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Anotace 

 

Bakalářská práce „Postavení zdravotně postižených, zejména vozíčkářů, ve společnosti“ 

pojednává o problémech zdravotně postižených lidí, zejména lidí nucených využívat invalidní 

vozík. A nastiňuje problémy, které musí tato početná skupina občanů překonávat.  

V teoretické části charakterizuje a člení zdravotní postižení a zabývá se jednotlivými 

oblastmi sociální integrace a ochranou práv osob se zdravotním postižením. Pozornost věnuje 

zejména oblasti rodiny, rozvíjení dovedností postiženého, oblasti výchovně vzdělávací, 

pracovní i volného času. Charakterizuje také problematiku tělesně postižených lidí.  

Ve své aplikační části se zabývá problémy lidí upoutaných na invalidní vozík a na jejich 

řešení státními, obecními, nestátními neziskovými organizacemi. K získání námětů ke 

zkvalitnění života postižených využívá nejen popisu činnosti Ostravské organizace vozíčkářů, 

ale také námětů získaných rozhovory s postiženými osobami.  

Práce by měla přispět k tomu, aby zdraví občané svým přístupem, opatřeními, 

vytvářením podmínek si uvědomili, že vedle nich žijí lidé zdravotně postiženi, kteří však patří 

právoplatně a plnohodnotně do lidské společnosti.  

 

 

Annotation  

 

The bachelor work called “The situation of handicapped people, especially wheelchair 

invalids, in the society” describes problems of the handicapped people, especially people, who 

have to use a wheelchair. It also describes problems, which this large group has to overcome. 
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The theoretic part characterizes and divides health handicaps and deals with particular 

spheres of social integration and protection of rights of handicapped people. It pays attention 

especially to the sphere of family and development of potential of the handicapped in the 

spheres of education, work, and free time. It characterizes problems of physically 

handicapped people too. 

The application part deals with problems of wheelchair invalids, and how these 

problems are solved in the state, municipal, and non-profit non-governmental organizations. 

To find proposals to increase the quality of life of the handicapped, it uses not only 

description of activity of the organization of wheelchair invalids in Ostrava, but also those 

gained while interviewing the handicapped. 

 This work should contribute to make the healthy people be aware of the fact that there 

are also handicapped people living in the society.  They should accommodate their attitude, 

take measures, and establish conditions according to the fact, that these people have equal 

rights in the society.   
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Předpokládaný název: Život na vozíčku 

 

Kontext tématu:  

Součástí naší společnosti je mnoho lidí, kteří se bud´to narodili s pohybovým 

handicapem, nebo kterým se v životě přihodila nehoda, po které se na vozíku ocitli. Tito lidé 

jsou často díky svému zdravotnímu znevýhodnění omezováni. Je pro ně problémem i běžné 

cestování, pohyb venku, pohyb v bytě, a mnoho dalších věcí, se kterými se musí každý denně 

potýkat. Společnost se tímto problémem začala více zabývat a snaží se těmto lidem pomoci. 

V práci se budu zabývat historickým vývojem a možnostmi péče o postižené. Zaměřím se 

také na výskyt architektonických a dopravních bariér a  možnosti vzdělání a pozdějších šancí 

na uplatnění v zaměstnání. 

Vedle pomoci státu, který těmto lidem poskytuje služby, věcné a peněžité dávky 

k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení, existují další organizace a zařízení, které 

se zabývají pomocí pro zdravotně znevýhodněné. A přesto, že existuje poměrně široká 

nabídka služeb pro zdravotně postižené, často je poptávka vyšší, než jakou tyto organizace a 

zařízení dokáží pokrýt. Chtěla bych nastínit, co všechno tyto nestátní neziskové organizace 

lidem se zdravotním handicapem zprostředkovávají a umožňují.    

 

Výzkumný problém:  

Ve své práci bych chtěla poukázat na existující omezení v životě člověka se zdravotním 

postižením a možnost vybraných aktérů, takto znevýhodněnému jedinci pomoci. Chci zjistit, 
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s jakými problémy se lidé se zdravotním handicapem potýkají, a jak jsou tyto problémy 

řešeny.  

 

Cíl práce:  

Cílem mé práce by mělo být poznání života vozíčkáře. Zhodnocení, jaká omezení se v 

jeho životě vyskytují a jaké možnosti zapojení se do běžného života, mu nabízí dnešní 

společnost.  

 

Metody práce: 

V práci budu využívat poznatků získaných studiem literatury, časopisů a internetových 

stránek. Dále využiji kvalitativního výzkumu. Předpokládám rozhovory s lidmi, kterých se 

tato problematika týká.  

 

Předběžná struktura práce: 

Úvod:  

- vymezení poznávacího problému 

- cíle práce 

- metody zpracování 

Teoretická východiska práce: 

      - charakteristika postižení 

      - historický vývoj péče o postižené v ČR  

      - péče o postižené v současnosti v ČR  

      - bariéry 

      - vzdělání 

      - zaměstnání 

Analýza postavení vozíčkářů v české společnosti 
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ÚVOD 

 

Ve světě žije značná skupina lidí zdravotně postižených, lišící se od ostatních tělesnými 

a smyslovými vadami nebo psychickými abnormalitami, kteří jsou omezeni nebo nemohou 

vykonávat činnosti, které jsou běžné pro zdravé lidi. Statistiky uvádějí, že zdravotně 

postižených je více než 500 milionů osob, z nichž zhruba 80 % žije v rozvojových zemích, 

které jsou sužovány neadekvátními životními podmínkami, nemocemi, sociálně-

ekonomickými problémy, podvýživou, nízkou kulturní a vzdělanostní úrovní, lokálními 

válečnými konflikty apod. 

 

Řešit tyto otázky, zajišťovat maximálně přijatelné podmínky k realizaci rovných 

lidských práv je úkolem nejen národních, ale i mezinárodních a celosvětových orgánů a 

institucí. I když v menší míře, je  řešení těchto problémů  aktuální také ve vyspělých zemích. 

 

V České republice žije v současné době okolo 1 200 000 občanů se zdravotním 

postižením, z toho největší část tvoří lidé s vadami pohybového ústrojí, lidé mentálně 

postiženi a sluchově postiženi. Početnou skupinu tvoří také diabetici. 

 

I když Česká republika přijala v souladu s mezinárodními dokumenty nezbytná 

legislativní, institucionální, organizační, technická a jiná opatření a zpracovala vlastní národní 

plán pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení zůstává problém integrace 

zdravotně postižených lidí do společnosti závažným, dlouhodobým problémem, který musí 

být řešen na základě rovnosti a ve vzájemné spolupráci řady institucí.  

 

Teoretickým východiskem této bakalářské práce je charakteristika zdravotního postižení 

a jeho základní členění, následně charakteristika tělesného postižení a vývoj postojů 

společnosti ke zdravotně a tělesně postiženým občanům, zejména v některých oblastech 

sociální integrace. 

 

V praktické části práce je pozornost věnována zvláštní skupině osob s tělesným 

postižením, které jsou odkázány využívat „vozíček“, jako svůj nezbytný prostředek k životu. 

O jejich problémech, způsobu řešení a dalších možnostech, o svépomocných aktivitách, 

pojednává práce na základě informací z ostravské organizace vozíčkářů. 
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K základním metodám zpracování práce patřila analýza, která vychází ze studia 

odborné literatury, dokumentů a internetových stránek, které se zabývají problematikou 

týkající se zdravotního, resp. tělesného postižení, rozhovory s postiženými jedinci a informace 

lidí, kteří poskytují služby v Ostravské organizace vozíčkářů (OOV), a to prostřednictvím 

narativního rozhovoru a elektronické pošty. Rozhovor poskytl předseda Správní rady (OOV), 

který je zároveň spolupracovníkem a poradcem střediska poradenství Bez bariér (OOV) a 

vedoucí střediska Ozdravný pobyt (OOV), který je již 26 let na vozíčku. Dále poskytl 

informace vedoucí a poradce střediska poradenství Bez bariér (OOV), který je 28 let na 

vozíčku a další členové OOV.  

 

Postižení lidé nemohou být na okraji společnosti a nepotřebují ani lítost, ale účinnou 

pomoc a zájem, aby mohli rovnoprávně požívat svých občanských, politických, ale také 

hospodářských, sociálních a kulturních práv, jak deklarují přijaté pakty a právní normy. 

 

Proto cílem této bakalářské práce je charakteristika současného stavu hlavních 

problémů tělesně postižených, zejména skupiny „vozíčkářů“, hodnocení pomoci státních i 

místních orgánů, nestátních neziskových organizací a shrnutí námětů na další zkvalitnění 

jejich života a odpovídající začlenění do společnosti.  

 

V předložené práci jsou řešeny odpovědi na tyto otázky: 

 

• Pomáhá stát, nestátní neziskové organizace a další subjekty postiženým lidem 

plnohodnotně žít ve společnosti? 

• Jak vnímají své postavení ve společnosti postižení, zejména lidé upoutáni na 

invalidní vozík,  a jak v  jednotlivých oblastech života? 
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1. Teoretická východiska 

 

 1.1 Charakteristika zdravotního postižení 

 

Pojem zdravotní postižení se používá v různých oborech a souvislostech. Nejde pouze 

o pojem medicínský, ale také o pojem ekonomický, sociologický a právní.  

 

Medicínské pojetí vychází ze souvislostí mezi nemocí a možnostmi jejího léčení. 

Chápeme-li nemoc (chorobu) jako jakoukoliv odchylku od normálního průběhu životních 

procesů člověka, která je spojena s oslabením či nedostatečnou funkčností lidských orgánů 

projevující se určitými příznaky nebo jako subjektivní vnímání zdravotního stavu či jako 

defekt orgánový nebo funkční a tato nemoc je neléčitelná, hovoříme o zdravotním postižení.  

Ekonomické pojetí bere v úvahu hlavně změnu v životní úrovni zdravotně postiženého, 

která vyplývá z obtíží udržet si stávající zaměstnání, z nutnosti přijmout zdravotnímu stavu 

odpovídající práci, zpravidla s nižším finančním ohodnocením, s většími životními náklady 

apod.  

         Sociologické pojetí se zajímá o sociální důsledky změny zdravotního stavu.  

         Právní pojetí zdůrazňuje především podmínky pro uznání tohoto stavu platnou právní 

úpravou.  

 

„Jednotícím prvkem různých významových odstínů pojmu zdravotní postižení je však 

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se závažnými profesionálně ekonomickými důsledky, 

tedy element biologický a zároveň element sociálně ekonomický“ (Nový, K., 1997, str. 11). 

 

Pojmové vymezení zdravotního postižení má vlastní vývoj. Původně charakterizoval 

pojem zdravotní postižení jen vrozené nebo získané vady a poruchy a postižení lidé byli 

označováni za oběti tragických okolností (Kol. autorů PFUK, 1992, str. 63).  

 

Následné definice braly v úvahu nejen medicínské či psychologické aspekty, ale 

posuzovaly zdravotní stav jednotlivce ve vazbě na okolí, prostředí a sociální procesy. 

K upřesnění užívaného pojmu došlo v roce 1980, kdy Světová zdravotnická organizace 

(WHO) schválila Mezinárodní klasifikaci vad, postižení a znevýhodnění (ICIDH), v němž se 

soustřeďuje nejen na charakteristiku vnitřního stavu zdraví či odchylku od zdravotní normy, 
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ale spíše na následný proces, který z nemoci, zranění nebo poruchy vyplývá včetně sociálního 

znevýhodnění (Vysokajová, M., 2000, str. 23). 

 

K popisu zdravotního postižení používá WHO tyto pojmy: 

 

- Vada, porucha (Impairmant). Jde o ztrátu nebo abnormalitu psychické, 

fyziologické nebo anatomické stavby či funkce. Může jít o poruchy intelektu, psychiky, řeči, 

sluchu, zraku, vnitřních orgánů, kostry, znetvoření těla aj.  

- Postižení (disability). Jde o omezení nebo ztrátu schopností vykonávat činnost ve 

srovnání s nepostiženým člověkem. Rozlišuje se postižení v oblasti chování, v komunikaci, 

v pohybu, obratnosti, v péči o sebe aj.  

- Znevýhodnění (handicap). Označuje určitá omezení plynoucí z vady či postižení 

při němž dochází k omezení výkonu jedince ve srovnání se zdravým člověkem. Handicap 

může například vzniknout v pohyblivosti, v pracovním či společenském uplatnění, v kulturně 

společenských aktivitách, v sexuálním životě, v orientaci aj.  

 

Souhrnně lze uvést podle Světové zdravotnické organizace tuto definici zdravotního 

postižení: „Zdravotní postižení je částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat 

některou činnost či více činností, které jsou způsobeny poruchou nebo disfunkcí orgánů. 

Jedná se o fyzickou, mentální nebo smyslovou vadu, zdravotní handicap nebo duševní 

onemocnění.“  (Vysokajová, M., 2000, str. 23-25). 

