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a k t u a l i t y …  
 
 
 
���� REHAPROTEX SE LETOS NEKONÁ  

 
REHAPROTEX se letos nekoná, přesouvá se na jaro 

 
Letošní říjen bude poprvé po mnoha letech pro lidi se zdravotním postižením jiný. 
Nebude se konat tradiční výstava kompenzačních pomůcek REHAPROTEX a ani akce, 
které s ní souvisejí – výstava chráněných dílen, akce Pro Váš úsměv, kterou pořádala 
Liga vozíčkářů, doprovodné programy a přednášky. Veletrh se přesouvá na jarní 
období. 
„Po dohodě s hlavními vystavovateli se veletrhy REHAPROTEX a MEDICAL FAIR Brno 
přesunou z října 2012 do termínu 14. – 17. května 2013,“ uvádí Markéta Kamenická 
z BVV. Dále se bude tato výstava, v níž přibude i téma péče o seniory, pořádat jednou 
za dva roky. 
Taková informace zarazila mnoho pravidelných návštěvníků i vystavovatelů – 
především z chráněných dílen, které počítaly s výdělkem v předvánočním čase. 
„Jednak jsme přišli o možnost setkávání se, se známými a zajímavými lidmi, ale 
především to je pro nás značný výpadek v tržbách. Na REHAPROTEX chodí lidé, kteří 
i přes to, že sami na rozhazování nemají, jsou k chráněným dílnám vstřícní a 
podporují práci hendikepovaných občanů. V tomto smyslu je to tedy ztráta významná 
a budeme ji muset nahradit jinými aktivitami,“ uvedl Tomáš Rychlý z Charity Opava. 
Liga vozíčkářů zvažuje a jedná o pozdějším zapojení do veletrhů. O výsledcích a 
případných alternativách se dočtete již brzy. 
V podzimním termínu se koná podobná výstavní akce v Ostravě.  
 
 
���� ZPOŽDĚNÍ VÝPLATY PŘÍSPĚVKU NA PÉČI A MOBILITU  

 
Vážení přátelé, 
 
již 14 dní jsem stále častěji Vámi upozorňován, že jste v měsíci září neobdrželi 
příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu, případně další dávky.  
 
O této věci jsem hovořil s generálním ředitelem Úřadu práce s JUDr. Jiřím Kubešou, 
který mi sdělil následující informaci. Úřad práce přechází z OK Systému na nový 
software při rozesílání peněz. Tím došlo k určitému zdržení výplat. Byl jsem však 
ubezpečen, že všechny dávky budou doručeny do konce měsíce září. Jsem v tom 
velmi skeptický. Do konce měsíce však nemůžeme nic dělat, protože zákon nestanoví 
den výplaty, pouze stanoví, že dávky musí být vyplaceny v měsíci, ke kterému se 
vztahují. To znamená, že musí být vyplaceny do konce měsíce září.  
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Pokud byste neobdrželi tyto dávky do pátku 5. 10. 2012, prosím Vás, abyste mne 
okamžitě informovali, a já budu kontaktovat osobně pana ministra J. Drábka. 
Nevyplacení dávek v prvním týdnu měsíce října bych považoval za selhání systému. 
 
