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OSOBy SAMOSTATNĚ VýDĚLEČNĚ ČINNé (OSVČ)
Od 1. ledna 2018 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 14 989,50 Kč a minimální 
záloha na pojistné na zdravotní pojištění bude 2024 Kč.

BANkOVNÍ SPOjENÍ u ČNB
Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091, SWIFT: CNBACZPP
Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 2010500091/0710
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091, SWIFT: CNBACZPP
POkuD jSTE OSVČ NEBO OBZP, uVáDĚjTE:
  Jako variabilní symbol platby své rodné číslo.
  Jako konstantní symbol platby 3558 při bezhotovostní platbě nebo 3559 při platbě složenkou.

POkuD jSTE ZAMĚSTNAVATEL, uVáDĚjTE:
  Jako variabilní symbol své platby IČO + specifikaci. IČO je osmimístné, pokud je kratší, je doplněné zleva 
nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČO zprava, a není-li IČO s VoZP 
speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet míst variabilního symbolu je tedy 10. Výsledná podoba 
variabilního symbolu je pak např. "0000123400".
  Jako konstantní symbol platby 3558 při bezhotovostní platbě nebo 3559 při platbě složenkou.

Zálohu ve výši 2024 Kč musí hradit OSVČ, které zahájily v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost, nebo 
i ty, které by podle Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti platily zálohy nižší než 
2024 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. 
Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následu-
jícího měsíce. Pro OSVČ je  minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční 
mzdy v národním hospodářství.

OSOBy BEZ ZDANITELNýCh 
PřÍjMů (OBZP)
Minimální měsíční pojistné na zdravotní po-
jištění pro OBZP je navázáno na minimální 
mzdu a po jejím zvýšení bude v roce 2018 
činit 1647 Kč.
Pojistné je splatné vždy od 1. dne kalendářního 
měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího 
měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na so-
botu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
nejblíže následující pracovní den.
OBZP jsou povinny samy platit měsíčně pojist-
né ve výši 13,5 % z vládou stanovené minimální 
mzdy.

ZAMĚSTNAVATELé
Za zaměstnance platí pojistné zaměstnava-
tel a vypočítává se z hrubé mzdy. Zaměstna-
vatel bude odvádět minimálně 1647 Kč, což 
odpovídá 13,5 % z minimální mzdy, kterou 
vláda od 1. 1. 2018 zvýšila na 12 200 Kč. 
Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance 
nižší, musí doplatit (prostřednictvím svého zaměst-
navatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto 
základů (pokud je povinen minimální vyměřovací 
základ dodržet).
Za den platby pojistného se ve všech případech 
považuje den, kdy byla částka připsána na účet 
zdravotní pojišťovny.

ODVáDÍTE jIž POjISTNé NA NOVý úČET u ČNB? 
Číslo účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710
Číslo účtu platby penále a pokut: 2010500091/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna stále zaznamenává množství plateb, které plátci posílají na staré účty 
u ČSOB. Ty však budou již brzy zrušeny a stanou se nefunkčními. Zákon nařídil zdravotním pojišťovnám 
zřídit účty u České národní banky a z toho důvodu se také změnila všechna čísla účtů. Pokud jste tak 
ještě neučinili, změňte si prosím včas čísla účtů pro své platby podle následujících pokynů, aby vám 
zbytečně nevznikl dluh u VoZP. Děkujeme.
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generální ředitel 
VoZP

Josef Diessl

Vážení klienti, milí čtenáři Zpravodaje,

když jsem v březnu převzal vedení Vojen-
ské zdravotní pojišťovny, vyhlásili jsme jako 
jednu z našich priorit zlepšení jejího obra-
zu u veřejnosti. Časopis, který právě držíte 
v rukou, je skromným příspěvkem k tomuto 
úsilí a současně i odrazem toho, co se za 
těch devět měsíců podařilo.

Oblastí mého manažerského působení je 
už mnoho let zdravotnictví. Je to obor ne-
vděčný v tom smyslu, že generuje množství 
emocí, většinou ne právě pozitivních. O to 
cennější jsou pak příběhy lidí, kteří se ne-
vzdali v nemoci nebo úspěšně bojují s ná-
sledky zranění. Také o nich je náš časopis.

Jako celoživotního sportovního fandu a hr-
dého dobrovolného fotbalového funkcionáře 
mě pokaždé zahřeje u srdce, když sleduji na 
našem hřišti partu malých kluků honících se za 
míčem. A říkám si, že to s tou mladou, „počí-
tačovou” generací přece jen nebude tak zlé. 

Samozřejmě že tím, kdo určuje celoživotní 
přístup dětí ke sportu, jsou jejich rodiče. 
O tom je řeč v tématu o nebezpečném fe-
noménu současnosti, jímž je dětská obezita.

Motivace našich pojištěnců ke zdravému 
životnímu stylu je pro nás důležitá. Odpo-
vídají tomu i nové programy zdravotní pre-

vence, jejichž podstatnou součástí je pod-
pora pravidelných pohybových aktivit. Pro 
příští rok jsme pro vás připravili preventivní 
programy v nové, přehlednější a věřím, že 
i atraktivnější podobě. Také s nimi se může-
te seznámit na stránkách časopisu.

Vážení a milí klienti, na přelomu roku osla-
ví Vojenská zdravotní pojišťovna čtvrtstoletí 
svého působení na trhu veřejného zdravot-
ního pojištění. Z původních sedmadvaceti 
oborových, resortních a zaměstnaneckých 
pojišťoven jich dnes nabízí svoje služby 
„pouhých“ šest. Vojenská zdravotní pojiš-
ťovna je mezi nimi. I to je důkaz, že se to-
hoto výročí dočkala v dobré ekonomické 
kondici a s mnoha plány na další zkvalitnění 
svých služeb.

Jedenadvacet nových kontaktních míst, 
která jsme ve druhé polovině roku otevřeli 
a o nichž si přečtete uprostřed tohoto čísla, 
beru jako jeden z našich prvních společných 
narozeninových dárků.

Závěrem mi dovolte popřát vám šťastné vá-
noční svátky a do nového roku 2018 hlavně 
pevné zdraví a životní optimismus.

o tom,  
co mě těší
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knírek 
bude Zase 

olymPijský 
text: Jan Mates, Hana Salajková ︱  foto: Snow nomads, Red Bull Content Pool

Pořád je to trochu Potrhlá, věčně se smějící 
holka, která si na každou finálovou jízdu 
maluje Pod nosem knír. a Přece jako by eva 

samková za čtyři roky od minulé zimní olymPiády 
jaksi „dosPěla“ a malinko zvážněla. do koreje 
Pojede v únoru jako obhájkyně zlata a možná 
největší česká medailová naděje. „člověk si to 

nesmí PřiPouštět, jinak by se zbláznil,“  
říká snowboardcrossařka.

a snad i ta medaile

6 7Z P R AV O D A j  ︱  Vo Z P  Č R  2 0 1 7 w w w. v o z p . c z  ︱  Z P R AV O D A j

roZhoVor VoZP



Jak se liší příprava na olympiádu 
v Pchjongjangu 2018 od přípravy na 
Soči 2014?
Měli jsme mnohem kvalitnější letní soustře-
dění. Před Soči jsme byli na Novém Zélan-
du, kde jsme hlavně jezdili volně ve snow 
parku a bylo to takové pohodovější. Letos 
v létě jsme mohli díky olympijskému výboru 
a Dukle vyrazit do Chile a do Argentiny na 
klasický tréninkový kemp, kde jsme měli vel-
kou snowboardcrossovou trať. Rozdíl je velký 
právě díky jezdění přímo v trati, takový tré-
nink jsme předtím nikdy neměli, to je skvělé.

Do Koreje pojedete v pozici obhájky-
ně zlata. Je pro vás stresující, že bu-
dete „ta, od které se čeká medaile“?
Stresující to asi bude, ale člověk si to prostě 
nesmí připouštět a musí se to snažit filtrovat, 
protože jinak by se z toho zbláznil. Když se 
to nepovede, tak se svět nezboří, obzvlášť 
v našem sportu, kde vás může sebemenší 
chyba vyřadit, protože třeba vyjedete z tra-
ti, což se mi povedlo na mistrovství světa. 
Já se samozřejmě snažím připravit nejlíp, jak 
umím. Chci přijet do Koreje v nejlepší for-
mě. Uvidíme, jak to dopadne.

Máte nejvyšší ambice, budete chtít 
zlato?
Mám ambice na top trojku. Když člověk pra-
videlně obsazuje místa na pódiu ve Světo-
vém poháru, tak to ani jinak nejde. Takže se 
to snad semele dobře.

Už si umíte poradit s  popularitou, 
která vás po minulé olympiádě doce-
la deptala? 
Někdo se s popularitou vypořádá dobře, 
protože chce být slavný. Já jsem nad tím 
vůbec neuvažovala, když je vám dvacet, tak 
nad takovými věcmi prostě nepřemýšlíte, 
takže jsem z toho byla taková unavená. Člo-
věk se musí naučit najít si čas pro sebe a fil-
trovat opravdu důležité věci od zbytečností.

Kde všude vlastně budete trénovat 
do olympiády?
Podzimní část se odehrává na evropských 
ledovcích v Itálii a Rakousku. Na začátku >> 

Neuvažujete třeba o rozšíření profe-
sionálního záběru mimo svoji disciplí-
nu, ať už na snowboardu, nebo v  ji-
ném sportu?
To určitě ne, už tak mi snowboardcross za-
bírá tolik času, že bych nic jiného nezvláda-
la. A zároveň jsem nikdy v žádném sportu 
nebyla tak dobrá, abych ho dělala profesio-
nálně. Jiné sporty si užívám právě proto, že 
v nich nemusím závodit.

Není ten vývoj trochu na úkor zábavy, 
že už to není tak „free“ sport?
To si nemyslím. My se tím pořád bavíme. 
Základ toho sportu zůstal: pořád jedete ve 
čtyřech nebo v šesti lidech dolů a baví vás 
předjíždět. Čili v základní myšlence se nic 
nezměnilo, jen se zlepšují lidi, materiály, tra-
tě a zrychluje se to.

Jak je to s  kamarádstvím a  rivalitou 
mezi snowboardisty?
My holky se dole v cíli vždycky pozdravíme, 
pogratulujeme těm, které postupují nebo 
které vyhrály. I lidi zvenčí mi říkají, že u nás 
panuje přátelská atmosféra.

Jak se snowboardcross změnil od po-
sledních tří zimních olympiád?
Změnil se maximálně. V Turíně 2006 ještě 
závodníci jezdili na freestylových prknech, 
která si člověk může koupit normálně v ob-
chodě. Ani moc nevěděli, která technolo-
gie je rychlejší, takže to bylo celé docela 
vtipné. O čtyři roky později ve Vancouveru 
už byla úplně jiná trať, prkna byla snow-
boardcrossová a nikdo už nejezdil na tvr-
dém vázání. Za další čtyři roky v Soči už to 
proti Vancouveru nebyl až tak velký skok, 
protože se to nemůže zlepšovat doneko-
nečna, ale technologie prken se určitě zase 
pohnula hrozně moc.

