešní po-
suzování je velmi přísné.
 • Ohleduplnost, vzájemná úcta 

a láska!
 • Více bezbariérových přístupů, 

větší počet parkovacích míst pro 
invalidy.
 • Bezbariérový přístup do  budov 

a  dopravních prostředků, toalety 
pro invalidy.
 • Snažit se být v pohybu.
 • Vstřícnost úřadů.
 • Zda by bylo možné vydat nové 

průkazky člena AP.
 • Řádná informovanost lékařů, po-

sudkových lékařů.
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 • Bezbariérové dopravní prostředky.
 • Zlepšení sociální péče.
 • Větší znalost problematiky obr-

nářů ze strany lékařů.
 • Delší lázeňský pobyt.
 • Výrazně pomáhá aktivní a cílená 

práce Asociace polio.
 • Zlepšení zdravotní a sociální péče.
 • Bezbariérová doprava, delší lá-

zeňská léčba, informovanost léka-
řů, rekondiční pobyty.
 • Posuzování stavu vzhledem 

k těžkému postižení, úprava Záko-
na o soc. dávkách.
 • Lepší informovanost lékařů i  re-

habilitačních pracovníků.
 • Lepší informovanost veřejnosti 

a hlavně odborníků.
 • Lepší informovanost lékařů i ve-

řejnosti.
 • Osvěta lékařů. Osvěta matek, aby 

svým stupidním odporem k očková-
ní nepřipravily svým dětem náš osud!
 • Dostatečná délka lázeňské léčby 

(delší).
 • Kdyby ministerstvo zdravotnic-

tví, zdravotní pojišťovny vzaly na vě-
domí, že je tu stále mnoho postiže-
ných po POLIO a že stále potřebují 
pomoc (společnosti jsme dali dost).
 • Lepší dostupnost plavání a reha-

bilitace v místě bydliště.
 • Zdravotní péče je velmi drahá, 

více peněz seniorům a  lidem ze 
zdravotními problémy.
 • Informovanost okolí, lékařů…
 • Nevím, možná častá a pravidelná 

rehabilitace.
 • Myslím, že pevná vůle, dobrá mysl, 

humor a  pochopení státní správy 
i zdr. pojišťoven.
 • Nevím… neonemocnět. Posilovat 

a cvičit, nejíst zákusky – netloustnout.
 • Je to jiné člověk od  člověka. Je 

důležité myslet na pomalu zhoršu-
jící se mobilitu včas a  přizpůsobit 
tomu bydlení, auto, přístup do  lé-
kařských ordinací, dostatečnou 
a  pravidelnou rehabilitaci… Spous-
tu toho záleží i  na  nás samotných, 
na našem aktivním přístupu! (2×)
 • Obrnář je člověk, který nenavště-

vuje lékaře, ale bylo by dobré, když 
už je navštíví, aby mu dokázali po-
moci. To ale v dnešní době nehrozí
 • Neuvedeno. (40×)
 • Posuzování zdravotního stavu 

s ohledem na těžké postižení po po-
lio, úprava Zákona o soc. dávkách.
 • Mít větší pochopení, že fyzické pro- 

blémy nejsou jen záležitostí věku.
 • U  lékařů zvyšování informova-

nosti o naší diagnóze, vytváření bez-
bariérového prostředí.
 • Větší informovanost.
 • Každoroční zvýšení starobního 

nebo invalidního důchodu o cca 10%, 
po dosažení věku 80 let automatic-
ky nahradit průkazku TP na ZTP.
 • Lepší přístup lékařů a úředníků.
 • Bezbariérové přístupy, informo-

vanost o problematice polio – léka-
řů, mladé matky – očkování.
 • Bezbariérová MHD.
 • Větší informovanost LPK.
 • Trvání poskytování lázeňské péče.
 • Větší informovanost lékařů, bez-

bariérový vstup do veřejných budov, 
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delší komplexní lázeňská léčba.
 • Lázeňská léčba 2× do roka.
 • Chybí zábradlí, kde by se mohl 

člověk při chůzi přidržet.
 • Bezbariérové vstupy.
 • Aby bylo pamatováno na obrná-

ře, kteří se snaží být samostatní, 
i když s obtížemi.
 • Prodloužení lázeňské léčby ales-

poň o týden.
 • Navýšení důchodu.
 • Dostupnost odpovídajících orto-

pedických pomůcek.
 • Lázeňská léčba: bez zbytečných 

finančních poplatků a  doplatků, 
aby si léčbu mohli dovolit i Ti, kteří 
mají nižší příjem. Více času na pro-
cedury, 20ti minutová masáž včetně 
převlékání není dostačující. Osob-
ně docházím na soukromé masáže. 
Rekondice pomáhají jak psychické, 
tak fyzické pohodě. Důležité je, aby 
se lidi dostali do společnosti a ne-
zůstávali sami doma.
 • Lepší přístup úředních pracovníků.
 • Příspěvek na  péči, aby člověk ne-

musel mít nohy, ruce a hlavu v uzlíčku.
 • Seznámení s chorobou ze strany 

odborníků.
 • Větší tolerance spoluobčanů při 

používání dopravy.
 • Více společných akcí.
 • To je individuální záležitost, dle 

přístupu k životu i k diagnóze.
 • Jsem celkem spokojená!
 • Větší informovanost veřejnosti 

s naším onemocněním.
 • To je individuální, může to být 

např. bydlení.

