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Pojďme se letos sejít na našem 
kmenovém shromáždění v den podzimní 
rovnodennosti, hledat svůj stín na její 
přímce. Pojďme se sejít ve zlatých 
barvách prastarého svátku, využít 
časného přicházení soumraku k obnově 
tradic oslav vína a předávání si 
zkušeností, moudrosti. Dejme si pauzu 
vděčnosti, užívejme si spolu té doby.
Pro členy Asociace polio je vstup 
na všechny akce ZDARMA.
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10.00 | Sola Fide 
Schůze výboru Asociace polio

odpoledne | město Janské Lázně
Příjezd účastníků na festival 2022
Setkávání v kavárně Kolonáda, 
na kolonádě i jinde

18.30 | kavárna Kolonáda
Přátelské hudební posezení

Další informace potřebné pro účast na festivalu najdete na stránkách www.polio.cz.
Změna programu vyhrazena.
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10.00 | Malý sál Janského dvora
Ofi ciální zahájení Festivalu
Vystoupení hostů 
Shromáždění členů Asociace polio
Aktuální informace
Diskuze

14.30 | Dolní promenáda, RELAX Sport
Kulturně zábavné odpoledne
Čas her, zábavy, posezení, 
možná s překvapením

18.30 | kavárna Kolonáda
Společenský hudební večer s překvapením 
Vystoupení karikaturisty B. Kovaříka

NEDĚLE 25 | 9

dopoledne | kavárna Kolonáda, 
město Janské Lázně
Přátelská setkání, loučení
Odjezd účastníků Festivalu 2022
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Editorial
Vážení	a milí	přátelé,

co	 s  plynoucím	 létem?	 Přijměte	 pozvání	 k  „prolistování“	 letní-
ho	 Zpravodaje,	 který	 je	 věnován	 řadě	 zajímavých	 témat.	 Ná-
sledující	 řádky	 jsou	 zároveň	 přehledem	 toho	 nejdůležitějšího,	
co	 se	 za poslední	měsíce	událo;	dočtete	 se	o  zásadních	událos-
tech	a  setkáních,	 tak	či	onak	 spojených	 s námi.	Včetně	meziná-
rodních	 aktivit.	 Za  upozornění	 stojí	 po  dlouhé	 době	 zamyšlení	
nad	postpolio	syndromem,	až	ze	Slovenska.	A  jistě	se	mnou	bu- 
dete	souhlasit,	že	vědět,	kdy	elektrickým	vozíkem	jezdit	ve městě	

po chodníku,	je	zásadní.

Ráda	bych	vás	pozvala	do Janských	Lázní	na 23.–25.	září.	Se	třia-
dvacátým	září	si	většina	z nás	spojuje	začátek	podzimu	nejčastěji.	
Tak	dozajista	nezapomeneme	na  začátek	Festivalu	Obrnáři	 obr-
nářům	o obrnářích,	který	 je	 letos	s podzimním	dnem	rovnoden-
nosti	pečlivě	sladěný.	A vaše	festivalové	prožitky	budou	jistě	vlnou	 
neotřelých	podnětů	a nápadů,	které	nás	pozitivně	naladí	do práce	

na dalším	čísle	Zpravodaje.

PS:	Připravme	se	na to,	že	covid	tu	s námi	na podzim	bude,	tak	pro	
jistotu	mějme	s sebou	roušku	či	respirátor	pro	určitá	místa.

Marcela	Stránská

zpravodaj asociace polio
číslo:	2/2022,	issn:	2570-8228,	náklad:	750 ks,	cena:	zdarma,	vydává:	Asociace	polio,	
Jabloňová	2891/2,	10600	Praha	10,	IČ	00570656,	redakce:	Výbor	Asociace	polio,	redakční 
rada:	Michal	Haindl,	Marcela	Stránská,	Eva	Přibylová,	Zuzana	Šišková,	Alena	Vobořilová,	
Libuše	 Zušťáková,	 fotografie:	 z  archivu	 Asociace	 polio,	 Luděk	 Kocmánek	 (obálka)
grafika:	Daniel	Růžička,	tisk:	GRAFOTECHNA	PLUS,	s.r.o.,	distribuce:	Česká	pošta,	s.p.
zpravodaj asociace polio vychází za finanční podpory úřadu vlády České republiky.
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Valné shromáždění 
Evropské unie polio 
v Praze
text	Michal	Haindl

Roční	 valné	 shromáždění	 Evrop-
ské	unie	polio	(AGM	–	EPU)	úspěš-
ně	 proběhlo	 v  pátek	 10.	 června	
2022	 v pražském	hotelu	Pyramida	
za  účasti	 30	 reprezentantů	 člen-
ských	 organizací	 EPU.	 Program	
AGM	 se	 skládal	 z  běžné	 agendy	
a bodů	specifických	pro	AGM	v Pra-
ze.	Mezi	běžnou	agendu	patřil	zápis	
z minulé	AGM,	která	se	díky	COVI-
Du	 konala	 pouze	 virtuálně,	 zpráva	
prezidenta	 EPU	 Davida	 Mitchella,	
účetní	 zpráva	 za  minulý	 rok,	 ná-
vrh	 rozpočtu	 na  rok	 letošní	 a  dále	
z  volby	 dvou	 ředitelů	 EPU	 –	 sou-
časného	 sekretáře	 Stefana	 Graj-

cára	 (SK)	 a  Roberta	 Cordiera	 (FR).	
Specifickou	 částí	 programu	 bylo	
stručné	 představení	 jednotlivých	
členských	 organizací,	 a  především	
přednáška	o historii	polia	v ČR,	kte-
rou	přednesla	MUDr. Tereza	Kopec-
ká	z Univerzity	Karlovy	a přednáška	
prof.  Franse	 Nolleta	 z  Amsterdam	
University	 Medical	 Center	 o  reha-
bilitaci	obrnářů.	 Já	 jsem	přednášel	
o problematice	očkování	proti	dět-
ské	obrně	v EU	a v ostatním	světě,	
a protože	většina	účastníků	přijela	
na více	dní,	tak	také	o nejzajímavěj-
ších	historických	památkách	Prahy	
a blízkého	okolí.	
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Jedním z  nejdůležitějších bodů 
jednání byla nově navržená stra-
tegie epu, která se snaží přinést 
obrnářům skutečnou praktickou 
pomoc.	Významným	bodem	Stra-
tegie	je	například	vypracování	opti-
málních	postupů	při	řešení	zdravot-
ních	 problémů	 obrnářů.	 Metodiku	
léčby	zpracovávají	 špičkoví	specia-
lizovaní	 lékaři	 ze	 zemí,	 kde	 existují	
lékařské	týmy	zabývající	se	obrnou,	
na základě	dotazů	obrnářů	(viz	do-
tazník	v tomto	Zpravodaji).	To	je	dů-
ležité	 zejména	 pro	 naše	 členy	 AP,	
kteří	 již	 delší	 dobu	postrádají	 spe-
cializovanou	 lékařskou	konzultační	
pomoc.	 Výbor	 ředitelů	 EPU	 jednal	
dále	v sobotu	dopoledne.	

Naše	asociace	zajistila	velmi	oceňo-
vané	služby.	Ať	už	se	jednalo	o uby-
tování,	 dopravu	 vozíčkářů	 z  letiště	

do  hotelu,	 stoličky	 do  sprchových	
koutů,	 ozvučení	 konferenčního	
sálu,	 jmenovky,	 nebo	 flash	 pamě-
ti	 s  materiály	 jednání	 a  informa-
cemi	 o  Janských	 Lázních,	 o  Pra-
ze,	 městské	 dopravě,	 výjimce	 pro	
příjezd	 na  letiště	 a  dalších.	 Počasí	
v  Praze	 během	 AGM	 bylo	 ideální,	
jednání	 bylo	 velmi	 zajímavé	 a  za-
hraniční	 účastnící	 odjížděli	 velmi	
spokojeni.	 Zaměstnanci	 hotelu	
nám	 vycházeli	 mimořádně	 vstříc,	
a  proto	 jsem	 jménem	 EPU	 i  AP	
poslal	 poděkování	 řediteli	 hotelu.	
Je	 jen	 škoda,	 že	 se	 této	mimořád-
né	 akce	 zúčastnili	 jen	 tři	 členové	
AP,	 ostatní	 asi	 odradila	 angličtina,	
ve které	celé	jednání	probíhalo.	Tlu-
močení	 do  jiných	 jazyků	 je	 mimo	
finanční	možnosti	EPU	i AP,	a proto	 
byla	znalost	angličtiny	vyžadována	
od všech	delegátů.	
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Setkání evropských 
obrnářů v Praze 
text	Marcela	Stránská,	foto	J.	Šebestová

Setkání evropských obrnářů v Praze ve dnech 10.–12. června tohoto roku bylo 
velmi úspěšnou reprezentací české Asociace polio ale i  celého společenství 
obrnářů v Evropě, stále se zmenšující komunity se stejnými problémy. 

Velké	poděkování	patří	organizátorovi	
této	mezinárodní	akce,	místopředse-
dovi	Asociace	polio	prof. Ing. Michalu	
Haindlovi,	DrSc.,	který	ve výboru	AP	
zastává	 funkci	 realizátora	 zahranič-
ních	kontaktů.	 Jemu	především	pří-
sluší	–	za úspěšné	zhoštění	se	úlohy	
AP	jako	organizátora	evropského	po-
tkání	a za skvělé	zvládnutí	organiza-
ce	 Valného	 shromáždění	 European	
Polio	Union	2022	v Praze.	

Děkuji	také	pracovitým	členům	vý-
boru	 AP,	 kteří	 se	 podíleli	 na  zajiš-
tění	 transportu	delegátů	 a  servisu	
na Letišti	Praha,	při	servisu	zdravot-
ních	pomůcek,	propagace	a nepo-
chybně	dobré	atmosféry.	Skromně	
řečeno,	akce	se	vydařila	a účastní-
kům	se	v Praze	líbilo.

Jménem	Asociace	polio	děkuji	za po-
moc	 OREA	Hotelu	 Pyramida,	 Letišti	
Praha,	 a.s.,	 společnosti	 Societa,	 SLL	
Janské	 Lázně,	 s.p.,	 Prague	 City	 Tou-
rism,	a.s.,	Půjčovně	pomůcek	Praha	6.

Co mnE zAujAlo
účastníci shromáždění se schá-
zeli již v průběhu čtvrtka, někteří 
podle dohodnutého rozpisu byli 
dopraveni z  letiště praha spo-
lečností societa, ostatní po vlast-
ní ose. pro většinu z delegátů to 
byla první pražská zkušenost, 
ale řada delegátů okusila českou 
ap pohostinnost již v  roce 2012 
v  Janských lázních při tehdej-
ším shromáždění epu. Již v pátek 
i v sobotu, kdy probíhaly schůze, 
přicházely velmi příjemné odezvy 
na uspořádání celé akce. 

Za zmínku	stojí	značný	zájem	o čes-
ké	 lázeňství.	 Delegáti	 se	 zajímali	
o možnosti,	způsob	a četnost	léčby	
u nás,	o finanční	záležitosti.	Zaujala	
je	 skutečnost,	 že	 v  Evropě	 existují	
lázně	 kdysi	 specializované	 na  léč-
bu	 přenosné	 dětské	 obrny.	 Zájmu	
je	 jistě	možné	 přičíst	 jinak	 apliko-
vané	zdravotní	a lázeňské	péče,	ale	
i mnohdy	téměř	nedostupné	nebo	
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v řadě	zemí;	srovnání	 lázeňské	léč-
by	vychází	v náš	prospěch.	

V  Německu	 a  Slovensku	 je	možná	
komplexní	 léčba	 pouze	 1×	 za  dva	
roky,	 v  jiných	 zemích	 lázeňská	 léč-
ba	 jako	 u  nás	 vůbec	 neexistuje.	