Eva Samková (24)
 Pochází z Vrchlabí
  Snowboardingu se věnuje  
od 5. třídy

  Po zraněních z freestylu 
přešla v roce 2008 na 
snowboardcross

  Trénuje s Markem Jelínkem 
a Jakubem Flejšarem

  Ve volném čase jezdí na koni, 
surfuje, tancuje, hraje na 
saxofon
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pravení. Ono to nejde dopředu říct, bude 
záležet na trati, na rozpoložení mém i ostat-
ních závodnic. 

Které ze soupeřek považujete za 
„nejnebezpečnější“?
Určitě mezi ně patří Američanka Lindsey Ja-
cobellisová, Australanka Brockhoffová, Ital-
ka Moioliová, tři Francouzky, dvě Kanaďan-
ky a nejméně dvě další. Holek je ve špičce 
zkrátka dost, určitě víc než v Soči.

S  Ester Ledeckou budete na zimní 
olympiádě z české výpravy dvě mož-
ná největší adeptky na medaile. Jak 
moc se spolu znáte? Fandíte si navzá-
jem na závodech?
S Ester se známe odmala, kdy jsme spolu 
trénovaly free style. Tedy ona Ester vždycky 
trénovala víc než my ostatní holky dohro-
mady (smích). Takže známe se, vždycky spo-
lu prohodíme pár slov, ale během sezony 
se moc nepotkáváme. Občas se vidíme na 
společných akcích, jako je mistrovství světa 

ledna už začne Světový pohár, takže bude-
me cestovat po Evropě. A dva týdny bu-
deme dokonce trénovat v Česku, na Dolní 
Moravě, na to se těším. Když jsem před 
koncem roku doma, tak trénink spočívá 
v suché přípravě: vytrvalost, posilovna, at-
letika a nějaká fyzioterapie. Když jsme na le-
dovci, tak jednou až dvakrát denně jezdění 
a do toho lehčí posilování.

Jak důležitá je příprava na jižní po-
lokouli v době, kdy jsou u nás teplé 
měsíce?
Je to velice důležité. My jsme na tuhle pří-
pravu měli navázané dva závody Světového 
poháru a tam člověk jede s mnohem lepším 
pocitem, že je rozjezděný, víc si věří, je zvyk-
lý na velkou trať. Světové týmy tak trénují 
každý rok.

Co víte o podmínkách v dějišti korej-
ské olympiády a s jakým předstihem 
se tam vydáte?
My jsme tam byli před dvěma lety, takže tu 

a olympiáda. Samozřejmě Esterce fandím 
a doufám, že na olympiádě bude moct zá-
vodit ve dvou disciplínách – na lyžích i na 
slalomovém prkně.

Zkuste odhadnout, jak byste dopadla 
ve slalomu a naopak, jak by si podle 
vás vedla Ester, kdyby zkusila snow-
boardcross?
Esterka je hrozně šikovná, takže si mys-
lím, že by jí to šlo. Tuším, že kdysi jela na 
nějakých olympiádách mládeže ve snow-
boardcrossu a neumístila se vůbec špatně. 
Já bych ve slalomu dopadla velice špatně, 
protože jezdím na úplně jiném prkně a mám 
jiné postavení.

Existuje pro snowboardcrossaře něja-
ká větší meta než olympiáda?
Asi ne, i když pro mě je také obrovská 
meta, kterou jsem si splnila v minulé sezo-
ně, celkové vítězství ve Světovém poháru. 
To je totiž ukazatel toho, jak člověk umí 
jezdit vyrovnaně a připravit se na každý >> 

trať jsme si docela najezdili. Měla by být po-
dobná, ale přesně to nikdo neví. Asi tam bu-
dou chtít udělat nějaké změny. Sníh tam byl 
stoprocentně umělý, všechno to bylo nastří-
kané. A jinak to tam bylo příjemné, nebyla 
tam ani extra zima. Víme, že máme vesnici 
poměrně nedaleko od ski areálu, takže to 
bude v pořádku. Myslím, že tam pojedeme 
maximálně deset dní před závodem.

Je možné, že na olympiádě zopakuje-
te „fintu“ ze Světového poháru, kdy 
jste nechala soupeřky na startu ujet 
a pak je všechny předjela?
Myslím, že to dělat nebudeme, protože na 
olympiádě jsou všichni extrémně skvěle při-

NEjlEpší výSlEdky 
 Olympijská vítězka (Soči 2014)
 Vítězka Světového poháru (2016/2017)
 Stříbrná na X Games (Aspen 2014, 2016)
 Vítězka univerziády (Trento 2013) 
 Mistryně ČR
 Trojnásobná vítězka MS juniorů

„Člověk se musí naučit najít 
si čas pro sebe a filtrovat 
opravdu důležité věci od 
zbytečností.“
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Musíte dodržovat přísnou životo-
správu, nebo se to ve snowboardin-
gu zase tak moc neřeší?
Nějakou životosprávu dodržuju, ale nerada 
to řeším moc, protože pak je na tom člověk 
zaseklý. Snažím se dobře stravovat, abych se 
cítila fajn, do toho jednou dvakrát denně tré-
nuju, cvičím. Člověk se o sebe snaží starat, 
protože chce, aby mu tělo sloužilo dál. Ale 
samozřejmě že se někdy napijeme, dáme si 
i večer po tréninku pivo, to se nic nestane. 

Měla jste nebo máte díky mamince, 
která je zdravotní sestřička, nadstan-
dardní péči?
Já mám jako sportovkyně nadstandardní 
péči od olympijského výboru. Mamka to 
naopak nikdy příliš neprožívala, říkávala, že 
naražené bolí víc než zlomené. Myslím si, 
že je to dobře, protože z dítěte nevyroste 
hypochondr.

Jste členkou Dukly, armádního spor-
tovního centra. Nabídli vám i členství 
v armádě?
Já jsem teď v civilu, ale mám možnost 
vstoupit přímo do armády. Musela bych 
podstoupit tříměsíční přijímač ve Vyškově. 
Možná se k tomu někdy dokopu, ale zatím 

závod. Ale olympiáda tím, že se koná jed-
nou za čtyři roky, je hodně mimo všechny 
ostatní závody.

Kdesi jste řekla, že jste na knírek už 
trochu alergická. Přesto, budete si ho 
na závodech malovat dál – i na olym-
piádě?
Od té doby, kdy jsem si ho namalovala po-
prvé, si ho maluju na každý finálový závod. 
Takže ho budu mít samozřejmě i na olym-
piádě. Nejsem alergická na knírek, ale na 
to, že se mě lidé pořád dokola ptají, jak to 
vzniklo.

Co třeba zkusit překvapit nějakým 
úplně jiným symbolem?
Nevím, jestli bych si třeba místo knírku ne-
měla namalovat nad obočí jitrnice (smích), 
i když ty by zase nebyly vidět pod brýlemi. 
Myslím, že raději zůstaneme u toho knírku, 
na olympiádu zase vymyslíme nějaký spe-
ciální.

sa nad Labem a starají se tam o něj krásně. 
Když mám čas, tak se za ním zastavím, teď 
je to kvůli všemu shonu složitější, což je mi 
líto a chtěla bych to napravit.

Neplánujete rozšíření stádečka?
Plánuju, ale až skončím s profesionální spor-
tovní kariérou a budu mít na to čas. Teď 
bych si akorát koupila koně a nestarala se 
o něj, byla by to zase jen starost pro jiné lidi.

Hrají koně větší roli ve vašich plá-
nech na dobu po ukončení sportovní  
kariéry?
To asi ne. Vím, že koně vždycky budu mít, 
mám je ráda, ale beru je jako hobby. Spor-
tovní ambice na koních mě přešly už dáv-
no.

Ví se o  vás, že také ráda surfujete. 
V čem je jízda na vlně podobná jízdě 
na sněhu a v čem se liší?
Podobná je v tom, že si stoupnete na prkno 
a jedete, ale zároveň se to chová úplně ji-
nak – nemáte vázání, musíte sledovat vlnu, 
vědět, kdy ji máte chytit a kdy pořádně za-
pádlovat. V tom nejsem moc dobrá. Jen 
když jsem ve vodě s někým zkušenějším, 
kdo mi říká, kde mám sedět, tak je to tro-
chu lepší.

Pomůže začátečníkovi na surfu prů-
prava ze snowboardu – to, že má na-
trénovanou rovnováhu a sílu?
Možná trochu ta stabilita, ale surf je mno-
hem vratší a chová se jinak. Nejdůležitější 
je naučit se chytit vlnu a v tom snowboard 
nepomůže.

Máte čas i na některé dalších záliby – 
saxofon, tanec…?
Na saxofon nemám vůbec čas, už strašně 
dlouho plánuju, že si ho koupím. A s tan-
cem je to totéž, zatancuju si akorát na ně-
jaké party.

Už přišla nabídka ze StarDance?
Já bych strašně ráda šla do StarDance, 
i když teď nemůžu. Ale kdyby přišla nabídka 
po olympiádě, tak bych ji myslím využila.

Líbí se vám kníratí muži?
Ježíšmarjá, já nevím (smích). Někomu knír 
nesluší vůbec, jinému ano, nemůžu to 
takhle generalizovat.

Pokaždé se sportovců ptám i  na 
zdravotní aspekty jejich sportu. 
Která část těla nejvíc trpí u  snow-
boardcrossařů?
Jako ve všech zimních sjezdových spor-
tech i u nás hodně trpí kolena, já už 
jsem taky po operaci křížového vazu, 
ale zatím je to dobré. Pár lidí má také 
problémy se zády, to je kvůli tomu, že 
pořád dřepujeme. Takže obecně vazy, 
kolena a záda.

Je to sport, který hodně bolí?
Je třeba rozlišovat různé druhy bolesti. 
V našem sportu proti těm vytrvalostním 
nezažíváme až tolik bolest z vyčerpání. 
Bolí samozřejmě různá zranění a pády, to 
ano.

„Nevím, jestli bych si 
třeba místo knírku neměla 
namalovat jitrnice nad obočí.“

nemám ani potřebu, ani čas. Je to určitě za-
jímavé, protože se naučíte nové věci. Kama-
rádi sportovci říkali, že to bylo docela drsné.

Zvládáte při všem tréninku a  závo-
dech i studium?
Teď jsem přerušila studium na FTVS kvůli 
olympiádě a nabité sezoně, ale chtěla bych 
znovu nastoupit do školy, jakmile to bude 
možné.

Jak se má váš koník Pepin, kterého 
jste dostala za zlato ze Soči?
Pepin se má skvěle, je v Zárybech u Brandý-
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Zatímco děti jsou u nás díky povinnému 
očkování velmi dobře chráněny pro-
ti vybraným infekcím, u nepovinných 

vakcín pro děti i dospělé, které nejsou hraze-
né z veřejného zdravotního pojištění, značně 
pokulháváme. Dobře patrné je to třeba na 
„obyčejné“ chřipce, v důsledku které u nás 
ročně zemře mnohem víc lidí než při doprav-
ních nehodách. Na celém světě ročně one-
mocní chřipkou 10 až 15 procent populace. 
Zvýšené, až smrtelné riziko představuje pro 
seniory nad 65 let a také pro každého chro-
nicky nemocného pacienta. I proto by po-
dle Světové zdravotnické organizace (WHO) 
mělo být minimálně 75 procent lidí z této 
rizikové skupiny proti chřipce očkováno.