Přeji Vám všechno dobré. 
S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
 
 
���� ZMĚKČENÍ SOCIÁLNÍ REFORMY   

 
Vážení přátelé, 
včera Poslanecká sněmovna konečně hlasovala o tisku 594/4. Tento tisk obsahuje 
řadu změkčení sociální reformy, a to v tom směru, že obnovuje souběh příspěvku na 
péči a rodičovského příspěvku u dětí do 4 let věku, zvyšuje příspěvek na péči ve III. a 
IV. stupni u dětí ve věku 4 – 7 let, umožňuje požádat o příspěvek na mobilitu osobám 
v ústavní péči a mění způsob získání příspěvku na zvedací plošiny, schodišťové 
plošiny či stropní dopravní závěsné systémy zase do původní podoby. To znamená, že 
již nebudou tato zařízení půjčována, ale občan obdrží příspěvek a bude si jej moci 
koupit. Poslanecká sněmovna hlasovala nejprve o verzi zákona, tak jak ji schválil 
Senát. Senát doplnil velmi důležitou větu do zákona o osobách se zdravotním 
postižením. Byla to věta, která říkala, že všechny transakce spojené s Kartou 
sociálních systémů (sKartou) jsou pro občany zdarma. Velmi dobře víte, že jsem Vás 
vyzýval, abyste psali poslancům, aby podpořili senátní verzi zákona. Oslovil jsem 
všechny poslanecké kluby a požádal je o podporu zákona ve verzi Senátu, a v této věci 
jsem jednal s řadou představitelů Parlamentu i exekutivy. Bohužel koalice odmítla 
senátní verzi zákona a tím vlastně rozhodla také o tom, že sKarta bude dále 
distribuována v nezměněné podobě s poplatky tak, jak je uvedeno v dohodě mezi 
MPSV ČR a Českou spořitelnou a.s. Ani jeden koaliční poslanec neměl odvahu 
hlasovat proti evidentnímu nesmyslu a tunelu na občany. O tom jak poslanci 
hlasovali, se můžete přesvědčit na adrese: 
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=56470. Je to poučné čtení a myslím si také 
návod pro hlasování v nadcházejících volbách. 
 
Vážení přátelé, 
neznamená to však, že tímto jediným hlasováním jsme ztratili další možnosti naší 
obrany proti sKartě. V příloze Vám posílám vzor stížnosti proti postupu státu, kterou 
můžete poslat veřejnému ochránci práv panu JUDr. Pavlu Varvařovskému. Jestliže 
veřejný ochránce práv bude mít více takovýchto stížností, musí potom reagovat a začít 
jednat. K tomu, aby Vaše stížnost byla úspěšná, je však nezbytné, abyste ji nejen 
řádně vyplnili, ale také, abyste při podepisování dokumentu o převzetí sKarty a při 
podepisování smlouvy s ČS a.s. o zřízení účtu k sKartě napsali, pokud nesouhlasíte 
s sKartou, vlastní rukou tato slova: Přebírám Kartu sociálních systémů pod 
hrozbou zastavení výplaty dávky ÚP. Potom se podepište. Při podepisování smlouvy 
s ČS a.s. o zřízení účtu ke Kartě sociálních systémů napište vlastní rukou tento text: 
Podepisuji, nikoliv ze své svobodné, vážné a skutečné vůle, pod hrozbou 
zastavení výplaty dávky a po té se podepište. 
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Vážení přátelé, 
uvedené věty jsou velmi důležité proto, abyste mohli uplatnit stížnosti u 
ombudsmana. Ke stížnosti, kterou Vám posílám jako vzor, je potřeba přiložit kopii o 
převzetí Karty sociálních systémů i s Vaším podpisem a uvedeným textem a dále je 
potřeba přiložit také kopii o zřízení účtu u ČS a.s. ke Kartě sociálních systémů, a to i 
s vepsaným textem a podpisem. Pokud jde o vlastní stížnost, je důležité, abyste jí 
dobře vyplnili. Především je nutné, abyste popsali problémy, které Vám sKarta 
působí. Například jde o to, že si nemůžete peníze vybrat z bankomatu a musíte 
požádat jinou osobu. Nebo že musíte jezdit do jiného města, případně posílat jinou 
osobu do vedlejší obce k vybrání peněz. Můžete také uvést, že jste si museli zřídit tzv. 
zástupce nebo zplnomocnit jinou osobu a podobně. Těch věcí je spousta a je potřeba, 
abyste napsali ty obtíže, které Vám sKarta skutečně dělá. Věřím, že Vás bude dost, 
kteří budete ochotni podat tuto stížnost. 
 