Neexistují	 také	 možnosti	 rekondicí	
s  příspěvkem	 ze	 státního	 rozpoč-
tu.	A němečtí	 a  italští	 zástupci	byli	
překvapeni	zjištěním,	že	v minulém	
století	 byla	 léčena	 řada	 jejich	 pří-
slušníků,	 a  to	 dlouhodobě,	 v  Jan-
ských	Lázních.	Ano,	některé	 zahra-
niční	 zdravotní	 pojišťovny	 uznávají	
léčebné	 pobyty	 v  českých	 lázních,	
pokud	 tato	 lázeňská	 léčebná	 zaří-
zení	 disponují	 certifikátem	 kvality	
jako	 je	 certifikát	 EUROPESPAmed,	
případně	mají	 certifikát	 jakosti	 ISO	
9001.	Platby	od českých	zdravotních	
pojišťoven	se	pak	řídí	úhradovou	vy-
hláškou	ministerstva	zdravotnictví.	
V  průběhu	 valného	 shromáždění	
byly	připraveny	k dispozici	informace	
o Praze,	lázeňské	péči,	o životě	obrná-
řů	v Čechách	a o Janských	Lázních,	
obrazy	 na  propagačních	 panelech.	
Státní	léčebné	lázně	byly	zastoupeny	
promítanými	reklamními	šoty	a pro-
pagačními	 brožurami	 v  angličtině,	
které	lákaly	přítomné	k léčbě.	
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České	 lázně	zažívají	 již	deset	 let	co-
meback.	 Souvisí	 to	 s  navrácením	
legislativních	 podmínek	 pro	 schva-
lování	 lázní	 českým	 pacientům	
na  úroveň	 před	 rokem	 2012,	 což	 se	
projevilo	v růstu	jejich	počtu	a doby,	

kterou	 v  lázních	 zůstávají.	 Rostoucí	
zájem	o české	 lázně	 jako	o bezpeč-
nou	 a  dostupnou	 destinaci	 pro	 tu-
zemské	i zahraniční	hosty	souvisí	ne-
pochybně	i s napjatější	bezpečnostní	
situací	ve světě.	Měl	by	se	využít.

Zdravotní dotazník 
Evropské unie polio
text	Michal	Haindl

Některé	evropské	země,	jako	napří-
klad	Francie,	mají	 to	 štěstí,	 že	mají	
konzultační	 týmy	 lékařů	 speciali-
zujících	 se	 na  zdravotní	 problémy	
obrnářů,	 dnes	 tedy	 převážně	 post
-polio	syndromu	a s ním	související	
problémy.	Nicméně	vzhledem	k po-
kračující	migraci	 se	 ve  Francii,	 Ně-
mecku	 a  některých	 dalších	 evrop-
ských	zemích	občas	objevují	i mladí	
lidé	 s  čerstvě	 prodělanou	 dětskou	
obrnou	a  lékaři	 tedy	řeší	problémy,	
které	 jsme	 přestali	 řešit	 na  konci	
padesátých	 let	 v  Československu.	
Zdravotní	 výbor	 EPU	 se	 snaží	 vyu-
žít	 tyto	 existující	 evropské	 lékařské	
zdroje	pro	země,	které	 je	 již	nemají	
a vypracovat	optimální	postupy	při	
řešení	zdravotních	problémů	obrná-
řů.	K tomu	ovšem	potřebujeme	vaši	
pomoc,	odpověď	na následující	jed-
noduché	otázky:

1.	 Jaký	zdravotní	problém	souvise-
jící	s následky	dětské	obrny	vás	za-
jímá,	nebo	řešíte?

2.	Jaké	 zdravotní	 informace	 souvi-
sející	s dětskou	obrnou	považujete	
za nedostatečné	nebo	pro	vás	ne-
dostupné?	

3.	Setkal(a)	 jste	 se	 s  lékařem,	 který	
nerozuměl	potřebě	zohlednit	prodě-
lanou	obrnu	v navrhovaném	 léčeb-
ném	postupu?	Pokud	ano,	v čem	byl	
problém?	

4.	Prodělal(a)	 jste	 jako	 obrnář(ka)	
COVID?	 Pokud	 ano	 kolikrát,	 kdy	
a s jakým	průběhem	a následky?

Těšíme	se	na vaše	odpovědi	 
na e-mailové	adrese:	 
asociacepolio@seznam.cz.
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Ocenění Učitel roku: 
MUDr. Eliška Bébrová
text	Redakční	rada

Tato událost proběhla již v závěru minulého roku a neměla by zapadnout. V pondělí 
6. prosince 2021 proběhl ve Velké aule Karolina slavnostní fakultní koncert. Při jeho 
příležitosti přebrali z rukou děkana 2. lékařské fakulty uK prof. muDr. Vladimíra 
Komárka, CSc., diplomy pedagogové, ocenění jako nejlepší učitelé roku. mezi třemi 
nejlepšími byla muDr. Eliška Bébrová z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lF.

BlAhoPřEjEmE.  
jSmE Pyšní nA DoKTorKu 
ElišKu BéBroVou. 
MUDr. E.	Bébrová	je	výraznou	osob-
ností	naší	 śtarší´	skupiny	obrnářů,	
jedna	ze	zakladatelek	Asociace	po-
lio.	 Doporučujeme	 také	 shlédnu-
tí	 jejího	 nejnovějšího	 vystoupení	
v podcastu	Život	s dětskou	přenos-
nou	 obrnou	 (YouTube	 –	 Medikecy	
epizoda	004),	 rozhovor,	 připravený	
studenty	2.	lékařské	fakulty	a Fakul-
ty	sociálních	věd	UK	v Praze.	Skupi-
na	Medici	 PRO	Očkování	 se	 velmi	
aktivně	 věnuje	 otázce	 očkování	
a polio	je	zaujalo.	Také	život	po pro-
dělání	dětské	přenosné	obrny,	ne-
moci	kterou	už	dnes	díky	očkování	

nepotkáme,	 ale	 i  výzvy	 současné	
mikrobiologie.	

Ocenění	Učitel	 roku	uděluje	děkan	
2.	 Lékařské	 fakulty	 UK	 každoročně	
na  základě	 vynikajících	 výsledků	
ve  studentské	 anketě	 za  příslušný	
akademický	 rok.	 Ocenění	 pedago-
gové	 převzali	 diplomy	 při	 příleži-
tosti	 karolinského	 koncertu,	 který	
byl	 také	 poděkováním	 –	 jak	 všem	
studentům,	 kteří	 dobrovolně	 po-
máhali	 přetíženým	 nemocnicím	
a současně	se	snažili	 splnit	 studijní	
povinnosti,	 tak	 pedagogům,	 kteří	
dokázali	za ztížených	podmínek	při-
pravit	studenty	co	nejlépe	na jejich	
budoucí	povolání.
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text	Hana	Opravilová,	Marcela	Stránská,	foto archiv	APS,	V.	Tobiáš

Při příležitosti významného kulatého 30. výročí založení Asociácie polio v Slo-
venskej republike se oslav při květnovém setkání v  Trenčianských Teplicích 
oficiálně zúčastnily zástupkyně české Asociace polio předsedkyně PhDr. mar-
cela Stránská a místopředsedkyně muDr. hana opravilová.

Naši	 přátelé	 na  Slovensku	 nema-
jí	 lázně,	 které	 by	 se	 specializovaly	
na  léčbu	 obrnářů	 a  kam	 by	 smě-
řovaly	 jejich	 kroky	 při	 tradičních	
setkáváních.	 I  výběr	 konání	 oslav	
30.	výročí	založení	se	tedy	řídil	mís-
tem,	 které	 je	 vyzkoušené,	 kde	 se	
cítí	obrnáři	dobře	a kde	je	zaručena	
bezbariérovost	 prostředí.	 Zvolený	
byl	 zrekonstruovaný	 hotel	 Slova-
kia,	 velmi	 příjemný	 hotel,	 který	 se	
nachází	přímo	v centru	lázeňského	
města	na začátku	pěší	zóny	správ-
ně	 dlouhé.	 Je	 vroubená	 z  jedné	
strany	lázeňskými	hotelovými	zaří-
zeními	a  z druhé	strany	obchůdky	
a kavárničkami	v každém	z historic-
kých	městských	domů.	(Takový	sen	

lázeňského	hosta,	který	vám	zaplní	
každičký	 volný	 čas	 mezi	 léčbou	
po celý	den!)	

Po vzájemném	přivítání	zahájil	před-
seda	 AP	 v  SR	 Ing.  Milan	 Dovhun	
v  kongresové	 hale	 hotelu	 Slovakia	
oslavu	 zasedání	 členů	 s  účastí	 po-
zvaných	hostů,	 Ing. Moniky	Vrábľo-
vé,	 předsedkyně	 SZTP,	 PhDr.  Mar-
cely	 Stránské,	 předsedkyně	 české	
Asociace	 polio	 a  předsedy	 Maďar-
ské	 polio	 nadace	 Tamása	 Kertésza.	
MUDr. Emília	Gazdíková	shrnula	svou	
osobní	 zkušenost	 se	 slovenskými	
obrnáři	 zásadním	 textem	 Aktuálne	
informácie	k problematike	PPS	syn-
drómu,	 který	 s  jejím	 svolením	 otis-

30 let slovenské 
Asociácie polio
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kujeme.	 Obě	 gratulující	 organizace	
doplňovala	 skupina	 přátel	 obrnářů	
českých	 a  maďarských.	 Výjimeční	
členové	 byli	 vyznamenáni	 plaketa-
mi,	především	ty	členky,	které	stály	
při	 formování	 samotného	 spolku.	
Brožuru	 Pamätnica	 –	 30	 rokov	 AP	
v  SR,	 vydanou	 k  této	 příležitosti,	 si	
můžete	 prohlédnout	 na  stránkách	
www.polio.sk.

A pak	už	následovaly	večery	zpěvu	
a dobré	nálady	v kavárně	KD	Krym.	
Neúnavní	hráči	Janko	Barko,	Ondra	
Mocko	 s  nevyčerpatelným	 reper-
toárem,	 losování	 tomboly,	 přípitky	
i  fotosnímky	 na  památku.	 Spon-
tánní	radost	ze	setkání	a z pěkného	
dne,	družnost	a veselí.

Předseda	 AP	 v  SR	 Milan	 Dovhun	
ocenil	inspiraci	vzniku	české	Asoci-
ace	polio	a akcí	v Janských	Lázních.	
S  emeritním	 předsedou	 AP	 v  SR	
Štefanem	 Grajcárem	 zorganizova-
li	během	oslav	 setkání	 se	 zástupci	
polio	 organizací	 sousedních	 zemí	
Čech	a Maďarska,	které	směřovalo	
k  intenzivnější	 spolupráci	 jednot-
livých	 organizací	 poliomyelitiků	
v  následujícím	 období.	 Především	
v  hledání	 zvýšeného	 zájmu	 od-
borné	 veřejnosti	 s  polio	 problémy	
a společného	konkrétního	výchozí-
ho	bodu	pro	rozproudění	této	stře-
doevropské	poliospolupráce.	

Slovenským  
přátelům přejeme radost, 
zdraví, a ještě dlouhá léta 

spolkové smysluplné činnosti. 
Byly to velmi příjemné 

a radostné dny, a byly jsme 
rády, že jsme se jich  

mohly zúčastnit.
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Aktuálne informácie 
k problematike PPS 
syndrómu
zdroJ	MUDr. Emília	Gazdíková,	5.	5.	2022,	oslavy	30.	založení	Asociácie	polio	v SR,	Trenčianské	Teplice

od 80 rokov minulého storočia sa začala odborná neurologická pozornost ve-
novať tzv. postpoliomyelitickému syndrómu. Po desaťročia stabilizovaný stav 
u postihnutých paretickou formou poliomyelitidy v detstve a v mladosti začal 
sa zhoršovať v oblasti myoskeletárnej a neuromuskulárnej. K tomuto zhorše-
niu dochádza po cca 15-30 rokoch od akútnej fázy ochorenia a postihuje okolo 
70 % jedincov, ktorí prekonali detskú obrnu. 