NENáPADNý ZABIják
Ve srovnání s jinými evropskými státy je 
v Česku proočkovanost vakcínou proti 
chřipce velmi nízká – pouhých čtyři až sedm 
procent. Zaostáváme i v podílu očkovaných 
lidí v rizikových skupinách, tedy mezi starší-

mi lidmi a chronicky nemocnými. Například 
v Nizozemsku, Velké Británii, Španělsku či 
Itálii je proočkovanost rizikových skupin mezi 
60 až 75 procenty, v tuzemsku jen kolem 20 
procent. Tady je několik důležitých faktů:
  V Česku ročně onemocní chřipkou statisí-
ce lidí.
  V průměru 2000 lidí ročně v souvislosti 
s chřipkou zemře.  

  Nejvyšší úmrtnost je mezi seniory, pro něž 
bývá nebezpečnou komplikací zápal plic.
  Nejčastěji chřipka postihuje děti ve škol-
ním věku, mladistvé a mladé dospělé. 
  U dětí chřipku nejvíce komplikuje zánět 
středního ucha a vedlejších dutin nosních.

Složení protichřipkové vakcíny se každoroč-
ně upravuje podle doporučení WHO v ná-
vaznosti na aktuálně cirkulující viry. A právě 
s ohledem na to, že virus chřipky neustále 
mutuje, je dobré očkování každý rok opako-
vat. Kromě seniorů a chronicky nemocných 
pacientů se vakcinace doporučuje rovněž 
obézním lidem a kuřákům, dále těhotným 
ženám, ale i těm, které plánují těhotenství 
během chřipkové sezony. >>

Právě teď je nejlePší 
doba na očkování
text: Renata Malinová ︱  foto: fotolia.com

na silvestra si se svými blízkými PoPřejeme do nového roku 
hodně zdraví a… a u toho mnohdy zůstane. na Prevenci češi za-
Pomínají, Přičemž zvlášť zanedbávají očkování. to nás Přitom 
sPolehlivě chrání Před závažnými, i smrtelnými, infekcemi. Právě 
aktuální je očkování Proti chřiPce či klíšťové encefalitidě.

chystáte se jet lyžovat do alP nebo třeba do tater? jakožto 
klienti vozP máte u naší Partnerské Pojišťovny erGo zvýhodněné 
cestovní Pojištění. a Pozor, Pro rodiny nyní Platí další sleva  
20 Procent. Pojištění sjednáte za Pár minut on-line na  
www.dovolenavklidu.cz nebo našich Pobočkách.

Osmnáctiletý Čech při lyžování na 
Slovensku srazil dítě, které si zlomi-
lo nohu. Měl však na hory uzavřené 

pořádné cestovní pojištění, takže výdaje 
nemusel hradit sám. „Za hospitalizaci, ošet-
ření a dopravu do nemocnice jsme poško-
zenému vyplatili 167 095 Kč,“ vypočítává 
Pavel Šuranský, člen představenstva pojiš-
ťovny ERGO. A přidává další příběhy: „Kli-
entka se zranila na lyžích, za ošetření bylo 
vyplaceno 49 991 Kč. Dva muži si zavolali 
horské záchranáře, vyplatili jsme 8970 Kč – 
měli totiž uzavřené volitelné připojištění zá-
sahu Horské služby.“
To jsou skutečné situace z oddělení likvida-
ce pojistných událostí, které dokládají, že při 
cestách za hranice není radno spoléhat se na 
štěstěnu. Ušetřených pár desítek korun na po-
jištění se snadno může zvrtnout ve statisícové 
výdaje. A u cest do hor to platí dvojnásob. 
Spolehlivé cestovní pojištění přitom není ni-
jak drahé, což klienti VoZP snadno zjistí na 
stránce www.dovolenavklidu.cz. V několika 

krocích si zobrazí pojistné a rovnou si mohou 
sjednat smlouvu on-line. 
Tak například jeden dospělý má pro týdenní 
pobyt kdekoli v Evropě v balíčku za 154 ko-
run neomezené léčebné výlohy a asistenční 
služby, a to včetně pojištění úrazu při lyžo-
vání nebo snowboardingu na sjezdovkách. 
V ceně je dále pojištění škody způsobené 
jiné osobě, pojištění zavazadel i lyží proti 
krádeži, trvalých následků úrazu či odškod-
né za pobyt v nemocnici. Za deset korun 
na den navíc je člověk pojištěn i pro případ 
zásahu Horské služby. A pokud je jednou 
smlouvou pojištěn rodič alespoň s jedním 
dítětem do 15 let, už se na ně vztahuje 
zmíněná dvacetiprocentní rodinná sleva.
Cestovní pojištění pro klienty VoZP má mi-
mořádně široký rozsah a vztahuje se dokon-
ce i na extrémní sporty. Milovníci adrenalinu 
si připlatí 462 korun na týden a mohou se 
pustit na freeride včetně extrémních sjezdů 
po vysazení z helikoptéry nebo se třeba vy-
dat na náročnou skialpinistickou túru.

skvělé 
Pojištění 
na hory 
nyní s rodinnou 
slevou 20 %

SPOTřEBA VAkCÍN PROTI ChřIPCE 
NA 1 000 OByVATEl

Česko 40–70

Evropa 150–200

uSA a kanada až 330

v Zimě chřiPka, od jara klíšťovka… 
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kLÍšTĚ SNADNO ChyTÍTE 
I V MĚSTSkéM PARku  
Další mimořádně nebezpečnou infekcí je 
klíšťová encefalitida, onemocnění virového 
původu, které postihuje mozek a mozko-
vé blány a může zanechat trvalé následky. 
Virus nejčastěji přenášejí klíšťata a Česko 
bohužel patří k rizikovým evropským oblas-
tem s vysokým výskytem tohoto parazita. 

Z toho důvodu by mělo patřit k nepostra-
datelné výbavě na teplé měsíce roku očko-
vání proti klíšťové encefalitidě.  
Když se virus v těle rozmnoží, proniká do 
centrální nervové soustavy a poškozuje ner-
vové buňky. Nemocný má prudké bolesti 
hlavy, zvrací, projevují se poruchy vidění 
i strnutí šíje. Někteří pacienti zůstávají trvale 
postiženi například obrnou ruky, chronický-
mi bolestmi hlavy, poruchami soustředění 
nebo depresemi.

Jaká očkování jsou povinná?
Povinné je v Česku pouze očkování dětí, 
a to proti devíti základním onemocněním: 
záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, 
virová hepatitida typu B, choroby vyvolané 
bakterií Haemophilus influenzae b, 
zarděnky, spalničky a příušnice.

Hradí povinná očkování zdravotní 
pojišťovna?
Plně hrazená z veřejného zdravotního 
pojištění jsou povinná očkování státem 
určenými vakcínami.

Můžu si pro povinné očkování dětí 
vybrat jinou vakcínu?
V rámci povinného očkování lze použít 
jinou v ČR registrovanou očkovací látku, 
než kterou zajistí ministerstvo zdravotnictví, 
náklady na ni však plně hradí rodiče.

Jaké nepovinné očkování má zdarma 
senior nad 65 let?
Očkování proti chřipce a také proti 
pneumokokovým infekcím. 

Komu pojišťovna plně hradí dobrovolné 
očkování proti lidskému papilomaviru?
Očkování je hrazeno v případě, že je 
zahájeno  od 13. do dovršení 14. roku  
věku. Platí to nejen pro dívky, ale od 
příštího roku nově i pro chlapce. 

Je potřeba sledovat zdravotní stav  
před očkováním?
Ano, u dítěte je nutné alespoň tři dny před 
očkováním sledovat, zda nemá zvýšenou 
teplotu, kašel, vyrážku, průjem, bolesti 
hlavy a podobně. Změny zdravotního stavu 
je vždy potřeba předem oznámit lékaři.

praktický průvodcE 
očkováNím
Základní otázky a odpovědi

u nichž se očkování doporučuje jako ochra-
na před rakovinou děložního čípku. Chlapce 
očkování chrání před rakovinou penisu, ko-
nečníku, ale i před genitálními bradavicemi.
Ostatní očkování: Volitelných, respektive 
doporučovaných očkování proti vážným ne-
mocem je samozřejmě víc. Ať už jde o oč-
kování proti meningokokovým nákazám, 
planým neštovicím, rotavirovým nákazám, 
či virové hepatitidě typu A. Na možnosti 
a vhodnost vakcinace se ptejte praktického 
lékaře. Včas se zajímejte také o takzvaná 
cestovatelská očkování, například proti břiš-
nímu tyfu, choleře či žluté zimnici. 
Lymská borelióza: Proti této zákeřné nemo-
ci přenášené klíšťaty bohužel zatím není na 
trhu očkovací látka. Borelióza přitom může 
mít velmi važné následky, zvlášť když se dia-
gnostikuje pozdě. V takovém případě může 
napadnout srdce, klouby a nervovou sou-
stavu. Čeští vědci již oznámili objev vakcíny, 
která vytvořila protilátky u zvířat a pro lidi by 
mohla být dostupná asi za tři roky.

vojenská zdravotní pojišťovna v rámci zdravotní prevence přispívá svým pojištěncům 
na nehrazená očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, pneumokokovým a dalším 
infekcím a mimo 13. rok věku také proti papilomaviru, který může zapříčinit rakovinu 
děložního čípku a další onemocnění. 

může se to týkat i vás

Chřipka: Nejvhodnější doba pro očkování 
je před začátkem chřipkové sezony, která 
propuká v epidemiích zpravidla na přelomu 
roku. Očkovat lze i na začátku této epide-
mie, ochrana však nastupuje až po zhruba 
čtrnácti dnech. Imunita přetrvává šest měsí-
ců až rok. Protože se virus chřipky neustále 
mění, je třeba očkování každý rok opakovat. 
Klíšťová encefalitida: I v tomto případě 
se doporučuje zahájit očkování v zimním 
období tak, aby byl pacient již v sezoně vý-
skytu klíšťat dostatečně chráněn. Očkovací 
schéma obsahuje tři počáteční dávky a ná-
sledné přeočkování jednou dávkou po třech 
až pěti letech. Očkování je vhodné jak pro 

děti od jednoho roku věku, tak pro dospělé, 
u nichž mívá onemocnění vážnější zdravotní 
následky. 
Pneumokokové nákazy: Největší riziko 
představují pro děti do pěti let proto se s oč-
kováním začíná ve věku kolem dvou měsíců. 
Další rizikovou skupinou jsou dospělí nad 
60 let. Mezi obávané projevy pneumoko-
kových nákaz patří pneumonie (zápal plic), 
meningitida (zánět mozkových plen), otrava 
krve a artritida (zánět kloubů). Očkování za-
jišťuje minimálně pětiletou ochranu. 
Lidský papilomavirus (HPV): Virus se pře-
náší v drtivé většině pohlavním stykem 
a k infekci jsou nejnáchylnější mladé dívky, 

V Česku se ročně nakazí stovky lidí, přičemž 
ve výskytu tohoto onemocnění jsme dlou-
hodobě na prvních místech mezi evrop-
skými státy. Účinným očkováním je přesto 
chráněna jen necelá čtvrtina tuzemské po-
pulace.
Pamatujte na to, že infikování klíšťovou 
encefalitidou hrozí i při zcela ojedinělé vy-
cházce do přírody. Očkování je tedy vhodné 
nejen pro děti, ale i pro dospělé, zvláště pak 
lidi v seniorském věku, u nichž bývá průběh 
nemoci vážnější a je vyšší riziko trvalých ná-
sledků. 
A vůbec nemusí jít pouze o pravidelné turis-
ty, chataře, zahrádkáře nebo houbaře. Rizi-
ková je i procházka v městském lesoparku. 
Na očkování by proto neměli zapomínat ani 
pejskaři.
V Česku byla loni klíšťová encefalitida dia-
gnostikována u 565 lidí, jeden pacient na 
tuto nemoc zemřel. Případy této nebezpeč-
né nákazy se objevily ve všech krajích, nejvíc 
nemocných však zaznamenali v Jihočeském 
kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji.

