
  



 

Výroční zpráva za rok 2019 

  

Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, obecně 
prospěšná společnost 

  

 Určeno pro jednání správní rady Koordinačního a informačního střediska pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory jako v pořadí 2. výroční zpráva, a to za rok 2009. 

V úvodu děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na aktivitách v roce 2009 a přispěli 
k úspěšnému rozjezdu naší obecně prospěšné společnosti. 

Naše historie je velmi krátká – oficiální registrace byla provedena na počátku roku 2008 a po počátečních 
nesmělých krůčcích jsme v rámci veřejné soutěže byli pověřeni vybudováním informačních středisek pro 



osoby se zdravotním postižením v rámci digitalizace televizního vysílání ve Středočeském kraji. Vzhledem 

k úspěšnému zvládnutí činnosti 12 těchto středisek jsme ještě spolupracovali při obdobné činnosti, a to 
v Sušici. Na základě velmi dobře odvedené práce věříme v další pokroky v naší činnosti. 

V závěru roku 2009 jsme zrealizovali první akci v rámci bezbariérového cestování. Na základě tohoto 
putování jsme vydali studijní publikaci“Cestujeme bez barier“, resp. Cestujeme za pamětí. Tuto brožurku 
jsme vydali díky podpoře České rady pro oběti nacismu. 

  

                                                                             Marie Madejová 

  

  

Březen 2010 

                                   
 
 
Základní údaje 

Datum zápisu: 9. února 2008 

Název: 

Koordinační a informační středisko pro centra pomoci a mobility v 
Praze, o.p.s. 

Zapsáno: 9. února 2008 Vymazáno: 13. února 2010 

Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory, o.p.s.  
Zapsáno: 13. února 2010 

Sídlo: Praha 4, Pujmanové 1221, PSČ 140 00Zapsáno: 9. února 2008 

Identifikační číslo: 282 30 779Zapsáno: 9. února 2008 

Právní forma: 
Obecně prospěšná společnost  
Zapsáno: 9. února 2008 

Druh obecně prospěšných 
služeb: 

-  poskytování informací o možnostech občanů se zdravotním postižením, o formách začlenění občanů 
se zdravotním postižením do života společnosti 
Zapsáno: 9. února 2008-  organizace workshopů, seminářů k tématům vztahujících se k problematice 
občanů se zdravotním postižením 
Zapsáno: 9. února 2008-  zpracování podkladů a iniciativ k dalšímu jednání státních i nestátních 
institucí ke zkvalitnění života občanů se zdravotním postižením 
Zapsáno: 9. února 2008-  zpracování informací a dat v oblasti občanů se zdravotním postižením 
Zapsáno: 9. února 2008-  poradenská činnost pro občany se zdravotním postižením 
Zapsáno: 9. února 2008-  pomoc občanům se zdravotním postižením ve změněné životní situaci, 

východiska a možnosti k udržení životní úrovně, začlenění se do společnosti, zaměstnat se, 
osamostatnit se 
Zapsáno: 9. února 2008-  osvětová, informační a publikační činnost v oblasti problematiky občanů se 
zdravotním postižením 
Zapsáno: 9. února 2008-  koordinace stávajících center pomoci a mobility a podpora vzniku dalších 
center pomoci a mobility v ČR 
Zapsáno: 9. února 2008 

Doplňková činnost: 

-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Zapsáno: 13. února 2010 



Správní rada:   

předseda správní rady: 
JUDr. Marie Madejová, r. č. 565906/1199 
Praha 6, Na Hanspaulce 24, PSČ 160 00 
den vzniku funkce:  9. února 2008Zapsáno: 9. února 2008 

místopředseda správní rady: 

Ing. Jaroslav Dembinný, r. č. 560409/2318 
Český Těšín, Polní 36, PSČ 737 01 
den vzniku funkce:  9. února 2008 
den zániku funkce:  2. prosince 2009 
den vzniku členství ve správní radě:  9. února 2008 
den zániku členství:  2. prosince 2009 

Zapsáno: 9. února 2008 Vymazáno: 13. února 2010 

člen správní rady: 

Ing. Lenka Švajčáková, r. č. 825804/5158 
Dětmarovice 264, PSČ 735 71 
den vzniku funkce:  9. února 2008 
den zániku funkce:  3. listopadu 2008 

Zapsáno: 9. února 2008 Vymazáno: 21. listopadu 2008 

člen správní rady: 
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D., r. č. 660723/0916 
Praha 9, Černý Most, Hlaďova 672/4, PSČ 198 00 

den vzniku funkce:  3. listopadu 2008Zapsáno: 21. listopadu 2008 

člen správní rady: 

Ing. Jiřina Vecková, r. č. 505303/295 
Rakovník, Nad Tržištěm 2019, PSČ 269 01 
den vzniku členství ve správní radě:  2. prosince 2009Zapsáno: 13. 
února 2010 

a) s výjimkou případů sub b) zastupují členové správní rady 
společnost navenek samostatně 
b) v případě, že jde o nakládání s věcmi ve vlastnictví společnosti 
nebo uzavírání smluv s plněním nad 100.000,- Kč, jednají 
a podepisují vždy dva členové správní rady společně 
Zapsáno: 9. února 2008 