Medzi	 hlavné	 klinické	 prejavy	 pat-
ria	 nadmerná	 únavnosť,	 úporné	
bolesti	 svalov	a kľbov,	 zvýraznenie	
slabosti	 v paretických	svaloch,	 sla-
bosť	vo	svaloch	pôvodne	nepostih-
nutých,	vznik	nových	atrofií,	krče	vo	
svaloch,	celkové	zhoršenie	pohybo-
vých	 schopností,	 ťažkosti	 s  dýcha-
ním,	intolerancia	chladu.

etiológia postpolio	 syndrómu	 ne-
bola	doteraz	jednoznačne	objasne-
ná,	ale	iste	ide	o viacej	príčin,	ktoré	
je	možné	rozdeliť	do dvoch	skupin:	
 • funkčné zmeny,	 ktorých	 pod-
kladom	 je	 preťažovanie	 doteraz	
funkčních	motoneurónov,	 chronic-
ký	stres	a nadváha,
 • patologické zmeny	–	autoimun-
ná	 reakcia,	 chronický	 zápal,	 pred-

časné	starnutie,	možná	reaktivácia	
vírusu	a genetické	faktory.

podľa priebehu je možné postpo-
lio syndróm rozdeliť na: 
 • typ sekundárne myopatický,	
vyznačujúci	 sa	 zvýšenou	 slabosťou	
a bolesťami	vo	svaloch	(zvýšená	CK),
 • typ neuropatický,	 v  podstate	
postihnutie	axonov	neurónu	s čer-
stvými	 atrofiami	 v  likvore	 s  nále-
zom	 zvýšených	 hladin	 IgG	 svečia-
cich	pre	pomalý	zápal,
 • typ progresívnej atrofie	s rých-
lejším	 vznikom	 nových	 paréz	
a fascikuláciami	svalstva.	

liečba:	 vyžaduje	 individuálny	 prí-
stup	 odborníkov	 (neurologa,	 orto- 
péda,	pneumologa,	kardiologa,	reha- 
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bilitačního	lekára	a psychologa)	pod-
ľa	prevažujúcích	klinických	prejavov.

terapie: prvým predpokladom je 
úprava/zmena životného štýlu	 –	
s  maximálním	 šetrením	 fyzických	
a  psychických	 síl	 –	 obmedzenie	
fyzickej	 námahy,	 podľa	 možností	
redukcia	stresujících	faktorov	a mi-
nimalizácia	barier	v prostředí.	dosta-
točne zavčasu používať kompen-
začné pomôcky	 (barly,	 korzety,	
ortézy,	 vozík,	 auto,	 ev.	 na noc	pod-
porný	ventilačný	prístroj).	

v  rámci medikamentóznej tera-
pie v boji proti bolesti analgetiká,	
hlavne	 salicyláty,	 paralen,	 ibupro-
fen,	naproxen,	při silných akútnych 
bolestiach náplaste	 s  fentanylom,	
ord.	neurológom	resp.	odborníkom,	
algeziologom.	Podobne	antiepilept.	
gabapentin,	s úspechom je možné 
použíť antidepresíva v  kombiná-
cii s  analgetikami při chronickej 
bolesti. pri kľbnych bolestiach 
z opotrebovania	chrupavky	condro-
sulf.	 bolestivé spazmy	 je	 možné	
ovplyvniť	 myorelaxanciami	 krátko-
dobou	aplikáciou	na noc,	 ale	 s ne-
gatívnym	 účinkom	 na  svalovú	 silu	
při	ich	dlhodobej	aplikácii.	Pri	boles-
tivých	spazmoch	žlčových	a močo-
vých	ciest	sú	vhodné	papaverínové	
aparáty	/Papaverin,	Cholespin,	NoS-
pa,	Spasmoveralgin/,	anticholinergi-
ká	(Buscopan,	Spasmex),	negatívne	
ovplyvňujú	svalový	tonus	a silu	pa-
retických	svalov	–	klesá	acetylcholin	

na  nervosval.	 platničke.	 Při	 terapii	
hypertenzie	 niektoré	 s  betabloká-
torov	môžu	viesť	k svalovým	boles-
tiam	 a  nežiaducej	 vazokonstrikcii	
a k zhoršeniu	prekrvenia	na periferii	
postihnutých	končatín.	

pri poruchách srdcového rytmu 
indivudálne	 posúdiť	 benefit	 a  rizi-
ko	 –	 niektoré	 vedú	 k  poklesu	 sva-
lovej	 sily	 tým	 že	 zhoršujú	 prevod	
vzruchu	na nervosvalovej	platničke.	
Pri	zvýšenej	hladine	tukov	krvi	tzv 
statiny u  disponovaných	 jedincov	
vedú	 k  zvýšej	 únave,	 svalovej	 sla-
bosti	 až	 k  zhoršeniu	 mobility.	 Při	
nespavosti ordinované hypnotiká 
–	 benzodiazepíny	 dlhodobo	 užíva-
né	 vedú	 k  návyku,	 znižujú	 svalový	
tonus,	 môžu	 zhoršovať	 dychové	
ťažkosti.	Z antidepresív	novšie	pre-
paráty	ktoré	nemajú	vplyv	na ner-
vosvalový	prenos.	

v  prípadoch potreby anestézy 
upozorniť zdrav. personál na svo-
je nervosvalové ochorenie pre 
nevhodnosť niektorých anestetik 
a myorelaxanci	(Halotan,	Narcotan,	
Isoflaral,	 succinylcholin,	 Procuran).	
při úporných myalgiach	 a  zhor-
šení	paréz	majú	podpornú	funkciu	
inhibitory	 cholinesterázy	 (Pyridos-
tigmin),	energetický	metabolismus	
zlepšuje	 koenzým	 Q10,	 vazodilan-
cia,	minerály	a vitamíny	hlavne	sku-
piny	 B.	 Aplikácia	 imunoglobulínov	
zatiaľ	 v  štadiu	 pokusov	 kauzálne	
ovplyvniť	oslabenú	svalovú	silu.
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význam rehabilitácie je neoddis-
kutovateľný.	 Nejde	 tak	 jako	 v  mi-
nulosti	 hlavne	 po  akútnej	 fáze	 cie-
lené	 zvyšovanie	 svalovej	 sily,	 ale	
predovšetkým	 o  udržanie	 status	
quo.	Cvičenie	s min.	odporom	ciele-
né	na svaly	ktoré	nie	sú	preťažované	
chôdzou.	Veľkú	pozornost	je	potreb-
né	venovať	trupovému	svalstvu	kde	
je	 pokles	 sily	 najnápadnejší	 hlavne	
v súvislosti	s preťažovaním.	Dôležité	
je	uvoľňovanie	bolestivých	spazmov,	
kontraktúr	a zabránenie	vzniku	no-
vých.	 Dôležitá	 je	 podpora	 krvného	
obehu	 a  ventilácie.	 Postpoliomye-
litické	 svaly	 zle	 tolerujú	 chlad	 čo	
zrejme	súvisí	s poruchou	sympatiku	

s dilataciou	kožného	venózneho	sys-
tému.	Pokles	T	svalu	o 1,25	°C	zníži	jej	
funkciu	až	o 10 %,	preto	je	potrebné	
minimalizovať	 chladové	 obklady	 aj	
u posttraumatických	stavov.	

Komplexná kúpeľná liečba v rám-
ci ktorej je možné aplikovať pro-
cedury na prakticky všetky hore 
uvedené problémy – ťažkosti ne-
znamená luxus, je podĺa mojich 
skúseností efektívna a optimálna 
k  udržaniu mobility a  kvality ži-
vota. má byť neoddeliteľnou sú-
časťou komplexnej starostlivosti 
o  postihnutých poliomyelitídou 
s trvalými následkami.

Vzpomínáme
Opět nás zastihly smutné zprávy  
o odchodu našich členů a kamarádů. 
Připomeňme si je, prosím.

Ing. Marta	adamcová	z Bašky,	83	let
Jaroslava	bilavčíková	z Čeladné,	75	let
Miloslava boboková	z Havířova	Šumbarku,	86	let
Věra	hlaváčová	z Českých	Budějovic	
Petr	panáček	z Prahy,	80	let
Věra	trnčáková	z Hrádku	u Rokycan,	83	let
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Kulturní i gurmánský 
zážitek:  

Janské Lázně 
4. června 2022

Zahájení 
lázeňské sezóny 
text	Jarka	Šebestová,	foto	J.	Šebestová,	B.	Svoboda

Po dvou covidových letech se konečně zase v Jánkách chystalo 
zahájení lázeňské sezony. A ne ledajaké, tentokrát v duchu česko- 
-polského lázeňství. Na  stánek Asociace polio tak už nezbylo 
místo, ale rozhodli jsme se, že u toho nesmíme chybět. Abychom 
si to užili se vším všudy, objednali jsme si prodloužený wellness 
víkend. V pátek jsme se věnovali procedurám (taková předpre-
miéra lázeňského pobytu) a  v  sobotu po  snídani jsme vyrazili 
na náměstí před Kolonádou, kde už vše bylo připraveno k celo-
dennímu nejen kulturnímu, ale i gurmánskému programu. 
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Jako	 obvykle	 se	 začalo	 tradičním	
vysvěcením	 lázeňského	 pramene	
a vystoupením	hlavních	představi-
telů	 lázní,	města,	 kraje	 a  polských	
partnerů.	 Celodenní	 program	 se	
odehrával	 v  samém	 středu	města	

a  před	 Dětskou	 léčebnou	 Vesna.	
Procházeli	 jsme	 v  kolonádě	kolem	
stánků	 s  ukázkami	 našich	 i  pol-
ských	 řemesel	 a  na malém	 podiu	
(po  našem	 na  „benzínce)	 se	 stří-
daly	 jak	 české,	 tak	 polské	 kapely.	
A  také	 jsme	 si	mohli	 pochutnávat	
na  slaném	 i  sladkém	 občerstvení.	
Překvapením	byl	 stánek	s potravi-
nou	budoucnosti,	prý	zdravou	a pl-
nou	proteinů	–	červíci,	cvrčci	apod.,	
kde	 nabízeli	 různé	 úpravy	 těchto	
pochutin.	 Spousta	 lidí	 našla	 odva-
hu	 ochutnat	 a  pochvalovali	 si,	 jak	 
to	bylo	dobré.	Já	ale,	když	jsem	uvi-
děla	 na  pánvi	 smažící	 se	 červíky	
v  zelenině,	 jsem	 raději	 šla	 na  ne-
zdravou	klobásu!	