Pokud jde o sKartu, chystáme další kroky a jednáme s politiky, abychom zabránili její 
distribuci. Do konce roku máme v zásadě ještě čas něco dělat. Nemohu Vám všechny 
tyto věci popsat, protože by bylo předčasné se o nich zmiňovat, neboť tento dopis čtou 
také lidé, kteří projekt sKarty vymysleli a snaží se jej realizovat. V příloze Vám ještě 
jednou posílám „Výhrady k sKartě“, abyste si připomněli všechny důvody, které nás 
vedou k těmto krokům. 
 
Vážení přátelé, 
v úterý se uskutečnilo společné jednání s Asociací nemocnic ČR, Odborovým svazem 
zdravotnictví a sociální péče ČR, LOKem a Svazem pacientů ČR o společném postupu 
v souvislosti s plánem rušení nemocnic anebo některých oddělení v nemocnicích. 
Došli jsme ke shodě v konkrétních krocích jak postupovat. Nemohu však o nich nyní 
psát, ale dozvíte se o nich nepochybně příští týden z médií a já Vás o nich budu 
podrobně informovat, tak jak budou probíhat. 
 
Přeji Vám všechno dobré. 
S pozdravem Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
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���� ŽIVOT BEZ BARIÉR   
 
Termín: 12. - 14. 10. 2012, Výstaviště Černá louka Ostrava 
Otevírací doba: 12. - 13.10.2012(10:00-18:00hodin),14.10.2012(10:00-16:00 hodin) 
Cena vstupného:Dospělí: 70,- Kč, Důchodci, děti, studenti, ZTP: 50,- Kč 
Kontaktní osoba: Ing. Drahomíra Vicherková, tel: 596 167 117, 
email:drahomira.vicherkova@cerna-louka.cz 
 
Jedná se o první ročník výstavy, která dohromady spojila dvě aktuální společenská 
témata, a to Handicap a Senior. Výstava si klade za cíl pomoci lidem s různými druhy 
handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými. Dalším cílem je přispět ke 
zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách činnosti pro tyto osoby od 
dětí až po ty dříve narozené. 
 
Také je třeba více, než kdy jindy, podporovat zdravé stárnutí, a to vzhledem ke stále 
rostoucímu podílu starších lidí v Evropě. Zdravé stárnutí může přispět ke zvýšení 
účasti starších osob na trhu práce, může jim umožnit být déle aktivní a v neposlední 
řadě může také zlepšit kvalitu jejich života. Co nejvíce let prožitých ve zdraví také 
znamená větší nezávislost a šanci zůstat déle fyzicky a sociálně aktivní. Evropská 
unie tento problém aktivně řeší a svou iniciativou usiluje o zlepšení zdraví i aktivity 
starších lidí. I proto vyhlásila rok 2012 "Evropským rokem aktivního stáří a 
mezinárodní solidarity". 
 
Níže je jen stručný přehled nomenklatury výstavy: 
- přístroje a pomůcky pro tělesné postižené 
- přístroje a pomůcky pro zrakově, sluchově, mentálně či jinak postižené 
- bezbariérové stavby, vybavení, výtahy a plošiny 
- nadace, svazy, sdružení a odborné spolky 
- bankovní a pojišťovací produkty pro seniory 
- zdravotnické, rehabilitační a jiné odborné organizace, pečovatelské a domácí služby 
- volný čas, cestování, móda pro seniory, aktivní stáří, sport 
- kultura, zábava, vzdělávání, univerzity třetího věku 
- senior a PC, internet, zdraví, strava a diety, optika 
- nemoci stáří a jejich prevence, generace 50+  
 
Přijďte ukázat své výrobky a nabídnout své služby, připojte se k iniciativě Evropské 
unie a přispějte ke zlepšení kvality života těchto dvou početných skupin lidí! 
V rámci doprovodného programu bude výstava Život bez bariér doplněna o 
interaktivní výstavu „Oči nevidomých, uši neslyšících“, kterou připravil klub ÁMOS 
Centra pro rodinu a sociální péči o.s. a kde si mohou návštěvníci sami vyzkoušet, jak 
se žije s různými druhy handicapů. Dále mohou návštěvníci po celou dobu výstavy 
shlédnout výrobu ručně šitých kožených rukavic, přičemž si mohou nechat vyrobit 
svůj vlastní pár rukavic (výroba trvá cca 3 hodiny) nebo si mohou vybrat z již 
hotových výrobků. Tato část doprovodného programu bude plně v režii mistra 
rukavičkářského řemesla pana Stanislava Váchy z Dobříše, který je jedním z mála, 
kteří se ještě u nás rukavičkářskému řemeslu věnují. 
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���� ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY  
 