 • Lepší informovanost lékařů.
 • Příspěvek na elektrické tříkolky.
 • Bezbariérovost veřejných bu-

dov, MHD; zlepšit kvalitu protetické 
péče; zlepšit informovanost lékařů 
o dg. PPS; zachovat možnost pravi-
delné lázeňské péče.
 • Větší informovanost a zájem léka-

řů, zejména mladších. I po roce 1960 
se ojedinělé případy polio vyskytly.
 • Informovanost lékařů, nezamě-

ňovat s DMO.
 • Více tolerance okolí a bezbariéro-

vé přístupy.
 • Informovanost lékařů a všeobec-

ná informovanost veřejnosti.
 • Snadnější přístup ke specializova-

né lázeňské nebo rekondiční péči.
 • Delší lázeňská péče – 5 týdnů.
 • Zlepšit sociální péči.
 • Větší znalost problematiky obr-

nářů.
 • Častá kvalitní rehabilitace a  lá-

zeňská léčba.
 • Pozitivní pohled na  život, péče 

o sebe a své zdraví.
 • Bezbariérový přístup do  veřej-

ných budov, nájezdy u chodníků.
 • Prodloužení lázeňské léčby.
 • Bezbariérové přístupy.
 • Větší informovanost lékařů, zájem 

lékařů o problémy lidí po polio – léky, 
rehabilitace, související choroby.
 • Hlavně nájezdy do  budov a  na   

chodníky. V lázních půjčovna dopr. 
prostředků – např. el. skútrů.
 • Delší lázeňská léčba.
 • Lepší rehabilitace během roku, 

delší lázeňská léčba.



KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ FESTIVAL 

OBRNÁŘI OBRNÁŘŮM 
A O OBRNÁŘÍCH
24–26 | 9 | 2021 | JANSKÉ LÁZNĚ

Festival pořádá Asociace polio České republiky s podporou a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, 
Státních léčebných lázní s.p. Janské Lázně, a ve spolupráci s Městským úřadem Janské Lázně

Přeneste se s námi do elegantních lázní, 
kdysi mondénní kavárny, dnes zvané 
Malý sál v Pruském dvoře alias Grandu 
alias Janském dvoře, do secesní kavárny 
Kolonáda a trampského prostředí RELAX 
Sport u kolonády na třídenní festival 
s uvolněnou atmosférou umocněnou 
krásným prostředím lázeňského města 
Janské Lázně.
Pro členy Asociace polio je vstup 
na všechny akce ZDARMA.

PÁTEK 24 | 9

odpoledne | město Janské Lázně
Setkávání

16.00 | kavárna Kolonáda
„Vše se změnilo, nic se nezměnilo“

19.00 | kavárna Kolonáda
Přátelský večer s volným vystoupením 
pacientské kapely Polio Melody Band

Řídíme se aktuálními vládními opatřeními proti onemocnění covid-19. S ohledem na měnící se podmínky 
pro hromadné akce najdete aktuální informace potřebné pro účast na festivalu na stránkách www.mzcr.cz.

SOBOTA 25 | 9

10.00 | Malý sál Janského dvora
Shromáždění Asociace polio

14.30 | Poliovirus před Lázeňským domem
Zahájení Festivalu OOO

15.00 | Dolní promenáda, RELAX Sport
Kulturně zábavné odpoledne

19.00 | kavárna Kolonáda
Společenský večer, hudební produkce 
VOSA BAND kapelníka M. Vosáhlo

19.30 | kavárna Kolonáda
Mistr karikatury Břetislav Kovařík 
k radosti všem

NEDĚLE 26 | 9

dopoledne | kavárna Kolonáda, 
město Janské Lázně
Loučení
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24.–26. 9. 2021 
Asociace polio vás 

zve na festival

Obrnáři obrnářům 
a o obrnářích 
ASOCIACE POLIO

Přeneste se s  námi do  elegantních lázní, kdysi mondénní kavárny 
dnes zvané Malý sál v Pruském dvoře alias Grandu alias v  Janském 
dvoře, do secesní kavárny Kolonáda a trampského prostředí RELAX 
Sport u kolonády. 

Třídenní festival s uvolněnou atmosférou umocněnou krásným pro-
středím lázeňského města Janské Lázně je připraven na konec září.
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Festivalový den můžete začít již 
v odpoledních hodinách, foodtruc-
ky s občerstvením sice na kolonádě 
nebudou, ale dopřát si můžete jedi-
nečný gastronomický zážitek v po-
době oběda v  podhorském lázeň-
ském prostředí a vítání se s přáteli 
z  celé republiky. Vrcholem festiva-
lového dne je večerní setkání od 19 
hodin v kavárně Kolonáda.