Zakladatel:   

JUDr. Marie Madejová, r.č. 565906/1199 
Praha 6, Na Hanspaulce 24, PSČ 160 00Zapsáno: 9. února 2008 
Ing. Jaroslav Dembinný, r. č. 560409/2318 
Český Těšín, Polní 36, PSČ 737 01Zapsáno: 9. února 2008 
Ing. Lenka Švajčáková, r. č. 825804/5158 
Dětmarovice 264, PSČ 735 71Zapsáno: 9. února 2008 

  

Informační střediska v rámci informační a komunikační kampaně při přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /Technický plán 
přechodu/ pod názvem „ Informační střediska pro osoby se zdravotním postižením – územní 
oblast Praha“ - Středočeský kraj 

  

            Při přípravě budování informačních středisek pro osoby se zdravotním postižením v územní 
oblasti Praha, resp. Středočeský kraj jsme vycházeli z Komplexní analýzy specifických skupin 
obyvatelstva, informací na webových stránkách www.digitalne.tv a www.ozp-digitalne.cz. Dále ze 
zkušeností z realizace I. etapy informační kampaně v hl. m. Praze.  Vycházeli jsme také z praktických 
zkušeností z činnosti prvního informačního střediska, které bylo provozováno v Centru pro zdravotně 
postižené v Praze 5. Pokračovali jsme ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. 

            Na počátku příprav jsme se pustili také do výpočtů, i když pro nás se jedná v této oblasti 
skutečně o podpůrné hledisko. V územní oblasti Praha žije cca 2.400 000 obyvatel z celé ČR, s tím, že 
počet obyvatel činí v ČR přes 10 000 000. To znamená, že v této oblasti žije cca 23% obyvatel z celé ČR. 

http://www.digitalne.tv/
http://www.ozp-digitalne.cz/


V územní oblasti Praha žije přibližně 475 000 lidí z naší cílové skupiny a procentuálně vyjádřeno cca 20 
%. 

            V návaznosti na zadávací dokumenty z Národní koordinační skupiny, na specifika cílové skupiny- 
osoby se zdravotním postižením, a v souvislosti s geografickými a demografickými zvláštnostmi jsme 
realizovali výše uvedenou aktivitu tak: 

Základním východiskem pro nás bylo to, že musíme oslovit osoby se zdravotním postižením 
prostřednictvím orgánů, organizací a dalších subjektů, které již dlouhodobě spolupracují se zdravotně 
postiženými a současně jsou tyto osoby zvyklé s těmito subjekty komunikovat. Při přípravě informační 
kampaně jsme naši aktivitu konzultovali s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením ČR. 

 Z toho důvodu jsme ve Středočeském kraji oslovili Centra pro zdravotně postižené a Centrum pro 
zdravotně postižené ve Zborovské ulici na Praze 5. Centrum pro zdravotně postižené v Praze 5 sehrálo 
významnou roli již v 1. etapě této aktivity v hl. Praze v dubnu 2009. Toto Centrum sehrálo významnou 
roli při organizování informačních seminářů. Kromě obsahového zajištění informačních seminářů přispělo 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha také organizačně a technicky k úspěšnému průběhu 
kampaně ve Středočeském kraji.  

Ve Středočeském kraji jsme spolupracovali s Centry pro zdravotně postižené v Benešově, Berouně, 
Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami, Praze-východ a západ. 

V Rudné u Prahy a v Kladně / celkem 12/ jsme spolupracovali se zástupci Krajské organizace Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých. 

Zástupci Center …byli na specializovaném semináři /11. 8. 2009, místo konání Zborovská 46, Praha 
5/ seznámeni  s informační kampaní  k digitalizaci a s úlohou těchto Center v rámci kampaně věnované 

OZP. Vzhledem ke zkušenostem všech pracovnic, zejména k jejich zkušenostem se spoluprací se 
zdravotně postiženými nebylo nutné zabývat se běžnou komunikací a bylo více prostoru pro seznámení 
se s technickými problémy digitalizace a s tím jak tuto drobnou techniku představit OZP, včetně 
doporučení jak s ní seznámit např. osobám neslyšící nebo nevidomé. Dále byli na tomto semináři 
podrobně seznámeni s variantami řešení případných problémů, s technikami zapojení a naladění set top-
boxů, s možnostmi napojení indukční smyčky atd. Součástí proškolení bylo také projednání základních 
pracovně právních otázek, organizace předávání informací, vybavení Center … technickými pomůckami 
atd. Dvě informační střediska jsme vzhledem k charakteru jejich činnosti, jednalo se o IS Praha-západ a 
Praha-východ, nevybavili technikou. Informace jsme šířili prostřednictvím vyzkoušených informačních 
toků tak jak doposud na pečovatelskou služba v obcích a na obecní úřady. V oblasti Prahy – západ jsme 
využili navíc sítě organizací Krajské organizace neslyšících a nedoslýchavých s tím, že zde výraznou roli 