Pozvánka na konference Rovná práva pro všechny 
Text: Josef Vančura 
 
Myslíte si, že: 
- Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením? 
- Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena?  
Nebo: 

- Máte zkušenosti s diskriminací? 
- Nevíte, kam se obrátit? 

 
Na tyto a další otázky se budou snažit odpovědět tematické konference NRZP ČR, 
které proběhnou v následujících dvou měsících v 11 krajích ČR. 
Jsou určeny zejména  pro osoby se zdravotním postižením, poskytovatele sociálních 
služeb, pracovníky médií a veřejné správy, zástupce neziskových organizací a 
veřejnost. Na každou z konferencí se nám podařilo zajistit účast vedoucích 
pracovníků a odborníků na dané téma. Na všech akcích budou také přítomní 
zástupci veřejného ochránce práv. Účastníci takto mohou získat ucelený přehled a 
lepší orientaci pro každodenní praxi. 
Tematické konference zatím proběhly v Jihočeském a Pardubickém kraji. Měly 
příznivý ohlas, účastníci hlavně ocenili možnost získat ucelené a potřebné informace 
o tematice, o níž se sice často hovoří, ale málo lidí se v ní správně orientuje. 
Seznam plánovaných akcí uvádíme v přehledné tabulce.  Zájemci o účast se mohou 
přihlásit u příslušného organizátora konference, který Vám na vyžádání zašle bližší 
informace s pozvánkou. Pozvánky na jednotlivé akce naleznete také postupně na 
webových stránkách – www.nrzp.cz . Účast na konferencích je zdarma. 
Konference jsou součástí projektu „Rovná práva pro všechny“, který je podpořen 
Programem Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS (2007 – 
2013). Tento program realizuje Evropská komise. 
Kalendář krajských konferencí PROGRESS – 2012 
___________________________________________ 
Moravskoslezský kraj 
Termín: pátek 14. září 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Ostrava 
Organizátor: Bc. Dana Matulová 
Kontakt: tel.: 736 234 871, e-mail: ostrava@nrzp.cz  
 
Zlínský kraj 
Termín: úterý 18. září 2012 (9.00 – 13:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Zlín 
Organizátor: Mgr. Jan Uherka 
Kontakt: tel.: 736 622 364, e-mail: zlin@nrzp.cz  
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Karlovarský kraj 
Termín: středa 19. září (11:00 – 15:00) 
Místo konání: Krajská knihovna, Karlovy Vary 
Organizátor:  Ing. Dana Líkařová 
Kontakt: tel.: 736 751 205, e-mail: k.vary@nrzp.cz  
 
Královéhradecký kraj 
Termín: čtvrtek 20. září 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Hradec Králové 
Organizátor: Mgr. Jiří Morávek 
Kontakt: tel.: 604 839 979, e-mail: czphk@czphk.cz  
 
Jihomoravský kraj 
Termín: úterý 25. září 2012 (10:00 – 13:30) 
Místo konání: sál zastupitelstva, Magistrát města Brna 
Organizátor: PhDr. Leoš Spáčil 
Kontakt:  tel.: 736 751 211, e-mail: brno@nrzp.cz  
 
Plzeňský kraj 
Termín: středa 3. října 2012 (10:00 – 13:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva KÚ, Škroupova 18, Plzeň 
Organizátor: PhDr. Jana Petrová 
Kontakt:  tel.: 736 751 204, 377 224 879, e-mail: plzen@nrzp.cz    
 