PÁTEČNÍ TANEČNÍ KONCERT
Páteční kultivovaný koncertní a  ta-
neční program, který se představí 
v působivých kulisách kavárny Kolo-
náda, vás zve na soirée. Hudební re-
pertoár je položen na rytmech, které 
zvládneme s  pacientskou kapelou 
Polio Melody Band, která vznikla 
spojením skvělých hudebníků. Ve-
čer od  19 hodin pod heslem „všeo-
becné setkávání“.

SOBOTNÍ DEN
Program zahájí společné setkání 
členů Asociace polio se zástupci 
SLL a města v Malém sále Janského 
dvora v 10 hodin.

Po obědě se sejdeme ve 14,30 hod. 
u památníku přenosné dětské obrny  
před Lázeňským domem, a po celé 
odpoledne až do  večera se může-

me veselit v Dolní promenádě v RE-
LAXu , špitat si do ouška v kavárně 
Kolonáda, vítat se s  přáteli, plavat 
v Novém bazénu. Zajištěna je dob-
rá nálada, občerstvení inspirované 
Velkou Británií. 

Divácky nesmírně vděčný program 
plný hudby a  tance a  s  vstoupe-
ním karikaturisty pana B. Kovaříka, 
od 19 hodin. Taneční skupiny přátel 
Asociace polio předvedou jistě to 
nejlepší z pražské salsa scény i celé 
České republiky. To vše v  nestan-
dardních aranžích pana kapelníka 
M. Vosáhlo, VOSA BAND. 

NEDĚLNÍ PÁRTY
Den plný dobré nálady, na  který se 
můžete naladit občerstvením, s pro-
gramem, jaký si vytvoříte a jaký mož-
ná kolonáda dosud neviděla. Odpo-
ledne ukládání bohatých vzpomínek 
a loučení.

Páteční večer, celá sobota 
a dopolední nedělní párty,  
to je podzim v kolonádě.

Festival pořádá Asociace polio České republiky s podporou a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, 
Státních léčebných lázní s.p. Janské Lázně, a ve spolupráci s Městským úřadem Janské Lázně.
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Jaroslav Mičola: 

Děkuji Ti přenosná 
dětská obrno

ASOCIACE POLIO 

Pro pokračování Střípků z  obranářských životů jsme vybrali čisté vyznání 
v  dopise, který přišel od  Jarka Mičoly – spolu s  dalšími pěknými zprávami, 
podněty a podporou nás, redaktorských začátečníků – v odezvě na Zpravodaj 
1/2021. Díky za všechna milá povzbuzení.

Děkuji Ti přenosná dětská obrno
za  všechno, co jsi pro mě v  životě 
udělala. Znám mnoho přátel s tou-
to diagnózou, kteří jsou nešťastní, 
fňukají, jsou bez elánu, rezignují. 
Já osobně mám obrovskou radost, 
že si mě tato choroba našla a  že 
vlastně velkou měrou ovlivnila můj 
další život. Měl jsem dva roky, když 
do  mě vstoupila a  totálně paraly-
zovala mé tělo. Nepohnul sem je-
diným prstem, nepohnul jsem ani 
víčkem. Rok v  nemocnici a  po  té 
lázeňské pobyty – Teplice Šanov, 
Brandýs nad Orlicí, Chuchelná, no 
a  později to hlavní, Velké Losiny. 
Byly strašně velké, hlavně pro nás 
svým významem. Tam jsem vlast-
ně prožil své školní začátky. Každý 
rok měsíc, někdy i  dva. Zde jsme 

prožívali své první lásky, první lžič-
ky rybího tuku, první cigarety, první 
neohrabané verše, první pivo v pro-
středí překrásného parku s  nád-
hernými rododendrony.
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Znali jsme se za  ta léta důvěrně 
s  veškerým personálem od  topiče 
přes terapeuty, sestry, kuchaře až 
po doktory.

Sestry si nás dokonce brávaly na ví-
kendy domů, kdy jsme si hráli s je-
jich dětmi. Za tělocvičnou se hrály 
ruské kuželky, na hřišti se hrál fot-
bálek, patnáct kluků a holek, jeden 
gumový balón a třicet berlí a berli-
ček. Nezapomenutelné zážitky.

Později následovaly Janské Lázně, 
ale to už byl jiný level.

Teď něco o  sobě. Krásná, báječná 
„děvčica“ ze Slovácka, Antonína, si 

mě vymodlila, a  nakonec vybrala 
za životního partnera. A že asi nej-
sem žádný „dacan“ svědčí i  to, že 
před pár lety jsme oslavili zlatou 
svatbu. Máme dvě skvělé děti. Dce-
ra se vdala v  Anglii a  dokázala se 
dvěma dětmi dálkově při zaměst-
nání v cizím jazyce vystudovat vy-
sokou školu. Klobouk dolů. 

Obě děti jsem od  malička vedl 
ke  sportu a  nyní vlastně sklízíme 
imaginární ovoce. Holka mimo jiné 
hrála v  Česku volejbal, a  protože 
v  Anglii tento sport není nejpopu-
lárnější svozu hrou v Anglii, vynika-
la. Syn žije rovněž v cizině a vlastní 
několik světových rekordů v bězích 
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(maratony a  ultra maratony). Uni-
kátní v jeho sportování je to, že běhy 
absolvuje po celé planetě, od Indo-
nésie až po Aljašku, a k dnešnímu 
dni má asi sto dvacet zemí světa, 
které navštívil a kde tyto běhy ab-
solvoval. Smekám i před ním.