Samozřejmostí	 takového	 dne	 bylo	
také	 potkávání	 a  posezení	 se	 zná-
mými,	ať	už	u nějaké	dobroty,	piva,	
nebo	zmrzliny,	a velký	program	pro	
děti	 –	 loutkové	 divadlo,	 soutěže,	
dřevěný	 kolotoč,	 tvořivé	 dílny	 atd.	
Určitě	 si	 to	 užívaly	 stejně	 jako	my	
dospělí.	Odpoledne	pak	na velkém	
podiu	začal	hlavní	kulturní	program	
–	vystoupení	české	popové	hudeb-
ní	 skupiny	 Slza	 a  zlatý	 hřeb	 dne,	
koncert	talentované	české	zpěvač-
ky	Lenny	(Lenka	Filipová	ml.).	Mnozí	
si	před	podiem	i zatančili.
A to	už	se	pomalu	blížil	konec	pěk-
ného	dne,	ze	kterého	 jsme	odchá-
zeli	 docela	 unavení,	 ale	 spokojení.	
Doufejme,	 že	 i  v  následujících	 le-
tech	bude	 tato	 tradice	pokračovat	
a už	nám	jí	nic	nepřekazí.	
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Rekondiční pobyt 
v Janských Lázních 

text	Pavel	Vobořil,	foto	Z.	Šišková

Květnový	 dvoutýdenní	 rekondič-
ní	 pobyt	 v  Jánkách	 se	 opět	 mohl	
uskutečnit	 po  vynucené	 kovido-
vé	 přestávce.	 Proběhl	 v  termínu	
od 14.5.	do 28.	5.	2022	a zúčastnilo	
se	ho	celkem	28	účastníků.	Někteří	
byly	pouze	na týdenních	pobytech	
(celkem	13	lidí),	15	lidí	bylo	na rekon-
dici	celých	14	dní.	Držitelů	průkazů	
ZTP/P	bylo	13	osob,	z toho	7	vozíč-
kářů.	Podmínky	pro	získání	dotace	
MZ	 splňovalo	 27	 osob,	 jen	 jeden	
účastník	byl	doprovod	samoplátce	
bez	nároku	na dotaci.

Rehabilitační	 program	 obsahoval	
každý	týden	2	masáže	zad	a šíje,	ka-
ždý	den	skupinové	cvičení	a každý	
den	 plavání	 v  lázeňském	 bazénu,	
včetně	 vířivek,	 masážních	 sprch	

a protiproudu.	Masáže	a cvičení	se	
účastnili	 všichni	 účastníci	 pobytu,	
kterým	to	umožňoval	aktuální	zdra-
votní	 stav.	 Úroveň	 obou	 procedur	
byla	 hodnocena	 účastníky	 na  vel-
mi	 dobré	 profesionální	 úrovni.	 Re-
habilitačnímu	oddělení	z Obchodní	
akademie	v Janských	Lázních,	kte-
ré	 uvedené	 služby	 zajišťovalo,	 by-
chom	tímto	rádi	poděkovali.
Na  návštěvách	 bazénu,	 která	 byla	
zpočátku	 100 %,	 se	 později	 projevi-
la	aklimatizační	únava	a ve druhém	
týdnu	 rekondice	 zhoršené	 poča-
sí.	Ale	 i při	koupání	se	každodenně	
účastnila	naprostá	 většina	účastní-
ků.	Jedinci	si	dopřávali	i večerní	sau-
ny.	Rehabilitační	program	rekondič-
ního	pobytu	byl	naplněn	a věřím,	že	
u naprosté	většiny	zúčastněných	se	
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díky	 jejich	 osobnímu	 přispění	 po-
dařilo	naplnit	cíl	rekondicí	–	aktivně	
bojovat	o své	zdraví.	

Při	neformálním	hodnocení	ubyto-
vání	 v  penzionu	 Sola-fide	 vesměs	
účastníci	 pozitivně	 ohodnotili	 chu-
ťově	 zlepšenou	 „domácí“	 kuchyni	
a přitápění	na pokojích	v chladněj-
ších	dnech.	Ale	ozdravné	a lázeňské	
pobyty	nejsou	jen	o cvičení	a masá-
žích	a dobré	kuchyni.	Velký	význam	
pro	obnovu	kondice	má	také	lázeň-

ská	atmosféra	a prostředí.	Bonusem	
tohoto	pobytu	bylo	neobvykle	teplé	
a  slunečné	 počasí	 v  prvním	 týdnu	
rekondice,	kdy	si	 janskolázeňští	pa-
trioti	mohli	 vychutnat	na kolonádě	
i  v  Kolonádě	 posezení	 s  kamará-
dy	a známými,	 v atmosféře	příprav	
na lázeňskou	sezónu	2022.

Závěrem	bych	rád	poděkoval	všem	
zúčastněným	za spolupráci	v průbě-
hu	pobytu	a především,	již	zmíněný,	
aktivní	přístup	k rehabilitaci.

Rekondice Asociace 
polio plná barev
text	Zuzana	Šišková,	foto Z.	Šišková

Před	 lety	 si	 naše	 dvě	 manželsky	
spřízněné	hlavy	neuměly	představit	
účast	na  rekondici	AP.	Zkrátka	obr-
nářská	hrdost,	že	si	přeci	dovolenou	
umíme	 naplánovat	 a  zorganizovat	
sami	 a  že	 bude	 taky	 trochu	 akční,	
plná	 zážitků	 z putování	po  různých	
místech	 ČR	 i  Evropy.	 A  taky	 ano,	
nohy,	 ruce	 i  hlava	nás	 obou	 si	 užili.	
Dostatečnou	měrou.	Když	listujeme	
ve  vzpomínkách	uložených	 v  archi-
vu	hlavy	 i  fotografiích	 jsou	 to	 krás-
né	vzpomínkové	návraty.	Díky	za ně!	
Jenomže	 za  dveřmi	 číhala	 sadistka	
(jak	 stav	 po  polio	 pojmenoval	 Ála	

Vokoun),	naše	nechtěná	známá	s taj-
nou	zbraní	v podobě	PPS.	Jako	když	
někdo	vypustí	divoké	zvíře,	které	se	
zakouslo	 do  dlouho	 přetěžovaných	
rukou	mého	životního	parťáka.	Ruce	
přestaly	 částečně	 fungovat	 a  dopl-
nily	 tím	 již	 dříve	 nefungující	 nohy.	
Co	s tím,	když	má	polio	človíček	rád	
barevný	život?	Jak	si	užívat	barvy	ži-
vota?	V prvních	chvílích	bylo	jakéko-
li	 řešení	 nesmírně	 daleko,	 a  hlavně	
možná	řešení	byla	plná	bariér.	

Naše	 hlavy	 byly	 zprvu	 zaskočené	
rychle	nastupující	změnou	mobility	



21Kulturní vyžítí

mého	 parťáka.	 Přitom	 možné	 ře-
šení	bylo	už	dlouho	nablízku	a hoj-
ně	využívané	obrnáři,	 kteří	 si	prošli	
podobnou	náhlou	změnou	mobility	
před	námi.	Jde	o rekondici	organizo-
vanou	AP.	Naděje.	Naděje	setkat	se	
bez	omezení	s přáteli.	Naděje	zvlád-
nout	vše	bez	další	pomoci	anebo	je	
i možnost	přivést	si	asistenta	sebou.	
Naděje	užít	si	příjemné	chvíle	upro-
střed	přírody	a na známých	místech.	
Nadechnout	 se	 a  načerpat	 energii.	

Byla	možnost	si	vybrat	místo,	ale	my	
jsme	si	vybrali	naše	důvěrně	známé	
Jánky	 –	 Jánky	 vyšperkované	 vůně-
mi	i barvami	nastupujícího	jara.

Přes	racionální	přístup	naše	nervozi-
ta,	jestli	vše	zvládneme	v jiném	pro-
středí	 než	doma,	 vyvrcholila	 dnem	
nástupu	 na  rekondici	 AP	 do  Sola	
Fide.	Pak	už	se	však	všechno	odvíje-
lo	jen	příznivě,	a to	i díky	panu	Pavlu	
Vobořilovi,	 který	 tuto	 rekondici	
za AP	zajišťoval,	a milého	personálu	

Sola	Fide.	Ze	všech	stran	usměvavá,	
kamarádská	 a  vstřícná	 atmosféra.	
Obavy	se	rozplynuly	a týden	až	příliš	
rychle	ubíhal	 v  rytmu	dopoledních	
masáží	a kondičního	cvičení.	Reha-
bilitační	sestřička	paní	Jitka	Miškov-
ská	nám	dokonce	dala	nezaplatitel-
né	rady,	 jak	řešit	některé	problémy	
vyplývající	z trvalého	pobytu	na vo-
zíku.	 Pro	 mě	 zlatým	 hřebem	 bylo	
odpolední	 plavání	 v  bazénu	 lázní	
a  ve  večerních	 hodinách	 možnost	
dostat	se	bez	bariér	do sauny.	Mezi	
vším	však	 i  vlastní	aktivity	 s přáteli	
a toulání	uprostřed	krkonošské	pří-
rody	 plné	 neskutečného	 množství	
odstínu	zelené	a pestře	 jarních	ba-
rev	 všude	 okolo.	 Týden,	 který	 nám	
dal	energii	na další	 týdny.	A hlavně	
nám	dal	pocit	svobody	a naděje,	že	
život	přes	 veškerou	nepřízeň	může	
mít	pořád	ještě	spoustu	barev.
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Poznáváte se  
milí poliáčci?

text	Marcela	Stránská

Přeneste se prosím do minulého století a zavzpomínejte! možná jste to právě vy 
se skupinou kamarádů, na jejich jména si vzpomenete spíš než majitelka této 
fotografie… A dejte vědět (asociacepolio@seznam.cz).
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I tak lze užít léčebný 
pobyt v termálních 
lázních Velké Losiny

text	JUDr. Eva	Kavalcová

Se	zájmem	 jsem	si	 v našem	Zpra-
vodaji	3-4/2021	přečetla	hodnocení	
a  vzpomínky	 Ing. Proškové	na po-
byt	v lázních	Velké	Losiny	–	Eliška	2.	
Já	však	mám	zkušenosti	z Velkých	
Losin	úplně	jiné.	

Byla	 jsem	ubytována	 v  lázeňském	
sanatoriu	Šárka.	Na základě	telefo-
nického	jednání	jsem	měla	dohod-
nutý	 typ	 ubytování:	 jednolůžkový	
pokoj,	 doplatek	 ubytování	 550 Kč	
za osobu	a noc	–	podle	písemného	
dokladu	 lázní	 se	 jedná	 o  příplatek	
za nadstandardní	ubytování	pro	kli-
enty	 KLP.	 A  jaká	 byla	 skutečnost?	
Pokoj,	kde	jsem	byla	ubytována,	byl	
ponurý,	tmavý,	a celý	den	se	v něm	
muselo	svítit.	Délka	cca	4 m,	podél	
zdi	 z  každé	 strany	dvě	 lůžka,	mezi	
nimi	 mezera	 necelý	 1	 metr.	 Nad	
jedním	lůžkem	malé	okénko	s výpl-
ní	skla	cca	30	×	20 cm.	Vedle	 lůžka	
skříň	2 m	vysoká,	 za ní	okno	 těsně	

osazené	na vysoký	komín	(na něm	
několik	 výstupů).	 Část	 místnosti	
proti	 oknu	 je	 ještě	 cca	 o  půl	met-
ru	užší	než	ta,	kde	 jsou	 lůžka.	Tato	
místnost	 (pokoj?)	 je	 vhodná	 pro	
skladiště,	a ne	pro	ubytování,	z dů-
vodu	velikosti,	osvětlení,	větrání.

Strava	 byla	 podávána	 v  restauraci	
ve dvou	směnách.	Jídla	včetně	sní-
daně	ponechána	na výběr	klientů.	
Problém	byl	však	v tom,	že	jídla	po-
dávaná	ve druhé	směně	byla	málo	
teplá,	teplý	čaj	u snídaně	jen	na po-

Problém byl  
však v tom, že jídla  

podávaná ve druhé směně  
byla málo teplá,  

teplý čaj u snídaně jen 
na požádání.



zpravodaj asociace polio / léto 202224

žádání.	 V  objektu	 není	 k  dispozi-
ci	 automat	 na  kávu,	 zákaz	 vaření	
na pokoji.	Možnost	zajít	 si	na kávu	
byla	 do  restaurace	 po  dobu	 dvou	
hodin	v čase	mezi	podáváním	jídel	
(ale	to	nebylo	každý	den	dodržová-
no).	Možnost	nákupu	byla	na recep-
ci	–	týkala	se	minerálky	a oplatek.