měla p. Radilová. Podle smluvního ujednání byly informace poskytovány v Centrech… dvakrát týdně vždy 
po třech hodinách nebo dle potřeb. Například základní informace o informační kampani pro OZP byly 
předávány na podzimních schůzích svazů a sdružení sdružující OZP a odtud pak byly také předávány 
pozvánky na semináře, tiskoviny/ např. brožura Digi informace nebo Diginoviny/apod. V Mlad. Bol. byla 
proškolena p. Zumrová, sama postižená, aby informovala další OZP o digitalizaci. Tyto informace předala 
dalším 60 osobám. Jména vedoucích IS, včetně tel. spojení byla zveřejněna na internetových 
stránkách www.ozp-digitalne.cz. 

Velmi vhodné bylo časové rozvržení proškolení našich odborných konzultantů v IS v návaznosti na 
zahájení provozu informačních středisek. Původně se jevilo, že druhá polovina srpna je ještě okurkovou 
sezonou, ale jak se ukázalo z praktického hlediska, se osvědčil termín odborného semináře dne 11. 8. a 
na to termín zahájení provozu IS od 15. 8. 2009. Záhy po odborném semináři proběhlo jednání s paní 
ing. H. Novákovou, ředitelkou Středočeského Centra pro zdravotně postižené a poté jsme IS vybavili 
technicky/  10 středisek bylo vybaveno 1 televizí, 2 set top-boxy, 1 vnitřní anténou, 3 ks kabelů/Potom 
následovalo období zapojení techniky v kancelářích Center… a zde došlo k několika technickým 
problémům. Technická kontrola zapojení potvrdila, že digitální signál nelze přijímat nebo jen nárazově 
v některých IS – např. v Kolíně, Nymburku, Ml. Boleslavi. Při organizování obdobných aktivit nebo 

v případě pokračování této informační kampaně v jiných krajích doporučujeme počítat s časovou 
náročností vybavení IS technikou, s jejím naladěním na digitální příjem a event. dalšími technickými 
problémy nebo personálními problémy/ jedná se cca o 14 dní/. 

V průběhu činnosti IS a z vyhodnocení bylo přímo osloveno cca 500 osob se ZP a to včetně zástupců 

svazů a sdružení, které sdružují OZP. U 20 OZP byla poskytnuta informace o možnostech využití osobní 
technické asistence na dispečinku k tomu zřízených. 

 Příjemná byla příprava a průběh informačních seminářů pro osoby se zdravotním postižením a 
seniory. Informační semináře byly zorganizovány v těchto místech: 

http://www.ozp-digitalne.cz/


Benešov              14.9.  /30 osob/ 

Kolín                   18.9.  /10 osob/ 

Mladá Boleslav      24.9.  /4 osoby/ 

Kutná Hora          30.9.  /19 osob/ 

Příbram               8.10.  /32 osob/ 

Rudná u Prahy      13.10  /40 osob/ 

V průběhu seminářů bylo osloveno cca 130 – 150 osob/ dost často se zapomínaly podepsat/. 

Původně plánované další dva semináře v Berouně a v Praze 8 pro KO Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
se neuskutečnily z organizačních důvodů. 

Semináře byly zajišťovány ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Z hlediska obsahového 
uvádíme přehled nejčastěji kladených dotazů/ viz příloha/.Právě tento přehled bude nejčastěji 
používanou metodikou i do budoucna a současně kopíruje problematické body z hlediska diváků, resp. 
OZP. K tomu lze ještě dodat, že jsme se setkali s 2 okruhy problémů, které do digitalizace zasahují 
negativně. Jedná se o stížnosti na kabelové televize, kterým se prostřednictvím svých zástupců podařilo 
smluvně zajistit placený digitální příjem s tím, že si občané musí prodloužit smlouvu, jinak jim nebude 
fungovat digitální televizní příjem. Obdobná situace je i u satelitního vysílání.  Jde totiž o to, že 
především senioři nerozpoznávají, resp. nerozliší pozemní digitální vysílání a satelitní vysílání a často to 
považují za totožné. Také jsme se setkali s inzeráty/ v Kutné Hoře si je přinesli na seminář/, které 
nabízejí jakési zesilovače digitálního signálu, které zajistí nerušený příjem. Určitě by stálo za zvážení, aby 
se zainteresované subjekty zaměřily na zlepšení mediálního objasňování základních pojmů a principů 
technického zvládání digitalizace. Určitě by vhodnou formou byly například krátké šoty a formou 

praktických ukázek objasnit co např. znamenají tlačítka na ovladači, co znamenají zkratky DVB-T,DVB-S  
atd.  Znovu podotýkáme, že by bylo vhodné stále tyto ukázky opakovat. 

            Určitě se potvrdilo, že tyto semináře sehrály důležitou úlohu přispívající k další sociální integraci 
OZP.  Z hlediska technického se osvědčilo konání seminářů v malém prostoru. Určitě je nutné počítat 

s individuálním poradenstvím v rozsahu až 40 minut. Na dvou seminářích se podařilo informovat o 
aktivitách NRZP jako je poradenská činnost a o Národním rozvojovém programu mobility pro všechny. 