 

V některých zemích, jako například v Norsku je k definování zdravotního postižení 

používána tato definice: „Zdravotně postižený je ten, kdo v důsledku trvalé nemoci, úrazu či 

vady nebo odchylky sociální povahy je podstatně omezen v praktickém životě v porovnání 

s ostatními.“ 

 

V USA někteří autoři prosazují nepoužívat termín „osoby se zdravotním postižením“, 

který považují za diskriminující, ale termín „osoby se zvláštními potřebami“.  

 

V právní úpravě České republiky je pojem zdravotního postižení používán nejednotně. 

Rozdíly jsou v oblasti sociálního zabezpečení, kde se používá pojem „osoby zdravotně 

postižené“ nebo „občané těžce zdravotně postiženi“, ale v oblasti pracovně právních vztahů se 
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požívá pojmu „občan se změněnou pracovní schopností“ či „občan se změněnou pracovní 

schopností s těžším zdravotním postižením“ (Vysokajová, M., 2000, str. 76).  

 

 

1.2  Některé oblasti sociální integrace a ochrana práv osob se 

zdravotním postižením 

 

Existence zdravotně postižených jedinců ve společnosti není ničím výjimečným. Do 

budoucna musíme počítat spíše s nárůstem počtu těchto osob. Výskyt zdravotního postižení je 

spojen s vývojem lidské společnosti. Čím dál častěji se vyskytují různé formy a kombinace 

zdravotního postižení a je možné očekávat, že budou vznikat stále další nové formy tělesného 

postižení. Ale díky vývoji společnosti a pokroku lékařské vědy jsme na druhé straně schopni 

takovým lidem pomoci a zvýšit šance na přežití i velmi těžce postiženým jedincům.  

Na druhé straně nemůžeme říci, že jsme na integraci zdravotně postižených jedinců 

připraveni. Tito lidé byli dlouho izolováni na okraji společnosti ve speciálních domovech. 

Nebyl jim umožněn plnohodnotný život mezi ostatními zdravými občany. A tento problém se 

projevil ve vztahu majoritní společnosti k nim. Majoritní společnost není připravena na 

společné soužití. V některých lidech převládají předsudky a nevědomost v otázkách 

problematiky zdravotního postižení. Izolovanost zdravotně postižených osob se promítla do 

všech oblastí společenského života. „Znamená popření práva postižených podílet se na 

společenském dění a využívat svých schopností v rovné soutěži se zdravými. Izolovanost 

zároveň vyvolává i vysoké ztráty ekonomické, dané vynakládáním značných finančních 

prostředků na zabezpečení životních potřeb handicapovaných občanů, a současným 

marnotratným nevyužíváním potenciálních schopností, které tito lidé mají“ (Novosad, L., 

2000, str. 15).  

Proces integrace lidí s handicapem do společenského dění je podle L. Novosada, 

nemyslitelný bez zapojení celé společnosti. Jeho funkci můžeme definovat ve dvou rovinách, 

a to společenské a profesní:  

 

- Společenská rovina. V této rovině by měl být každý člověk připraven na soužití 

s handicapovanými jedinci. Nikdo by neměl podléhat mylným představám a nevhodnému 

chování k takovým lidem. Každý by měl být připraven na vzájemnou spolupráci a pomoc, na  

vzájemné respektování a podporu těch, kteří mají díky svému postižení ve společnosti určitý 
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handicap. Je potřeba, aby se zdraví lidé seznamovali se životem zdravotně postižených 

jedinců. S jejich problémy, přáními a zájmy.  

 

- Profesní rovina. V této rovině se jedná o změny, které se týkají sociální práce a 

zdravotně – sociální péče. Dochází k omezování velkých ústavů, kde žijí zdravotně postižení 

a namísto toho se upřednostňuje, aby o jedince pečovala rodina nebo aby pobývali ve 

stacionářích a specifických komunitách. To vše klade velké nároky na počet a kvalitu znalostí 

a dovedností sociálních pracovníků, vychovatelů, asistentů a speciálních pedagogů. „Tento 

trend musí vyprovokovat podporu resortu práce a sociálních věcí i resortu školství těm 

vzdělávacím institucím, které koncipují a realizují učební, resp. výcvikové programy pro 

profesní přípravu pracovníků pro rodinnou, terénní i alternativní sociální práci a 

pedagogickou činnost i asistenční služby“ (Novosad, L., 1997, str. 35).  

 

    Lidé s jakýmkoliv postižením mají právo podílet se na chodu společnosti a na 

společenském životě. Každý má dostat šanci uplatnit své dovednosti, schopnosti a talent, a 

dále se zdokonalovat. Podle Standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí by měli mít 

lidé s tělesným postižením stejné možnosti při uplatňování svých práv a povinností. 

To vyplývá z čl. 3 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku 

České republiky. Uvádí, že „základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílů…“.  

Základní práva v oblasti práce se zdravotně postiženými občany vymezuje Evropská 

sociální charta, to je mezinárodní smlouva zemí Evropy. Uvádí v části II, v článku 13 právo 

lidí na sociální a zdravotní pomoc, v článku 14 právo na využívání služeb sociální péče a 

v článku 15 právo tělesně nebo duševně postižených osob na přípravu k výkonu zaměstnání a 

na profesní a sociální readaptaci. Zavazuje zúčastněné země „provést přiměřená opatření 

k umístění zdravotně postižených osob do zaměstnání, jako je zřízení specializovaných 

zprostředkovatelen práce, stanovení chráněných zaměstnání a zavedení opatření stimulující 

zaměstnavatele přijímat osoby zdravotně postižené“ (Evropská sociální charta, edice světové 

dokumenty, str. 22-24).  

Každá společnost musí věnovat pozornost procesu integrace osob zdravotně 

postižených do společnosti.  

 M. Vysokajová uvádí, že „existuje více názorů na sociální integraci zdravotně     

postižených. Shodují se však v tom, že všem má být umožněno: 
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- žít ve společnosti jako rovnoprávní občané, 

- uplatňovat v ní své vlastní schopnosti, 

- aktivně utvářet vlastní prostředí, 

- plnit svou aktivní úlohu v tomto prostředí,  

- sdílet určitou odpovědnost v rámci daného sociálního organizmu“ (Vysokajová, M., 

2000, str. 84).  

 

K nejdůležitějším oblastem v procesu integrace osob s postižením do společnosti 

patří:  

 
 

� Rodina 

Pro zdravotně postižené občany má veliký význam harmonické rodinné prostředí. 

K tomu je nezbytné odpovídající ekonomické zázemí, ale i zajišťování odborné lékařské a 

rehabilitační pomoci. K tomu přispívá systém sociálních služeb, který vytváří předpoklady 

pro mírnění psychické i fyzické zátěže postiženého i jeho rodiny. 

 

 

� Rozvíjení dovedností postiženého 

 

Vytváření předpokladů pro jeho větší samostatnost a plné začlenění do společnosti. 

Míru socializace ovlivňuje řada okolností, jako jsou vážnost zdravotního stavu jedince, 

podpora jeho okolí, jeho schopnost akceptovat pravidla společnosti a další oblasti, které 

ovlivňují tento proces. Každý jedinec se od ostatních liší, každý má rozdílnou schopnost a 

míru socializace. Podle L. Novosada (1997) rozlišujeme čtyři základní stupně socializace: 

 

a) Nejvýše možným dosaženým stupněm je INTEGRACE. Je to stav, kdy se člověk 

plně začlenil do společnosti. Je schopen se v ní sám orientovat a pohybovat, dodržovat normy 

a pravidla. Je rovnocenným partnerem a má stejné šance a možnosti, jako každý jiný. L. 

Novosad uvádí, že tento nejvyšší stupeň socializace lze předpokládat hlavně u lehčích forem 

postižení nebo u postižení, které je získané. V tomto případě byly již vytvořeny okolní vazby.  
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b) Druhým stupněm je ADAPTACE . Jedná se o schopnost přizpůsobit se okolnímu 

prostředí. Záleží na schopnosti jedince, na tom jak se dokáže včlenit do určitých skupin, jak se 

dokáže přizpůsobit jejich řádu. Samozřejmě tento vztah musí být oboustranný, jako u každého 

stupně socializace. Vždy jde o vztah postiženého jedince a majoritní společnosti. Dosažení 

míry tohoto stupně L. Novosad uvádí u defektů, které jsou těžšího typu. Jedná se například o 

smyslové vady a o komplikované poruchy mobility. 

 

c) Dalším stupněm je UTILITA . „Označuje sociální upotřebitelnost postiženého 

jedince, jehož vývoj je značně omezen“ (Paulík, K., 2002, str. 189). V tomto případě není 

schopen jedinec žít samostatně. Je odkázán na pomoc druhých. Tento stav se týká hlavně 

osob, které mají kombinované postižení, například tělesné a mentální.  

 

d) Nejnižším stupněm je INFERIORITA . V tomto případě nedochází k navázání 

sociálních vazeb. Člověk je naprosto nesamostatný a je odkázaný na pomoc jiných lidí. 

Takový lidé jsou umístěni ve speciálních ústavech nebo kolem sebe musí mít neustále 

někoho, kdo se o ně postará. Nejsou schopni vykonávat ani základní životní potřeby. U 

takovýchto případů dochází k úplnému vyloučení ze společnosti, ke ztrátě možnosti se do ní 

jakýmkoliv způsobem zapojit. 

 

 

 

INTEGRACE je proces, při kterém se osoby nebo skupiny, které jsou určitým 

způsobem handicapovány, začleňují plně do společnosti. Jedná se o vzájemný vztah a soužití 

minoritní a majoritní skupiny obyvatel. Tento proces zasahuje do mnoha oblastí života 

člověka s handicapem. Jedná se o oblast společenskou, vzdělávací, pracovní, a mnoho dalších, 

které ovlivňují kvalitu života každého jedince. I přesto, že došlo k určitým změnám v postoji a 

přístupu k zdravotně postiženým lidem, tak nedošlo k radikální přeměně jejich situace. 

„Společnost jako celek není ještě zcela připravena na integraci zdravotně postižených 

občanů“  (Paulík, K., 2002, str. 188).  

Integrace je spojená s neustálým rozvojem a většími požadavky společnosti na jedince. 

Dochází ke kontaktům lidí, společností, kultur, politik a dalších oblastí, ve kterých existuje 

mnoho rozdílů. Proto je v současném světě obtížné dospět k jednotné koncepci, která by byla 

platná pro všechny. To vše se také promítá na koncepci integrace, která není jednotně a 
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uceleně zpracována. Integrace je jev, který není jednotný, a proto je to oblast neustálých 

výzkumů a pokusů o zlepšení situace lidí a skupin, kterých se týká.  

„Integrace znamená sjednocování postojů, hodnot, chování a směřování aktivit různého 

druhu. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin. Její 

potřeba vzniká při kontaktu dvou navzájem se odlišujících jevů, situací, postojů nebo aktivit. 

Tyto se mohou projevit ve formě stresů, konfliktů a problémů narušujících rovnováhu a 

harmonii vztahů, jistotu a spokojenost životního běhu. Integrace je jeden z prostředků, které 

pomáhají takovéto rozpory překonat“ (Jesenský, J., 1998, str. 23).  

 

Integraci můžeme charakterizovat dvěmi základními směry:  

  

a) Koadaptační směr - pro koadaptační směr je charakteristické to, že problematika 

integrace je společná jak pro minoritní, tak pro majoritní část společnosti. Jedná se o společný 

vztah a spolupráci. Vzájemně přijímají své hodnoty a snaží se o společné řešení problému 

integrace. Integraci koadaptačního směru charakterizuje J., Jesenský takto – „integrace 

představuje partnerské soužití majorit a minorit např. intaktních a zdravotně postižených. 

Potenciální konfliktnost tohoto soužití nesmí být překážkou, ale stimulem k dosažení integrace 

v pozici jeden pro druhého ( Intaktní – zdravotně postižení)“ (Jesenský, J., 1998, str. 24).   

 

 

b) Asimilační směr – tento směr je charakteristický tím, že integrace by měla být 

věcí znevýhodněných lidí. Chování většinové společnosti se považuje za to správné a  

integrace v tomto případě znamená stav nadřízenosti a podřízenosti. Menšina se musí podřídit 

většině. Hlavní podmínkou pro integraci je přijetí pravidel a norem majoritní společnosti. A 

integrace se má řešit začleněním znevýhodněných lidí do institucí majority. Jedná se o inkluzi 

(splývání) znevýhodněných lidí s majoritní společností. 

  

Charakteristika těchto dvou směrů napovídá, který směr je vhodnější pro řešení 

problematiky integrace zdravotně postižených občanů do společnosti. Pro asimilační směr je 

typické rychlé řešení. Kdežto u koadaptačního směru je integrace charakterizována jako 

vzájemný vztah a snaha o společné překonávání problémů, které nastanou. Tento směr je sice 

náročnější v realizaci, ale pro společnost je vhodnější.  