PROOČkOVANOST PROTI kLÍšťOVé 
ENCEfALITIDĚ V RIZIkOVýCh  
EVROPSkýCh OBLASTECh

Česko 23 %

švédsko 30 %

Německo 50 %

Lotyšsko 50 %

Rakousko 80 %

Viry klíšťovky na 
nervové buňce.
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lidský papilomavirus a chřipku. Lidský papilo-
mavirus je přitom příčinou zhoubných nádorů 
u žen i mužů a vakcína proti tomuto viru je tu-
díž protinádorovou očkovací látkou. A chřipka 
může mít u oslabených osob, chronicky ne-
mocných lidí nebo seniorů smrtelné následky.

Jaké mýty o očkování považujete za 
nejškodlivější?
Mýtus, že očkování není účinné a že příči-
nou snížení výskytu infekčních nemocí je lep-
ší zdravotní péče. Léčba řeší následek, nikoli 
prevenci. Lepší péče a léčba antibiotiky sníží 
komplikace a počet úmrtí, ale nemohou sní-
žit vlastní výskyt infekčních nemocí ani jim 
předcházet. Nebezpečný je i mýtus, že oč-
kování způsobuje autismus, astma, cukrov-
ku a poškození imunity. Stejně tak názor, že 
očkování se má u dětí odložit do věku jed-
noho až dvou let. Důsledkem těchto mýtů, 
které byly vědecky opakovaně vyvráceny, je 
odmítání očkování, pokles proočkovanosti 
a ohrožení velmi malých dětí i jejich okolí.

Proč myslíte, že je u nás tolik odpůrců 
očkování?
Odpůrci očkování se často rekrutují z řad al-
ternativních léčitelů, homeopatů nebo osob, 
které na sebe potřebují hlasitě upozorňovat. 
Mnohdy se považují za jediné šiřitele prav-
dy a místo očkování mají připravené jiné 
„zaručené“ přípravky a placené služby, kte-
ré „očistí organismus“ a „srovnají imunitu“. 
Je velmi důležité naučit se rozlišovat hlučné 
demagogy od možná tišších, ale odborně 
fundovaných, lidí. Výsledkem působení od-
půrců očkování je historicky nejnižší prooč-
kovanost proti spalničkám a příušnicím, která 
v roce 2016 klesla pod 90 procent, v někte-
rých městech dokonce pod 75 procent. Pak 
se nelze divit, že máme novodobé epidemie 
spalniček jako letos v první polovině roku.

Jaké jsou tedy hlavní argumenty pro 
očkování?  
V medicíně dosud nebylo objeveno nic 
účinnějšího v primární prevenci, než je oč-
kování. Kromě dezinfekce pitné vody ne-
najdeme nic, co by tak dramaticky snížilo 
výskyt infekcí ve světě a bylo schopno kon-

trolovat šíření nákaz. Vždy je lepší nemoci 
předcházet než spoléhat na mírný průběh či 
absenci komplikací. A dnešní očkovací lát-
ky jsou bezpečné, účinné a schopné chránit 
nejen jedince, ale také jeho okolí. 

Mnohá očkování mají několik dávek. 
Dodržují to lidé a absolvují celý cyklus? 
Většina lidí dodrží počet dávek pro tzv. zá-
kladní očkování, které je vždy důležité do-
končit. Jinak by očkování nemuselo být 
účinné. Je to nutné dodržet, i kdyby se další 
dávka aplikovala později, než je doporuče-
no. Častěji však lidé zapomínají na přeoč-
kování, která jsou potřebná pro prodloužení 
doby ochrany. Dospělí by si měli hlídat de-
seti- až patnáctileté termíny pro přeočkování 
proti tetanu, přeočkování proti klíšťové ence-
falitidě po pěti až deseti letech nebo jedno-
rázové přeočkování proti černému kašli.  

Je nyní nějaká riziková skupina, která 
by se měla přeočkovat vakcínou apli-
kovanou v dětství?
Ano, jsou to mladí dospělí, u nichž se nyní 
více vyskytují spalničky, černý kašel a pří-
ušnice. Proti černému kašli se doporučuje 
přeočkování všem, proti spalničkám a příuš-

Plk. prof. MuDr. 
ROMAN ChLÍBEk, PhD.
  Vědecký sekretář České vakcinologic-
ké společnosti ČLS JEP.
  Vedoucí katedry epidemiologie na 
Fakultě vojenského zdravotnictví Uni-
verzity obrany v Hradci Králové.
  Mezinárodně uznávaný odborník 
v problematice vakcinace a klinických 
studií se zaměřením na vývoj nových 
vakcín a jejich zavádění do praxe.
  Podílí se na vývoji a hodnocení vakcín 
např. proti lymské borelióze, hepati-
tidám, pásovému oparu, meningoko-
kům skupiny B a mnoha dalším.

Účinnější Prevence než 
očkování neexistuje
text: Renata Malinová ︱  foto: archiv

Pravé neštovice jsou jedinou smrtelnou nemocí, která již byla 
vymýcena. ve světě se stále vyskytují mor, cholera či břišní 
tyfus a objevují se nové infekce, jako je virus zika. jedině díky 
očkování jsme schoPni držet infekce na uzdě, říká renomovaný 
ePidemioloG a vakcinoloG roman chlíbek.

Jaký je zájem Čechů o  očkování ve 
srovnání se zahraničím? 
Troufám si tvrdit, že o dost menší. Poměrně 
vysokou proočkovanost máme u povinných 
očkování, i když také zde je poslední dobou 
patrný pokles. U dobrovolných očkování je 
situace výrazně horší, je vidět rozdíl v přístu-
pu k prevenci u nás a v západních evropských 
zemích. V Anglii dosahují 94 procent prooč-
kovanosti proti pneumokokům, u nás je to 
pouhých 68 procent. Dobrovolná proočko-
vanost proti lidskému papilomaviru je u nás 
58 procent, v Anglii více než 90 procent.

Kterou nemoc, proti níž se lze dát oč-
kovat, Češi nejvíce podceňují?
Klíšťovou encefalitidu, v níž patříme mezi 
země s nejvyšším výskytem v Evropě, dále 

nicím tehdy, když se v okolí tato nemoc vy-
skytne. Dobré je sledovat i vhodná očková-
ní pro jednotlivé věkové hranice, například 
proti pásovému oparu v 50 letech nebo pro-
ti pneumokokům v 65 letech.

Jak jste na tom s očkováním vy sám?
Jsem očkován proti všem nemocem, které 
byly součástí očkovacího kalendáře v době 
mého dětství. Navíc jsem očkován proti 
žloutence typu A a B, proti pneumokokům, 
proti klíšťové encefalitidě a proti menin-
gokokům. Každoročně se také očkuji proti 
chřipce. K tomu samozřejmě cestovatel-
ská očkování před odjezdem do rizikových 
zemí.

18 19Z P R AV O D A j  ︱  Vo Z P  Č R  2 0 1 7 w w w. v o z p . c z  ︱  Z P R AV O D A j

téma VoZP

Dnešní očkovací látky jsou 
bezpečné a účinné.



Pečujete o Zdraví  
své rodiny? 
my vám s tím Pomůžeme
chránit sebe a své děti očkováním, Předcházet nádorovým 
onemocněním, Pravidelně se hýbat, Pečovat o chruP…  
to všechno Patří ke zdravému životnímu stylu.  
a to všechno dohromady také dokáže Pořádně  
Provětrat rodinnou Pokladnu. 

My ve VoZP jsme si dobře vědomi 
mimořádné důležitosti zdravotní 
prevence, ale i nemalých výdajů 

s ní spojených. Proto svým klientům dlou-
hodobě pomáháme finančními příspěvky 
na očkování, pohybové aktivity, péči o zuby 
nebo na preventivní vyšetření nehrazená 
z veřejného zdravotního pojištění. Nejinak 
tomu bude i v roce 2018.
Preventivní programy jsme zpřehlednili, 
zvýšili jsme limit čerpání u nejžádanějších 
příspěvků a ještě více jsme zjednodušili 
cestu k nim. Držíme se zásady, že zdravotní 
prevence má být dostupná každému, proto 
našim klientům nestavíme do cesty žádné 
překážky ve formě střádání kreditů či bodů 
nebo nutnosti vlastnit kartu. 
Každý pojištenec si může stejně jako v mi-
nulých letech vybrat tři příspěvky za rok. 
U většiny příspěvků přitom stačí včas, tedy 
do 90 dnů od data úhrady, podat žádost 
a k té přiložit doklad o úhradě. Podrobné 
podmínky, formuláře žádosti i všechny do-
klady potřebné k čerpání příspěvků budou 
od Nového roku zveřejněny na webových 
stránkách www.vozp.cz.
Pro lepší přehlednost jsme příspěvky pre-
vence pro rok 2018 rozdělili do tří progra-
mů namísto dosavadních šesti.

  Program „Zdraví“ je určen k podpoře 
očkování, dále k pomoci ženám v citlivém 
období těhotenství a prvních měsících po 
narození miminka, k podpoře zdravého 
chrupu a také dárcovství krve.

  Programem „Pohyb“ chceme moti-
vovat děti, dospělé i seniory k aktivní-
mu životnímu stylu a k pravidelnému 
sportování.

  V programu „Prevence“ jsou k dispozici 
příspěvky na vyšetření, která mohou za-
chránit život tím, že v organismu včas od-
halí případné počínající rakovinné bujení, 
a také příspěvek na odvykání kouření.

Na dalších stránkách Zpravodaje se s jed-
notlivými preventivními programy na rok 
2018 můžete seznámit podrobněji.

Program 
Zdraví
P říspěvky na očkování jsou důležitou 

součástí nového programu s názvem 
Zdraví. Dále jsme do něj zahrnuli velmi 

žádané příspěvky pro těhotné ženy, příspěv-
ky na dentální hygienu a zubní rovnátka 
a také odměny pro dárce krve. 

odměny pro dárce krve 
a krevních derivátů
  300 až 2000 kč

Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plaz-
my a kostní dřeně lze poskytnout poukázky 
v hodnotách 300 až 2000 Kč podle počtu 
odběrů (podrobosti budou od 1. 1. 2018 
zveřejněny na www.vozp.cz). Tyto poukázky 
se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na 
pojištěnce ročně. 

vitaminy pro děti
  200 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
pojištěncům ve věku dvou až 15 let na vita-
minový přípravek odpovídající věku dítěte.

dentální hygiena
  400 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně 
každému pojištěnci na dentální hygienu 
(ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevzta-
huje na dentální pomůcky.