Přímo jsme oslovili přibližně 500 -600 OZP a to v informačních střediscích, na informačních seminářích, 
na jednání sdružení a svazů, které sdružují OZP apod. 

             Oblastí, která nejvíc pokulhávala při činnosti IS, byla medializace a publikační činnost. 

Podklady o publikování máme jen z IS v Benešově a z Kolína.  Z ostatních IS máme informace o 
publikačních aktivitách, ale dokumentaci nemáme. Na centrální úrovni máme k dispozici články p. J. 
Vencla z NRZP ČR, který využil periodik jako Skok do reality. Na počátku roku 2010 M. Madejová zaslala 
příspěvek o průběhu digitalizace  ve Středočeském kraji do časopisu Můžeš. 

  

            Vzhledem k velmi úspěšnému průběhu a zajištění činnosti těchto středisek ve Středočeském 
kraji byla KIS,ops. požádána o další spolupráci- a to při zajištění obdobných středisek v oblasti Sušice. 
Zde byla v provozu střediska v Sušici, Nýrsku, Horažďovicích a Klatovech. Výchozím dokumentem byl 
dodatek k předcházející smlouvě s Českou televizí. Střediska fungovala od 15. 1. 2010 do 28. 2. 2010. 
Vzhledem k předcházejícím zkušenostem proběhla činnost těchto středisek bez problémů. 

  

        „Cestujeme bez barier – Cesty za pamětí“ 

                                                                                        



  

            

 Na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 80/09 podepsané mezi Českou radou pro oběti nacismu a 
Koordinačním a informačním střediskem pro centra pomoci a mobility v Praze, o.p.s. dne 9. 2.2009 
v Praze předkládáme tuto zprávu. 

            Problematika přístupnosti budov a objektů pro osoby se zdravotním postižením je v ČR 
v posledních letech v popředí zájmu řady organizací, které se problematice bezbariérovosti věnují. 
Záležitosti se věnuje i několik projektů vypracovaných za podpory Evropské unie. Bezbariérové cestování 
nebo též tzv. přístupnost je jedním z hlavních témat Středoevropské skupiny pro integraci osob se 
zdravotním postižením, která pracuje od jara roku 2009 v ČR, Polsku a na Slovensku. Naše organizace, 
tj. Koordinační a informační středisko pro centra pomoci a mobility v Praze, o.p.s. se rozhodla přispět 
k řešení některých okruhů problémů s tím souvisejících. Zejména se setkáváme s problémy jak tuto 
problematiku uchopit organizačně a zároveň za účasti zdravotně postižených. Rozhodli jsme se přizvat ke 

spolupráci zástupce čtyř základních zdravotních omezení – zástupce nevidomých a slabozrakých, 
nedoslýchavých a neslyšících, osoby s omezenou schopností pohybu/ vozíčkáře / a zástupce civilizačních 
nemocí. Nepodařilo se nám získat zástupce osob s duševním onemocněním. Domníváme se, že skupina 
tak jak byla sestavena, reprezentuje zástupce osob, které mají problémy s fyzickými překážkami. K tomu 
jsme zvolili základní manuál spočívající v tom, že jsme vycházeli ze základních předpokladů a parametrů, 
které musíme vysledovat a hodnotit. 

            Koordinační a informační středisko, o.p.s. zastupovali p. Marie Madejová, 

předsedkyně správní rady a členové paní ing. Jiřina Vecková a pan Mgr. Rostislav Čichoň. Svaz 

nedoslýchavých a neslyšících zastupovali pracovníci základní organizace SNN Rakovník Kristýna 
Klatovská, tel. 728720751,  a Marek Lippert, tel. 603 310 979, nevidomé zastupovala p. Eva 
Odehnalová, tel. 736712981,  paní  Jitka Jiroutová a její syn Jirka zastupovali osoby s kombinovanými 
vadami., tel. 737667239. 

            V úvodu našeho setkání byli všichni seznámeni s hlavním cílem bezbariérového cestování a 
důvodem proč zrovna postihujeme problematiku památek obětí 2. světové války. Zásadním úkolem bylo 
stanovit si základní parametry, které budou sledovat všichni z hlediska svého zdravotního postižení. 
Zvolili jsme proto také dvě zcela odlišné trasy, resp. objekty. Přitom jsme zjistili, že například 
bezbariérovost pietního území byla vypracována z jiných hledisek s tím, že jsme se se zástupci 
památníku Lidice dohovořili na tom, že naše konkrétní poznatky s nimi projednáme osobně. Naše 
iniciativy byly přijaty velmi pozitivně. Výrazně odlišné bylo naše bezbariérové cestování v Rakovníku. 
Město Rakovník leží v mírně kopcovité krajině a samozřejmě jsme se s tím setkali i my – zjistili jsme, že 
tato turistická trasa je velmi komplikovaná až nerealizovatelná pro vozíčkáře.  