Já jsem také celý svůj život sporto-
val. Pokud mi to tělo umožnilo, hrál 
jsem fotbal, kuželky, tenis, bowling, 
a  hlavně stolní tenis. Aktivně, zá-
vodně jsem hrál stolní tenis za Rož-
nov pod Radhoštěm, mimochodem 
nejkrásnější město Česka. Asi nyní 
vznikne velká polemika. Možná 
to zní sobecky, ale popisovat, jak 
mi bylo, když jsem porážel mladé, 
zdravé kluky je asi zbytečné. Kdo 
takové pocity někdy zažil, tak asi ví, 
o čem píši. I za to ti polio moc děkuji.

Celý život jsem ze sebe dělal šaš-
ka a  podobně. A  to jen proto, aby 
se lidi kolem mě smáli. Dařilo se mi 
to někdy více a někdy méně. Mám 
dodnes radost, když se lidé baví 
a  když se smějí. Jedním z  mých 
dalších životních kréd – Keep smi-
lling. I  veršík (život je velké jeviště, 

na němž se musí hrát, někdy i srd-
ce krvácí, tvář se však musí smát) 
svědčí o mém vřelém vztahu k hu-
moru. Smích léčí, věřte mi.

Ještě nikdy v životě jsem si před ni-
kým, ani před nejbližšími, takto jako 
dnes nevylíval srdce. Jedním z  dů-
vodu jsou příběhy ve  vašem, resp. 
našem, Zpravodaji a  hlavně rubri-
ka, kde se dozvídáme, kdo nás už 
opustil. Mnohé z  nich jsem pocho-
pitelně znal. Prostě vidím, že se už 
kácí i v našem lese. Takže takto po-
malu bilancovat je už asi na místě.

Já jsem měl v životě obrovské štěstí 
na  lidi kolem sebe. S velkou poko-
rou děkuji i jim, že ještě jsem a ne-
dovedu si představit, jak bych asi 
žil, kdybych byl zdravý.

Proto znovu a znovu budu děkovat 
Tobě POLIO.

Dnes si už užíváme starobní dů-
chod v  chatě na  venkově, kterou 
nám pořídili děti. Neznám hez-
čí pohled než pohled na  čerstvě 
posečený trávník. Radujte se i  vy 
z  maličkostí. Společně s  pejskem 
se těšíme na to, jakou nemoc nám 
život ještě dopřeje. A  na  zimu se 
stáhneme k  ústřednímu topení 
do města do panelákového bytu…

Jaroslav Mičola 
Rožnov Pod Radhoštěm,  
srpen 2021

Já jsem měl v životě  
obrovské štěstí na lidi  

kolem sebe. 
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Moje příjemné  
chvíle s obrnkou

RENÉ REMEŠ

Poslední Zpravodaj AP 2020 mne 
upozornil na výzkumný projekt pro 
obrnáře, realizovaný Klinicko farma-
kologickou jednotkou (KFJ) Tho-
mayerovy nemocnice v Krči. Jedná 
se o  intravenózní podávání Imun-
noglobulinu vždy dva dny za sebou 
každý měsíc po dobu jednoho roku. 
Vyčerpávající informaci Zpravodaje 
AP doplňuji (po  absolvování dvou 
sérií infuzí) vlastní zkušeností:

Především je o mne 2 dny v měsíci 
od 8.00 do 15.00 výborně postará-
no! Vše probíhá v  gesci příjemné-
ho a  odborně erudovaného týmu, 
který vede sympatický vedoucí KFJ 
MUDr. Jiří Škopek, PhD.

Před první kapačkou každý účast-
ník po kompletní anamnéze projde 
velmi důkladným biochemickým, 
neurologickým a  fyziologickým 
vyšetřením včetně důmyslného 
testování aktivity a  síly vybraných 

svalů. Samotná aplikace do  žíly 
po  ranních kontrolních odběrech 
probíhá na  lůžku s TV a výhledem 
do  zeleně. Protože kvůli odběrům 
přicházíte na lačno, obdržíte rovněž 
snídani, oběd a  eventuelně občer-
stvení. Doprava z  domova do  ne-
mocnice a zpět je zajištěna spoleh-
livým řidičem.

Jediná komplikace je WC, kam musí-
te s kapačkou, stojanem a roztokem.

Moje veskrze pozitivní dojmy nejsou 
kaleny ani možností, že aplikovaný 
roztok je placebo. Jde o dvojitě kó-
dovanou studii, kde ani přítomný 
lékař neví, jaký roztok je právě apli-
kován. Příjemné chvíle jsou dále 
umocněny také reálným předpokla-
dem, že celá akce je k užitku a pro-
spěchu celé obrnářské komunity.