Zdravotní	 personál	 dělal,	 co	 mohl,	
byl	mezi	nimi	i častý	výpadek	z dů-
vodu	covidové	situace.	Všem	za péči	
a  pomoc	 patří	 velké	 díky.	 Přesto	
však	mám	připomínku	k následují-
címu:	po vanách	zábal	probíhal	tak,	
že	v mokrém	prostěradle	jste	si	lehli	
na holé	koženkové	lehátko.	Je	prav-

da,	 že	 vás	 přikryli	 dekou,	 ale	 zábal	
tím	ztrácel	smysl.	V bazénu	si	každý	
cvičil,	co	a jak	chtěl	nebo	plaval	–	po-
strádali	jsme	cvičitelku.

Do  lázní	 jsem	 začala	 jezdit	 v  roce	
2007	(Hodonín,	Slatinice,	Ostrožská	
Nová	 Ves).	 Vždy	 mě	 lázeňský	 po-
byt	aspoň	na čas	postavil	na nohy.	
Ve Velkých	Losinách	tomu	tak	ne-
bylo.	Domů	jsem	se	vrátila	zdravot-
ně	i psychicky	vyčerpána.

Všem	vám	přeji	hodně	zdraví,	držte	
se	a ať	máte	s výběrem	lázní	a léče-
ním	 v  budoucnu	 –	 než	 jsem	měla	
já	–	lepší	zkušenosti.

Tak Sezimák
text	Libuše	Zušťáková

Na  stejné	místo	 se	 prý	 vracejí	 pa-
chatelé.	 Je	 to	 však	 tvrzení	nespra-
vedlivé,	protože	na stejné	místo	se	
vracejí	 i  lidé	 naprosto	 bezúhonní,	
jako	členové	AP,	kteří	se	už	po ně-
kolikáté	 sešli	 na  rekondici	 v  „Sezi-
máku“,	tedy	oficiálně	v hotelu	MAS	
v Sezimově	Ústí.	Familiární	označe-
ní	 znamená,	 že	 se	 tu	 lidé	 cítí	 jako	
doma	a rádi	se	tam	vracejí.

Nevím,	 po  kolikáté	 jsme	 tu	 byli	
na rekondici,	ale	místopřísežně	pro-
hlašuji,	že	se	mi	tam	po každé	líbi-

lo.	A nejen	mně.	Opakovaně	nás	tu	
bylo	několik	a těm,	kteří	přijeli	po-
prvé,	to	určitě	někdo	doporučil.

Hotel	MAS	 je	už	 tradičně	zaměřen	
na starší	klientelu	a tomu	jsou	při-
způsobeny	 i  pokoje	 (vyšší	 postele,	
křesílka,	u některých	pokojů	bezba-
riérová	úprava).	 Jen	škoda,	že	 jedi-
ný	výtah	je	neustále	v permanenci	
a vyžaduje	to	trochu	trpělivosti.	Ale	
když	 se	 výtahem	 (nebo	 po  scho-
dech,	když	jste	v kondici)	dostane-
te	do jídelny,	určitě	si	řeknete,	že	to	
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čekání	stálo	za to.	V MASu	se	totiž	
moc	dobře	jí,	ba	přímo	baští.	Snída-
ně,	oběd	i večeře	se	podává	formou	
švédských	 stolů	 a  výběr	 (studená	
i  teplá	 kuchyně,	 saláty	 a  dezerty)	
i chuť	představuje	vážné	nebezpečí	
přibrání	nějakého	toho	deka	navíc.

Naštěstí	hotel	nabízí	i rehabilitaci	–	
masáže,	 elektroléčbu,	 magnetote-
rapii	a v přízemí	je	i vlídný	malý	ba-
zén	s příjemně	teplou	vodou	a pro	
našince	docela	dobrým	přístupem.	
K vyhnání	nabytých	kalorií	mohou	
přispět	i procházky	v okolí	a výlety,	
které	 organizuje	 hotel	 nebo	 které	
si	 může	 klient	 přiobjednat.	 Třeba	
kratochvíli	na Kratochvíli,	prohlídku	
kláštera	v Želivi	nebo	krásných	ryb-
níků	v okolí.	Také	je	možno	procvičit	
si	tělo	při	dvou	tanečních	večerech	
–	 nebo	 si	 při	 nich	 aspoň	 zazpívat.	
Užili	jsme	si	toho	všeho.	

Navíc	 my,	 pilní	 rekondičníci,	 jsme	
se	scházeli	každé	ráno	v tělocvičně	
a každý	podle	svých	možností	jsme	
cvičili	 (no,	 ne	 všichni,	 a  ne	 každé	
ráno,	ale	snaha	byla).

Čímž	 budiž	 vzdána	 chvála	 Ludě	
Bradové,	která	se	vedle	organizace	
celého	pobytu	vypracovala	na kva-
lifikovanou	 rehabilitační	 cvičitelku.	
Tak	dík	 jí	 i hotelu	MAS	a doufejme	
příští	rok	zase	na stejném	místě.
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Postřehy holešovského 
Ostravaka
text	Stáňa	Nováková	foto	Alvaro	Reyes	z Unsplash.com

Před 30 lety jsem zjistila, že je čas udělat si řidičák. manžel jako řidič z povolá-
ní měl odjet na stavbu mimo ostravu a já si uvědomila, jak budu jezdit za přá-
teli a nákupy a vůbec? 

Tenkrát	 ještě	 neměli	 na  dopravce	
auta	 upravená	 pro	 invalidní	 oso-
by,	 tedy	 ruční	 řízení,	 a  směla	 jsem	
použít	 své	auto,	které	 jsme	urych-
leně	nechali	upravit.	Manžel	udělal	
speciální	zkoušky	a získal	povolení	
mne	učit	 řídit.	 Jen	 jízdy	a  zkoušky	
musím	 udělat	 na  Dopravním	 in-
spektorátu.

No,	 byla	 to	 dřina	 a  mockrát	 jsem	
to	„obrečela“.	Držet	volant,	zároveň	
mačkat	 páčku	 s  plynem	 levou	 ru-
kou,	pravou	přibrzdit	a zároveň	za-
řadit,	bleskurychle	dát	ruku	z brzdy	
na páku	spojky,	pozorovat	dopravní	

situaci,	 když	 jsem	 vyjela	 na  první	
jízdu,	prostě	horor!!!	A to	jsme	jezdi-
li	spíše	k půlnoci,	ať	není	na cestách	
v Ostravě	moc	aut.

Za tři	měsíce	jsem	nabyla	dojmu,	že	
už	bych	to	mohla	zkusit	a objedna-
la	jsem	se	na zkoušky.	

Manžel	mne	povzbuzoval,	že	to	ur-
čitě	zvládnu.	Já	se	nejvíce	obávala,	
ať	 křižovatky	 neřídí	 místo	 sema-
forů	 policista,	 to	máchání	 rukama	
mi	prostě	nešlo	do hlavy.	Manžel	se	
smál,	 že	 toho	se	nemusím	obávat,	
to	by	byla	opravdu	náhoda.

Večer	 před	 zkouškou	 byla	 hrozná	
bouřka	 a  jak	 jsme	 byli	 oba	 přece	
jen	nervózní,	zapomněli	jsme	zavřít	
v autě	okno.	Pohroma,	místo	vedle	
řidiče	 úplně	 promočené.	 Pokou-
šela	jsem	se	to	vysušit,	moc	to	ne-
šlo.	A pak	už	jsem	seděla	v učebně	
a dělala	testy	–	hurá,	se	ztrátou	jed-
noho	bodíku	jsem	to	zvládla.

Když jsem usedala  
do auta s instruktorem,  

popadla mne pýcha,  
přece to musím zvládnout. 

Na první křižovatce mi rázem 
spadl hřebínek.
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Když	jsem	usedala	do auta	s instruk-
torem,	 popadla	 mne	 pýcha,	 přece	
to	 musím	 zvládnout.	 Na  první	 kři-
žovatce	 mi	 rázem	 spadl	 hřebínek.	
Dopravu	tam	řídila	tlupa	dopraváků,	
co	 dělali	 také	 zkoušky.	 Byla	 doba,	
kdy	 v  Ostravě-Vítkovicích	 převážejí	
z jednoho	provozu	do druhého	hutní	
odlitky	velikosti	dvou	poschoďového	
domu.	 Na  kolejích,	 které	 spojovaly	
jednotlivé	dílny	se	přesunovaly	vagó-
ny	se	žhavými	odlitky,	prostě	provoz	
doslova	na  infarkt.	A do toho	Nová-
ková,	vyděšená,	vynervovaná	a vedle	
ní	podivně	se	vrtící	instruktor.

Jediné	štěstí,	že	mne	předjel	nějaký	
nedočkavec	 a  když	mu	 řídící	 poli-
cista	vynadal,	zda	neví,	 jak	vypadá	
dvojstranná	uzávěra,	to	už	byla	kři-
žovatka	tak	ucpaná,	že	nás	urychle-
ně	máváním	poháněli	dál.

Celá	zpocená	jsem	dojela	zpět	k In-
spektorátu.	 Dozvěděla	 jsem	 se,	 že	
jsem	 to	 „udělala“	 a  mám	 si	 přijít	
ještě	něco	podepsat.	Když	od auta	
instruktor	 odcházel,	 zděšeně	 jsem	
se	dívala	na jeho	mokré	pozadí.	Tak	
proto	se	vrtěl.	Manžel	stál	za rohem	
a „řezal“	se	smíchy.	Prý	 ještě	nikdy	
neviděl	policistu	s mokrou	pr..lí!

A tak	to	bude	v červnu	30	let,	co	ří-
dím.	A musím	se	pochlubit.	Pouze	
jedna	 jediná	pokuta	 za překročení	
rychlosti,	a to	ještě	v Hranicích,	kde	
mají	 radar	 mazaně	 ukrytý	 za  do-
pravní	značkou.
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Opětovně  
k novele zákona  
o poskytování dávek 

text	JUDr. Alena	Vobořilová	

ode dne 1. 1. 2022 je účinný 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. Podívejme se na ustanovení, upravující výši příspěvku 
na zvláštní pomůcku s ohledem na zvýšení životního minima, a příspěvek by 
tak mohlo získat více žadatelů, jejichž příjem by byl nižší než v nařízení stano-
vené násobky životního minima.

Nařízením	vlády	č.	75/2022	Sb.,	o zvý-
šení	 částek	 životního	minima	 a  exi-
stenčního	 minima	 se	 od  1.	 dubna	
2022	zvyšuje	životní	a existenční	mi-
nimum	o 10 %.	toto zvýšení životní-
ho minima se projeví u  příspěvku 
na  zvláštní kompenzační pomůc-
ku, protože se navýší příjem ža-
datele, do kterého je možné tento 
příspěvek poskytnout.	 Ustanovení	
§	 10	 zákona	 č.	 329/2011	 Sb.	 upravuje	
výši	příspěvku	na  zvláštní	pomůcku	
a  specifikuje	 podmínky	 poskytnutí	
příspěvku	 na  pořízení	 zvláštní	 po-
můcky	v závislosti	na její	ceně,	včetně	
příspěvku	 na  pořízení	 motorového	
vozidla.	S tím	se	setká	většina	obrná-

řů	a pro	lepší	orientaci	našich	čtenářů	
uvádím	znění	tohoto	paragrafu.	