            Závěrem lze konstatovat, že krátkodobého cíle bylo dosaženo. Vydaná publikace je toho 
důkazem. Z dlouhodobého hlediska nás dovedla k dalšímu propracování zásad zjišťování přístupnosti 
objektů a tras pro osoby se zdravotním postižením, absolvovali jsme schůzky, kde jsme probírali také 
problematiku postavení osob se zdravotním postižením celkově, naučili jsme se všichni vnímat problémy 
jednotlivých zdravotních postižení a jejich specifika. Určitě jsme se shodli na tom, že v této činnosti 
budeme pokračovat ve složení, tak jak jsme se sešli. Počítáme s tím, že budeme přibírat další 

jednotlivce, a spolupracovat s nimi. Vzhledem k tomu, že jedním z našich hlavních cílů je problematika 
vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, domníváme se, že problematika novodobých 
dějin by mohla pro řadu zdravotně postižených představovat vhodné zaměstnání. 

                        

Text: 

  

Vážení přátelé, 

  

Právě držíte v ruce brožurku o bezbariérovém přístupu a pohybu v Památníku Lidice a o 
bezbariérovém pohybu po několika památkách, které připomínají 2. světovou válku v 



Rakovníku. Průvodce doplňujeme o několik základních informací z historie a současnosti 

Památníku Lidice a města Rakovníka a jsou určené především pro nevidomé a slabozraké 
návštěvníky, kteří si mohou informace nastudovat ještě před návštěvou a udělat si představu 
o charakteru památek či pomníků nebo si naplánovat výlet. 

  

Věříme, že přispějeme k oživení vzpomínek na minulost hlavně mezi mladými lidmi. Nabízíme 
několik praktických poznatků o bezbariérovosti našich cest a cestiček. 

  

S pozdravem 

  

Koordinační a informační středisko 

pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Rakovníku  

  

  

PAMÁTNÍK LIDICE 

Charakteristika: 

Hlavním posláním Památníku Lidice je uchování vzpomínky na obec Lidice a její občany, kteří se stali dne 
10. června 1942 oběťmi nacistického násilí. Od roku 2008 je posláním Památníku uchování vzpomínky 
také na vyhlazení osady Ležáky. Památník je tvořen několika stavbami, výstavními galeriemi a pietním 
územím. V nových Lidicích se nachází ještě Lidická galerie /cca 500 m od muzea/. Součástí je také tzv. 
Síň In memoriam, kde se konají příležitostné výstavy. Tato síň se nachází pod terasou dvouramenného 
schodiště. Od roku 2005 proběhla rekonstrukce některých částí Památníku a od června roku 2006 bylo 
do plného provozu uvedeno zrekonstruované muzeum s expozicí „A nevinní byli vinni…“ 

Součástí popisu našeho bezbariérového zkoumání byly: 

– přístupové cesty 

–budova muzea Památník Lidice 

–pietní území /částečně/ 

Další informace je možné získat na www.lidice-memorial.cz. Zejména se jedná o objednání návštěvy v 
době hlavní turistické sezony, tj. od dubna do října. K dispozici jsou objednávkové internetové formuláře. 

Doprava: 

– Doporučujeme využít aktuálních informací na www.idos.cz. Příjezdové 

a přístupové cesty okolo památníku jsou upravené a přístupné. 

Přístup k objektu, resp. k areálu: 

–Všechny přístupové cesty k areálu jsou bezbariérové a přístupné včetně parkovišť a Růžového sadu. 



–Přístup do Muzea Památníku Lidic z parkovišť je bezbariérový, včetně vstupu do budovy. 

–Přístup do areálu od nového parkoviště, které se nachází u Růžového sadu, je značen jako 
bezbariérový. Je zde problém se sklonem terénu a ti, kteří neudrží vozík, by měli raději využít horní 
parkoviště, které se nachází na hlavní silnici směr Kladno, resp. směr Praha. Přístup z tohoto parkoviště 
je vhodnější 

– Vstup do areálu je ve směru od horního parkoviště značen bezbariérově, ale vzhledem k tomu, že 
značek je zde málo a není jasné, zda jet vpravo či vlevo, a tak po prozkoumání možností jsme se vydali 
cestou vpravo. Poté jsme se dostali až budově. 

Prostranství je vydlážděné velkými dlaždicemi, které jsou dobře vyspárované. 

Bezbariérový přístup do budovy hlavního muzea je poměrně nenápadný. 

  

Budova: 

– Je důsledně bezbariérová a je zde umístěno bezbariérové WC. Při vstupu do budovy je práh a zvládne 
ho zkušenější vozíčkář. 

–Při prohlídce expozice je vhodná opatrnost, protože je koncipovaná tak, aby dojem z ní byl autentický. 
Proto přítmí až tma na výstavě znamená poměrně špatnou orientaci. Zážitek má být totiž umocněn 
zvukovou kulisou a měl by evokovat tu strašnou noc v Lidicích. 

Pro nevidomé: 

– Doporučujeme vstup pouze s asistentem či jiným doprovodem. 