Slunce v duši a pohodový čas bez 
covidu a stresů přeje René Remeš
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Novela zákona 
o poskytování 
dávek osobám 
se zdravotním 
postižením 

JUDR. ALENA VOBOŘILOVÁ

Dne 1.1.2022 nabude účinnosti zákon č. 252/2021 Sb., kterým se mění zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve zně-
ní pozdějších předpisů. S touto novelou, která se dotýká i většiny obrnářů, se-
známíme čtenáře následujícím výňatkem z informace NRZP ČR.

CO SE TEDY VE ZKRATCE 
NOVELOU ZÁKONA MĚNÍ?
Stěžejní a pro osoby se zdravotním 
postižením asi nejzajímavější změ-
nou bude úprava týkající se průka-
zů ZTP, ZTP/P. Nejdůležitější změ-
nou je zpřesnění, že Úřad práce ČR 
musí vždy vyžadovat posudek po-
sudkového lékaře OSSZ pouze při 
rozhodování o  samotném nároku 
žadatele na  vydání průkazu. Tento 

nárok se totiž odvíjí od zdravotního 
postižení žadatele. V ostatních pří-
padech však nemusí být vždy po-
sudek nutně proveden.

Je tedy především přesně stanove-
no, kdy krajská pobočka Úřadu prá-
ce ČR předává příslušné Okresní 
správě sociálního zabezpečení žá-
dost k posouzení schopnosti pohy-
blivosti a orientace žadatele o tento 
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průkaz: pouze pro účely řízení o při-
znání nároku na  průkaz osoby se 
zdravotním postižením. 

Naopak, v případě, kdy krajská po-
bočka Úřadu práce ČR nerozhodu-
je 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 vy-
stavení průkazu postoupit k  po-
souzení posudkovému lékaři OSSZ. 
Není tedy na  úvaze Úřadu práce, 
zda tak učiní nebo ne. Z  aktuální 
praxe totiž vyplynulo, že na  zákla-
dě nejasnosti původního ustano-
vení zakotveného v  zákoně Úřad 
práce v  některých případech zby-
tečně žádal posudkového lékaře 
OSSZ o posouzení zdravotního sta-
vu žadatele. A to i v případech, kdy 
k  tomu nebyl vůbec žádný důvod. 
Tedy když nárok na průkaz stále tr-
val. Tím nyní dochází k  odstranění 
nejasnosti a  k  výraznému zrych-
lení prodlužování platnosti průka-
zu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny 
(plastové kartičky). Toto ustanovení 
nikterak nezasahuje do  platnosti 
samotného nároku na průkaz.

Navíc byl doposud podle zákona 
Úřad práce běžně povinen zbyteč-
ně žádat posudkového lékaře OSSZ 
o  posouzení zdravotního stavu ža-
datele i v některých případech, kdy 
platnost nároku žadatele na  zákla-

dě jeho časového omezení skonči-
la, ačkoli bylo předem zcela jasné, 
že u  těchto postižení se v průběhu 
času zdravotní stav zlepšit nemohl. 
Kdy zdravotní postižení zůstává zce-
la neměnné, nebo má spíše tenden-
ci se s  postupem času dále horšit. 
Tímto postupem pak byla některá 
řízení o  vystavení průkazu rovněž 
zcela zbytečně a neúměrně prodlu-
žována.

Z  tohoto důvodu nově schválená 
úprava zákona obsahuje i velmi vý-
raznou změnu, navrženou původně 
NRZP ČR, která byla nejvíce diskuto-
vána a vzbudila největší vášně. Tou-
to velmi důležitou změnou, která 
bude mít výrazný vliv na zjednodu-
šení vydávání průkazů a na značné 
odlehčení posuzování posudkovými 
lékaři OSSZ, je ustanovení, které vy-
jmenovává ty zdravotní stavy, zna-
menající tak závažná funkční posti-
žení, 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. 

Současně však tato zákonná úpra-
va říká, že není vyloučeno vydání 
rozhodnutí o průkazu bez časového 
omezení i u jiných zdravotních sta-
vů než u  vyjmenovaných, jedná-li 
se o  takové stavy, které znamenají 
tak závažná funkční postižení, že je 
nesmyslné vydané rozhodnutí ča-
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sově omezit. Jde například zejména 
o  trvalé nejzávažnější, nebo výraz-
ně progresívní stavy, nebo o  zdra-
votní stavy u velmi starých žadatelů 
v těžkém zdravotním stavu, jakými 
je třeba multimorbidita.

V neposlední řadě nová úprava zá-
kona obsahuje i několik užitečných 
technických opatření, která některá 
řízení zjednodušují. Doplněny byly 
z původního ministerského návrhu, 
nebo byly výsledkem uzavřených 
kompromisů, vyplynulých z  jedná-
ní. Z této kategorie úprav je důleži-
tá nově zakotvená povinnost Úřadu 
práce 90 dní před koncem platnos-
ti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné 
listiny písemně informovat jeho dr-

žitele o  končící platnosti průkazu. 
Toto organizační opatření výrazně 
napomůže držitelům průkazu vy-
řídit s  Úřadem práce včas všechny 
náležitosti potřebné k  prodlouže-
ní platnosti průkazu a  vydání nové 
plastové kartičky. Mělo by se jím tak 
předejít situacím, kdy držitelé požá-
dali Úřad práce o  vystavení nové-
ho průkazu těsně před ukončením 
platnosti průkazu starého, nebo do-
konce až po vypršení jeho platnos-
ti, 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, pře-
devším většinou v cestování.