Problematika lidí se zdravotním postižením byla tématem ve všech obdobích a 

kulturách lidské společnosti. A do budoucna se ani nepředpokládá, že se plně podaří odstranit 
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problémy, které jsou se zdravotním postižením spojeny. „Schopnost společnosti integrovat 

zdravotně postižené je schopnost, která musí být hluboko uložena do kultury té které 

společnosti a je to schopnost, která se realizuje v tisíci drobných i větších krocích a realizuje 

se znovu a znovu“ (Špidla, V., 1998,  str. 83). 

 

Výše uvedené stupně můžeme považovat pouze jako rámcové. Lidé se stejným typem 

postižení nemusí dosahovat stejného stupně socializace. Jde o individuální schopnosti jedince 

a o podmínky, které jedince obklopují. Záleží na péči a osobním postavení k dané situaci. 

„Ur čujícími vlivy jsou tedy v socializačním procesu tři faktory – postižený jedinec, společnost 

a k jedinci adresované podpůrné programy či stimulační impulsy“ (Novosad, L., 1997, str. 

11).  

 

� Oblast výchovně-vzdělávací 

 

Škola je jednou z institucí, která má velký vliv na formování a rozvoj osobnosti každého 

člověka, který má právo na vzdělání, a proto toto právo nemůžeme upírat ani zdravotně 

postiženým jedincům. Je třeba postižené žáky integrovat do běžných škol, pokud netrpí 

vážnějším kombinovaným postižením, pro něž by byla vhodná speciální škola či stacionář, 

kde by se jim dostalo odpovídající péče. „Vzdělávejme zdravotně postižené děti v běžných 

školách, pokud je to možné, ve speciálních pouze pokud je to nutné“ (Vysokajová, M., 2000, 

str. 105).  

„Bariérou pro vzdělávání tělesně postižených jedinců je hlavně dostupnost školního 

prostředí.1 „V případě mládeže imobilní, či jinak fyzicky nebo smyslově handicapované, 

disponující však intelektuálními předpoklady pro další vzdělávání, je nezbytné vytvářet jednak 

podmínky pro její studium na běžných, integrovaných a speciálních středních školách, jednak 

jí umožnit vysokoškolskou přípravu na povolání“ (Novosad, L., 1997, str. 17). 

O přijetí žáka či studenta rozhoduje ředitel školy, případně děkan fakulty. Proto záleží 

nakonec jen na jedné osobě, jestli vás na danou školu přijmou. Ze zákona totiž nevyplývá 

jejich povinnost zdravotně postiženého žáka integrovat (Michalík, J., 1999, str. 83). 

 

 

 

                                                 
1 (http://integrace.webz.cz/telesnepostiz.html), dne 6.5.2009 ve 13:20 
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� Oblast pracovní 

 

Každý člověk jen díky práci získává prostředky k vlastní obživě, případně i obživě 

rodiny. Práce mu umožňuje se zdokonalovat, rozvíjet dovednosti, rozvíjet svou osobnost, 

navazovat sociální kontakty, aktivně se podílet na společenském rozvoji. Tyto skutečnosti 

nelze upírat i zdravotně postiženým, pro něž je nutno vytvářet odpovídající pracovní 

možnosti.  

„Podle Standardních pravidel pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením nesmějí právní předpisy oblasti zaměstnanosti diskriminovat osoby se zdravotním 

postižením a klást jejich zaměstnávání překážky. Doporučují členským státům OSN, aby 

aktivně podporovaly uplatnění těchto osob na otevřeném pracovním trhu“ (Vysokajová, M., 

2000, str. 84). V praxi je však situace mnohdy jiná. Lidé se zdravotním postižením jsou 

jednou z nejrizikovějších skupin na trhu práce. Často patří k dlouhodobě nezaměstnaným. 

Takové situaci by měl zamezit zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 67. Tento zákon 

přesně definuje, kdo je považován za osobu se zdravotním postižením v souvislosti s 

pracovním uplatněním. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou:2 

- orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními 

- orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními 

- rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými  

Pro zdravotně postižené občany by měla být vytvářena podporovaná pracovní místa, 

chráněná pracoviště a dílny, jak uvádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Chráněné pracoviště se zřizuje dohodou mezi zaměstnavatelem a příslušným úřadem 

práce, který poskytne zaměstnavateli finanční příspěvek. Zaměstnavatel je povinen 

provozovat toto dotované místo po dobu nejméně 2 let. V chráněných dílnách musí pracovat 

minimálně 50% zdravotně postižených zaměstnanců.3 

Úřady práce na základě žádosti osoby se zdravotním postižením zabezpečují také 

pracovní rehabilitaci, což je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání postižené osoby. Sestavují individuální plán pracovní rehabilitace.4 

                                                 
2 (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/definiceozp), dne 16.4.2009 v 15:30 
3 (http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/prispeveknapodporu), dne 17.4.2009 v 16:10   
4 (http://www.mpsv.cz/cs/8#zozp), dne 17.4.2009 v 16:40 
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� Oblast volného času 

Lidé se zdravotním postižením by měli být přizývání a podle jejich možností aktivně 

zapojováni do různých společenských, kulturních, vzdělávacích, sportovních a zájmových 

akcí, které přispívají k rozvoji osobnosti handicapovaného jedince, poskytují mu emocionální 

zážitky a uspokojují jeho sociální, estetické a poznávací potřeby. Často jde jen o otázku, aby 

si zdraví organizátoři těchto aktivit uvědomili, že vedle nich žijí lidé se zdravotním 

postižením, kteří právoplatně patří do společnosti. 

 

1.3   Charakteristika tělesného (somatického) postižení 

„T ělesným postižením rozumíme vady (poškození) pohybového a nosného ústrojí, tj. 

kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového 

ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností“ (Kraus, J., Šandera, O., 1964, str. 6). 

Vnímáme ho jako omezení pohybu, což jsou kvantitativní i kvalitativní změny 

v pohybovém výkonu a z pohledu estetického postižení jako tělesnou deformaci.  

Tělesné postižení je spojeno s mnoha omezeními, která vyvolávají u člověka 

dlouhodobý stres, protože je závislý na jiných lidech vlivem ztráty nebo omezení 

samostatnosti. 

 

Tělesné postižení můžeme dělit podle pohyblivosti jedince na: 

 

- lehké, při němž je člověk schopen samostatného pohybu, 

- středně těžké, kdy jedinec je schopen pohybu jen s pomocí ortopedických pomůcek, 

- těžké, při němž člověk není schopen samostatného pohybu. 

 

 

Tělesné postižení lze také členit z hlediska hybnosti jednotlivých části těla, a to 

hybnosti: 

 

- dolních končetin, na nichž je závislý vlastní pohyb, 

- horních končetin, významných pro jakoukoliv pracovní činnost, pro sebeobsluhu, pro 

aktivní styk s okolím, 
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- mluvidel a mimiky , což ovlivňuje užívání verbální i neverbální komunikace, 

umožňuje vyjadřovat emoce, 

- kombinace předchozích druhů. 

                                                                  (Buřvalová, D., Reitmayerová, E., 2007, str. 7) 

 

Tělesné vady mohou být vrozenými poruchami, které zahrnují i poruchy dědičné nebo 

poruchami získanými v průběhu života. M. Vítková (2004, str. 175) uvádí jako největší 

skupinu tělesných vad cerebrální pohybové poruchy – obrny, které jsou centrální a periferní 

a liší se rozsahem a stupněm závažnosti.  

Centrální obrna způsobuje úplné ochrnutí (plégie), periferní obrna vyvolává částečné 

ochrnutí (parézy). V životě člověka může dojít k úplnému ochrnutí všech končetin 

(kvadruplégie), k úplnému ochrnutí dolních končetin (diplegie), k úplnému ochrnutí těla 

vertikálně (hemiplégie) nebo k částečnému ochrnutí dolních končetin (diparéza) či 

částečnému ochrnutí těla vertikálně (hemiparéza). (Vítková, M., 2006, str. 41). 

Dalším závažným postižením je obrna míchy, rozštěp páteře (spina bifida).  

K získaným nebo vrozeným tělesným vadám patří deformace. Vyznačují se 

nesprávným tvarem některé části těla. K vrozeným deformacím patří vývojové deformace 

lebky, kloubů, svalů a končetin. Získané deformace jsou důsledkem různých nemocí jako 

např. tuberkulózním zánětem kostí a kloubů, záněty kostní dřeně, revmatické záněty kloubů 

aj. Tyto deformace lze získat nesprávným držením těla, těžkými úrazy, popáleninami, apod.  

Další skupinou vrozených vývojových vad je malformace. Tímto pojmem označujeme 

patologické (chorobné) vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin. Součástí je částečné 

chybění končetiny (amelie) nebo stav, kdy končetina navazuje přímo na trup (fokomelie).  

Krajním řešením tělesných vad, zejména končetin, je umělé odnětí celé části končetiny 

od trupu, tj. amputace, která je někdy nezbytná při řešení následku úrazu nebo při řešení 

zhoubných nádorů nebo cévních onemocnění apod. (Vítková, M., 2006, str. 65). 

 

1.4  Vývoj postojů společnosti k tělesně postiženým jedincům 

  

V různých etapách vývoje lidské společnosti dochází ke změnám postojů k tělesně 

postiženým jedincům.  

Tyto postoje byly ovlivněny strukturou společnosti, morálkou, normami společenského 

života, politickými názory, myšlením, ekonomicko-sociální úrovní a dalšími faktory.  
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Na počátku společenského vývoje byli postižení jedinci považováni za ohrožení 

společenského seskupení a byli fyzicky likvidováni. V otrokářské společnosti totéž očekávalo 

postižené děti prakticky záhy po jejich narození. Některé kočovné národy řešily tyto problémy 

segregací defektních jedinců. Pozitivní posun nastal ve středověku, kdy se uplatňuje 

charitativní postoj k postiženým jedincům a zakládají se první útulky. Toto období 

charitativní péče bylo vystřídáno obdobím humanitní péče, kdy se již uplatňoval požadavek 

na vzdělávání postižených osob. Průkopníkem těchto názorů byl J. A. Komenský, který 

prosazoval všeobecné a všestranné vzdělání pro všechny lidi bez rozdílu. Jeho dílo Pampedie 

lze považovat za první teoretickou práci z oboru speciální pedagogiky. Kromě požadavku na 

vzdělávání defektních osob a jejich možností sociálního uplatnění se zabývá také speciálními 

pedagogickými metodami. (Kábele, F., Kracík, J., 1982, str. 7). 

Počátky ústavní péče jsou datovány rokem 1722 v Německu, kde vzniká nemocnice 

pro chudé tělesně postižené. V roce 1780 ve Švýcarsku byl založen ústav tělesně postižených. 

Později v 19. století byly v těchto léčebných ústavech zakládány také školy. První byla 

založena v Mnichově v roce 1832 v ústavu Johana Nepomuka von Kurzce. Tento ústav lze 

označit jako ústav pro tělesně postižené s moderním pojetím léčebně výchovné péče a 

přípravy na povolání.  

V našich zemích bylo založeno první ústavní zařízení pro postižené spolkem svatého 

Vincenta v roce 1889 tzv. „Dům milosrdenství Vincentinum“. Během krátké doby se 

z útulku pro tři nemocné ženy rozrostl na poválečných 210 míst včetně samostatné pobočky 

pro děti. Kapacita tohoto zařízení se rozšiřovala a vznikly ústavy sociální péče pro postiženou 

mládež ve Šternberku a pro dospělé osoby na Velehradě. I když v ústavu nebyla zřízena 

oficiálně škola, existují dokumenty, ze kterých je zřejmé, že se tady děti vzdělávaly. Měly 

pravidelné vyučování, a také zde měly možnost kroužků (čtenářský, divadelní, pěvecký, atd.). 

Pro dospělé zde kroužky fungovaly také, a to obuvnický, krejčovský a ručních prací. Dokonce 

se zde pořádaly závody na invalidních vozíčcích, o kterých svědčí dokumentární snímky. 

Období humanitární péče bylo vystřídáno obdobím rehabilitační péče, v němž došlo 

k podstatným změnám ve vzdělávání postižených. Přecházelo se od všeobecného vzdělávání 

ke vzdělávání odbornému, což mělo charakter přípravy na povolání tělesně postižených. 

Myšlenku rehabilitační péče realizoval v plném rozsahu a v moderním pojetí prof. 

MUDr. Rudolf Jedlička. Narodil se 20.2.1869 v Lysé nad Labem. Absolvoval lékařskou 

fakultu r. 1885 a byl asistentem na chirurgické klinice. Zabýval se rentgenologií, zasloužil se 

o vybudování oboru radiologie u nás. Byl významným chirurgem. Pomohl vybudovat v roce 

1912 vojenskou nemocnici v Bělehradě s 800 lůžky. V Praze dokončil stavbu léčebného 
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sanatoria. V roce 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti, v němž bylo z počátku 

13 chovanců s postižením horních končetin. Ústav jim zabezpečoval nejen odborné léčení 

tělesných vad, ale současně i všeobecné školní vzdělání a výchovu a praktický výcvik pro 

shodné životní poslání. S rozrůstáním ústavu a zvětšováním počtu léčených dětí a mladých 

lidí se zdokonalovaly metody práce s nimi. Byl realizován princip tzv. volné školy bez pevně 

stanoveného rozvrhu hodin, s činností i ve volných dnech. Důraz byl kladen na pracovní 

výchovu. Byly zřizovány ústavní dílny, jako například dílna truhlářská, knihařská, 

zámečnická, vyšívačská, krejčovská, obuvnická, fotografická, aj. Chovanci ústavu vyráběli 

předměty k prodeji.  