§ 10 záKonA č. 329/2011 SB.
1.	 Na pořízení	zvláštní	pomůcky,	jejíž	
cena	je	nižší	než	10 000 Kč,	se	příspě-
vek	na  zvláštní	pomůcku	poskytne	
v případě,	je-li	příjem	osoby	a příjem	
osob	 s  ní	 společně	 posuzovaných	
nižší	 než	 osminásobek	 životního	
minima	 jednotlivce	 nebo	 životní-
ho	minima	společně	posuzovaných	
osob	podle	zákona	o životním	a exi-
stenčním	 minimu.	 Z  důvodů	 hod-
ných	zvláštního	zřetele,	zejména	žá-
dá-li	 osoba	 opakovaně	 o  příspěvek	
na  různé	 zvláštní	 pomůcky,	 jejichž	
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cena	je	nižší	než	10 000 Kč,	lze	tento	
příspěvek	poskytnout,	i když	příjem	
osoby	 a  příjem	 osob	 s  ní	 společně	
posuzovaných	 přesahuje	 částku	 ži-
votního	minima	podle	věty	první.

2.	Výše	příspěvku	na zvláštní	pomůc-
ku	 podle	 odstavce	 1	 se	 stanoví	 tak,	
aby	spoluúčast	osoby	činila	1 000 Kč.

3.	Výše	 příspěvku	 na  pořízení	
zvláštní	pomůcky,	jejíž	cena	je	vyš-
ší	než	10 000 Kč,	se	stanoví	tak,	aby	
spoluúčast	osoby	činila	10 %	z před-
pokládané	nebo	již	zaplacené	ceny	
zvláštní	 pomůcky.	 Maximální	 výše	
příspěvku	na zvláštní	pomůcku	činí	
350  000 Kč,	 s  výjimkou	 příspěvku	
na  zvláštní	 pomůcku	 poskytova-
ného	 na  pořízení	 svislé	 zdvihací	
plošiny	 nebo	 šikmé	 zvedací	 plo-
šiny,	 jehož	 maximální	 výše	 činí	
400 000 Kč.

4.	Jestliže	osoba	nemá	dostatek	fi-
nančních	prostředků	ke spoluúčas-
ti	 podle	 odstavce	 3,	 krajská	 po-
bočka	Úřadu	práce	s přihlédnutím	
k míře	využívání	zvláštní	pomůcky,	
k příjmu	osoby	a příjmu	osob	 s ní	
společně	 posuzovaných	 podle	 zá-
kona	o životním	a existenčním	mi-
nimu	určí	nižší	výši	spoluúčasti,	mi-
nimálně	však	1 000 Kč.

5.	Výše	 příspěvku	 na  zvláštní	 po-
můcku	 poskytovaného	 na  poříze-
ní	motorového	vozidla,	není-li	dále	
stanoveno	jinak,	činí:

a)	200 000 Kč,	 je-li	 příjem	 osoby	
a příjem	osob	s ní	 společně	posu-
zovaných	nižší	nebo	roven	šestnác-
tinásobku	částky	životního	minima	
jednotlivce	nebo	životního	minima	
společně	posuzovaných	osob	pod-
le	zákona	o životním	a existenčním	
minimu	nebo	 je-li	 tento	příspěvek	
poskytován	nezletilé	osobě,
b)	180 000 Kč,	 je-li	 příjem	 osoby	
a příjem	osob	s ní	společně	posuzo-
vaných	 vyšší	 než	 šestnáctinásobek	
částky	 životního	minima	 uvedené-
ho	v písmenu	a),	avšak	nižší	nebo	ro-
ven	sedmnáctinásobku	této	částky,
c)	160 000 Kč,	 je-li	 příjem	 osoby	
a  příjem	 osob	 s  ní	 společně	 posu-
zovaných	vyšší	než	sedmnáctináso-
bek	 částky	 životního	 minima	 uve-
deného	 v  písmenu	 a),	 avšak	 nižší	
nebo	 roven	 osmnáctinásobku	 této	
částky,
d)	140 000 Kč,	 je-li	 příjem	 osoby	
a příjem	osob	s ní	společně	posuzo-
vaných	 vyšší	 než	 osmnáctinásobek	
částky	životního	minima	uvedeného	
v písmenu	a),	avšak	nižší	nebo	roven	
devatenáctinásobku	této	částky,
e)	120 000 Kč,	je-li	příjem	osoby	a pří-
jem	 osob	 s  ní	 společně	 posuzova-
ných	vyšší	než	devatenáctinásobek	
částky	životního	minima	uvedeného	
v písmenu	a),	avšak	nižší	nebo	roven	
dvacetinásobku	této	částky,
f)	 100 000 Kč,	 je-li	 příjem	 osoby	
a příjem	osob	s ní	 společně	posu-
zovaných	vyšší	než	dvacetinásobek	
částky	životního	minima	uvedené-
ho	v písmenu	a).
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6.	Bylo-li	 motorové	 vozidlo	 za-
koupeno	 před	 podáním	 žádosti	
o  příspěvek	 na  zvláštní	 pomůcku	
a  cena,	 za  kterou	bylo	 zakoupeno,	
byla	nižší,	než	by	byla	výše	příspěv-
ku	 na  zvláštní	 pomůcku	 určená	
podle	 odstavce	 5,	 stanoví	 krajská	
pobočka	Úřadu	práce	výši	příspěv-
ku	 na  zvláštní	 pomůcku	 poskyto-
vaného	 na  pořízení	 motorového	
vozidla	ve výši	ceny,	za kterou	bylo	
motorové	vozidlo	zakoupeno.

7. součet vyplacených příspěvků 
na zvláštní pomůcku nesmí v 60 ka-
lendářních měsících po sobě jdou-
cích přesáhnout částku 800 000 Kč 
nebo	 850  000 Kč,	 jestliže	 byl	 v  této	
době	poskytnut	příspěvek	na zvlášt-
ní	 pomůcku	 na  pořízení	 svislé	 zdvi-
hací	plošiny	nebo	šikmé	zvedací	plo-
šiny.	 Od  vyplacených	 částek	 se	 při	
určování	součtu	odečítají	částky,	kte-
ré	osoba	v tomto	období	vrátila	nebo	
jejichž	vrácení	bylo	prominuto.

Výchovné, nový 
bonus k důchodům
text	Marcela	Stránská

Tzv. výchovné, nový bonus, kdy se za každé vychované dítě zvýší starobní důchod 
o 500 korun ženě nebo muži, podle toho, kdo dítě vychovával déle. Výchovné se 
týká současných i budoucích starobních důchodců, kteří mají nebo budou mít 
dostatek odpracovaných let, tedy důchodového pojištění. není přitom důležité, 
zda jde o důchod řádný, nebo předčasný, výchovné se týká obou variant.

(Sbírka	 zákonů,	 novela	 č.	 323/2021	
Sb.,	 zvýšení	procentní	výměry	sta-
robního	důchodu	za každé	vycho-
vané	dítě	o 500 Kč,	kterým	se	mění	
zákon	 č.	 155/1995	 Sb.,	 o  důchodo-
vém	pojištění,	 ve  znění	 pozdějších	
předpisů,	 a  zákon	 č.	 582/1991	 Sb.,	
o organizaci	a provádění	sociálního	
zabezpečení,	 ve  znění	 pozdějších	
předpisů)	

společně s letošním zvýšením dů-
chodů o 300 korun nad rámec zá-
konem stanové částky se s účin-
ností od 1.1.2023 zvýší penze o 500 
korun pro ty, co vychovávali děti. 
Částka	 500	 korun	 za  dítě	 se	 bude	
od  roku	 2024	 pravidelně	 valorizo-
vat	 vždy	 od  1.	 ledna	 o  tolik,	 o  kolik	
se	zvýší	procentní	výměra	důchodu	
(zásluhová	 část)	 v  rámci	 řádné	 va-
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lorizace.	výchovné se po  přiznání 
stane pevnou součástí procentní 
výměry důchodu, a  proto bude 
s celým důchodem valorizováno.

automaticky dostanou výchovné 
stávající důchodci. Zpravidla jsou 
to	ženy,	pokud	se	o dítě	staral	pře-
vážně	muž,	 získá	 výchovné	on.	Že-
nám	úřady	o tuto	částku	zvýší	penzi	
automaticky,	pokud	jim	byl	již	před	
1.	 lednem	 2023	 důchod	 stanoven	
s  přihlédnutím	 k  výchově	 přísluš-
ného	počtu	dětí	 (měly	díky	 výcho-
vě	dětí	nižší	důchodový	věk).	Přijde	
pouze	oznámení	o zvýšení	důchodu	
a od ledna	2023	se	jim	důchod	zvýší.	

Muži,	u kterých	ČSSZ	děti	nijak	neevi-
duje,	musí	výchovu	doložit,	nejpozději	
do konce	roku	2024.	Podávání	žádostí	
o výchovné	začne	1.	září	2022.	Pokud	
otcové	žádost	nepodají,	bude	výchov-
né	přiznáno	natrvalo	již	jen	matce.	

ti, kteří půjdou do důchodu až v ro- 
ce 2023 a  později si budou muset 
o výchovné	požádat	příslušnou	okres-
ní	správu	sociálního	zabezpečení:	
 • ženy a muži s transformovaným 

důchodem a potřebnou dobou po-
jištění	 –	 starobní	 důchodci,	 kterým	
byl	 důchod	 takzvaně	 transformován	
z  invalidního	 důchodu	 v  65	 letech,	
mají	na výchovné	nárok	pouze	tehdy,	
když	splní	podmínku	minimální	doby	
důchodového	pojištění	(dnes	je	35	let,	
dříve	byla	méně).	V takovém	případě	
bude	nutné	o výchovné	požádat.	

 • ženy a  muži se zaniklým sta-
robním důchodem	–	lidé,	kteří	zís-
kali	starobní	důchod,	ale	zanikl	jim	
z důvodu,	že	jejich	stávající	invalidní	
důchod	byl	vyšší,	mají	na výchovné	
také	nárok.	Bude	však	nutné	o něj	
požádat,	nárok	vznikne	poté,	co	se	
v 65	 letech	tento	důchod	transfor-
muje	na starobní.	

Podstatné	 je,	 že	 o  výchovné	bude	
nutné	požádat	do konce	roku	2024,	
jinak	nárok	na výchovné	zanikne.

 TzV. VýChoVné 
 • Je	koncipováno	jako	finanční	část-
ka	 v  pevně	 stanovené	 výši	 500 Kč	
měsíčně,	o kterou	se	zvýší	procentní	
výměra	 starobního	 důchodu	 pojiš-
těnce,	který	zajišťoval	výchovu	kon-
krétního	dítěte	v největším	rozsahu.
 • Částka	výchovného	náležející	k no- 
vě	 přiznávaným	 důchodům	 se	 kaž-
doročně	 zvyšuje	 o  stejné	 procento	
jako	procentní	výměry	důchodů.
 • V případě	péče	o více	dětí	se	tato	
částka	násobí	počtem	 těchto	dětí;	
maximální	počet	dětí	není	omezen.
 • Nezáleží	na tom,	zda	jde	o starob-
ní	důchod	řádný	nebo	předčasný.
 • Podmínky	 pro	 uznání	 dítěte	
za vychované	budou	v zásadě	stej-
né,	jaké	v současnosti	platí	pro	úče-
ly	 snížení	 důchodového	 věku	 žen	
–	bude	se	tedy	vyžadovat,	aby	oso-
ba	(tj.	muž	nebo	žena)	před	datem	
přiznání	starobního	důchodu	osob-
ně	pečovala	o dítě	ve věku	do do-
sažení	 zletilosti	 alespoň	 po  dobu	
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deseti	roků,	s tím,	že	pokud	se	ujala	
výchovy	dítěte	po dosažení	osmé-
ho	 roku	 jeho	 věku,	postačí,	 pokud	
pečovala	aspoň	po dobu	pěti	roků	
a  nepřestala	 o  dítě	 pečovat	 před	
dosažením	jeho	zletilosti.	
 • Ocenit	výchovu	téhož	dítěte	bude	
možné	vždy	 jen	 jednomu	z  rodičů,	
a to	tomu,	který	o dítě	pečoval	v nej-
větším	 rozsahu,	 přičemž	 výchovu	
bude	 třeba	pro	 tento	účel	 posuzo-
vat	od narození	dítěte	až	do nabytí	
jeho	zletilosti	jako	jeden	celek.	
 • Zvýšení	 důchodu	 nenáleží,	 po-
kud	se	pojištěnec	vůči	dítěti	dopus-
til	trestného	činu.

výchovné za  děti nebude vůbec 
přiznáno, pokud:
 • Důchodci,	kteří	pobírají	takzvaný	
transformovaný	důchod	a nezíska-
li minimální dobu důchodového 
pojištění.	Pokud	tedy	někdo	pobí-
ral	 invalidní	důchod	a po dosažení	
65	let	mu	bude	tento	důchod	změ-
něn	na  starobní,	bonus	500	korun	
za dítě	nezíská.
 • Lidé,	kteří	již	dosáhli	důchodové-
ho	věku,	ale	stále	pobírají	 invalidní	
důchod.
 • Lidé,	kteří	svému	dítěti	ubližova-
li,	 sexuálně	 ho	 zneužívali	 nebo	 ho	 
týrali.