Fixní rovnátka pro děti
  1 500 kč

Příspěvek lze poskytnout pojištěncům do 
dovršení 18 let jednou za celou dobu léčby 
na materiál u nově zhotoveného pevného 
ortodontického aparátu. 

očkování proti infekcím
  500 kč (dospělí)   1000 kč (děti)

Příspěvek bude možné čerpat jednou v roce 
na jakékoli očkování, které není hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění, a to na 
kteroukoli dávku očkovacího cyklu.  

očkování proti lidským  
papilomavirům
  1500 kč

Papilomaviry se přenášejí především 
sexuálním stykem a u žen i mužů mohou 
způsobit rakovinu. Očkování je hrazeno 
z veřejného pojištění pouze tehdy, když je 
zahájeno od 13. do dovršení 14. roku věku. 
Dívky i chlapci ve věku od 14 do 18 let mo-
hou na toto očkování dostat jednou v roce 
příspěvek 1500 Kč. 

prevence v těhotenství
  1000 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce na 
jeden z následujících produktů: prvotrimes-
trální screening; kurz pohybových aktivit 
pro těhotné; předporodní kurz.

vitaminy pro těhotné
  200 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně na 
multivitaminový či vitamínový přípravek 
vhodný k užívání v těhotenství.

pomůcky k péči o miminko
  1000 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
každému dítěti po dobu šesti měsíců od 
narození na následující produkty: pomůc-
ky pro kojení a krmení, monitor dechu 
a pomůcky pro péči o miminko (teploměr, 
polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů).
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Program 
Prevence

Včasné odhalení nádorového bujení 
je zásadním předpokladem pro 
úspěšnou léčbu, proto se rozhodně 

nevyplatí zanedbávat pravidelná preven-
tivní vyšetření. Česká populace je bohužel 
dlouhodobě na předních místech ve výskytu 
nádoru tlustého střeva a konečníku (tzv. ko-
lorektální karcinom), který je zákeřný v tom, 
že může dlouho bujet bez příznaků a projeví 
se až v pokročilém stadiu onemocnění. 
Může jej ale včas odhalit jednoduchý test 
okultního krvácení ve stolici. U žen je nejčas-
těji diagnostikovaným zhoubným nádorem 
karcinom prsu. Ani ten zpočátku nezpůso-
buje potíže a v tom stadiu ho může odhalit 
jedině mamograf, případně ultrazvuk. Velmi 
nebezpečná mohou být také různá kožní 
znaménka, jejichž změny (tvaru, velikosti, 
zabarvení) mohou být příznakem vzniku me-
lanomu. Proto je nanejvýš vhodné dát si po-
dezřelá znaménka vyšetřit dermatoskopem. 
Pokud u svého lékaře za vyšetření k preven-
ci rakoviny zaplatíte, můžete následně získat 
následující příspěvky.

prevence rakoviny  
tlustého střeva a konečníku
  150 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
pojištěncům od 40 do dovršení 50 let na 
screeningové vyšetření k prevenci rakoviny 
tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, 
případně jiného standardizovaného testu.

prevence rakoviny prsu
  800 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou za dva 
roky ženám ve věku od 30 let do dovršení 
40 let na ultrasonografické vyšetření a že-
nám ve věku od 40 let do dovršení 45 let 
na mamografické nebo ultrasonografické 
vyšetření.

prevence rakoviny kůže
  400 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
všem pojištěncům na dermatoskopické 
vyšetření.

odvykání kouření
  400 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
pojištěncům od 16 let věku na základě po-
tvrzení vystaveného centrem pro odvykání 
kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Program 
Pohyb

plavání
  400 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
všem pojištěncům na permanentní vstu-
penku do bazénu (i ve formě nabití čipu 
či karty), na plavecký kurz nebo na kurz 
plavání rodičů s dětmi (v tomto případě 
musí být dítě i dospělý doprovod pojištěni 
u VoZP ČR).

školní sportovní  
a ozdravné pobyty

  500 kč 
Příspěvek lze poskytnout jednou ročně 
pojištěncům ve věku od šesti do 19 let na 
sportovní nebo ozdravné pobyty organizo-
vané základní nebo střední školou během 
školního roku, které trvají nepřetržitě nejmé-
ně pět dní včetně dne příjezdu a odjezdu.

kloubní výživa pro seniory
  300 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
pojištěncům ve věku 65 a více let na výdaje 
při nákupu potravinových doplňků urče-
ných k podpoře zdraví a správné funkce 
kloubů.

cvičení a regenerace
  500 kč

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce 
všem pojištěncům na pohybové a rege-

nerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi) 
kondičního a preventivního charakteru 
(základní tělesná výchova, různé druhy 
kondičních a posilovacích cvičení, sauna, 
masáže atp.). Příspěvek se nevztahuje na 
týmové, míčové, bojové, kontaktní, jezdec-
ké, motoristické, zimní a extrémní sporty či 
sporty a aktivity se zvýšenou pravděpodob-
ností zranění.

Sportovní lékařská  
prohlídka pro děti

  250 kč
Příspěvek lze poskytnout jednou ročně po-
jištěncům ve věku do 18 let na preventivní 
lékařskou prohlídku nutnou k členství ve 
sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Příspěvky na pohybové aktivity patří 
v preventivních programech tradičně mezi 
nejžádanější. Jistě proto velkou část našich 

pojištěnců potěší, že jsme u některých z nich pro rok 
2018 zvýšili limit čerpání. Příspěvek na školní sportov-
ní a ozdravné pobyty, který bylo dosud možno čerpat 
pouze jednou za školní docházku, bude napříště možné 
získat každoročně. Na podporu fyzické aktivity seniorů se 
zavádí zcela nový příspěvek na kloubní výživu.       
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se slevou jen Pro klienty voZP

věrnostní klub

šPičková Péče i relaxace ve vojenských láZních

U našeho partnera, Vojenských lázeňských 
a rekreačních zařízení (VOLAREZA), mo- 
hou nyní těchto služeb využít všichni  

klienti VoZP, a to se zajímavou slevou. 
Je to jednoduché: při telefonické nebo  
e-mailové objednávce u VOLAREZA uvedete, 
že jste klientem VoZP, a na pobyt ve vybraných 
vojenských lázních dostanete slevu osm pro-
cent. Na recepci při přijetí pak už stačí pouze 
ukázat kartičku pojištěnce VoZP. Tato nabídka 
platí pro níže uvedené pobyty v roce 2018, 
objednané do 28. 2. 2018. Vojenské léčebny 

BODy LZE PROMĚNIT  
VE fINANČNÍ PřÍSPĚVky
Každému členovi Věrnostního klubu au-
tomaticky připisujeme na konto body za 
věrnost a za odpovědný přístup ke zdraví. 
Maminky také získávají body za každé dítě 
k jeho prvním narozeninám. Bod má hodno-
tu jedné koruny. Za první a druhý rok člen-
ství se připisuje 120 bodů, za třetí a každý 
další rok členství 150 bodů a každoročně až 
300 bodů v závislosti na tom, jak pojištenec 
čerpá či nečerpá zdravotní péči. Maminkám 
pak náleží při dovršení jednoho roku věku 
dítěte 500 bodů.
Body lze použít k proplacení příspěvků na 
následující produkty či služby: stomatologic-
ké výkony a výrobky, vitaminy a potravinové 
doplňky sloužící ke zdravotní prevenci, pla-
vání, rehabilitační a lázeňská péče, částečně 
hrazené léky, ochranné pomůcky a prostřed-

LéČEBNĚ-RELAXAČNÍ POByT
Vojenská lázeňská léčebna karlovy 
Vary, lázeňský dům Sadový pramen

Odpočinek a komplexní léčba  
osvědčenými karlovarskými postupy
  Délka pobytu: sedm dní (šest nocí)
  Běžná cena: od 7560 Kč za osobu  
(podle sezony a typu pokoje)
  Cena pro klienta VoZP: od 6955 Kč
  V ceně je zahrnuto: ubytování, 
stravování formou polopenze, léčebně-
-relaxační program (vstupní prohlídka, 
sestavení individuálního programu –  
21 procedur za týden, pitná kúra, výstup-
ní prohlídka). 

Rezervace: 
  při poptávce prosím uveďte kód VoZP
  e-mail: volareza-info@vlrz.cz
  tel.: 973 348 422, 455
  www.sadovypramen.volareza.cz

AkTIVNÍ SENIOR
Vojenská lázeňská léčebna Teplice, 
lázeňský dům judita 

Léčebný pobyt zaměřený na problémy 
pohybového aparátu seniorů
  Délka pobytu: osm dní (sedm nocí)
  Běžná cena: od 9520 Kč za osobu  
(podle sezony a typu pokoje)
  Cena pro klienta VoZP: od 8758 Kč
  V ceně je zahrnuto: ubytování, stravování 
formou plné penze, lázeňský léčebný 
program (vstupní prohlídka, sestavení 
individuálního programu – 14 procedur, 
pitný režim), zácvik chůze s holemi na nor-
dic walking, parkovné pro osobní auto. 

Rezervace: 
  při poptávce prosím uveďte kód VoZP
  e-mail: volareza-info@vlrz.cz
  tel.: 973 287 046
  www.teplice.volareza.cz

poskytují služby na špičkové úrovni, a to nejen 
vojákům. Ať už máte lázně hrazené ze zdravot-
ního pojištění, nebo jste samoplátci, jsou pro 
vás připraveny pobyty v délce od tří do osmi 
dnů, případně i delší. Samoplátci mohou uplat-
nit zmíněnou slevu. Každý klient nejprve projde 
vstupní lékařskou prohlídkou, na jejímž základě 
mu lázeňský lékař sestaví individuální program 
zahrnující procedury i pitnou kúru. Ubytování je 
zajištěno v komfortních jednolůžkových nebo 
dvoulůžkových pokojích. Na jaké pobyty se 
mohou klienti VoZP aktuálně objednat? 

individuální léčebný ProGram, až jedenadvacet Procedur 
za týden, léčivé Prameny Přímo v budově, to vše v krásných 
lázeňských domech v srdci karlových varů nebo tePlic. 

kromě PřísPěvků z ProGramů zdravotní Prevence 
Poskytuje vozP jako benefit navíc také mnohé výhody 
členům věrnostního klubu. v roce 2018 Plánujeme jeho 
ProPojení s chystanou mobilní aPlikací tak, aby se každý 
člen mohl kdykoli Podívat na stav svého bodového konta. 
Proč je výhodné být ve věrnostním klubu?

ky, optické pomůcky (brýle, čočky, roztoky). 
K proplacení bodů je potřeba vyplnit žádost 
a doručit ji osobně nebo poštou spolu s účten-
kami nejbližší pobočce nebo jednatelství 
VoZP. Peníze dostává člen klubu převodem  
na účet. Formulář žádosti najdete na stránce  
www.vozp.cz/vk, stejně jako přihlášku do klu-
bu. 