Bezplatná asistenční 
služba ŘSD
JAN RÝDL (Časopis NRZP ČR Mosty 1/2021)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po-
skytuje bezplatnou dálniční asis-
tenční službu pro motoristy. Za-
jišťují ji pracovníci ŘSD a  funguje 
nepřetržitě. Hlavním cílem je při-
rozeně zajištění vyšší bezpečnosti 
a plynulosti provozu na dálnici, řidi-
či v problémech už nejsou na dál-
nici proto od  roku 2016 sami. Asis-

tenční telefonní dispečink zároveň 
poskytuje aktuální dopravní infor-
mace o  celé silniční a  dálniční síti 
ČR. Vítaným pomocníkem může 
být tato služba i pro osoby se zdra-
votním postižením. 

Řidiči se na asistenční službu mohou 
obrátit v  případě jakýchkoliv potíží. 
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Příjezd vozidla i zásah na místě je zce-
la zdarma. Dojezdový čas je přibližně 
do 20 minut. Telefonní číslo bezplat-
né asistenční služby je 800 280 281. 

Úkolem asistenční služby je co nej-
rychleji dojet na  místo, překážku 
označit a poté pomoci řidiči vyřešit 
problém. Asistenční služba s  se-

bou veze signalizaci pro označení 
překážek, hasicí přístroj, základ-
ní zdravotnické vybavení a  nářadí 
na lehké úkony. Řidičům pracovníci 
asistenční služby pomohou třeba 
opravit píchlé kolo. Při složitější zá-
vadě může asistenční služba vozi-
dlo na krátkou vzdálenost i odtáh-
nout nebo zajistit odtah vozidla.

Změnila se délka 
platnosti Poukazů 
na zdravotnické 
prostředky 
H. OPRAVILOVÁ

Prosím poznamenejte si! Lhůta pro 
uplatnění Poukazu na zdravotnické 
prostředky je zkrácena z  90 na  30 
dnů od  jeho vystavení předepisu-
jícím lékařem, neurčí-li předepi-
sující lékař jinak, nejpozději však 
do  jednoho roku. Doba možnosti 
uplatnění poukazu u výdejce zdra-
votnických prostředků se změnila 
s  účinností od  26. 5. 2021, v  soula-
du se zákonem č. 89/2021 Sb. Toto 
rozhodnutí se týká poukazů na  lé-
čebnou a  ortopedickou pomůcku, 

na  foniatrickou pomůcku i  na  op-
tickou pomůcku u výdejce (lékárna, 
optika, smluvní výdejce, výdejna). 

Poukazy, vystavené do  25. 5. 2021, 
lze uplatnit dle původní legislativní 
úpravy do 90 dnů od jejich vystavení.

Více Informace NRZP č. 67 – 2021, 
s odkazem na webové stránky: htt-
ps://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/
zmena-platnosti-poukazu-na-zdra-
votnicke-prost
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Noví dopravci  
pro hendikepované 
FILIP DRÁPAL (Informační portál pro osoby se specifickými potřebami – HELPNET.cz)

Mikrobusy pro hendikepované budou v Praze a do vybraných středočeských 
měst a obcí v okolí Prahy zajišťovat od roku 2022 noví dopravci

Přinášíme informace především 
pro pražské občany se zdravotním 
postižením, ale mnohdy je důleži-
tá i pro návštěvníky Prahy. Aktuál-
ně provozovaná služba mikrobusů 
na  objednání pro přepravu osob 
s  omezenou schopností pohybu 
a  orientace, držitelů průkazů ZTP 
a  ZTP/P s  trvalým pobytem v  Pra-
ze, byla Hlavním městem Prahou 
na  jaře letošního roku přesoutěže-
na a od 1.1.2022 jí budou provozovat 
na  základě výsledků veřejné sou-
těže dva noví poskytovatelé: Vega 
Tour s.r.o. a Lutan s.r.o.

V  současné době provozují mikro-
busy na  zavolání společnosti Soci-
eta a  Handicap-Transport s  27 vo-
zidly, a to až do konce tohoto roku. 
Od  počátku příštího roku bude 
v provozu 35 speciálně upravených 
vozidel, která bude obsluhovat per-
sonál speciálně vyškolený pro tuto 
činnost. Z těchto 35 vozidel bude 25 
mikrobusů pro přepravu 3-4 cestu-
jících a 10 pro přepravu jednoho pa-

sažéra. Každé vozidlo musí umož-
ňovat přepravu alespoň jednoho 
klienta na vozíku (elektrickém nebo 
mechanickém).