Kraj Vysočina 
Termín: pondělí 8. října 2012 (10:00 – 13:00) 
Místo konání: Kongresové centrum Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  (místnost 
B.3.16) 
Organizátor: ing. Mgr. Petr Běhunek 
Kontakt: tel.: 737 768 950, e-mail: jihlava@nrzp.cz  
 
Olomoucký kraj 
Termín: úterý 9. října 2012 (10:00 – 15:00) 
Místo konání: Magistrát města Olomouc, Hynaisova 10 
Organizátor: Jana Mikudíková 
Kontakt: tel.: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz  
 
Liberecký kraj 
Termín: čtvrtek 11. října 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje, KÚ Liberec 
Organizátor: Monika Bradáčová 
Kontakt: tel.: 736 751 207, e-mail: liberec@nrzp.cz  
 
Praha  
Termín: úterý 23. října 2012 (10:00 – 15:00) 
Místo konání:  Praha, Senát PSP – hlavní sál (Rytířský sál) 
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Organizátor:  Bc. Silvie Slívová, Jiří Vencl 
Kontakt: tel.: 266 753 424, 604 235 885, e-mail: s.slivova@nrzp.cz  
 
Ústecký kraj 
Termín: středa 24. října 2012 (10:00 – 14:00) 
Místo konání: sál zastupitelstva kraje,  KÚ Ústí nad Labem 
Organizátor: Jaroslav Slavík 
Kontakt:  tel.: 603 469 247, e-mail: jaroslav.slavik@seznam.cz    
 
Tyto tematické konference se konají v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ 
PRÁVA PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012.  
 
 
���� NÁVRHY ZMĚN FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

APSS ČR předala ministru Drábkovi návrhy na změny financování sociálních 
služeb 
10.9.2012 13:02 
Ve čtvrtek 6. září 2012 předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
(APSS ČR) Jiří Horecký ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi návrhy 
na změnu způsobu financování sociálních služeb. Jejich podstatou jsou změny ve 
výplatě příspěvku na péči. APSS ČR se jako největší a nejsilnější profesní sdružení 
poskytovatelů sociálních služeb dlouhodobě aktivně účastní diskuzí, dialogů a 
projektů, jejichž cílem je změna neefektivního systému financování sociálních služeb 
dlouhodobě způsobujícího neutěšený stav vedoucí ke snižování kvality poskytovaných 
služeb a k ohrožení jejich základní sítě v ČR. Zmíněné návrhy proto vycházejí z velmi 
dobré znalosti problematiky. 
Jde o tři zásadní změny ve výplatě příspěvku na péči, které řeší nedostatek 
finančních prostředků poskytovatelů sociálních služeb a přitom neznamenají 
navýšení celkových státních výdajů na jejich poskytování. V zásadě tyto návrhy 
znamenají omezení využití příspěvku na péči v 1. stupni, zavedení diferenciace 
výplaty příspěvku zohledňující míru neformální a profesionální péče v dalších 
stupních a dále částečnou transformaci státních dotací na pobytové služby sociální 
péče do příspěvku na péči. 
Přestože pro celkové řešení nedostatku financí v tomto segmentu by bylo účelné 
zabývat se např. i možností rozšíření stupňů příspěvku na péči, porovnáním 
skutečných nákladů na zajištění péče v kontextu přiznané výše příspěvku na péči či 
řešením nedostatečných úhrad za zdravotní péči, jsou návrhy APSS ČR již samy o 
sobě velmi užitečným krokem vedoucím k řešení dlouhodobě kritické situace. 
„Předložený materiál reaguje na stále sílící kritiku institutu příspěvku na péči jako 
nástroje pro zajištění sociální péče a soběstačnosti. Přináší konkrétní návrhy na změny 
výplaty i výše příspěvku na péči včetně možnosti rozdělení na jednotlivé podstupně dle 
jeho využití. Hlavními kritérii těchto návrhů byla větší efektivita a úplné využití 
stávajících zdrojů, tzn. i jejich nenavyšování,“ uvedl Jiří Horecký. 
Návrhy APSS ČR nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí podrobí analýze a v 
následujících týdnech lze očekávat další odbornou diskuzi. Znění návrhů APSS ČR je 
k dispozici na http://www.apsscr.cz/files/files/Prispevek_na_peci_JH_finalup.pdf. 
Zdeněk Kašpárek 
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l e g i s l a t i v a …  
���� OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ  