ČLENSká kARTA NA SLEVy
A to není všechno. Každý nový člen Věrnost-
ního klubu dostane od VoZP zdarma poštou 
členskou kartu v hodnotě 490 Kč, na kterou 
lze uplatňovat slevy u obchodníků po celém 
Česku. V síti čerpacích stanic Benzina s ní mů-
žete načerpat pohonné hmoty o 0,50 Kč na 
litr levněji. Slevy však můžete uplatnit na více 
než 2000 obchodních místech včetně mnoha 
e-shopů. Seznam obchodních partnerů na-
jdete na www.bonusclub.cz.
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  ČESké BuDĚjOVICE 
(pobočka) 
Česká 24 

  TáBOR (jednatelství) 
Purkyňova 2961  
(OC Slunce)

   PÍSEk (jednatelství) 
tř. Národní  
svobody 181

  STRAkONICE  
(jednatelství) 
U Sv. Markéty, areál 
tržnice

  jINDřIChůV hRADEC 
(jednatelství) 
U Nemocnice 380 
(poliklinika)

  hRADEC kRáLOVé 
(pobočka) 
Malé náměstí 13

   PARDuBICE (jednatelství) 
Masarykovo nám. 2667

  úSTÍ NAD ORLICÍ 
(jednatelství) 
17. listopadu 92

  TRuTNOV (jednatelství) 
Bulharská 140 
(otevření se připravuje)

jak jsme avizovali 
v letním čísle zPravodaje, 
vojenská zdravotní 
Pojišťovna se Přiblížila 
klientům a zdvojnásobila 
Počet kontaktních míst. nová 
jednatelství vznikla naPříč českou 
rePublikou tak, aby všichni Pojištěnci 
měli své kontaktní místo v dosahu. na 
maPě jsou znázorněny Pobočky a do jejich 
Působnosti sPadající jednatelství. toto 
reGionální usPořádání vozP bude Platit  
od 1. ledna 2018 (Podrobněji na str. 29).

Otevřeli jsme prO 
vás nOvá kOntaktní 
místa pO celé Čr

jsme 
vám 
blíž

  PRAhA (pobočka) 
 Bělehradská 130

  kOLÍN (jednatelství) 
Rubešova 62

  BENEšOV (jednatelství) 
Masarykovo  
náměstí 158

  PřÍBRAM (jednatelství) 
Pražská 14

  KlADNO (jednatelství) 
Ctiborova 388

   SáZAVA  
(jednatelství) 
Sklářská 359

  BRNO (pobočka) 
Banskobystrická 40

  VyškOV (jednatelství) 
Žerotínova 727/2 
(pondělí a středa) 
Kasárna Dědice,  
V. Nejedlého 692  
(čtvrtek a pátek)

  BřECLAV (jednatelství) 
17. listopadu 2995/1a 
(Dům školství)

  ZNOjMO (jednatelství) 
náměstí Svobody 210/18 
(otevření se připravuje)

  jIhLAVA (jednatelství) 
Křížová 111/2

adrESy, kdE NáS NajdEtE:

České Budějovice

Jihlava

Třebíč

hradec králové

Pardubice

ústí n. Orlicí

Nový Bor

ústí nad Labem

Liberec

Teplice

Ostrava

Olomouc

Zlín
Vyškov

Brno

Břeclav
Znojmo

uherský Brod

žďár n. S.

Sázava

Plzeň

Praha
karlovy Vary

Trutnov

Domažlice

Kladno šumperk

klatovy

Příbram

Prostějov

Sokolov

Benešov

Opava
Cheb

Kolín

frýdek-Místek

Louny

Písek

Chomutov

Tábor

jindřichův 
hradec

Strakonice

  žďáR NAD SáZAVOu 
(jednatelství) 
Havlíčkovo náměstí 
152/4 (OC NBC)

  TřEBÍČ (jednatelství) 
Jihlavská brána 6/2  
(OC OáZA)

  OLOMOuC (pobočka) 
U Botanické zahrady 11

  OPAVA (jednatelství) 
Popská 222/11 (budova 
MG Medical Center)

  PROSTĚjOV  
(jednatelství) 
Trávnická 2 (budova  
Zdravotnického centra)

   šuMPERk  
(jednatelství) 
Generála Svobody 
2790/38

  OSTRAVA (jednatelství) 
Matiční 2

  fRýDEk-MÍSTEk  
(jednatelství) 
8. pěšího pluku 2380

  ZLÍN (jednatelství) 
J. A. Bati 5645, 
(Areál Svit, budova 51)

  uhERSký BROD  
(jednatelství) 
Partyzánů 2174  
(Měst. nemocnice,  
pavilon C)

  úSTÍ NAD LABEM 
(pobočka) 
W. Churchilla 7

  TEPLICE (jednatelství) 
Dlouhá 66/37

  ChOMuTOV  
(jednatelství) 
Revoluční 30

  lOUNy (jednatelství) 
nám. Benedikta  
Rejta 2298

  LIBEREC (expozitura) 
Žitavská 4

  NOVý BOR (jednatelství) 
Dvořákova 385 

  PLZEň (pobočka) 
Koterovská 34 

  KlATOVy (jednatelství) 
Pražská 161

  DOMAžLICE  
(jednatelství) 
Msgre. B. Staška 57

  kARLOVy VARy  
(jednatelství) 
Jugoslávská 8

  SOKOlOV (jednatelství) 
Křížová 168

  ChEB (jednatelství) 
Svobody 767/36 
(otevření se připravuje)

kontakty voZp čr: 
telefon: 844 888 888 
e-mail: info@vozp.cz
www.vozp.cz
tĚšímE SE Na vaši NávštĚvU
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mladá rodina hned po otevření jednatelství v kladně 
využila služeb ochotné pracovnice a přihlásila se k VoZP.

hradec králové

Brno

ústí nad Labem

Olomouc
Plzeň

Praha

České Budějovice

voZp Zpřehlední své 
regiOnální Členění

celý kraj Pod 
jednou Pobočkou
Vážení klienti, plátci a poskytovatelé zdra-
votní péče, vedení Vojenské zdravotní po-
jišťovny ČR si vás dovoluje informovat, že 
v souvislosti s otevřením nových jednatel-
ství pojišťovna přistoupí počínaje 1. lednem 
2018 také ke změnám ve své regionální 
struktuře. 
Jejich cílem je upravit působnost poboček 
tak, aby plně respektovala platné krajské 
uspořádání České republiky.
Dosud tomu tak nebylo, o většinu krajů 
se dělily dvě nebo více poboček. Napříště 
bude vždy celý kraj spadat do působnosti 

voZp bUdE mít i NadálE SEdm pobočEk, Nové USpořádáNí 
platNé od 1. lEdNa 2018 ZNáZorňUjE NáSlEdUjící tabUlka:

POBOČKA 
VoZP

REGIONáLNí PůSOBNOST 
POBOČKy OD 1. 1. 2018

JEDNATELSTVí (EXPOZITURA) VoZP  
V PůSOBNOSTI POBOČKy OD 1. 1. 2018

Praha Praha, 
Středočeský kraj

jednatelství: Benešov, Příbram, Kolín,  
Kladno, Sázava

Brno Jihomoravský kraj, 
Kraj Vysočina

jednatelství: Vyškov, Břeclav, Znojmo, Jihlava,  
Žďár nad Sázavou, Třebíč

Ústí nad 
Labem

Ústecký kraj, 
Liberecký kraj

expozitura: Liberec, jednatelství: Teplice, 
Chomutov, Louny, Nový Bor

Plzeň Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj

jednatelství: Klatovy, Domažlice, Karlovy Vary, 
Cheb, Sokolov

Olomouc Olomoucký kraj, Zlínský kraj, 
Moravskoslezský kraj

jednatelství: Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, 
Šumperk, Prostějov, Zlín, Uherský Brod

České 
Budějovice Jihočeský kraj jednatelství: Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův 

Hradec

Hradec 
Králové

Královéhradecký kraj, 
Pardubický kraj jednatelství: Pardubice, Ústí nad Orlicí, Trutnov

Prosíme zejména poskytovatele péče a plátce pojistného, aby od Nového roku vše vyřizovali 
s pobočkou, do jejíž krajské působnosti spadají a která je připravena poskytnout jim veškerý 
servis.
Pojištěnci VoZP pak mohou i nadále využívat služeb jakékoli pobočky nebo jednatelství bez 
ohledu na to, kde mají trvalé bydliště.

jedné pobočky. Tímto krokem chceme celý 
systém zpřehlednit, aby nevznikaly nejas-
nosti v tom, se kterou pobočkou VoZP vyři-
zovat platby, vyúčtování péče, pohledávky, 
reklamace a veškeré další záležitosti.

Přijďte, rádi  
vám Pomůžeme  

jednatelství v novém

Od Domažlic po Šumperk, od Frýdku-Místku po Lou-
ny… VoZP v druhé polovině roku značně zahustila síť 
svých jednatelství, kam si pojištěnci mohou osobně 

přijít vyřídit vše potřebné. Interiér všech kanceláří je sladěn 
v novém, svěžím designu a naše pracovnice se těší na vaši 
návštěvu. Bez obav s sebou vezměte i malé děti, máme pro 
ně připraveny stolečky s hračkami a malováním. Jak to na 
nových kontaktních místech vypadá, se můžete podívat na 
této fotostraně. 

takto to vypadá v naší nové 
kanceláři v Pražské ulici 
v klatovech. 

Malé Klárce se u nás líbilo 
a ani chvilku se nenudila. 

V Domažlicích jsme otvírali 
první školní den. Pro děti 
byly připraveny dárečky…

…a také sladké perníčky 
v barvách VoZP.

A hned se začalo 
úřadovat.