Pro postiženou mládež byly organizovány zájezdy, exkurze, návštěvy památek, 

zajímavých přírodních míst apod., na nichž se chovanci ústavu podíleli.  

Veliká pozornost byla věnována rozvíjení estetické výchovy. 

Vypuknutím první světové války plnil Jedličkův ústav úkoly související také 

s vojenskými invalidy.  

V Jedličkově ústavu pracovali na špičkové úrovni zanícení spolupracovníci, jako byl 

první ředitel Bakule, ale zejména ředitel Augustin Bartoš, který instaloval mechanicko-

terapeutické přístroje pro léčebnou tělesnou výchovu, bazén pro cvičení ve vodě, vybudoval 

chovancům přístupnou knihovnu, zřídil skleník se zahradnictvím a hřiště. 

Zakladatelé ústavu postupně odešli (prof. Jedlička umírá v roce 1926, zřizovací spolek 

zanikl s koncem druhé světové války), ale Jedličkův ústav si v letošním roce připomíná 96 let 

své existence. V současnosti je to příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je od r. 1991 

hlavní město Praha. Poskytuje léčebnou rehabilitaci, a to fyzioterapii v nadstandardně 

vybavených cvičebnách, vodoléčbu, elektroléčbu aj. Dále je organizována hipoterapie, tj. 

léčebná jízda na koni, ergoterapie, logopedie a další. 

Součástí Jedličkova ústavu jsou školy, v nichž je kladen důraz na vhodné vzdělávání 

související s budoucím povoláním, na komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. 

Jde o mateřskou školu, základní školu, středisko praktického vzdělávání, gymnázium, 

sociálně právní školu, obchodní a praktickou školu, které navštěvuje 200 dětí a mladých lidí.  

V roce 1994 byl založen sportovní klub Jedličkova ústavu, jehož hlavní náplní je zajistit 

sportovní vyžití mladých lidí se zdravotním, resp. tělesným postižením. V klubu je přibližně 

200 členů. Svou činnost rozvíjí zejména v atletice, curlingu, cyklistice, plavání, stolním tenise 
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a dalších sportech. Svou činnost rozvíjí také centrum služeb Vyšehrad a další zařízení 

související s tímto ústavem.5  

V současné době lze hovořit o období preventivní péče. 

Prosazují se snahy o preventivní péči o tělesně, smyslově i duševně postižené osoby. 

Nejde jen o zmirňování následků zdravotního, resp. tělesného postižení, ale o jeho 

předcházení a zamezení. 

Z tohoto principu vycházejí četné celostátní preventivní akce, jako je například péče o 

matky v těhotenství, ochrana malých dětí proti infekční dětské obrně a mnoho dalších. 

Součástí této preventivní péče je poradenství, které je určeno hlavně nastávajícím manželům a 

rodičům, u kterých se vyskytuje určitá vrozená dispozice, a kde je riziko, že by mohlo dojít 

k přenosu na potomka (Kábele, F., Kracík, J., 1982, str. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 (http://www.jus.cz/), dne 5.5.2009 v 16:25 
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2. Problémy v některých oblastech sociální integrace osob s tělesným 

postižením 

 

Vývoj společnosti a pokrok lékařské vědy umožňuje ve stále větší míře sociální 

integraci postižených lidí, ale na druhé straně existuje ještě mnoho překážek tohoto procesu, 

který je nemyslitelný bez účinného zapojení celé společnosti. 

Ve společenské rovině jde o připravenost všech občanů na soužití s handicapovanými 

jedinci. Nikdo by neměl podléhat mylným představám a nevhodnému chování k takovým 

lidem. Každý by měl být připraven na vzájemnou spolupráci a pomoc. Na vzájemné 

respektování a podporu těch, kteří mají díky svému postižení ve společnosti určitý handicap. 

Je potřeba, aby se zdraví lidé seznamovali se životem zdravotně postižených jedinců, s jejich 

problémy, přáními a zájmy. 

V profesní rovině se jedná o změny, které se týkají sociální práce a zdravotně – 

sociální péče. Dochází k omezování velkých ústavů, kde žijí zdravotně postižení a namísto 

toho se upřednostňuje, aby o jedince pečovala rodina nebo aby pobývali ve stacionářích a 

specifických komunitách. To vše ale klade velké nároky na počet a kvalitu znalostí a 

dovedností sociálních pracovníků, vychovatelů, asistentů a speciálních pedagogů. „Tento 

trend musí vyprovokovat podporu resortu práce a sociálních věcí i resortu školství těm 

vzdělávacím institucím, které koncipují a realizují učební, resp. výcvikové programy pro 

profesní přípravu pracovníků pro rodinnou, terénní i alternativní sociální práci a 

pedagogickou činnost i asistenční služby“ (Novosad, L., 1997, str. 35).  

Existuje více názorů na sociální integraci postižených lidí, ale shodují se v základních 

otázkách a to, že všem má být umožněno:  

 

- žít ve společnosti jako rovnoprávní občané, 

- uplatňovat v ní své vlastní schopnosti, 

- aktivně utvářet vlastní prostředí, 

- plnit svou aktivní úlohu v tomto prostředí,  

- sdílet určitou odpovědnost v rámci daného sociálního organizmu. 

                                                                                           (Vysokajová, M., 2000, str. 84)  

 

Tyto zásady jsou však v praxi běžně porušovány. K tomu dochází například v oblastech 

přístupnosti prostředí a služeb.  
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� Oblast přístupnosti prostředí 

 

Tato oblast představuje pro tělesně postižené, zejména pro lidi nucené používat 

invalidní vozík značné problémy, protože existuje mnoho bariér, které postižený nemůže bez 

cizí pomoci překonat. Jedná se o přístupy do budov, domů, a bytů, o dopravní prostředky a 

celkově o prostředí, které nás obklopuje. Tyto bariéry zabraňují lidem na vozíčku zapojit se 

do společenského života a znemožňují jim samostatný pohyb. Díky těmto bariérám mají 

ztíženu situaci pro vzdělávání, zaměstnání, obstarávání svých osobních potřeb a řadu dalších 

činností. V této oblasti by měla napomoci vyhláška č. 174/1994, která je součástí stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb., podle které by mělo docházet k odstraňování architektonických bariér. 

Udává požadavky, které zabezpečují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Mnoho staveb, ale ani přes platnost vyhlášky těmto požadavkům neodpovídá. A u 

staveb, které již jsou postaveny a nemají bezbariérový přístup, záleží pouze na majiteli, zda 

tento přístup zajistí. 

 V oblasti bydlení je vozíčkářům poskytován příspěvek na úpravu bytu. Jedná se hlavně 

o úpravy dveří, instalaci výtahů a plošin, úpravy koupelen, záchodů a celkově domácího 

prostředí. Na tyto úpravy poskytuje obecní úřad dané obce příspěvek na úpravu bytu (§ 34 

vyhlášky č. 182/1991 Sb.) ve výši 70% nákladů, nejvýše ale 50 000 Kč nebo 100 000 Kč 

pokud jsou úpravy spojené s instalací výtahu za situace, kdy nemůže být použita schodišťová 

plošina.  

V oblasti dopravy se situace pomalu zlepšuje tím, že jsou do provozu zařazovány 

nízkopodlažní vozy, ale přesto jsou vozíčkáři mnohdy odkázáni na individuální dopravu. 

V tomto případě mají nárok na příspěvek na individuální dopravu, který poskytuje obecní 

úřad a to ve výši 6 500 Kč na období jednoho kalendářního roku. Dále mají právo na 

příspěvek na zakoupení motorového vozidla a na příspěvek na celkovou opravu motorového 

vozidla. Tento příspěvek je poskytován podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 35., který činí 

nejvýše 100 000 Kč. Podle tohoto zákona jsou tělesně postiženým poskytovány i další dávky 

jako: 
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- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, 

- příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, 

- příspěvek na provoz motorového vozidla, 

- příspěvek na individuální dopravu,  

- příspěvek na úhradu za užívání garáže aj. 

 

� Oblast služeb 

 „Konkrétním výstupem určité sociální politiky jsou sociální služby, které představují 

poměrně širokou škálu podpor, opatření a pomoci, jež vychází z nutnosti řešit svízelné životní 

situace lidí s postižením“ (Novosad, L., 2000, str. 29). Velmi zásadním opatřením pro 

samostatnější život lidí na vozíčku je zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, který 

vstoupil v platnost 1.1.2007. Od tohoto roku je také nově zaveden příspěvek na péči, který je 

vyplácen přímo tělesně postiženým. Tělesně postižení občané si sami mohou rozhodnout, 

jakou službu si za tento příspěvek zvolí. Příspěvek na péči je podle zákona rozdělen do 4 

skupin, a to podle míry závislosti na jiné osobě. 

         

 do 18 let věku nad 18 let věku  

Stupeň I (lehká závislost)    3 000 Kč   2 000 Kč 

StupeňII (středně těžká  závislost)   5 000 Kč   4 000 Kč 

Stupeň III (těžká závislost)    9 000 Kč   8 000 Kč 

Stupeň IV (úplná závislost) 11 000 Kč 11 000 Kč 

 

Lidé s tělesným postižením si tedy mohou sami vybrat způsob péče, který jim bude 

vyhovovat. Mezi tyto služby patří ústavní péče, stacionáře, hospicová centra, domácí péče, 

osobní asistence, a další. Velmi využívanou službou je v dnešní době osobní asistence. 
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Osobní asistence – počátky služeb osobní asistence souvisejí s hnutím Independent 

Living. Toto hnutí vzniklo na univerzitě v Kalifornii, kde bylo založeno Edem Robertsem a 

jeho přáteli. Tito přátelé byli právě lidé a studenti na vozíčku. „Motivem spojujícím nezávislý 

život s osobní asistencí je nezávislost, samostatnost každého jedince. Neznamená to však, že 

člověk s těžkým handicapem může žít sám, nýbrž že má možnost rozhodovat o vlastním životě 

a samozřejmě také za něj převzít odpovědnost“ (Novosad, L., 1997, str. 31). Osobní asistenti 

pomáhají lidem na vozíčku v oblastech a činnostech, které bez pomoci nezvládnou. Přitom 

nemusí být umístěni nikde v domově, ale mohou žít ve svém domácím prostředí a osobní 

asistenti k nim docházejí dle potřeb a domluvy s organizací, která tyto služby poskytuje. 

O praktických problémech souvisejících s činností osobních asistentů hovořil 

předseda Ostravské organizace vozíčkářů takto: 

„Osobní asistence jako osobní asistence a dejme tomu pečovatelská služba, kdyby se to 

dalo dohromady, tak pečovatelská služba je omezená dejme tomu když je řízena obvodem 

nebo takhle státní správou tak je prostě od 8 do 4 konec že, a teď by měla nastoupit osobní 

asistence, která funguje třeba jsou to Podané ruce nebo tady na Bydlovce sdružení zdravotně 

postižených Moravskoslezského kraje, snad to říkám dobře. Ti poskytují osobní asistenci, ale 

je tady problém pokud ta osobní asistence ten člověk chce dejme tomu pravidelně celý týden, 

celý měsíc, já nevím denně třeba 4 hodiny, tak o nic nejde v kuse denně 4 hodiny, tak jako se 

to dá nasmlouvat není to problém pro tu organizaci, ta organizace dává třeba i zvýhodněné 

dejme tomu bonusy, když ten člověk denně 8 hodin potřebuje tu péči, jako že potřebujou ti co 

berou těch 11 000 jako příspěvek na péči dejme tomu ten manžel je v práci takže tu dobu co je 

manžel v práci tak si najme klientka nebo ten klient si najme tu osobní asistenci ale jakmile 

nastanou trhačky jako trhané služby dejme tomu že by ten člověk nebo já bych chtěl jet do 

práce a ráno bych potřeboval oblíct hodinu dvě odpoledne hodinu dvě večer hodinu dvě, tak 

už je to problém, tady ta služba je nedostatková“.  

 

Z doslovného záznamu je patrné, že je upozorňováno na problém související s tím, že 

by osobní asistent měl docházet k postiženému podle jeho potřeby např. v ranních hodinách a 

pak tentýž asistent ve večerní době, tzv. trhaných směnách. Tento požadavek vysílající 

organizace není schopna zabezpečit.  
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Obdobný názor byl vysloven vedoucím poradenství Bez bariér Ostravské 

organizace vozíčkářů, který ve své odpovědi navíc uvedl kritický názor na činnost asistentů, 

které vysílá státní správa.  