Zopakování 
Milostivého léta
text Redakce

Vláda české republiky schválila obnovu takzvaného milostivého léta, tedy ob-
dobí, v němž část dlužníků v exekuci opět získá šanci splatit závazky bez úroků 
či penále (zákon č. 286/2021 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce 
a o změně souvisejících zákonů, úprava z 24. 6. 2022).

V  tomto	 návrhu	 je	 několik	 upřes-
ňujících	bodů,	které	řeší	nejasnosti,	
spojené	s Milostivém	létě	I:
 • Milostivé	léto	II.	–	trvání	3	měsíce,	
od 1.	9.	2022	do 30.	11.	2022.
 • Při	požádání	o vyčíslení	výše	dlu-
hu	má	 exekutor	 povinnost	 písem-

ně	odpovědět	do 15	dnů.
 • Paušální	náhrada	exekuce	za Mi-
lostivé	léto	II.	je	dvojnásobná	oproti	
první	verzi.	

druhé milostivé léto se opět vzta-
huje především na dluhy vůči stá-



33Informace, rady a tIpy

tu,	 tedy	 ne	 všech	 dluhů	 a  exekucí.	
Vyhlášení	se	týká	pouze	exekucí,	kte-
ré	 začaly	 před	 loňským	 28.	 říjnem.	
Dlužníci	 se	 tak	mohou	zbavit	 svých	
dluhů	u  samospráv,	 úřadů,	 státních	
fondů,	 škol,	 městských	 či	 státních	
a polostátních	firem,	zdravotních	po-
jišťoven,	 Českého	 rozhlasu	 či	 České	

televize.	 Ke  druhému	 Milostivému	
létu	 se	 opět	 přihlašují	 banky,	 nebo	
i další	komerční	subjekty,	jako	tomu	
bylo	na přelomu	roku	2021/2022.

pozor:	 Žadatel	 musí	 požádat	 nej-
později	před	15.	 listopadem,	proto-
že	lhůta	na odpověď	je	15	dnů.

Aktuality  
ze světa obrny
text	Michal	Haindl

Na  konci	 června	 se	 sešla	 v  Ženevě	
Světová	 komise	 potvrzující	 vymý-
cení	 obrny	 (Global	 Commission	 for	
Certification	 of	 Poliomyelitis	 Eradi-
cation	 –	GCC)	WHO,	která	má	 šest	
oblastních	 podkomisí	 a  konstato-
vala,	 že	 v  pěti	 ze  šesti	 těchto	 ob-
lastí	 světa	 se	 divoký	 virus	 polia	 již	
nevyskytuje	a dva	(druhý	a třetí)	ze	
tří	 kmenů	 polia	 se	 považují	 za  vy-
mýcené.	 Kritérium	 vymýcení	 jsou	
tři	 roky	 bez	 zachycení	 polio	 viru	
v dané	oblasti.	Divoké,	nebo	z vakcí-
ny	zmutované	viry	polia	 se	v  letoš-
ním	roce	(164	onemocnění)	vyskytly	
v Malawi,	Mosambiku,	Čadu	(3),	Ni-
geru	 (4),	 Nigérii	 (27),	 Jemenu	 (49),	
Velké	 Británii,	 Izraeli	 a  na  Ukrajině.	
Divoký	virus	 1.	 kmene	 se	 vyskytuje	
v Pákistánu	a v Afganistánu	(celkem	

13	 letošních	 případů	 onemocnění).	
Červnový	nález	částí	polio	viru	v od-
padních	 vodách	 v  čistírně	 odpad-
ních	 vod	 Beckton	 (severovýchodní	
část	Londýna)	vyvolal	ve Velké	Britá-
nii	poplach	v Agentuře	pro	zdravotní	
bezpečnost	(UK	HSA)	a všeobecnou	
pozornost	tisku	k této,	v Anglii	téměř	
zapomenuté,	 chorobě	 a  důrazná	
doporučení	k očkování	proti	obrně,	
které	 je	 ve  Velké	Británii	 sice	 zdar-
ma,	ale	pouze	doporučené	v celkem	
pěti	 dávkách.	 Britská	 organizace	
obrnářů	 (British	 Polio	 Fellowship)	
této	pozornosti	využila	v televizních	
a  novinových	 rozhovorech	 k  šíření	
znalostí	o dětské	obrně	a jejích	dlou-
hodobých	následcích.	V Británii,	po-
dobně	jako	v jiných	zemích,	čím	dál	
větší	část	lékařů	netuší,	co	je	to	dět-
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ská	obrna	a jak	přistupovat	k léčbě	
pacientů	 trpících	 jejími	 pozdními	
následky.	

STáTní zDrAVoTní ÚSTAV 
PrAhA K 8. 7. 2022
Ve většině	zemí	světa,	včetně	Spo-
jeného	 království	 (UK),	 je	 dětská	
obrna	 považována	 za  eliminova-
nou	 díky	 vakcínám.	 Global	 Polio	
Laboratory	 Network	 (GPLN)	 však	
potvrdila	 izolaci	 polioviru	 odvoze-
ného	 z  vakcíny	 typu	 2	 (VDPV2)	 ze	

vzorků	 životního	 prostředí	 v  Lon-
dýně,	které	byly	vyšetřeny	v  rámci	
probíhajícího	 detekování	 onemoc-
nění.	Očkování	komvakcínou	DTaP/
IPV/Hib/	HepB	chrání	před	několika	
nemocemi	včetně	obrny.	Proočko-
vanost	ve Velké	Británii	v poslední	
době	klesla	na hodnotu	86,6 %.	

https://polioeradication.org/news 
-post/vaccine-derived-poliovirus 
-type-2-vdpv2-detected-in-envi- 
ronmental-samples-in-london-uk/ 

Skládací elektrické 
invalidní vozíky
text	Pavel	Vobořil

V současné době se „elektromobilita“ skloňuje skutečně všude a ve všech pá-
dech. nejčastěji pochopitelně u elektromobilů a u módních elektrokol. Vývoj 
komponentů a  technologií pro tyto preferované obory s  sebou přinesl také 
nové možnosti pro výrobce elektrických invalidních vozíků.

Při	 posledních	 pobytech	 v  Jan-
ských	 Lázních	 a  naposled	 při	 le-
tošní	 květnové	 rekondici	 jsem	 si	
uvědomil,	 že	 stále	 více	 obrnářů	
„nevozíčkářů“	si	na  lázeňský	pobyt	
půjčují	 nebo	 přiváží	 elektrický	 vo-
zík.	Důvody	jsou	různé.	Někdo	chce	
ulevit	 svému	 chátrajícímu	 pohy-
bovému	 aparátu	 při	 nadlimitních	
přesunech	 spojených	 s  léčením	

a  při	 náročném	 společenském	 ži-
votě	v lázních.	Jiní	si	chtějí	zopako-
vat	výlety	na oblíbená	místa	z časů,	
kdy	ještě	mohli	„běhat“.	Někteří	jen	
chtějí	 stačit	 ostatním	 a  nebo	 být	
prostě	„in“.
	A protože	 tento	 trend	 je	do znač-
né	míry	dán	realitou,	že	ani	chodí-
cí	 obrnáři	 nemládnou,	 ale	 přesto	
chtějí	být	dostatečně	mobilní	v láz-
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ních	 i  na  cestách,	 mne	 motivoval	
k  prozkoumání	 jednoho	 zajíma-
vého	 segmentu	 elektrických	 in-
validních	vozíků.	Říká	se	 jim	různě	
–	 skládací,	 cestovní	nebo	odlehče-
né.	 Zabýval	 jsem	 se	 pouze	 vozíky,	
které	 je	 možno	 snadno	 složit	 (ne	
rozebírat	na kusy),	a jejichž	rozměry	

a hmotnost	po složení	umožní	reál-
ný	převoz	v zavazadlovém	prostoru	
automobilu	 nebo	 jiného	 běžného	
dopravního	prostředku.	Pro	názor-
nost	 jsem	 parametry	 „skládacích“	
elektrických	vozíků	nové	generace,	
nabízených	 na  našem	 domácím	
trhu,	uvedl	v souhrnné	tabulce.

prodejce Datamatrix,  
s.r.o.

Flexi Throne,  
s.r.o.

Meyra ČR 
s.r.o.

Eurotrade 5000  
s.r.o.

váha vozíku bez baterie (kg) 24 25 27 21 26 43

váha vozíku s baterií (kg) 26 28 (30) 30 (36) 23 29 49,5

rozměry, rozložený vozík (cm) 110×63×96 110×63×96 100×65×951) 100×68×961) 97×56×87 95×63×100 103×66×115

rozměry, složený vozík (cm) 63×37×75 63×37×75 80×65×351) 80×68×351) 60×56×30 75×63×40 83×66×45

rozměry sedáku (cm) 46×46×7 46×46×8 42×451) 45×451) 38×45 43×45 51×51

možnost více šířek vozíku ne ano ne ano, stavitelný

výška sedu od země (cm) 50 50 52 52 52 54

radius otáčení (cm) 60 120 120 97 78 99

světlá výška (cm) 9 9 10 7 8 8

přední kola – Ø 19 cm 6“ 8“ 17 cm 8“ 9“

zadní kola – Ø 32 cm 8“ 12“ 20 cm 12“ 13“

loketní opěra výš. nastav. sklopná ano ano sklopná ano

joystick vlevo nebo vpravo ano ano ano ano

možnost řízení dálk. ovl. ano příd. joystick na opěradle ne příd. joystick na opěradle

automatické skládání ne ano ne ne ne

opěrná kolečka zadních kol ano ano ano ano

polohovatelná opěrka zad ne 5 pozic ano 3 pozice

výkon motorů 2×250W 2×180W 2×250W 200W 2×250W 2×400W

baterie druh Li LiFEPO4 Li Li

baterie napětí/kapcita 24V/12Ah 24V/10A (24V/15 Ah) 24V/10Ah 2×24V/10Ah 2×24V/20Ah

max.rychlost 6 6 6 6,5 8

max.dojezd (km) 20–25 18 (28) 10 30 40

max.zatížení (kg) 130 150 120 120 200

max.stoupání/klesání ≤ 13° ≤ 8° 3° 9° 9°

doba nabíjení baterie (hodin) 6–8 5 (7,5) – 3 5

orientační cena vč. DPH 21% 36 815 Kč 42 076 Kč 68 365 Kč 68 849 Kč 63 900 Kč 85 540 Kč 121 940 Kč

POznámKA: 1) platí pro nejužší provedení vozíků, 2) údaje v závorce platí pro baterie 24V/15Ah.