Vstup do nového 
jednatelství v Písku.
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Pomoc  
Přišla 
rychle
rodinu PraPorčíka Petra 
němce zahnala vážná nemoc 
syna do finanční tísně. 
naštěstí obratem Pomohl 
vojenský fond solidarity.

text: Jan Mates ︱  foto: archiv Petra Němce

Je to právě rok, kdy se manželé Něm-
covi z Tábora dozvěděli od lékařů kru-
tou zprávu, že jejich tehdy pětiletý syn 

Filip má rozsáhlý zhoubný nádor na játrech. 
Chlapec musel okamžitě nastoupit drsnou 
léčbu, která vyvrcholila transplantací jater. 
Pro rodiče to kromě neskutečného strachu 
o syna znamenalo také obrovskou finanční 
zátěž.
Paní Němcová ze dne na den přestala pra-
covat, aby mohla být s Filipem nepřetržitě 
v nemocnici. K výpadku příjmů přibyly ne-
malé výdaje na dojíždění z jižních Čech do 
Prahy, také bylo nutné upravit byt – napří-
klad vybourat a znovu postavit sprchový 
kout, aby byla jistota, že nikde není zdroj 
plísní a jiných infekcí. Organismus totiž po 
transplantaci ztrácí veškerou imunitu. Všu-
de v bytě také Němcovi museli nainstalovat 
držáky na dezinfekci, papírové ubrousky, na 
prádlo začít používat speciální prášky, stále 
dokola dezinfikovat nábytek, denně vytírat 
dezinfekcí…
Při všech strastech naštěstí zafungoval Vo-
jenský fond solidarity (VFS). Filípkův táta 

Petr Němec je voják a ve finanční nouzi se 
obrátil se žádostí o podporu současně na 
ministra obrany i na fond. „Ten zareagoval 
velice rychle a vyšel nám maximálně vstříc. 
Poskytl finanční částku, která nám umožni-
la řešit náklady na splácení hypotéky,“ říká 
praporčík Němec. VFS také sehnal spon-
zora na financování hygienických prostřed-
ků pro udržování aseptického prostředí 
v bytě.
„Pomoc od fondu solidarity byla rychlá, 
účinná a pro mě překvapivá. Do té doby 
jsem o něm neměl příliš velké povědomí. 
Podobně je na tom asi většina lidí, kteří 
slouží v armádě. Dokud se člověku nepřiho-
dí něco podobného jako nám, tak si příliš 
nepřipouští, že by potřeboval nějakou po-
moc. I když máte finanční rezervu, tak je vět-
šinou někde vázaná a nedá se k ní tak rychle 
dostat,“ vysvětluje Petr Němec.
Přesně pro tyto účely byl VFS v březnu 2015 
založen. Pomáhá vojákům v činné službě, je-
jich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocit-
li v tísni, ať už ze zdravotních, či sociálních 
důvodů nebo dopadem životních katastrof. 
Velkou výhodou fondu je, že peníze dokáže 
postiženým lidem poskytnout velmi rychle. 
„Vojenský fond solidarity je organizací, která 
v nejkritičtějším období pomůže. Okamžitě. 
Adresně. Nezištně,“ shrnuje generálka Lenka 
Šmerdová, která je od letošního června před-

jak přiSpívat do vFS

  Převodem, složenkou nebo trvalým  
příkazem na účet u České spořitelny  
č. 44665522/0800, vždy nutno uvést  
variabilní symbol 918. 

  Každý, kdo přispěje částkou nad 1000 Kč 
v kalendářním roce, může uplatnit snížení 
základu daně z příjmu fyzických osob. 
Nejjednodušší způsob je v příkazu k úhradě 
napsat do kolonky „zpráva pro příjemce“  
žádost Charitě ČR o zaslání potvrzení.  

  Přispět lze i do sbírkové pokladničky VFS  
na společenských a sportovních akcích.

sedkyní výboru VFS. Na webu fondu vyzývá 
vojáky k pravidelnému přispívání na sbírkový 
účet trvalým příkazem. „Je to výraz profe-
sionálního postoje. Postoje ke kamarádům 
v týmu, postoje k profesi vojáka z povolání. 
Sama výše pravidelného příspěvku není pod-
statná,“ apeluje generálka Šmerdová. 
Do fondu, jehož účet spravuje Charita ČR, 
však samozřejmě může přispívat každý, ať už 
fyzické osoby, nebo společnosti. 

rOdina  
vOjáka v nOUZi

Rok po stanovení diagnózy je malý Filip stá-
le v domácí péči. Chemoterapie mu poško-
dila sluch, ale s naslouchátky se naštěstí sžil 
rychle. „Hraje si, přibral na váze, nabral zpět 
svalovou hmotu a už pěkně chodí,“ chválí 
synovy pokroky táta a posílá společnou fot-
ku z výletu. 
Jen jaterní testy dlouho nebyly moc dob-
ré, až 6. listopadu slyšeli rodiče po dalším 
vyšetření konečně lepší zprávu. „Výsledky 
byly podle paní doktorky zatím nejlepší 
od té doby, kdy je syn v domácím léčení, 
a sono dopadlo taky dobře. Tak snad to 
bude takhle pořád,“ věří Petr Němec.

šestiletý filip se po chemoterapii  
a transplantaci postupně zotavuje.  
Vrací se mu síla a už může i ven.
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Vojenský fond solidarity 
zareagoval velmi rychle  
a vyšel nám maximálně vstříc.



Zhasněte, 
Začíná oPerace
v doProvodu staniční sestry vstuPuji Před osmou ráno ve 
vyfasovaném zdravotnickém obleku a s rouškou Přes obličej 
na oPerační sál robotického centra Pražské ústřední vojenské 
nemocnice. Pavouk, jak tady říkají oPeračnímu robotovi, se zatím 
nehybně krčí u stěny. jeho chvíle ale Přijde co nevidět…

text: Jan Mates ︱  foto: Martin Štěrba

 8.00 Po sále a přilehlých místnostech kmi-
tá sedm lidí. Připravují všechno na první 
dnešní operaci pomocí robota. Ten je celý 
včetně ramen obalený fólií, která se po kaž-
dé operaci vyměňuje.
Pacient, pětašedesátiletý muž, leží na operač-
ním stole a neví o světě. Až ho anesteziolog 
po třech hodinách probudí, bude jeho tělo 
zbaveno prostaty, kterou napadl zhoubný ná-
dor. A pro jistotu také blízkých lymfatických 
uzlin, do nichž se karcinom velmi rád šíří. 

Tento muž má štěstí v neštěstí. Jeho nález 
je jako dělaný pro moderní robotickou ope-
raci, což mu dává velkou šanci, že si tělo po 
zákroku zachová většinu funkcí. 
Ve srovnání s klasickou „otevřenou“ operací 
(ale i s tou laparoskopickou) totiž robotická 
chirurgie vykazuje výrazně lepší výsledky 
nejen v onkologické léčbě, ale i v následné 
kvalitě života. V případě urologických ope-
rací u mužů je to hlavně zachování kontinen-
ce a erekce.

vi poskytne skutečný vhled do výhod této 
metody. A to nejen pro pacienta, ale také 
pro operatéra. 

REVOLuCE: OPERATéR SI SEDL 
A OPřEL SI RuCE
V doktorských televizních seriálech to 
vypadá jednoduše: chirurg po několika-
hodinové operaci křepce sundává ruka-
vice a vesele odchází na oběd. Skutečný 
operatér však podává mimořádný fyzický 
výkon. Zkuste si několik hodin stát, sklá-
nět hlavu, držet ruce ve vzduchu a celou 
dobu provádět jemné a přesné úkony. Na 
to, že byste se třeba napili nebo si od-
skočili na toaletu, můžete zapomenout 
– během klasické operace nelze narušit 
aseptické prostředí v bezprostředním 
okolí pacienta.
„Když jsem dříve operoval například pro-
statu – ať už otevřeně, nebo laparoskopic-
ky – tak jsem třeba tři hodiny stál u stolu, 
různě se kroutil, hledal pohodlnější pozici, 
zkrátka musel jsem to odmakat. Po dvou 
takových operacích za den jsem byl zralý si 
jít rovnou lehnout. Dneska dělám třeba tři 
i čtyři robotické operace a po práci si jdu 
zahrát tenis,“ srovnává Jiří Kočárek, vedou-
cí lékař Centra robotické chirurgie a primář 
urologie ÚVN.
V čem tkví tak výrazné ulehčení? Operatér 
je u ovládací konzole v dostatečné vzdá-
lenosti. Nemá rukavice – pacienta se ne-
dotýká. Ale především pohodlně sedí, má 
podepřené čelo a podložené lokty. 
„Je to jen hra prstů, zápěstí a nohou, kte-
ré ovládají pedály. Také se můžete kdykoli 
zvednout, protáhnout se, projít se po sále, 
dokonce se dojít napít a vyčurat,“ vysvětlu-
je lékař. To vše dohromady výrazně zlepšu-
je soustředění a přesnost.
Operační robot navíc dokáže eliminovat 
třas rukou. „Každému člověku se ruce tře-
sou a zvýrazňuje se to s věkem. Dříve nej-
zkušenější chirurgové končili v 55 nebo 60 
letech, protože už nedokázali dělat některé 
přesné úkony. Dneska si ke konzole může 
sednout dobrý chirurg i v sedmdesáti,“ do-
dává Jiří Kočárek. 
Ale to jsme trochu předběhli…  >>

opEračNí robot da viNci

  Víceramenný operační systém, 
který přenáší pohyby lidských 
rukou do těla pacienta. 

  Nástroje umožňují sedm stupňů 
pohybu stejně jako lidské zápěstí.

  Americký výrobce co dva roky 
uvádí na trh novou generaci 
systému. V pražské ÚVN mají typ 
Si HD, v několika nemocnicích 
v Česku už pracují s pokročilejším 
typem Xi. Ten zahrnuje také 
inteligentní operační stůl, který 
sám nastavuje tělo do různých 
poloh v koordinaci s robotickými 
rameny, takže pacienta už není 
nutné polohovat rukama. 

  Původně byl operační robot 
vyvíjen pro americkou armádu. 
Záměrem bylo umožnit chirurgům 
operovat na dálku (například 
z bezpečí letadlových lodí) vojáky 
zraněné v poli.

O tom, že je robotická chirurgie šetrná 
k tělu, se pacienti mohou dočíst v desít-
kách článků na internetu. Ale teprve mož-
nost pozorovat operaci přímo na sále laiko-
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ší, trénuje se na simulátoru, který umí napo-
dobit všechny možné druhy operací včetně 
komplikací, jako je rozsáhlé krvácení. Simu-
látor operatéra i hodnotí: kolik udělá pohy-
bů, zda je dělá správně, jak rychle operaci 
zvládne…,“ vysvětluje Jiří Kočárek.
Sám měl zpočátku největší problém s tím, 
že ho robot připravil o hmatové vjemy. Při 
otevřené operaci se totiž v těle hodně orien- 
tuje právě hmatem. Díky zvětšení operační-
ho pole a 3D obrazu se však velmi rychle 
naučil řídit pouze zrakem.
Mladí chirurgové, kteří vyrostli s joysticky  
v rukou na počítačových hrách, se podle něj 
sžívají s robotem naprosto bez problémů: 
„Mnozí z těch mladých nikdy rukama ne- 
operovali, nikdy nedrželi v ruce třeba led-
vinu. A jdou operovat a operují výborně.“

 8.55 Jsme zpátky na sále. Robotická ra-
mena jsou „zadokována“ neboli nastavena 
v portech do správných pozic. Operační 
prostor v podbřišku pacienta se pomocí 
speciálního vzduchového přístroje nafouk-
ne, aby se v něm mohl operatér orientovat 
a pohybovat. Doktor Kočárek už sedí opo-
dál u ovládací konzole, obličej skrytý mezi 
plastovými kryty monitoru, na palcích a uka-
zováčcích má navlečené kroužky joysticků. 

 8.22 Na sál přichází hlavní protagonista, 
primář Kočárek – muž, který byl před dvanác-
ti lety u samého vzniku robotické chirurgie 
v Česku. Těžko byste u nás hledali zkušeněj-
šího „konzolového chirurga“, jak zní oficiální 
označení lékaře vyškoleného na operování 
pomocí robota. Tady je potřeba udělat ma-
lou odbočku do minulosti. Jiří Kočárek totiž 
neobyčejně poutavě vypráví o tom, jak čeští 
lékaři z ÚVN s robotikou začínali. 