– Všechny komentáře a popisky je nutno obstarat ve formátu mp3 nebo v Braillově písmu, za použití 
kroužkové vazby a fólií, kde bude text. Pro přehlednost informací v muzeu je nutné zařadit pouze film a 

žádné jiné zvukové efekty, aby si nevidomý mohl film lépe vyslechnout. Přístupové cesty nutno opatřit 
vodícími liniemi z velkých dlažebních kostek, které budou umístěny na okraji trávníku nebo u přilehlého 
jezírka. Měla by být možnost se objednat telefonicky a domluvit se s někým ze zaměstnanců, že by v 
případě nutnosti byl nevidomý očekáván v určitou hodinu u předem domluveného spoje. WC by mělo být 
opatřeno cedulkami v Braillově písmu a rovněž i nápisy, protože se může stát, že nevidomý bude nucen 
objekt navštívit sám. Jak již bylo zmíněno, tak by měla být lepší přístupová cesta k sochám, které jsem 
si kvůli špatné cestě nemohla prohlédnout. Budovy by měly být rovněž opatřeny zvukovými majáčky, 
které budou reagovat na vysílačku pro nevidomé. Těmito majáčky je označena značná část veřejných 
budov – například pošty. 

Pro neslyšící: 

Expozice je doplněna o titulky v různých jazycích. Vzhledem k přítmí je obtížné některé popisky přečíst. 
Po prohlídce muzea jsme se vydali volnou procházkou na pietní území a to od budovy muzea kolem 
Růžového sadu směrem dolů k Pomníku dětských obětí války. 

Cesta tam je označována jako bezbariérová, ale pro vozíčkáře a nevidomé je zcela nevhodná a to 
vzhledem k tomu, že je velmi prudká, s jednou ostře klopenou zatáčkou a spárování mezi dlažbou je 
hodně vydrolené. Využili jsme proto travnatý prostor a jeli jsme přes trávu směrem ke společnému hrobu 
lidických mužů. Pokračovali jsme po hlavní asfaltové cestě, která je dobře udržovaná. 

Služby: 

– Stravování: pouze v sezóně, případně celoročně na parkovišti na hlavní silnici. 

–Výtah zde není. 

–Personál je velmi vstřícný a ochotný. 



Historie a současnost: 

Historie obce Lidice a tragický osud jejích obyvatel je významný z hlediska odkazu do budoucnosti. Lidice 
byly malou zemědělskou vesničkou tak jako mnoho jiných. Nacházely se v údolí Lidického potoka a 
patřily k buštěhradskému panství. 

Nebyla zde žádná významná budova, nestala se tady žádná důležitá událost, dokonce se zde nikdo 
významný nenarodil. Dominantou byl pouze barokní farní kostel sv. Martina. Osud této vesničky je přesto 
celosvětově znám. Do dějin vstoupila způsobem, který si nikdo v nejčernějších myšlenkách nedovedl 
představit. Dne 10. června 1942 se Lidice staly místem pomsty nacistických okupantů vůči českému lidu. 
Koncem května roku 1942 provedli českoslovenští výsadkáři J. Gabčík a J. Kubiš atentát na říšského 

protektora Reinharda Heyndricha. Po jeho smrti se nacisté rozhodli pomstít českému národu vyhlazením 
obce Lidice. 

Nacisté náhodně vybrali obec Lidice. Exemplárně je vypálili a srovnali se zemí, dospělé muže zastřelili, 
ženy uvěznili v koncentračních táborech a děti předali na převýchovu do Německa. Likvidační akce začala 

9. června večer. Na místě bylo zastřeleno 173 mužů, 184 žen bylo odvlečeno do koncentračního tábora 
Ravensbrück a 88 dětí bylo převezeno na převýchovu. Většina žen a dětí zemřela v koncentračních 
táborech. Celkem zahynulo 340 obyvatel Lidic. Obec Lidice byla vypálena, zbytky budov zničeny, byl 
zničen i hřbitov, vykáceny stromy, rybník zavezen sutí a vše srovnáno se zemí. Dokonce bylo změněno 
koryto potoka. Tím bylo místo určeno k vymazání z mapy. Opak se však stal pravdou. Zločin nacistů 
obletěl celý svět. Ihned po osvobození Československa bylo místo lidické tragédie provizorně pietně 
upraveno a 10. června 1945 bylo rozhodnuto, že Lidice budou obnoveny. Proto v sousedství dnešního 
pietního území stojí nová obec. Lidice nebyly jedinou obětí tohoto rozsahu za druhé světové války. Byly 
ale první a staly se symbolem boje proti německému nacismu. 