Kromě telefonických objednávek 
bude nově možné objednávat tuto 
speciální přepravu přes webovou 
stránku (cca od října/listopadu 2021 
– kontaktní údaje a detaily pro ob-
jednávání budou upřesněny v prů-
běhu podzimu 2021). Na provoz a co 
nejefektivnější využití mikrobusů 
bude nově dohlížet dispečink RO-
PID. Cílem je poskytnout kvalitněj-
ší služby a zkrátit čekací objednáv-
kové časy. Mikrobusy bude možné 
stejně jako nyní využívat pro cesty 
po Praze i do vybraných středočes-
kých měst a obcí v bezprostředním 
okolí Prahy. Služba bude zpoplat-
něna nástupní sazbou 10 Kč a  jed-
notlivým jízdným ve výši 40 Kč. (Při 
cestě z Prahy do příměstských obcí 
jedna jízda 60 Kč, jízdné pro děti 
od  6 do  15 let bude poloviční, děti 
do 6 let se přepraví zdarma.) 
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Detaily o  nových podmínkách do-
pravy na  objednání včetně rozsa-
hu pokrytého území: https://pid.cz/

prakticke-informace/bezbariero-
ve-s-pid/?tab=4 (informace bude 
průběžně doplňována).

Něco o covidu 
IROZHLAS.CZ, JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

OČKOVÁNÍ PROTI OBRNĚ 
FUNGUJE I PROTI COVIDU. 
VĚDCI PŘINESLI UNIKÁTNÍ 
POZNATKY 
Nejen vakcíny proti koronaviru do- 
vedou s  touto nemocí zatočit. Do-
kazují to výsledky nejnovější studie, 
podle níž zvyšuje očkování proti 
dětské obrně i  odolnost vůči covi-
du-19. Tyto poznatky by mohly po-
moci v  zamezení šíření koronaviru 
mezi odpůrci nových vakcín.

S  přelomovými poznatky přišel 
vědecký tým vedený výzkumní-
ky z  Univerzity Johnse Hopkinse 
ve  Spojených státech amerických. 
Odbornou studii zveřejnil na svém 
webu časopis Frontiers in Medici-
ne. Její autoři věří, že by se léty pro-
věřenou látkou zamezující obrně 
nechali naočkovat i  ti, kteří nemají 
důvěru v  nejnovější proticovidové 
vakcíny.

Výzkumníci k závěru o efektivnosti 
vakcíny dospěli po podání očkování 
proti dětské obrně dobrovolníkům, 

které už očkovací dávka podaná 
v dětství nechránila. Následná ana-
lýza celkem 204 vzorků prokázala 
efektivnost vakcíny jak v boji s obr-
nou, tak i s koronavirem. Protilátky, 
které si díky očkovací látce těla dob-
rovolníků vytvořila, zvýšily odolnost 
vůči oběma chorobám. Výsledky 
testů dále podporují myšlenku, že 
jsou mladší jedinci méně náchylní 
k  onemocnění covidem-19. Roli by 
podle všeho mohlo hrát právě dět-
ské očkování. Jeho efekt totiž s při-
bývajícím věkem přirozeně klesá.

PREVENTIVNÍ TESTY 
NA COVID-19 ZŮSTANOU 
ZDARMA PRO VŠECHNY 
POJIŠTĚNCE, VLÁDA 
TAKÉ PRODLOUŽILA 
VÝJIMKU Z PLACENÍ DPH 
U RESPIRÁTORŮ
Vláda na jednání dne 23. 8. 2021 roz-
hodla o  tom, že preventivní testy 
na  onemocnění covid-19 budou 
i  nadále hrazeny ze zdravotního 
pojištění. Všichni pojištění tak stále 
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budou mít k dispozici jeden antigen-
ní test týdně a dva PCR testy měsíč-
ně. Vláda zrušila mimořádná opatře-
ní, podle kterých měly být testy od 1. 
září zdarma pouze pro osoby mladší 
18 let, ty s  nedokončeným očková-
ním a osoby, které se očkovat nemo-
hou ze zdravotních důvodů.
Kabinet schválil také návrh na pro-
dloužení stávající výjimky z  pla-
cení DPH u respirátorů. Dosavad-

ní pardon ministryně financí měl 
skončit k 31. srpnu. Vláda ovšem po-
věřila místopředsedkyni vlády, aby 
vydala nové rozhodnutí, kterým ho 
prodlouží až do 31. října 2021.

…pokračování z minula:

Ještě ke změně ukazatelů 
u vozíků pro invalidy 
s motorickým pohonem
JUDR. ALENA VOBOŘILOVÁ, ZDENĚK ŽIŽKA (MOSTY 3/2020)

Pro proces úhrady z veřejného zdra-
votního pojištění je mnohem důleži-
tější příloha zákona o veřejném zdra-
votním pojištění, která zatím zůstala 
nedotčena a kde v popisu pro elek-
trický invalidní vozík stále přetrvává 
původní rychlost 6 km/h. To může 

v praxi znamenat velmi nepříjemný 
fakt, že pojišťovny budou ochotny 
hradit pouze elektrické vozíky s tou-
to historickou rychlostí. Taková zása-
da by v  podstatě opět deklasovala 
největší dodavatele elektrických ex-
teriérových vozíků na našem trhu.
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NRZP ČR proto ihned navrhla pří-
slušnou změnu přílohy č. 3 oddílu 
C zákona o  veřejném zdravotním 
pojištění, která reflektuje zvýšenou 
rychlost vozíku. Zcela reálně zde to-
tiž nyní bez zmíněné úpravy hrozí, že 
by zdravotní pojišťovny hradily z ve-
řejného zdravotního pojištění pouze 
vozíky s maximální rychlostí 6 km/h. 
To by v praxi znamenalo, že exterié-
rové vozíky nejvýznamnějších distri-
butorů v  ČR, které by byly hrazeny 
z  veřejného zdravotního pojištění, 
by musely být i  nadále softwarově 
omezovány na  nižší rychlost. Nebo 
že by byly hrazeny pouze interiérové 
vozíky (které se většinou pohybu-
ji nižší maximální rychlostí, ale jsou 
hrazeny v jiné skupině) nebo vozíky 
některých méně významných zna-
ček pohybující se nižšími rychlostmi.