 

 „Je to prostě je to problém i pro ty organizace nějakým způsobem zajistit i ty lidi, jo, 

protože oni musí držet ve stavu oni musí držet ve stavu vlastně toho člověka, který kterého má 

blokovaného a nemůže dvě hodiny ráno dělat a pak jít pryč a ona ho bude pořád platit ta 

organizace, to prostě nelze že. I ty dobrovolníci nebo i ti asistenti, kteří tohlencto provádějí, 

tak oni by se neuživili že, takhle prostě nemůžou pracovat, takže se to dělá tak že ten člověk co 

je na těch trhačkách tak má třeba víc klientů pokud to ti klienti snášejí jo, protože stává se že 

někteří klienti nesnášejí ty trhačky tak že vlastně ráno mu příde jeden člověk odpoledne mu 

příde jiný a večer jiný takže on prostě máme důvěru k těm lidem a zle si je problém je problém 

si zvyknout na více lidí no. On jim nedůvěřuje já nevím že ho třeba okradou a tak dále jo tak 

jako lidi jsou různí takže ten člověk s tím jsou problémy no. I pro ty organizace finančně 

prostě to pokrýt každá volná hodina že kdy ten člověk nepracuje jsou vydané finanční prachy, 

které by se mohli jinak použít a hlavně ta osobní asistence je to pořád taková popelka jo, 

protože když jde, když jdou ze státní správy když jdou prachy a kraj v současné době je garant 

a hlídá kvalitu standard kvality poskytování služeb tak on vlastně do budoucna to tak vypadá, 

že bude rozdělovat peníze. To znamená že v prvé řadě, logicky uspokojí v prvé řadě svoje 

domovy důchodců a ústavy sociální péče, prostě co mu, to jsou věci které mu stát dal pod něj, 

takže on vlastně logicky půjde tohlencto. Pak města obce svoje pečovatelské služby no a ty 

drobky zbydou na tady ty organizace, které poskytujou dejme tomu v mnoha případech daleko 

kvalitněji tu službu než tady ty státní tadyta státní správa která jako ta pečovatelská služba to 

někdy jsou zkostnatělé služby a zkostnatělé myšlení a vůbec to není pružné a vůbec se 

nepřizpůsobujou tomu klientovi, jo. Přijdou mu já nevím umýt okna a rychle pryč jo nakoupit 

a rychle pryč“. 

 

 Tělesně postižený člověk má tedy buď trvale vybraného svého asistenta, který s ním 

třeba i dlouhodobě žije nebo si jej zajišťuje prostřednictvím agentury, která mu posílá 

asistenta, konajícího službu. 

 

„ Kritériem relevantnosti asistenční pomoci jsou dvě kritéria:  

- klient by nemohl bez asistence v domácím prostředí existovat a musel by být v nějakém 

pobytovém zařízení. 
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- klient je schopen požadovanou pomoc specifikovat, profilovat a organizovat tak, aby 

asistence respektovala jeho potřeby a zároveň zohledňovala ekonomické nakládání s časem i 

mzdou asistenta. Uživatel zásadně sám určuje, co pro něho nebo za něho bude asistent dělat“ 

(Novosad, L., 1997, str. 31-32). 
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3. Úloha státu, nevládních neziskových organizací a dalších subjektů 

při řešení problémů zdravotně, zejména tělesně postižených občanů 

 

Zdravotní postižení včetně tělesného postižení představuje významnou sociální oblast, 

v níž došlo v období po roce 1990 ke značným změnám. Tyto změny vycházejí z liberálního 

pojetí sociální politiky a akcentují posílení možností příjemců sociální péče rozhodovat ve 

větší míře o využití a způsobu čerpání. Došlo také k posílení nárokovosti práva na sociální 

péči. Uplatňuje se systém státní sociální podpory a pomoci založený na dotacích státu krajům, 

obcím i nevládním organizacím. 

 

 

3.1 K úloze státu 

 

Česká republika se řadí k státům, které si uvědomují zvýšenou odpovědnost za 

odstraňování bariér, které brání občanům se zdravotním, respektive tělesným postižením 

v plnohodnotné účasti na životě společnosti. Respektuje přijaté mezinárodní dokumenty, jako 

je „Deklarace práv zdravotně postižených osob“, která byla vyhlášena Valným shromážděním 

OSN v roce 1975, „Chartu základních sociálních práv pracovníků“ vyhlášenou státy 

Evropských společenství, „Chartu práv tělesně postižených“ (viz. Příloha č.1) a dalších 

mezinárodně platných dokumentů. 

Od roku 1990 bylo přijato několik dokumentů státu. V roce 1992 to byl Národní plán 

pomoci zdravotně postiženým občanům, jehož hlavním cílem bylo odstranění nejzávažnějších 

případů diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory občanů se zdravotním 

postižením. V roce 1998 vláda přijala Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se 

zdravotním postižením. 

Několikrát hodnotila jeho plnění a v roce 2004 konstatovala, že bylo splněno 96% 

z přijatých 83 opatření. Přijala střednědobou koncepci a zavázala členy vlády jejím plněním. 

Z této koncepce byl zpracován a vládou ČR přijat v roce 2005 „Národní plán podpory a 

integrace občanů se zdravotním postižením“ na období let 2006-2009, který byl aktualizovaný 

v letech 2007 a 2008.6 

Řeší problémy vzdělávání a školství, sociální zabezpečení, tj. sociální pojištění, sociální 

služby a dávky pro občany se zdravotním postižením, zaměstnanost a zaměstnávání, 

                                                 
6 (http://www.nrzp.cz/narodni-plan-vyrovnavani-prilezitosti/), dne 9.5.2009 v 16:20 
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zdravotnictví, přístupnost prostředí, přístup k informacím a kulturnímu dědictví, prevenci 

diskriminace občanů se zdravotním postižením, participaci občanů se zdravotním postižením 

a jejich organizaci ve správě veřejných záležitostí, koordinaci a monitorování plnění 

Národního plánu a finanční dopady jednotlivých opatření. 

Vláda ČR zřídila již v roce 1991 „Vládní výbor pro zdravotně postižené občany“7, který 

je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády pro problematiku podpory 

zdravotně postižených občanů. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí 

pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Na jeho činnosti se 

podílejí i zástupci postižených občanů. 

Sekretariát vládního výboru administruje Národní rozvojový program mobility, přijímá 

a hodnotí opatření zahrnující odstraňování bariér pro tělesně postižené v budovách státních a 

veřejných institucí a zpřístupňování dopravy. Zabývá se také dotačním programem „Podpory 

veřejných účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených“. Konkrétními 

otázkami se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Z uvedeného vyplývá, že zdravotně postiženým je na úrovni státu věnovaná značná 

pozornost. I když bylo vykonáno mnoho prospěšného, byla splněna řada úkolů a vytyčených 

cílů, přesto nadále zůstává v této oblasti činnosti ještě mnoho problémů, které se bez zásahu a 

řízení státu nemohou splnit.8  

 

 

3.2 K úloze nevládních (nestátních) neziskových organizací   

 

Nevládní nezisková organizace je organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, 

která není zřizována státem a je tedy na státu nezávislá. Jde o občanský sektor, který sleduje 

obecný prospěch dobročinnosti a často supluje aktivity státu v různých oblastech, jako 

například v oblasti právní, ekologické a také v oblasti řízení problémů zdravotně či tělesně 

postižených občanů. 

 

K nevládním neziskovým organizacím patří: 

 

- Občanské sdružení, které je upraveno zákonem č. 83/1990 Sb. Je definováno jako 

organizace lidí spojených společných zájmem, kteří  pro  podporu tohoto  zájmu  považují  za      
                                                 
7 (http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo-17734), dne 9.5.2009 v 17:30 
8 (Usnesení vlády ČR ze dne 17.8.2005 č. 1004. ISBN 80-86734-66-8), dne 9.5.2009 v 18:20 
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vhodné, užitečné a praktické sdružovat svoje aktivity a svůj majetek. Členy tohoto sdružení 

mohou být fyzické i právnické osoby. Rozhodují formou hlasování členů nebo zvolených 

orgánů. K založení sdružení se ustavuje 3 členný přípravný výbor. V oblasti pomoci 

zdravotně postiženým občanům, včetně dětí působí v ČR množství občanských sdružení. 

Například to je Sdružení zdravotně postižených ČR, Česká společnost diabetiků, Česká unie 

neslyšících ČR, Společnost E (epilepsie), Svaz postižených civilizačními chorobami, Česká 

unie nevidomých a slabozrakých, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým a mnoho dalších. 

V Moravskoslezském kraji to je například Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje a města Ostravy, Česká společnost pro duševní zdraví se sídlem 

v Ostravě, Čtyřlístek – občanské sdružení rodin s handicapovanými dětmi v Bohumíně 

zabývající se zejména volným časem, Sdružení CHEWAL v Bystřici nad Olzou zabývající se 

hipoterapií a mnoho dalších. 

 

 

- Obecně prospěšná společnost (o.p.s.), se zřizuje podle zákona č. 248/1995 Sb. Jejím 

účelem je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Obecně 

prospěšná společnost (o.p.s.) vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností 

vedeným příslušným soudem. Zakladateli o.p.s. mohou být fyzické i právnické osoby. Obecně 

prospěšná společnost, může vlastním jménem podnikat v rámci tzv. doplňkové činnosti, 

případný zisk musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla 

obecně prospěšná společnost založena. Ke konci roku 2003 bylo v ČR registrováno přes 900 

obecně prospěšných společností. Mnoho z nich se zabývá řešením problémů zdravotně 

postižených osob. Například Nejsi sám – YOU ARE NOT ALONE, o.p.s. pomáhá dětem 

z dětských domovů, mentálně postiženým lidem, Podaná ruka, o.p.s., se zabývá prevencí 

úrazů dětí, organizuje Dětské dny bez úrazů, podílí se na televizních pořadech, organizuje 

akce v mateřských i základních školách apod. Obecně prospěšná společnost Energie 

v Meziboří poskytuje služby duševně nemocným a zdravotně postiženým občanům a 

podporuje jejich integraci do běžného života. Významnou i zajímavou činnost vyvíjí 

Pomocné tlapky, o.p.s. s celostátní působností, která vychovává a vycvičuje asistenční psy pro 

nevidomé. Od r. 2001 předala již 75 vycvičených asistenčních psů nevidomým.  

V Moravskoslezském kraji rozvíjí svou činnost Toxon Morava, o.p.s. v Novém Jičíně, 

která se orientuje na toxikologii a onkologii. Ze získaných prostředků vybudovala 

onkologické centrum v Novém Jičíně. Jde o denní stacionář s monitory vitálních funkcí, 

infuzními pumpami apod. V Ostravě působí obecně prospěšná společnost Dlaň životu, která 
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se orientuje na sociální služby zdravotně postižených. Ve městě pracuje také Tyflo Centrum 

ČR – Ostrava, o.p.s., která se orientuje na sociální služby pro nevidomé.  

 

- Nadace a nadační fondy. Jsou zakládány podle zákona č. 227/1997 Sb.  Jejich 

posláním je podle současného českého práva účelové sdružení majetku zakladatelem či 

zakladateli k dosahování obecně prospěšných cílů. Účel nadace je obsažený v nadační listině 

a nesmí být měněn. 

V České republice vznikaly nadace po roce 1990 ve velké míře. V roce 2007 existovalo 

přes 400 nadací. Některé z nadací a nadačních fondů se orientují na pomoc zdravotně 

postiženým občanům.  

Mezi známé nadace patří nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle. Jejím posláním je 

mimo jiné pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem. Nadační jmění se 

pohybuje ve výši přes 65 miliónů Kč. Velmi záslužnou činnost zabezpečuje Nadace pro 

Transplantaci kostní dřeně, Nadace naše dítě, která dotuje řadu institucí a zařízení, které 

pečují o postižené osoby. Obdobnou činnost zabezpečuje Nadace Leontýnka a mnoho dalších.  

V Moravskoslezském kraji rozvíjejí činnost nadační fondy Čtyřlístek v Havířově, 

APEIRON v Ostravě, Dítě a ovzduší v Karviné aj. 

 

- Církev a náboženská společnost, které jsou upraveny zákonem č. 3/2002 Sb.. Jde o 

„dobrovolná společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými 

obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo 

soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní 

služby“.9   

Tato forma patřící k nevládním neziskovým organizacím je uvedena pro úplnost, i když 

orientace náboženských společností na postižené občany není dominující oblastí aktivit.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 (http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost), 
dne 10.5.2009 v 10:20 
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3.3 Působení ostatních subjektů v oblasti zdravotně, zejména  tělesně 

postižených osob 

 

Významným subjektem, který působí v oblasti zdravotně, zejména tělesně postižených 

osob jsou zaměstnavatelé.  

Ti mají určitá práva i povinnosti vůči zdravotně postiženým osobám. Vycházejí 

z paragrafů 79 až 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jsou povinni přizpůsobovat 

pracovní místa a pracovní podmínky osobám zdravotně postiženým a vyhrazovat jim pracovní 

místa. Musí spolupracovat s úřady práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci 

zaměstnávaných osob se zdravotním postižením a také evidenci pracovních míst pro tyto 

osoby.  