Historie muzea začíná roku 1962, kdy bylo postaveno dle projektu architekta F. Macha. V roce 2006 po 
rozsáhlé rekonstrukci a rozšíření byla instalována nová multimediální expozice s názvem „A nevinní byli 
vinni…“ Pro informaci především nevidomých a silně slabozrakých uvádíme, že hlavním cílem této 
expozice byl pokus o vtažení návštěvníka do situace v Lidicích v noci z 9. na 10. června 1942. V prvním 
sále probíhá po vstupu návštěvníků videoprojekce s informacemi a po jejím skončení se projde do 
druhého sálu. Zde je na poměrně velkém prostoru rozmístěno několik neupravených betonových panelů. 
Na stěnách jsou použity projekce a autentické archivní materiály a fotografie. Kromě světelné projekce je 

expozice doplněná několika dochovanými předměty z obce. V suterénu muzea je umístěna historická 
hasičská stříkačka, která expozici doplňuje. 

Pietní území zaujímá velký prostor, kde jsou umístěny památníky, základy původních budov, jako je tzv. 

Horákův statek nebo základy kostela. Celé území je propojeno cestami. Nejschůdnější je pro nás hlavní 
asfaltová cesta. Některé boční cesty pro pěší byly sice vydlážděné, ale jsou tam vydrolené spáry, což je 
pastí pro vozíčkáře. Při cestě pietním územím jsme procházeli přes trávu. 

Součástí pietního území je tzv. Růžový sad. Je to prostor, který je vhodný pro nevidomé a silně 

slabozraké, protože poskytuje širokou škálu dalších vjemů, které pomáhají nevidomým. Cesty jsou 
upravené a umožňují dosáhnout na záhony, a tak lze dotykem vnímat květiny. Sad poskytuje dostatek 
možností k odpočinku. 

Myšlenka na založení růžového sadu má svou historii, která sahá do padesátých let 20.století.První růže 

byly darem Velké Británie.V současné době je zde asi 213 odrůd růží a víc než 23 tisíc keřů. Sad je dnes 
doplněn sochařskou výzdobou profesora Stefana a akademického sochaře Stříbrného. Rozloha sadu je 
3,5 hektarů. Je umístěn na jižním svahu mezi původními Lidicemi a novou obcí. Pod svahem je společný 
hrob popravených lidických mužů. Cesty jsou velmi dobře upravené. Problémy pro některé vozíčkáře 
mohou vznikat kvůli sklonu terénu. Fyzicky zdatnější vozíčkář cestu zvládá. 

MĚSTO RAKOVNÍK 

  

Jak se uvádí, Rakovník je městem památek, piva, Ottova bílého mýdla, keramiky RAKO a povídek 
Zikmunda Wintra. Město se nachází v západním okraji Středočeského kraje v křivoklátských lesích cca 60 
km od Prahy. V současné době má přibližně 20 000 obyvatel. Původně se město nazývalo Rokytka podle 
říčky, která osadou protékala. 

Doprava: 



– Doporučujeme využít aktuálních informací na www.idos.cz. 

Řada rakovnických památek je unikátní. Symbolem Rakovníka jsou dvě gotické brány a středověké 
opevnění města. První brána se nazývá Vysoká /40 m/ a je z ní krásný výhled na město. Druhou 
Pražskou se vstupuje do historické části Rakovníka. Centrem města je malebné Husovo náměstí, které je 
druhým nejdelším náměstím v ČR. Na náměstí stojí mariánský sloup, budova historické radnice, řada 

barokních měšťanských domů a secesní budova pošty. Historické jádro města je městskou památkovou 
zónou. 

– Husovo náměstí je bezbariérové. 

Naše putování začalo právě zde na náměstí. Odtud jsme prošli do bývalé židovské čtvrti a navštívili jsme 
bývalou židovskou synagogu, dnes Rabasovu galerii, která se nachází ve Vysoké ulici č. 32. Jak jsme se 
dozvěděli z průvodců a dalších informací na internetu, byla původně městská obrazárna založená v roce 
1945 Společností přátel umění. Úspěšná činnost stále více potvrzovala možnost zřízení stálé galerie. Při 
jejím založení byl také malíř Václav Rabas. 

Galerie zažívala období větší i menší slávy, větších i menších úspěchů. Její nová historii se píše od roku 
1991, kdy bylo dobudovalné sídlo galerie a rozšířily se její aktivity, například stálá expozice díla Václava 
Rabase, expozice mezinárodního sochařského sympozia Džbán, krátkodobé výstavy. Součástí sbírky je 
soubor moderního umění 20. století s díly Pravoslava Kotíka, Vojtěcha Tittelbacha, Josefa Fojtíka apod. 

Na stejném domě, tedy na domě č. 232 ve Vysoké ulici, je pamětní deska židovským obětem druhé 
světové války, což je dar Židovské náboženské obce v Praze. Druhá světová vlka postihla v Rakovníku 73 
Židů. Do koncentračního tábora Terezín byli přesunuti ve třech transportech. Osud většiny z nich není 
přesně znám. S největší pravděpodobností zemřeli při transportech nebo v táborech. 

Rabasova galerie je sice bezbariérová, ale přístup z venku je zejména pro vozíčkáře složitý. 

Vyhrazený sjezd je z dlaždic, které jsou rozlámané a spáry vymleté. 

Pro nevidomé: 

– Jsou naše zastavení vhodné zejména tam, kde je umožněn hmatový vjem, 

včetně „čtení“ pamětní desky hmatem. 