U  vozíků pořízených bez účas-
ti zdravotní pojišťovny, výhradně 
z  vlastních prostředků uživatele 
nebo s  příspěvkem některé z  na-
dací plně zodpovídá za  jakékoli 
problémy nebo za  způsobenou 
škodu uživatel vozíku a  v  přípa-

dě jeho případného omezení své-
právnosti jeho opatrovník nebo 
rodina. Je tedy pouze na  zodpo-
vědnosti a  svědomí všech těchto 
zúčastněných osob, aby objektivně 
zhodnotily, zda je konkrétní člověk 
schopen takto rychlý elektrický 
vozík používat. Zde musí jít zcela 
stranou veškeré sympatie či em-
patie k němu a všechny tyto osoby 
se musí k problému postavit zcela 
objektivně. V  případě uživatelem 
zaviněné nehody a způsobené ško-
dy se totiž vystavují hrozbě obrov-
ských náhrad škod a v krajním pří-
padě i hrozbě příslušných soudních 
řízení spojených s jejich občansko-
právní a trestní odpovědností. 

Škoda způsobená někomu na zdra-
ví nebo výrazná škoda na majetku 
může nezřídka dosáhnout i  něko-
lika stovek milionů korun. Proto-
že v těchto případech, kdy si vozík 
pořizuje vozíčkář z  vlastních pro-
středků, uživatelé většinou nebýva-
jí proti způsobení škody pojištěni, 
a pokud již pojištěni jsou, pojišťov-
na nejspíš bude posuzovat způso-
bilost uživatele vozíku k jeho řízení, 
může uživatelem vozíku způsobe-
ná velmi vysoká škoda znamenat 
pro uživatele vozíku a  celou jeho 
rodinu jejich naprostou ekonomic-
kou likvidaci. A to především v pří-
padech, kdy k užívání tohoto vozíku 
nepřistoupili v konkrétním případě, 
u  některé osoby, zcela objektivně 
a dostatečně kriticky.

Konec tahanic a nejasností 
okolo maximální povolené 

rychlosti u elektrických 
invalidních vozíků? 



Hledáme korektory
Redakční rada Zpravodaje Asociace polio hledá svědomité 

a klidné korektorky pro další čísla našeho bulletinu! 
Práce online, milé zacházení, dotační miniaturní odměna! 
Zájemci, prosím, kontaktujte sekretariát Asociace polio: 

jarsebestova@email.cz

Těšíme se na vaše příspěvky  
do Zpravodaje Asociace polio 3/2021 

Posílejte texty a fotografie do připravovaného vydání bulletinu
 – příspěvky otiskneme podle aktuálnosti v nejbližším  

nebo následujícím čísle.
Uzávěrka příspěvků je 31. října 2021. Aktuální texty a pozvánky 

na akce posílejte i po termínu. V případě problému s dodržením 
termínu se domluvte e-mailem na:  

jarsebestova@email.cz

Darujeme novou pánskou obuv 
Problém je v tom, že boty v páru jsou 
různé velikosti – levá bota velikost 43, 
pravá bota velikost 40. Jedná se o dva 

páry obuvi, vyšší zimní a polobotky. 
V případě zájmu se ozvěte na telefon 

602 474394, následně může být 
k dispozici i další obuv.



V příštím čísle
 • Startuje Asociace polio fotogenická

Loňský rok ani začátek letošního nepřály potkávání a snímkům ze setká-
vání vzhledem k epidemické situaci, archiv asociace se neplní. Jste-li příz-
nivci fotografování, zapojte se do Asociace polio fotogenické, začít může-
te na Festivalu OOO. A existují-li působivé fotografie takříkajíc „v šuplíku“, 
kde se na nich není čeho chytit při určování kamarádů, osmělte se a před-
veďte je. 
 
 • Pamětníci jsou všude neocenitelní 

Jak funguje European Polio Union, jak se žije obrnářům v Austrálii, na čem 
pracují sousedé na Slovensku a v Maďarsku, jak se uplatňuje česká Aso-
ciace polio?

 • Vyhlášení dotačních řízení na rok 2022 
Státní úřady ČR zveřejňují od počátku srpna průběžně na svých webo-
vých stránkách Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací v rámci do-
tačních programů pro rok 2022. Nabízejí programy, kterými lze podpořit 
různé tematické okruhy činností projekty, jejichž účelem je zvýšit zapoje-
ní osob se zdravotním postižením do života společnosti.