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni 

zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pokud je organizace nezaměstnává, může to 

vyvážit tzv. náhradním plněním, například odběrem zboží od firem, které zaměstnávají více 

než 50% se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou 

zdravotně postiženi. Překračuje-li zaměstnavatel uvedená 4%, může obdržet od státu 

příspěvek na podporu zaměstnávání osob zdravotně postižených podle novely ustanovení § 78 

zákona č. 435/2004 Sb., a to zákonem č. 382/2008 Sb. a č. 479/2008 Sb., které nabyly 

účinnosti od 1. ledna 2009. Příspěvek se poskytuje ve výši skutečně vynaložených mzdových 

nákladů na zaměstnance, který je osobou zdravotně postiženou nebo těžce zdravotně 

postiženou včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nejvýše však 8 000 Kč měsíčně. 

Zaměstnavatel nemá nárok na příspěvek, je-li dlužníkem, má-li daňové nedoplatky či 

nedoplatky na pojistném.  

Pokud zaměstnavatel zaměstnává více, než 50% občanů se změněnou pracovní 

schopností obdrží dotaci a návratné finanční výpomoci. Dotace je určena na stavební akce, 

rekonstrukce, pořízení strojů a technologických zařízení a na užitková vozidla. Může být 

poskytnuta do výše 70% pořizovací ceny hmotného investičního majetku. U dopravních 

prostředků do výše 50%. 

Návratné finanční výpomoci lze poskytnout na provozní náklady neinvestičního 

charakteru, pokud se týkají přímo výrobního programu a mají přímý vliv na zvyšování či 

udržení zaměstnanosti občanů zdravotně postižených a těžce zdravotně postižených.  
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Tyto výpomoci se poskytují bezúročně maximálně na dva roky při dodržení 

stanovených zásad zaměstnavatelem.10  

Současná právní úprava je předpokladem k řešení problémů zdravotně postižených 

nejen v oblasti zaměstnanecké, ale také v oblasti důchodových nároků invalidních občanů, 

v oblasti státní sociální podpory zdravotního pojištění a zdravotní péče, v oblasti poplatků, 

odstraňování architektonických bariér, přepravy tělesně postižených osob, úprav silničního 

provozu pro zdravotně postižené, jejich parkování apod. 

Život přináší mnohé komplikace zdravotně postiženým lidem a je jen otázkou postojů 

společnosti, orgánů, úřadů, institucí jak budou nápomocné zdravotně postiženým překonávat 

mnohé překážky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (http://portal.mpsv.cz/sz/local/ot_info), dne 10.5.2009 v 13:30 
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4. Ostravská organizace vozíčkářů (OOV) a její projekty 

 

Tato organizace je nevládní neziskovou organizací, která byla založena v roce 1997. 

Jako občanské sdružení občanů s těžkým tělesným postižením, kteří se pohybují pomocí 

invalidních vozíků. Zahrnuje dále jejich přátele, členy rodiny i další občany, kteří jim chtějí 

nějakým způsobem pomoci, a kteří žijí v Ostravě a blízkém okolí. V Ostravě je zaevidováno 

okolo 2 000 osob se zdravotním postižením, a z toho nemalé procento tvoří vozíčkáři.11 Členy 

tohoto sdružení mohou být fyzické osoby, které jsou starší 15 let a osoby právnické. K tomu, 

aby se člověk stal členem, stačí vyplnit členskou přihlášku a zaplatit členský příspěvek ve 

výši 100,- Kč vždy ze začátku roku. Správní rada a její předsednictvo je sestaveno 

z vozíčkářů.  

 

O významu vzniku organizace uvedl předseda OOV toto: 

„A vznikla taky vlastně, protože kdysik byli tělesně postižení sdružováni do svazu 

invalidů a byli sdružováni tak, že byli sdružováni vlastně s berličkářema, to znamená že 

s chodícíma s chodícím postižením a na vozíčkáře, vozíčkáři je prostě obtížná větev o které se 

musí daleko víc starat s odstraňováním bariér a tak dále se vším všudy a ten svaz invalidů na 

tohlensto jaksi nebral zřetel, takže vznikla vznikla jako, první to chtěl svaz invalidů pod sebou 

držet, a ale to bylo neúnosné, protože naše specifické potřeby prostě nás donutily založit 

tadyto sdružení“. 

 

Uvedený doslovný citát z rozhovoru o činnosti této organizace naznačuje nutnost řešení 

problémů tělesně postižených, upoutaných na invalidní vozík a hodnotí, že dřívější začlenění 

pod Svaz invalidů nebylo odpovídajícím řešením.  

 

Jednou z prvních nosných idejí tohoto sdružení bylo zajistit vozíčkářům bezbariérovou 

dopravu po Ostravě. Organizace vozíčkářů proto v roce 1999 zřídila a uvedla do provozu 

alternativní dopravu imobilních osob (ALDIO) . K dopravě postupně přibyly další projekty, 

kterými jsou poradenství bez bariér, ozdravné a sportovní pobyty a vydávání  

severomoravského magazínu pro vozíčkáře (VOZKA) .  

 

 

                                                 
11 (http://www.vozickari-ostrava.cz/zakladni/pagezakl.htm), dne 28.4.2009 v 11:25 
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 4.1 Projekt alternativní dopravy imobilních osob (ALDIO) 

 

Motto: 

„Myšlenkou, provázející tuto dopravní službu, je zvýšení soběstačnosti postižených 

osob. Má umožnit rozšíření možnosti všem, kteří jsou odkázáni při dopravě na pomoc 

rodinných příslušníků, či známých, nebo nemají svá vlastní vozidla, nebo je z různých příčin 

nemohou používat, či pořídit. Nabízíme další alternativní možnost dopravy postiženým lidem 

tak, aby se jejich šance přibližovaly zdravým lidem.“12 

 

Dopravu ALDIO zřídila Ostravská organizace vozíčkářů. Zkušební provoz byl zahájen 

1.6.1999 a v červenci 1999 už doprava fungovala pravidelně nejdříve v Ostravě, pak v kraji a 

nyní i celé republice. Většinu finančních prostředků, které byly na zřízení potřeba, poskytl 

Magistrát města Ostravy. 

 

Předseda OOV uvedl: 

 „Podařilo se nám, je dotovaná samozřejmě je, podařilo se nám dostat do rozpočtu 

města Ostravy, kdy Ostrava z celkového toho rozpočtu, který potřebujeme na rok, aby to 

jezdilo, to je včetně řidiče a tak dále dává 60% zbytek je zbytek je něco od sponzorů nějaká 

reklama a úhrady uživatelů, kteří platí jízdné“. 

 

 Doprava ALDIO se snaží přispět ke zlepšení situace vozíčkářů v městské hromadné 

dopravě. Je určena těm vozíčkářům, kteří nevlastní automobil nebo jej nemohou používat ze 

zdravotních důvodů. Je poskytována i těm, kteří se ocitnou na vozíčku krátkodobě po nějakém 

úraze nebo nemoci. O zavedení této služby byla veřejnost informována periodiky Magistrátu a 

městských obvodů Ostravy a různými propagačními akcemi OOV.  

 Doprava ALDIO je provozována jedním vozem (Ford Transit), který je upravený pro 

převoz čtyř vozíčkářů a čtyř sedících. Doprava funguje tak, že na základě osobní či 

telefonické objednávky nebo objednávky e-mailem na určitý den a hodinu je vyslán Ford 

Transit k odvozu účastníka. Tyto objednávky zpracovávají dva dispečeři (vozíčkáři), tak aby 

bylo vozidlo co nejefektivněji využito. Provoz zajišťují dva řidiči, jeden je zaměstnán na plný 

a druhý na poloviční úvazek. Upřednostňovány jsou jízdy do škol, zaměstnání a k lékaři. O 

                                                 
12 (http://www.vozickari-ostrava.cz/aldio/pagealdio.htm), dne 2.5.2009 v 19:00  
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přednosti objednávek rozhodují dispečeři. Před jízdou klient zaplatí jízdné a řidič mu vydá 

doklad o úhradě. Klient po naložení je řidičem připoután. Řidič také poskytuje klientovi 

asistenci při překonávání architektonických bariér v nástupním i výstupním místě. 

  

Účastník tohoto programu OOV uvádí: 

 „Takže je to čtyři, je to vlastně celkem je to devět lidí i s řidičem, to znamená, že osm 

lze přepravit, čtyři vlastně sedící, jako chodící, kteří si sednou na sedadla a čtyři vozíčkáři, 

kteří se naloží hydraulickou plošinou, která vlastně je umístěna vzadu toho vozidla, kdy 

vlastně ty dveře toho kufru jakoby se otevřou a ta plošina se sklopí, najede na zem a nabere 

toho člověka, vytáhne ho nahoru a tam ho řidič připoutá a vlastně takovým způsobem 

přeprava je. Lze vlastně s tímto autem nacouvat dejme tomu když je zvýšené přízemí, tak 

vlastně ten poslední schod ta rovina je jakoby rovina s tím autem, takže se vlastně jen vyklopí 

ta plošina, ten člověk tam najede, takže ani po schodech se nemusí tahat. Po Ostravě, po 

Moravskoslezském kraji a po republice to je to je výhradně třeba odvoz do lázní nebo já 

nevím k vlaku nebo takto jo to je spíš, to jsou spíš nárazové věci, ale ty pravidelné přepravy ta 

ta kostra té dopravy slouží vlastně pro Ostravu a blízké okolí, Hlučín a tady prostě. Klient 

platí 50 korun za jednu cestu, to znamená 50 tam a 50 zpátky. Pro ty co vlastní automobil, ale 

využijí dopravu ALDIO dává 90 korun, protože má má už nějaký přepravní prostředek, který 

může použít. Takže tady tím způsobem zvýhodňujem ty lidi, kteří vůbec třeba finančně 

nedošáhnou na to auto nebo jsou třeba tak postiženi, že nemůžou se prostě přepravit jiným 

způsobem. Konkrétně teď v zimě není jiná alternativa, přes léto je alternativa nízkopodlažní 

tramvaje a autobusy, kde v místech kde je upravený taky ten nástupní ostrůvek“. 

 

Tato služba je provozována od pondělí do pátku, ale je možné po domluvě využít 

vozidlo i o víkendech a svátcích. Pracovní doba je od 6.00 do 16.00 hodin, ale opět se dá 

domluvit i mino pracovní dobu, za zvýšenou cenovou sazbu a se souhlasem řidiče. Pokud 

dispečer neurčí jiné pořadí, tak jsou klienti přepravováni podle pořadí přihlášení. Ale kvůli 

dispozici jednoho vozidla a omezeného počtu přepravovaných osob nejde uspokojit všechny 

zájemce. 

 

Předseda OOV říká toto: 

 „No tak ročně se přesouvá, teď jsem vlastně dělal nějakou statistiku pro magistrát. A 

ročně se přesouvá asi sto lidí dejme tomu na jiný termín, jo? Že prostě jeden den je jich hodně 
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tak se přesune na jiný den pokud je to teda možné, pokud to není možné, tak prostě nebo se ty 

lidi kumulují do toho auta tak, aby bylo efektivně využito i to auto“. 

V období od 1.1.-30.9.2007 bylo přepraveno 1 598 osob, s nimiž bylo najeto 31 560 km. 

Od účastníků bylo vybráno na úhradu 146 889 Kč.13 

 

 

Ceník služeb 14 

v rámci města Ostravy 

od 7:00 do 16:00 hodin   50,- Kč / osobu, pro zákazníky bez 

příspěvku 

od 7:00 do 16:00 hodin   90,- Kč / osobu, pro zákazníky s 
příspěvkem 

od 16:00 do  07:00 hodin               
   

10,- Kč / km     

 

Mimo město 

90,- Kč / osoba, nástup do vozidla 
+ 10,- Kč / km, počítají se km mimo město, a to cesta vozidla tam a zpět 
 

Ve dnech pracovního volna a o svátcích se platí navíc 17 Kč/km.   
 

 
 
Tento projekt se snaží zlepšit situaci vozíčkářů v Ostravě a díky němu se Ostrava 

zařadila mezi města s lepší možností dopravy pro občany tělesně postižené.  

 

 

 

 4.2 Projekt poradenství Bez bariér 

 

 Poradenství bez bariér je určeno tělesně postiženým, kteří jsou z Ostravy a jeho okolí. 

Tato služba je bezplatná a funguje od roku 2000. Založena byla kvůli vysoké poptávce členů 

organizace, ale i ostatních, kteří chtěli získat informace z legislativy, informace o 

architektonických bezbariérových úpravách, o zaměstnávání, o nabídce kompenzačních 

pomůcek a informace z dalších oblastí života tělesně postižených. 
                                                 
13(http://www.vozickari-ostrava.cz/aldio/pagealdio.htm), dne 4.5.2009 v 17:30 
14(http://www.vozickari-ostrava.cz/aldio/pagealdio.htm), dne 4.5.2009 v 17:50 
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Vedoucí poradenství Bez bariér OOV říká: 

„Obracejí se na nás vlastně i gymnázia a základní školy, vlastně poslední byla Poruba, 

kdy ten pan ředitel se obrátil na nás jako na poradenství bez bariér, abychom mu přišli do 

toho do té školy do toho gymplu, to myslím byla i základní škola se mi zdá, jakým způsobem 

by se dala ta škola upravit a zpřístupnit“. 