Pro neslyšící: 

– Pro nedoslýchavé a neslyšící zde není problém. 

Naše další putování vedlo Vysokou ulicí až k Vysoké bráně. Zde je umístěna bronzová pamětní deska 
„Rudá armádo osvoboditelko nezapomeneme!“ 9.5.1945. 

Z Vysoké ulice jsme se vydali do urnového háje. Zde je vpravo umístěn pomník ze světlé žuly. Na 
dvojitém podstavci je umístěn velký kvádr s textem. Mezi letopočty je bronzový věnec se stuhou. Na 
velkém kvádru je menší, na němž je připevněna bronzová plastika českého lva v pozadí s rozvinutým 
praporem. Na pomníku jsou nápisy „Věrni zůstaneme“ a„Věčná paměť bojovníkům za svobodu“ s 
letopočty 1914 –1918 a 1939 – 1945. 

Bezbariérovost: 

– Pro vozíčkáře je cesta velmi komplikovaná, spíš je vhodný doprovod asistenta. 

– Pro nevidomé je cesta bez průvodce nemyslitelná. Výhodou je to, že pamětní 

desky nebo plastiky mohou vnímat hmatem. 

– Pro neslyšící a nedoslýchavé je cesta vhodná. 

V sousedství urnového háje je rakovnický hřbitov. V jeho novější části jsme navštívili hroby padlých 
sovětských vojáků z květnu 1945. Hroby jsou kryté deskami, na nich je trojitý podstavec z 



růžovohnědého světlého mramoru s nápisem a s kovovou pěticípou hvězdou a s vyleptaným srpem a 
kladivem. V největším bloku podstavce je schránka s kovovými prosklenými dvířky. 

  

Bezbariérovost: 

– Pro vozíčkáře je přístup téměř nemožný vzhledem k tomu, že cestičky jsou 

písčité nebo travnaté a k pomníku je cesta do kopce. 

– Pro nevidové je cesta vhodná pouze s průvodcem, hmatem lze přečíst nápis. 

– Pro neslyšící je cesta vhodná. 

Na hřbitově jsme došli k 28 křížům. Označují hroby Němců padlých na konci druhé světové války, o čemž 
vypovídá i nápis:„Zde odpočívá 28 mrtvých z válečných let 1939 – 1945. Vzpomeňte jich i obětí všech 
válek“. Historie těchto hrobů je pohnutá. V polovině devadesátých let minulého století byl exhumován 
hromadný hrob sestávající ze tří šachet, který byl u zdi hřbitova. Do tohoto hrobu bylo uloženo 54 Němců 
a sudetských Němců zemřelých a padlých v posledních měsících druhé světové války. Svědectví o tom, 
jak k událostem došlo, se liší. Podle hrobníka se jednalo o 18 vojáků, kteří byli zastřeleni v květnu 1945 
na dvoře zdejšího gymnázia. Dva zemřeli v lazaretu obchodní akademie a zbytek byli sudetští Němci z 
okolních vesnic, kteří byli internováni v kárném táboře. K exhumaci hromadného hrobu a pohřbení 
tělesných ostatků 28 německých občanů došlo z iniciativy Spolku pro obnovu válečných hrobů z Kasselu, 

který vyhledával padlé německé vojáky a snažil se o jejich důstojné pohřbení. Nepodařilo se zjistit, zda v 
hrobě bylo uloženo skutečně 54 lidí a kam byli eventuálně pohřebeni ostatní. Není jasné, ani podle čeho 
byla provedena identifikace zemřelých. 

Informace o pamětních deskách a památnících jsme čerpali z knihy Osudy v kameni od autorů Václava 
Krůty a Tomáše Bednaříka, která byla vydaná ve vydavatelství Raport v roce 2006. 

Bezbariérovost: 

– Pro vozíčkáře je bez asistenta přístupnost velmi složitá. 

– Přístupnost pro nevidomé je jen s průvodcem. 

– Přístupnost a srozumitelnost pro neslyšící je v pořádku. 

  

Společensky odpovědná firma 

KIS, o.p.s. se zapojila do procesu společensky zodpovědná firma, v rámci těchto příprav se předsedkyně 
správní rady zúčastnila v květnu 2009 odborného semináře, poté zpracovala seznam právních předpisů. 
V závěru roku 2009 byla zpracována certifikační značka „FE – Friendly Employer“. 

  

  

Údaje o důležitých skutečnostech po datu účetní uzávěrky 

 Mezi datem vypracování účetní závěrky a datem schválení účetní závěrky nedošlo k žádným 
významným událostem, které by ovlivnily podstatně hospodaření společnosti 

  

  



Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji činnosti a finanční situaci účetní jednotky 

 Společnost Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, 

o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností 9. 2. 2008. V roce 2008 
neprováděla praktickyžádnou činnost a soustředila se na zjišťování situace a vyhledávání 
partnerů. 

 V roce 2009 se začala slibně rozjíždět její činnost a to v souladu s účelem společnosti. 

  

  

JUDr. Marie Madejová 

Předsedkyně správní rady 

 