Sociální služby, srpen-září 2012 

 
Rozšíření okruhu vozidel osvobozených od poplatku 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR informuje, že novela zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, vydaná ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2012 Sb., ve 
svém § 20a rozšiřuje okruh vozidel osvobozených od zpoplatnění za užití vybraných 
pozemních komunikací. S účinností od 1. září 2012 se tak toto osvobození týká také 
vozidel provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením (podle 
poznámky č.29 k cit. Zákonu se musí jednat o domovy podle § 48 zákona č.108/2006 
Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.). 
Pro osvobozená vozidla s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny včetně tak odpadá 
povinnost vylepovat příslušný druh kupónu (roční, měsíční, desetidenní). Osvobozená 
vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny musí být ve smyslu ust. § 22 
odst. 4 zákona o pozemních komunikacích vybavena zvláštním elektronickým 
zařízením, které potvrzuje nárok na bezplatné užití zpoplatněných komunikací.  
Výdej těchto zařízení za provozovatele mýtného systému zajišťuje Bc. Martin Kosinka, 
tel.: 225 026 302, mobil: 602 386 387, email: martin.kosinka@kapsch.net.  
 
 
���� DOBRÁ MÉDIA  

 
Dobrý den!  
S mými kolegy z neziskovky BEZK (vydává Ekolist.cz) chystáme projekt Dobrá 
média, sérii podobných dvoudenních školení, která mají "aktivní občanům" 
zadarmo pomoci objevit cesty, jak "být více vidět". Jde o projekt nejen pro neziskovky, 
ale i různé spolky i jednotlivce, kteří dělají něco zajímavého, užitečného, prospěšného. 
(Jediný limit je, že účastník nesmí mít místo trvalého pobytu v Praze - projekt je 
spolufinancován EU) 
Semináře povedu já a kolegové z Ekolistu. 
 
Zatím jsou vypsána čtyři místa/data (Plzeň, Liberec, Ústí, Hradec Králové), během 
příštího cca půlroku semináře proběhnout ve všech krajích (kromě tedy Prahy). 
V další fázi budeme spolupracovat se sedmi regionální subprojekty (které 
vybereme při seminářích). 
 
Pokud by Vás to zaujalo, veškeré podrobnosti včetně kontaktů a registračního 
formuláře najdete na právě spuštěném webu Dobrá média - www.dobramedia.cz (i 
na FB: https://www.facebook.com/DobraMedia) 
A zároveň moc prosím, zda byste mohli tuto informaci šířit mezi své známé, 
kamarády, kolegy kdekoliv v ČR. Jde nám o to, aby projekt byl opravdu co nejlepší. A 
nejlepší bude jen se skvělými účastníky. 
Tedy se těším, že se zase brzy někde uvidíme! Díky! 
S pozdravem,Jan Rybář, PhD,www.amaze.cz, 602 191 264 
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���� BEZBARIÉROVÁ OSTUDA  
 