    

 

Poradenství OOV se orientuje zejména na: 

-  odstranění architektonických bariér, a na úpravy přirozeného prostředí těžce tělesně 

postižených, 

-  návrhy individuálního řešení architektonických a stavebních bezbariérových úprav, 

-  informace o vhodných a dostupných technologiích v přepravě postižených, 

-  informace a problematiku nízkopodlažních dopravních prostředků pro hromadnou 

dopravu a bezbariérové trasy, 

-  informace a poradenství o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách a jiné.15 

 

Tento projekt má hlavně sloužit rodičům dětí, které se narodí s tělesným postižením a 

lidem, kteří po úraze nebo nemoci jsou odkázáni na vozík a musí řešit jak upravit svůj byt 

nebo dům, jak se přepravovat a řešit nové životní situace. Důležité je, aby se organizace 

dověděla o daném vozíčkáři, který potřebuje tuto pomoc, v době kdy je ještě na rehabilitaci. 

Problémy nastávají již při vyřizování potřebných věcí k tomu, aby se mohlo s těmito 

úpravami vůbec začít.  

 

Člen OOV, který potřeboval tyto úpravy, uvádí tuto zkušenost:    

„Ale tady je problém s tím, že vlastně aby ten člověk to mohl vyřizovat musí mít průkaz 

ZTPT a tak dále a tak dále jo, pro ty úřady, aby vůbec oni potom na základě tady toho, že 

vydávají ty rozhodnutí“. 

 

 Tento projekt pomáhá také s radami při nákupu kompenzačních pomůcek a s dalšími 

záležitostmi, které představují pro vozíčkáře problém. V této oblasti OOV spolupracuje 

                                                 
15 (http://bariery.xf.cz/), dne 30.4.2009 v 13:40 
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s firmami, které jsou vozíčkářům doporučovány podle jejich potřeb a s nimiž jsou dobré 

zkušenosti.  

Vedoucí poradenství Bez bariér OOV uvedl: 

„No, my je to je to je těžko doporučit jo ty firmy, protože nikdy nevíte jak to je, ale 

informujeme o tom, které máme prověřené osobně, protože ty firmy se vlastně mění a nevíte 

jaký tam je management, přijde tam nový a je už situace úplně jiná. Každopádně vlastně 

s firmami se kterými nějakým způsobem jsme v kontaktu nebo spolupracujeme, tak máme 

banery na stránkách“. 

 

 V oblasti kompenzačních pomůcek a bezbariérových přístupů OOV doporučuje firmu 

Medicco, Meyra, Allmedica s.r.o. a jiné.    

 

 

 4.3 Projekt Ozdravné a sportovní pobyty 

 

Ostravská organizace vozíčkářů zabezpečuje také projekt Ozdravných a sportovních 

pobytů. Pro některé postižené je tento projekt jedinou možností, kdy se dostanou ze svého 

bytu do přírody, mezi lidi a prožijí čas zase jiným způsobem. Vozíčkáři mají možnost si na 

těchto pobytech vyzkoušet být mimo domácí prostředí a hlavně mezi dalšími vozíčkáři, se 

kterými si mohou vyměnit zkušenosti. Jedním z těchto organizovaných pobytů je rekondiční 

pobyt. 

 

 Vedoucí projektu Ozdravný pobyt OOV je charakterizuje takto:  

 „ Rekondiční pobyt to je vlastně týdenní akce kdy se snažíme zase vyhledat ty „čerstvé“ 

lidi, ty co přijdou a teď přijdou domů a mnohdy neví co s načatým životem, co s tou velkou 

změnou, takže tam na té rekondičce jsou starší vozíčkáři, kteří to nějakým způsobem vyřešili 

tu životní situaci a já nevím našli si práci, mají rodinu a tak dále, takže ten člověk v tady té 

komunitě zjistí, že to není úplně v pytli, a že se z toho dá nějak pokračovat“. 

 

Tento projekt „je ur čen jak pro osoby postižené od narození i čerstvě po úrazu, s 

kombinací různě těžkých postižení, pro osoby celoročně uzavřené ve svém bytě, neaktivní a 

psychicky labilní jednotlivce, tak i pro osoby aktivní, odkázané na ortopedický vozík již delší 
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dobu, např. sportující, nebo zapojené do pracovního procesu či jiných aktivit, kteří těm 

prvním mohou ukázat, že se dá žít i s těžkým handicapem naplno“.16  

 

Při výběru účastníků se zohledňuje především potřeba postižené osoby a také její přínos 

pro ostatní účastníky. Z předchozích pobytů získalo OOV tu zkušenost, že nelze na akci vzít 

pouze jen nováčky, ale že je důležité, aby tam byl někdo, kdo umí ostatní pobavit, kdo hraje 

na nějaký hudební nástroj, kdo umí něco zorganizovat. Na akci jezdí zhruba 45 účastníků, 

které doprovází zdravotní sestra, dva ošetřovatelé a čtyři fyzioterapeuti (ergoterapeuti), kteří 

zajišťují vozíčkářům po celý pobyt potřebnou péči. Fyzioterapeuty a ergoterapeuty vysílá na 

tyto pobyty Vyšší a střední zdravotní škola z Ostravy-Mariánských Hor. 

 

Vedoucí střediska Ozdravný pobyt OOV říká: 

 „My využíváme na ten rekondiční pobyt studentky ergoterapie při Ostravské univerzitě 

a tak dále já nevím Brána občanské sdružení oni se starají o kombinované vady dětí malých 

dětí no a oni vlastně berou rehabky jo jako studentky a studenty, kteří docházejí do těch rodin 

a seznamují se s tadytou problematikou jak chytnout dítě jakým způsobem, aby se do 

budoucna nebáli té rehabilitace, tady těch dětí nebo aby je nepoškodili, protože když je nějaká 

DMO spastická obrna, tak ten člověk to dítě je už od mládí těma spasmama různě 

pozkracované a tak dále takže, a jsou tam různé deformity a vlastně takže ty rehabky, budoucí 

rehabky se dejme tomu nebudou bát na to dítě šáhnout. Nebo budou vědět jak na něho 

šáhnout. Takže ta spolupráce je oboustranně výhodná jo, protože ten student není tak drahý a 

on dostane praxi a je to u nás taky vlastně během toho rekondičního pobytu, když ty 

ergoterapeutky jsou u nás tak vlastně my jim potom píšeme potvrzení o tom, že prodělaly 

týdenní praxi vlastně u nás, i ty zdravky vlastně. Tady jako s Ostravskou univerzitou je 

bezproblémová spolupráce. Myslím, že oboustranně výhodná celkem“. 

 

 Příprava tohoto projektu probíhá během celého roku. Zajišťuje se místo konání, termín, 

personál a finance. Docela dost času také zabere přesvědčování vozíčkářů, aby se tohoto 

pobytu vůbec zúčastnili, aby vyzkoušeli něco nového, dostali se na místo, kam se sami 

neodhodlají a seznámili se s novými lidmi, kteří jsou na tom podobně a vyměnili si s nimi  

své zkušenosti.  

                                                 
16 (http://www.vozickari-ostrava.cz/aktivity/pageaktc.htm), dne 1.5.2009 v 10:30 
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Doprava na ozdravné a sportovní pobyty je zajišťována službou ALDIO OOV. Někteří 

účastníci se dopraví vlastním automobilem. Cena, kterou účastníci zaplatí za tento pobyt je 

120 Kč na den a zbytek je financován OOV.  

Během tohoto pobytu se provádějí různá cvičení, která jsou prováděna pod dohledem 

přítomných fyzioterapeutů. Rehabilitační program je zaměřen na procvičení ztuhlých svalů, 

na uvolnění blokád páteře, na akupresuru a strečink svalů. Dále jsou také organizovány různé 

sportovní a společenské hry. Také je na programu výlet okolní krajinou, na kterém je zajištěn 

doprovod. Takový výlet je pro vozíčkáře novým zážitkem. Na tomto pobytu probíhají 

přednášky, na kterých se vozíčkáři mohou dozvědět nové informace a hlavně se poradit o 

věcech, které je zajímají.  

Další akce, které OOV pořádá, jsou různé společenské akce a sportovní rehabilitace. 

  

Společenské akce se pořádají několikrát během roku. K oblíbeným patří  ples OOV.  

 

Vedoucí střediska Ozdravný pobyt OOV je hodnotí takto: 

„No a poslední jsou takové ty společenské akce já nevím sportovní pobyty, víkendové a 

taky ples jsme měli, takže vlastně i ta i ta spolková činnost je pro ty lidi důležitá, protože 

dejme tomu letos po dlouhé zimě byli mnozí zavřeni doma že a najednou se setkali s kámošem 

v podstatě na plese, letos tam bylo asi zhruba 200 lidí jo takže tak to se scházejí lidi dejme 

tomu i z celé republiky přijíždějí i z Prahy, protože mají kámoše že, tak přijedou, on to vlastně 

klasický ples není, oni si spolu tak pokecají že, takže to není jako na klasickém plese kde je to 

spárované a tančí se“. 

 

Sportovní rehabilitace je organizována formou jednodenních akcí, kterých je nejméně 

6 do roka. Vozíčkáři si mohou vyzkoušet různé sporty, které jsou vhodné podle druhu 

postižení. „Projekt řeší neznalost vozíčkářů o možnostech sportování při každém druhu 

postižení a s tím související sportovní rehabilitace. Obsahuje ukázky sportovního vyžití i pro 

účastníky s minimální možností pohybu. Jeho význam je pro vozíčkáře neocenitelný v oblasti 

sportovní rehabilitace, zlepšování fyzické kondice a psychické odolnosti“.17 Tyto jednodenní 

akce se konají v ostravských bezbariérových tělocvičnách. Při těchto akcích je opět 

k dispozici několik dobrovolníků a dva sportovní instruktoři, také vozíčkáři, kteří mají v této 

oblasti zkušenosti a kteří se vozíčkářům během dne věnují. Na každém z těchto šesti setkání 

                                                 
17 (http://www.vozickari-ostrava.cz/aktivity/pageakt.htm), dne 2.5.2009 ve 14:05 
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se provozuje jiný druh sportu např. basketbal, florbal, stolní tenis, lukostřelba a další, které 

jsou zařazeny podle zájmu. OOV uvádí, že „velmi přínosná se jeví již několikaletá spolupráce 

Ostravské organizace vozíčkářů a Sportovního klubu Ostrava, který se věnuje převážně 

quadruragby, florbalu a atletice. Stejně tak i spolupráce se Sportovním klubem vozíčkářů 

Frýdek  Místek, jenž je zaměřen na basketbal. Setkání s těmito aktivními sportovci, z nichž 

mnozí jsou reprezentanti, pomůže v seznámení i s jinými sporty, jako jsou lyžování, 

parašutismus, vodní lyžování a jiné. V rámci této spolupráce byl umožněn start začátečníků - 

amatérů na mezinárodních turnajích“.18  

 

 

4.4  Projekt Severomoravský magazín pro vozíčkáře (VOZKA) 
 

 

Magazín VOZKA vychází od roku 1998. Je vydáván 4 krát ročně. Členové OOV jej 

dostávají zdarma, kdo však může zaplatit, přispěje částkou 150,-Kč.  

 

Předseda OOV uvádí: 

„VOZKA, to je občasník, Severomoravský občasník, který vychází cca čtyřikrát ročně 

ten taky vlastně vznikl z těch potřeb, kdy ti lidi nejsou absolutně informováni o zákonech, o 

dávkách, já nevím o možnostech rekreace a tak dále takže vlastně ten šéfredaktor Petr Dzido 

se snaží do tady toho vozky prostě nacpat v uvozovkách ty informace, aby ty lidi měli šanci se 

o tom nějakým způsobem dozvědět“. 

 

  Předseda OOV říká: 

„Ten časopis jsme dali, teda pan šéfredaktor Petr Dzido to dal tak, že vlastně třeba 

vozíčkář se posílá zdarma, ale naše filosofie je taková, že ten člověk, těch 150 korun není moc 

ročně jo a jde o to aby to ten člověk nehodil do koše jo ať to není vlastně zbytečná práce, já si 

myslím že těch 150 korun je vlastně nic a  je jisté, že aspoň to z té schránky člověk vytáhne“. 

  

Dále se posílá do knihoven, státním orgánům a sponzorům, kteří organizaci finančně 

přispívají. Organizace jej také využívá jako prostředek k oslovení firem, se kterými by chtěli 

spolupracovat. 