Parametry vybraných skládacích invalidních vozíků nové generace
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Pro	 všechny	 uváděné	 vozíky	 (ve-
směs	 nové	 generace)	 platí,	 že	 po-
užívají	 bezkartáčové	 motory	 nevy-
žadující	 údržbu.	 Jsou	 vybavovány	
bezolovnatými	akumulátory	(Li	nebo	
LiFe),	s velkou	kapacitou	při	menších	
rozměrech.	Údaje	jsem	čerpal	větši-
nou	 z  volně	 dostupných	 interneto-
vých	 stránek.	 Pokud	 to	 šlo,	 nejas-
nosti	 jsem	si	u prodejců	či	dovozců	
upřesňoval.	 Vzhledem	 k  tomu,	 že	
většina	uváděných	vozíků	je	na trhu	
nově,	nelze	si	toho	moc	ověřit,	takže	
se	 za  případné	nepřesnosti	 omlou-
vám.	Pokud	je	uvedeno	u některého	
modelu	dálkové	ovládání,	 znamená	
to,	že	vozík	je	možno	řídit	dálkovým	
ovladačem	Bluetooth	mimo	sedač-
ku.	Některé	vozíky	mají	servopohon	
pro	samočinné	skládání.

I když	nejsem	odborníkem	na elek-
trické	 invalidní	 vozíky,	 dovolím	 si	
na konec	tohoto	příspěvku	několik	
úvah,	 upřesnění	 a  varování,	 týka-
jících	 se	 tohoto	 segmentu	 invalid-
ních	vozíků:

 • Uvedené	 skládací	 elektrické	 vo-
zíky	 nemohou	 plně	 nahradit	 plno-
hodnotné	 elektrické	 invalidní	 vo-
zíky.	 Jejich	 parametry	 jsou	 oproti	
nim	omezeny	především	z hlediska	
ergonomické	 nastavitelnosti,	 dy-
namické	stability,	dojezdu	i jízdních	
vlastností.	Plnohodnotným	elektric-
kým	invalidním	vozíkům	se	částeč-
ně	blíží	pouze	vozík	Eloflex	model	H.
 • Skládací	 vozíky	 jsou	 alternati-
vou	pro	„zdravější“	hendikepované,	
umožňující	 jim	 vozit	 si	 elektrický	
vozík	snadno	s sebou.
 • Nízká	hmotnost	skládacího	vozí-
ku	má	také	jednu	nevýhodu	–	je	to	
výrazně	 nižší	 dynamická	 stabilita.	
Laicky	to	znamená,	že	když	rozjetý	
vozík	narazí	na překážku,	popřípadě	
mu	zapadnou	přední	kola	do jámy,	
má	mnohem	větší	tendenci	se	pře-
vrátit.	Z tohoto	důvodu	je	maximál-
ní	 rychlost	 těchto	 vozíků	 omezena	
do 6	km/hod.
 • Nepříjemné	je,	že	podle	informa-
cí	prodejců	skládacích	elektrických	
invalidních	vozíků	na jejich	pořízení	
v  současné	 době	 zdravotní	 pojiš-
ťovny	nepřispívají.	

I přes	některá	výše	uvedená	úska-
lí,	se	domnívám,	že	nová	generace	
skládacích	 „električáků“	 bude	 pro	
některé	 z  nás	 zajímavým	 řešením	
mobility,	 a  proto	 se	 Asociace	 Po-
lio	 bude	 snažit	 zajistit	 na  zářijové	
setkání	 obrnářů	 2022	 v  Janských	
Lázních	předvedení,	popřípadě	vy-
zkoušení	těchto	vozíků.
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K regulatorním 
pravidlům pro oblast 
elektrických vozíků
text Redakce

o dopadech nové právní úpravy podmínek provozu elektrických vozíků v sil-
ničním zákoně, kdy současný trh nabízí velké množství výrobků pro kompen-
zaci nevýhod bránících běžnému a samostatnému pohybu, psala už D. lanzová 
v časopise nrzP mosty v čísle 4/2021. Vadilo např., že u řady nabízených elek-
trických vozíků není přehledně uvedeno, k jakému účelu slouží, nejsou k do-
hledání certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné dokumenty, které informují 
o druhu výrobku nebo o kategorii vozidla.

K  této	 problematice	 byla	 vydána	
publikace	 s  názvem	 Průvodce	 re-
gulatorními	 pravidly	 pro	 oblast	
elektrických	 vozíků	 (je	 k  dispozi-
ci	 v  tištěné	 i  elektronické	 podobě	
na www.mpo.cz),	z jejíhož	textu	pro	
vás	vybíráme	základní	informace.	

Výrobky,	 které	 kompenzují	 ztrátu	
mobility,	 se	 rozdělují	 na  elektrické	
vozíky	vyrobené	jako:

1. zdravotnický prostředek 
Nezáleží	na tom,	zda	 je	hrazený	ze	
zdravotního	pojištění	či	nikoliv,	kdy	
rychlost je ve všech třídách ome-
zena na 15 km/h.	Rozlišuje	se:

třída a – menší	rozměry	vozíku	s šíř-

kou	 do  700 mm,	 délkou	 1200 mm	
umožňují	 pohodlný	 pohyb	 uvnitř	
staveb,	odpovídají	stavebním	před-
pisům.	Je přepravitelný ve veřejné 
dopravě i mhd, bez obtíží je pou-
žívání zvedacích zařízení.

třída b	–	s rozměry	do šířky	700 mm,	
délky	 1400 mm	 je	 vozík	 ovladatel-
ný	 v určitých	 vnitřních	prostorách,	
zvládá	i některé	venkovní	překážky,	
je	 možné	 jeho	 použití	 v  exteriéru.	
nemusí splnit požadavky na pře-
pravu ve veřejné dopravě, protože 
může být chápán jako vlastní do-
pravní prostředek. použití zveda-
cích zařízení může být omezeno 
(malá velikost přepravní desky, 
kabiny, z důvodu malé nosnosti).
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třída c	 představuje	 vozík	 velkých	
rozměrů.	Zpravidla	není	bezpodmí-
nečně	určený	 pro	 použití	 ve  vnitř-
ních	 prostorách,	 je	 schopný	 jízdy	
na větší	vzdálenost,	bezpečně	pře-
konává	venkovní	překážky.	Velikost	
do  šířky	 800 mm,	 délka	 není	 sta-
novena;	 může	 představovat	 různá	
omezení	 (vyloučení z  přepravy 
ve veřejné dopravě, ztížená, ome-
zená manipulace ve  stísněných 
prostorách, velmi omezené pou-
žití zvedacích zařízení).

2. strojní zařízení
	Je	opatřen	návodem	k použití	v čes-
kém	jazyce,	jehož	součástí	musí	být	
ES	prohlášení	o shodě	nebo	doklad	
o  jeho	existenci	 –	 v  tomto	případě	
musí	být	ES	prohlášení	o shodě	zá-
roveň	poskytnuto	samostatně.	Pro-
hlášení	 splňuje	 všechna	 příslušná	
ustanovení	 Směrnice	 Evropského	
parlamentu	a Rady	(EU)	č.	2006/42/
ES	o strojních	zařízeních.	Toto	ozna-
čení	musí	být	viditelně,	čitelně,	ne-
smazatelně	vyznačené.

3. dopravní prostředek 
(např.	 elektrokolo).	 Vztahuje	 se	
na  něj	 Nařízení	 Evropského	 par-
lamentu	 a  Rady	 (EU)	 č.2018/858	
o  schvalování	 motorových	 vozidel	
a  jejich	 přípojných	 vozidel,	 nebo	
vozidla,	pro	která	platí	předpis	pro	
schvalování	dvoukolových	nebo	tří-
kolových	vozidel	a čtyřkolek	Naříze-
ní	 Evropského	 parlamentu	 a  Rady	
(EU)	č.163/2016.

pokud je elektrický vozík do-
pravním prostředkem, musí být 
vybaven registrační značkou, ři-
dič musí mít příslušné řidičské 
oprávnění, nezbytné je pojištění 
vozidla. 

velikost elektrických vozíků 
není omezena. v  Čr je pro pro-
voz na pozemních komunikacích, 
tedy na  silnicích, chodnících, 
stezkách a cestách, ve veřejných 
prostorách apod. za  vozík ješ-
tě považováno zařízení s  elek-
trickým pohonem, pokud jeho 
šířka nebo délka nepřesahuje 
1400 mm, konstrukční rychlost 
není vyšší než 15 km/hod nebo 
maximální hmotnost nepřevyšu-
je 450 kg.

Uživatel	musí	 respektovat	pravidla	
silničního	provozu,	 jízda	 je	 povole-
na	 pouze	 po  komunikacích,	 jízda	
po  chodníku	 nebo	 po  stezkách	 je	
přestupkem!	 Zákaz	 vstupu	 platí	
rovněž	 pro	 veřejné	 prostory	 v  bu-
dovách,	 pro	 nákupní	 centra	 atp.	
Přeprava	 tohoto	 typu	elektrického	
vozíku	 v  dopravních	 prostředcích	
není	 možná.	 Parkování,	 odkládání	
a  dobíjení	 vozíku,	 který	 je	 doprav-
ním	prostředkem,	je	ve společných	
prostorách	 bytového	 domu	 nebo	
v bytě	přísně	zakázáno!

proto zísKeJte vždy dostateK 
informací a  vybíreJte s  roz-
myslem.



asociace polio  
začíná s další aktivitou

Letos	na jaře	dostala	Asociace	polio	dar,	invalidní	vozík,	postaru	invalidní	
křeslo.	To	vedlo	výbor	k úvaze	–	obrnáři	s přibývajícím	věkem	a PPS	
budou	pomoc	potřebovat	častěji	než	dřív!	Bude-li	člen	AP	v okamžité	
nouzi	a bude	neodkladně	invalidní	vozík	potřebovat,	mohl	by	si	ho	

vypůjčit.	A Asociace	polio	by	mohla	být	základnou,	skladovat	pomůcku	
a pomáhat	svým	členům.	Za symbolickou	výpůjční	cenu,	 

schválenou	Výborem	Asociace	polio,	5	Kč/den.

Asociaci	polio	věnovala	invalidní	vozík	paní	Jolana	Povejšilová,	 
který	patřil	jejímu	otci,	Petru	Panáčkovi	z Prahy	6,	jež	zemřel	 

v loňském	roce	ve věku	80	let.
děkujeme!



V příštím čísle
 • světový den dětské obrny
Světový	den	dětské	obrny	se	slaví	24.	října,	každoročně	ve světě	připomí-
naná	událost,	jejímž	cílem	je	zvýšit	povědomí	o dětské	obrně	a přijmout	
strukturální	opatření	k vymýcení	této	nemoci.	Ale	ve skutečnosti	je	každý	
den	Světovým	dnem	dětské	obrny!	
 
 • Jak bydlíme, téma, které jsme neopustili! 
Vedle	přísunu	zajímavostí	voláme	–	nechte	také	svůj	hlas	slyšet,	podělte	
se	o své	zkušenosti,	zúčastněte	se,	i vaši	rodinní	příslušníci.	

 • letošní rok a předsevzetí 
Stihli	 jsme	 všechno,	 co	 jsme	 si	 předsevzali?	 Podařilo	 se	 nám	 naskočit	
do  našich	 rituálů,	 zvládli	 jsme	 rekondici,	 lázeňskou	 léčbu?	 Zamyšlení	
i vzpomínky	nám	odpoví.