Již podvanácté zorganizoval německý autoklub ADAC velký evropský srovnávací test 
kvality dálničních odpočívadel. Kontroloři největšího autoklubu v Evropě (18 milionů 
členů) prověřili více než šest desítek míst, mezi nimi i dvě v České republice. Protože 
jedním posuzovaných kritérií byla i přístupnost a vybavení určené osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace, bude vás možná zajímat, jak jsme v něm 
dopadli. A řeknu vám rovnou, že žádná sláva to rozhodně nebyla. V letošním roce se 
inspektoři vypravili do třinácti evropských zemí: Belgie, Německa, Francie, Itálie, 
Chorvatska, Lucemburska, Holandska, Rakouska, Švýcarska, Srbska, Slovinska, 
Španělska a Česka. Do Řecka si Němci na kontrolu pro jistotu netroufli. Celkem ale 
prověřili 65 dálničních odpočívadel. V České republice navštívili dvě lokality. První 
bylo odpočívadlo Rokycany na dálnici D5 a druhou zastávkou byla čerpací stanice 
OMV Siřejovice východ na dálnici D8. 
Celkové hodnocení všech 65-ti testovaných odpočívadel bylo nakonec oznámkováno 
jako ve škole od 1 do 5. Nikdo nedostal za 5, ale čtyřek už padlo pět. A jednu z nich 
dostalo i odpočívadlo Rokycany. Jedním z posuzovaných kritérií byla přístupnost a 
vybavení určené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Posuzovala se 
poloha a přístupnost vyhrazeného stání, bezbariérovost vstupu do prostor užívaných 
veřejností a především stav bezbariérových toalet. Nutno přiznat, že právě 
bezbariérové toalety se v obou případech postaraly o naši mezinárodní bezbariérovou 
ostudu. 
Dálniční odpočívadlo Rokycany 
Bezbariérová toaleta – samostatně nepoužitelná. Pro překonání turniketu bylo nutno 
si vyžádat pomoc personálu. 
Dálniční čerpací stanice Siřejovice východ 
Sanitární vybavení částečně zastaralé a špinavé. Bezbariérová toaleta – zcela 
nepoužitelná. Místnost slouží jako sklad nápojových přepravek. 
Chování personálu 
Jestliže z chování personálu v Rokycanech nebyli kontroloři vůbec nadšeni, v 
Siřejovicích ho do protokolu označili jako vysloveně nepřátelské. 
Test pochopitelně potvrdil jen to, co víme už léta. Naše stavby původně zkolaudované 
jako bezbariérové svou přístupnost dříve či později ztrácí. Uličky a chodby zatarasí 
provozovatel regály se zbožím tak, že jde sotva projít. Nacpou tam všechny ty zoufalé 
wobblery, stopery, POP a POS stojany, které v halucinačních snech marketingových 
lhářů podporují prodej, ale ve skutečnosti buď jen otravují, nebo už vysloveně překáží 
a vadí. Prostor bezbariérového záchodu začne sloužit jako dodatečný sklad nebo 
úklidová komora. Dělá se to tak, že se do cesty na takovou toaletu postaví mrazák 
nebo nápojová lednice způsobem, který neumožní průjezd, a je klid. Smutnou 
pravdou zůstává, že postih vlastně neexistuje. Snad jen ve výjimečných případech od 
hasičů za blokování únikové cesty. Zvláštní kapitolou je naprostá nechuť nájemců 
čerpacích stanic na bezbariérové toaletě cokoliv rozbitého opravit. Taková madla, 
vytržená ze sádrokartonové stěny (světe div se!), chybí leckde už léta. Jako nájemce 
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přece nemůžu investovat do cizího majetku, to by mi finančák neuznal. Když slyším 
tuhle výmluvu, začínám vidět rudě. 
Škoda, že se do testu německého autoklubu ADAC nedostalo víc našich lokalit. Pak 
by se snad ukázalo lépe, jak na tom v evropském srovnání opravdu jsme. Zatím tedy 
fakt žádná sláva. 
Petr Šika 

 
 

 

p u b l i k a c e …  
 
 
���� SVĚT DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY  

 
Knihu Miroslava Kudláčka vydalo nakladatelství Portál. 
 
Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace. Život s postižením dětskou 
mozkovou obrnou má mnohá úskalí. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se 
odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. 
Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s 
vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují. 
Vzhledem k vrozené povaze onemocnění DMO člověk s tímto postižením postupně 
rozpoznává jeho jednotlivé projevy a důsledky pro život ve společnosti. Kniha 
zasvěcuje čtenáře do spletitého světa DMO, nabízí historický pohled na postižení, 
klasifikaci forem DMO, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především 
dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí 
konkrétních příběhů. 
Miroslav Kudláček je sociolog, zabývá se problematikou postižení DMO, se kterým 
žije. 
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