 

                                                 
18 (http://www.vozickari-ostrava.cz/aktivity/pageakt.htm), dne 2.5.2009 ve 14:25 
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Předseda OOV uvádí: 

 „P řípadně se pošle jako propagační materiál, já nevím subjektům, které chceme 

oslovit, když se účastníme nějakých výstav jako ne že to máme, no máme tam stáneček nebo 

třeba pultík, tak se vlastně nabízí starší ročníky, které vyjdou jo se třeba rozdají a takovým 

způsobem se snažíme rozšířit čitatele tohoto časopisu“. 

 

 Magazín „VOZKA“ se setkává s příznivými ohlasy nejen vozíčkářů, ale také jiných 

občanů. Na internetových stránkách Ostravské organizace vozíčkářů 19 lze přečíst hodnocení 

například Mgr. Lubomíra Krejčího z Brna, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 

(01/2006): „Udržte, prosím, za každou cenu stávající vazbu na lidi. Vozka je periodikum 

s celostátním významem a vztahem ke skutečně postiženým lidem – vozíčkářům. Začněte jej 

nabízet do všech krajů republiky, nutně musí mít úspěch.“   

Josef Lacko z Hrabyně, (12/2005) uvedl: „ Řadu let jsem odebíral jiný časopis pro 

vozíčkáře. Po prohlédnutí Vozky jsem mu dal přednost, protože je na vyšší úrovni a vždy 

v něm najdu to, co potřebuji, jak po stránce právní, kulturní, ze života vozíčkářů, bezbariérové 

ubytování atd. No prostě, tento magazín mě moc zaujal. První mé číslo mi věnovali na 

magistrátu města Opavy.“  

Ivana Javorská z Ostravy, (12/2005) píše: „Jsem moc ráda, že váš magazín existuje, a že 

se i tímto způsobem alespoň trošku bortí „vžité bariéry“ (žel nedobré) mezi lidmi nemající 

zkušenosti. Našla jsem v něm hodně užitečných rad a informací – mám totiž maminku 

upoutanou na lůžko a občasnou možností pohybu na vozíčku.“   

 

Magazín VOZKA se stal důležitým a potřebným programem Ostravské organizace 

vozíčkářů, všech postižených občanů města Ostravy.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 (http://www.vozickari-ostrava.cz/vozka/pagespo.htm), dne 2.5.2009 v 15:20 
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Závěr a náměty ke zkvalitnění života občanů se zdravotním postižením 

 

Problémy zdravotně nebo tělesně postižených lidí jsou a musí zůstat v pozornosti celé 

společnosti, protože tito lidé mají stejná práva na život, jako jiní zdraví občané. Všechny 

subjekty jsou nejen morálně povinny řešit jejich životní otázky. Stát svými legislativními 

normami i exekutivními rozhodnutími musí vytvářet předpoklady, aby všechny orgány, 

instituce, ale i nevládní neziskové organizace a další subjekty integrovaly všechny zdravotně 

postižené do aktivního sociálního a ekonomického života, aby jim zajišťovaly uplatňování 

všech občanských, politických, hospodářských, sociálních i kulturních práv. 

 

Bakalářská práce vychází v první a druhé části z charakteristiky zdravotního a tělesného 

postižení a naznačuje postoje společnosti k postiženým lidem v některých oblastech lidského 

konání. K nejzávažnějším problémům dochází v oblasti pracovní, vzdělávání, přístupnosti 

prostředí  a ve službách.  

 

Na formulované otázky, zda „ stát, nevládní a neziskové organizace a další subjekty 

pomáhají postiženým lidem plnohodnotně žít ve společnosti“ a „jak vnímají své postavení ve 

společnosti lidé upoutáni na vozík v jednotlivých oblastech života“,  lze na základě analýzy ve 

třetí a čtvrté části obecně odpovědět kladně, ale současně vzhledem k naznačeným 

nedostatkům, jak je popisují také představitelé i členové Ostravské organizace vozíčkářů 

existuje řada možností zkvalitnění této pomoci. Zejména vozíčkáři si dovedou představit 

účinnější řešení jejich problémů a důslednější humánní přístup k nim. 

 

Z jejich materiálů a zejména z osobních rozhovorů s nimi vyplynuly některé náměty, 

jejichž realizace by postiženým občanům, konkrétně v Ostravě, ulehčila jejich postavení ve 

společnosti. Doporučují: 

 

- Zkvalitnění systému právní pomoci a ochrany práv zdravotně postižených. Vycházejí 

z informací, že v zahraničí existují právní společnosti, jejichž členové se chtějí angažovat ve 

prospěch postižených lidí. 
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- Zvýšit účinnou podporu činnosti nevládních neziskových organizací ze strany státu i 

propagaci jejich aktivit v podnikatelských organizacích s cílem zvýšení sponzoringu a získání 

potřebných finančních prostředků pro vlastní aktivity. 

 

- Zjednodušení a zpružnění vyřizování záležitostí zdravotně postižených na příslušných 

úřadech a institucích, jako například při řešení bezbariérového bydlení, sociálních příspěvků 

apod. 

 

- Aktivnější přístup sociálních úřadů a sociálních pracovníků při řešení problémů a   

jejich častější účast přímo u postižených, zlepšit systém přidělování osobních asistentů 

postiženým v souladu s jejich potřebami. 

 

- Zkvalitnění spolupráce mezi rezortem zdravotnictví, sociální péče a školstvím, 

zejména při zařazování dětí a mládeže do vzdělávacího procesu s tím, aby byli včleňování 

především do běžných škol. 

 

- Rozšiřovat bezbariérový přístup pro tělesně postižené nejen ve státních úřadech a 

institucích, ale také ve školách, zdravotních zařízeních, společenských místnostech, kulturních 

zařízeních a zejména v dopravě místní i železniční. 

 

- Zkvalitnit kontrolu na dodržování přijatých právních norem u podnikatelských 

subjektů, aby nebyly zneužívány příspěvky a dotace státu do této oblasti. 

 

- Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a  podnikatelskými organizacemi 

zajišťovat prostředky k rozšiřování aktivit Ostravské organizace vozíčkářů zejména v oblasti 

vlastní přepravy osob, rekondičních pobytů, sportovních a kulturních akcí pro tělesně 

postižené, zejména vozíčkáře. 

 
Naše kulturně vyspělá společnost věnuje zdravotně postiženým vysokou pozornost, ale 

na žebříčku vyspělých zemí bude stoupat jen tehdy, budeme-li lidem, kteří to potřebují 

nejvíce, na blízku, vytvoříme-li pro ně rovnocenný životní prostor. 
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Resumé 

 

Bakalářská práce je zaměřena na postavení zdravotně a tělesně postižených osob, 

zejména vozíčkářů ve společnosti. Je koncipována do čtyř základních částí. 

 

 V prvních dvou částech je obecně charakterizováno zdravotní a tělesné postižení a 

jejich projevy v některých oblastech, zejména v oblasti pracovní, vzdělávání, přístupnosti 

prostředí a ve službách. Je zde nastíněna ochrana práv těchto osob a postoje společnosti 

k začleňování postižených osob do jejího života. Ve třetí části je hodnocena úloha státu, 

nevládních neziskových organizací i jiných subjektů při řešení problémů handicapovaných 

osob. V návazné čtvrté části je analyzována činnost Ostravské organizace vozíčkářů. 

Přibližuje čtyři projekty, které organizace prakticky realizuje a to projekt alternativní dopravy 

imobilních osob, projekt poradenství, ozdravných a sportovních pobytů a informací 

sdělovaných vozíčkářům ve vydávaném tištěném materiálu. 

 

Cílem práce bylo na základě této analýzy shrnout získané poznatky v námětech, které 

jsou v závěru práce uvedeny, jejichž praktická realizace by mohla přispět k vyššímu začlenění 

postižených do společnosti, ke zkvalitnění jejich života a k možnosti dosáhnout rovná práva a  

odpovídající seberealizaci. 

 

 

 

Summary 

 

 
The study is focused on position of handicapped and disabled people, particularly 

wheelchair invalids, in the society and consists of four basic parts. 

 

 The first two parts generally characterize ailments and invalidity and the way how they 

are felt in some spheres, especially in the spheres of work, education, accessibility of services, 

and accessibility within the environs of disabled people. It considers protection of rights of 

these people and approach of the society to their integration. The third part assesses the role of 

the state, non-governmental, non-profit organizations and other subjects solving problems of 
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the handicapped people. The fourth part subsequently analyzes activities of an organization of 

wheelchair invalids in Ostrava. It shows four projects implemented in practice by this 

organization, i.e. the project on alternative transport of immobile people, the advisory project, 

the project on curative and sportive stays, and on information reported to wheelchair invalids 

through released print. 

 

Based on this analysis, the study aims to summarize the gained information and to 

suggest ideas, which are mentioned at the end of the study and practical implementation of 

which could help to achieve better integration of disabled people into the society, to improve 

their life and to provide them with equal rights and relevant self-realization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Seznam použitých zkratek  

 

aj.              a jiné  

ALDIO      Alternativní doprava imobilních osob           

apod.         a podobně 

atd.            a tak dále 

ČR             Česká republika 

ICIDH       Mezinárodní klasifikace vad, postižení a znevýhodnění 

OOV         Ostravská organizace vozíčkářů 

o.p.s.         Obecně prospěšná společnost 

tj.               to je 

VOZKA    Severomoravský magazín pro vozíčkáře 

WHO        Světová zdravotnická organizace 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

CHARTA PRÁV T ĚLESNĚ POSTIŽENÝCH  

 

Preambule 

Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, 

Všeobecného prohlášení o lidských právech, Evropské konvence lidských práv a 

Všeobecného zákona o tělesně postižených, vydaného v Paříži v roce 1975. 

V souladu s těmito dokumenty má každá tělesně postižená osoba stejná práva a 

povinnosti jako kdokoli jiný. Je tedy potřebné podporovat každou ekonomickou a sociální 

politiku, která k právům a povinnostem postižených osob přihlíží. 

Tělesné postižení vede k omezení pohybové aktivity a taková osoba se stává ve zvýšené 

míře závislou na okolním prostředí, na svých blízkých i na celé společnosti. Je proto 

povinností společnosti napomáhat při integraci těchto našich spoluobčanů do normálního 

života. Postižení mají plné právo na samostatný a nezávislý způsob života, jaký si sami zvolí. 

Mají právo začlenit se do společenského života, mají právo na splnění všech svých přání a 

tužeb. Těm, kteří chtějí žít v domovech s pečovatelskou službou, má být umožněno vybrat si 

kvalitní domov, kde by byla plně respektována jejich osobnost. Tělesně postižené osoby 

mohou využívat i soukromé domy či byty a společnost jim musí dát možnost je přizpůsobit 

pro pohodlný, nezávislý a bezpečný život. 

Odpovědné osoby, které rozhodují o výstavbě domů a bytů, stejně jako výstavbě 

veřejných komunikací, mají za povinnost vytvářet co nejpříznivější podmínky pro 

seberealizaci, bezpečnost a sebevědomí postižených osob. 

Článek 1 (způsob života) 

Každá tělesně postižená osoba má právo na nezávislý výběr způsobu života a místa, kde 

chce žít. 

Článek 2 (rodina a okolí) 

Jako každá lidská bytost, tak i tělesně postižená osoba chce milovat a být milována. Má 

plné právo založit vlastní rodinu, rozvíjet ji a zachovávat a působit na rozvoj rodinných a 

přátelských vztahů. 

Článek 3 (právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc) 
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Každá tělesně postižená osoba má právo na kvalitní a kvalifikovanou pomoc. Přátelský 

vztah mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, musí být založen na 

vzájemném respektu, důvěře a úctě. 

Článek 4 (právo na lékařskou péči) 

Postižená osoba má právo na výběr lékaře, který má pečovat o její zdraví. Má právo na 

pravidelnou informaci a osobní zdravotní situaci a má právo podílet se na všech 

rozhodováních o sobě. 

Článek 5 (bydlení a okolí) 

Postižená osoba má plné právo sama se rozhodnout žít a bydlet v místě, odpovídajícím 

jejím požadavkům a potřebám. 

Článek 6 (právo na technickou pomoc) 

Tělesně postižená osoba má právo na úplné financování technického vybavení a pomoci 

nutné pro nezávislý život. 

Článek 7 (účast na společenském životě) 

Tělesně postiženým osobám musí být umožněna komunikace, pohyb a přístup ke 

společnosti, vzdělání, úřadům, ekonomickým a profesním aktivitám i k aktivitám ve volném 

čase a ve sportu. 

Článek 8 

Každá tělesně postižená osoba má právo na dostatečný příjem pro zajištění svého 

pohodlí a spokojeného života. 

Závěr 

Tělesně postižené osoby, asociace, sdružení a svazy by měly sjednotit své úsilí pro 

zlepšení vzájemného poznávání a pro to, aby se lépe domohly zajištění svých základních 

lidských práv, kterými jsou: 

• právo být odlišný; 

• právo na důstojný a odpovídající způsob života; 

• právo na integraci do společnosti; 

• právo na svůj názor a na jeho splnění; 

• právo na rovnoprávné občanství a na nezávislý výběr způsobu života i místa, 

kde chce žít. 
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