TRéNINk NA PRASáTkáCh 
A PSÍ hRAČCE V kRABICI
Na podzim 2005 se v zahraničí začaly školit 
tři týmy z ÚVN – urologický, gynekologický 
a chirurgický. K tehdejšímu typu robotické-
ho systému da Vinci se ještě nedodávaly 
simulátory, a tak si Češi úplně první operaci 
vyzkoušeli na pitevně pařížské Sorbonny na 
mrtvém těle. 

 8.15 Asistentka operace začíná na břiše 
pacienta skalpelem nařezávat malé otvory, 
do nichž se umístí takzvané porty – okrouh-
lé vstupy, na které se napojí ramena robo-
ta. Otvorů je potřeba udělat celkem pět: 
jeden pro kameru, tři pro operační nástroje 
a jeden asistentský, kterým lékařka podává 
dovnitř nástroje, jehly a vlákna, odstraňuje 
odoperovanou tkáň a především skrze něj 
odsává tělní tekutiny a kouř. Ano, opravdu 
kouř: jak se totiž záhy přesvědčíme, jedním 
ze dvou nejčastějších úkonů, které chirurg 
uvnitř těla stále dokola opakuje, je koagu-
lace neboli zatavování cév a céviček elek-
trickým proudem. A jsme u další výhody 
robota. Operační prostor díky tomuto za-
tavování minimálně krvácí. Celková ztráta 
krve u robotické operace se počítá v mililit- 
rech, takže v drtivé většině případů vůbec 
není potřeba krevní transfuze. 

Výhodou operování s robotem je, že chirurg sedí a opírá si ruce. také se může 
zvednout, a dokonce si i odskočit. od operačního stolu by se několik hodin nehnul.

„Teprve když jsme prokázali, že umíme ro-
botem pitvat, mohli jsme jít operovat živá 
zvířata. Trénovali jsme na malých prasátkách, 
jejichž anatomie docela odpovídá té naší, 
navíc stejně jako lidské děti nemají vnitřní 
tuk, takže uvnitř je vše přehledné a krásně 
vidíte všechny orgány,“ říká primář Kočárek. 
Následovalo několik stáží na různých evrop-
ských pracovištích a mezitím lékaři trénovali 
v ÚVN, kde už byl nový robot nainstalován. 
„Místo těla sloužila kartonová krabice, do té 
jsme si vyřezali otvory, zavedli robotické ná-
stroje a sešívali jsme psí hračku, která byla 
uvnitř. Dnes už je to mnohem sofistikovaněj-

U operačního stolu sedí na vyvýšené židli 
asistující lékařka, naproti ní instrumentářka. 
Za hlavou pacienta pak anesteziolog sledu-
je údaje o životních funkcích. 
Od operatéra náhle zazní překvapivý po-
kyn: „Můžeme prosím zhasnout?“ Načež se 
sál ponoří do namodralého přítmí. Má to 
však logiku. Při této operaci si robot svítí 
přímo v těle a chirurg má před očima doko-
nalý, desetinásobně zvětšený obraz situace 
na monitoru, a to ve 3D. Okolní světla by 
ho rušila podobně jako řidiče auta jedou-
cího za tmy.
Další dva monitory svítí nad operačním 
stolem, z toho jeden také trojrozměrný, ale 
na ten už je potřeba nasadit si brýle jako 
ve 3D kině. Rázem se před vámi rozprostře 
obraz strašidelné jeskyně plné prokrvených 
tkání a nažloutlých tukových ložisek. V ní se 
nesmírně obratně pohybují nástroje, které 
při tomto zvětšení připomínají krabí kle-
peta. Ve skutečnosti mají pohyblivé konce 
něco přes půl centimetru a chirurg s nimi 
pracuje na ploše zhruba decimetru čtve-
rečního.
„Evičko, nejdřív uděláme ty uzliny,“ hlásí 
operatér asistentce, zatímco jedním kle-
petem střihá a druhým po stisknutí pedálu 
elektrickými výboji okamžitě zatavuje krváce-
jící místa. Pokaždé se zvedne sloupek kouře, 
který asistentka rychle odsaje. Při této první, 
takzvané ablační fázi operace se lékař po-
stupně prostřihává k místům, která  >>
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Teprve když jsme prokázali, že 
umíme robotem pitvat, mohli 
jsme jít operovat živá selátka.



je potřeba z malé pánve pacienta odstra-
nit. V tom, co laikovi připadá jako naprosto 
nepřehledná červená změť, neomylně roze-
znává drobné hrbolky uzlin, které jednu po-
druhé precizně odpreparuje. Při tom nesmí 
porušit nerv, který inervuje sval vnitřního 
stehna. I já nyní rozeznávám na okraji mo-
nitoru bělavé nervové vlákno, díky němuž 
může člověk držet nohy u sebe. „Proto se 
mu říká panenský nerv. Je potřeba k tomu, 
aby si dívka ochránila panenství,“ vysvětluje 
Jiří Kočárek. 
Při otevřených zákrocích, kde operační pole 
zdaleka není tak přehledné, se často stává, 
že se některé nervy přeruší, což pacientům 
samozřejmě následně znepříjemňuje život. 
Ruka totiž potřebuje velký okolní prostor, aby 
se chirurg dostal k orgánům hluboko v břišní 
dutině nebo v pánvi, a proto, jak říká doktor 
Kočárek, nadělá v těle mnohem větší paseku. 
„Obrovská výhoda robotiky pro pacienta 
spočívá v tom, že nástroje jsou velice malé 
a přesné, dostanu se s nimi všude. Oprav-
du cíleně můžu odstranit jen to, co je tře-
ba, a to zdravé tam nechat a nepoškodit,“ 
dodává.

tik vyčurat,“ vysvětlí suše urolog. Nástroje 
na monitoru jsou zcela nehybné, robotovi 
se ruce neroztřesou. Za chvilku se operatér 
vrací a opět usedá ke konzoli. 

 9.45 Operace dospěla do stadia, kdy se 
musí pod měchýřem přerušit močová trubi-
ce. Kolegyně pomáhá chirurgovi v orientaci 
tím, že cévkou zahýbá balonkem v močo-
vém měchýři. Doktor nezaváhá a jediným 
šmiknutím klepeta přestřihne trubici. Ná-
sleduje přerušení chámovodů a oddělování 
semenných váčků, to vše musí ven i s pro-
statou, aby se co nejvíce snížilo riziko, že 
se karcinom objeví někde jinde. Operovaný 
muž tím sice přijde o ejakulaci, nikoli však 
o erekci ani orgasmus. 

 10.02 Nastává kritická fáze operace. Pro-
stata je uložena velmi hluboko v pánvi a ze-
spodu těsně přiléhá ke konečníku. Při se-
bemenší chybě hrozí jeho protržení. „Teď 
mám nervy i já,“ přiznává operatér. Přesta-
ne popisovat průběh zákroku a pekelně se 
soustřeďuje. Když je hotov, musí se ujistit, 
že konečník skutečně není nikde poraněn. 
Dělá se to tak, že se do operační dutiny 
napustí tekutina a do rekta foukne vzduch. 
„Kdyby se teď objevily bublinky, máme vel-
ký problém,“ říká primář. Neobjevily se!

 10.07 Prostata je oddělena. Nastává re-
konstrukční fáze operace, při které se pa-
hýl přerušené močové trubice přišije zpět  
k hrdlu močového měchýře. Zahnutá jehla 
vypadá při zvětšení na monitoru opravdu 
hrozivě. Lékař si ji neuvěřitelně zručně po-
dává z jednoho klepeta do druhého, neo-
mylně se strefuje do pro mě sotva rozezna-
telných okrajů trubice a vlákny oba konce 
přitahuje k sobě. Vlákna jsou vroubkovaná, 
což zabraňuje tomu, aby se sešité konce od 
sebe zase odtáhly. Spoj musí být ihned po 
sešití vodotěsný, o čemž se tým brzy pře-
svědčí další „tlakovou zkouškou“. 

 10.20 „Vyndejte jehlu! Tady odsajte! Zkus-
te plnit měchýř!“ zaznívají povely od konzo-
le. „Plníme: sto mililitrů, dvě stě…,“ odpo-
vídá kolegyně od operačního stolu. „Vidíte, 

nikde není únik tekutiny, je to vodotěsné,“ 
upozorňuje primář Kočárek. Aby se spoj do-
statečně zhojil, musí v močové trubici ještě 
týden zůstat cévka. 

 10.25 Jdeme do finále. Asistentka dovnitř 
těla podá malý sáček, do něhož lékař obrat-
ně vloží odoperovanou prostatu a lékařka ji 
vytáhne z podbřišku ven. 

 10.26 Hotovo. V sále se rozsvítí, robota 
odvážejí zpátky ke stěně sálu. Zbývá už jen 
zašít rány po portech.

 10.45 Jiří Kočárek sepisuje operační pro-
tokol. „Zvážil někdo prostatu?“ „Čtyřicet tři 
gramů,“ ozve se odpověď. Podle primáře 
je vzhledem k věku pacienta jen mírně zvět-
šená. „Největší, kterou jsme odoperovali, 
měla 280 gramů,“ říká a už plánuje operace 
dalších dvou dnešních pacientů. 
Následovat bude resekce ledviny napadené 
nádorem a pak další prostata, tentokrát jen 
zvětšená, která se „vyfrézuje“ laserem.

 10.50 Anesteziolog přímo na sále probou-
zí pacienta: „Haló, probuďte se. Zkuste vy-
pláznout jazyk.“ Muž je pořád hodně omá-
mený, ale poslechne.  >>

 9.20 Asistentka vytáhla oddělené uzliny 
a operatér se začíná propracovávat k pro-
statě. Tato žláza o velikosti vlašského oře-
chu obklopuje močovou trubici pod měchý-
řem. Jedinou funkcí prostaty je produkovat 
sekret, který je součástí ejakulátu a zvyšuje 
životaschopnost spermií. Bohužel je z důvo-
du, který zatím vědcům není znám, velmi 
náchylná k rakovinnému bujení. 
Karcinom prostaty je aktuálně nejčastější 
národové onemocnění u mužů v západním 
světě, Česko nevyjímaje, a počet zachyce-
ných případů stále stoupá. „Navíc se jeho 
výskyt posouvá do nižších věkových skupin 
a ukazuje se, že u nich jsou nádory agre-
sivnější. Když jsem tady na urologii před 25 
lety začínal, bylo velmi vzácné, aby pacient 
ve věku pod 70 let měl nádor prostaty. Dnes 
operujeme každý týden muže mladšího 60 
let,“ popisuje primář Kočárek. 

 9.35 Zazvoní mobil, operatér pustí joy-
sticky a vyřídí krátký telefonát s kolegou. 
Vzápětí sám na sobě demonstruje výhodu, 
o které už byla řeč: vstane, protáhne se 
a odchází ze sálu. „Jdu se jako starý prosta-

Při šití se používají 
vroubkovaná vlákna,  
aby se spoj „nerozjel“.
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máte fyZičku   
jako voják? 
v unikátním Projektu army test si může celá 
rodina vyzkoušet armádní fyzické testy 

PĚT NEjČASTĚjšÍCh  
DůVODů OPERACE

POČET 
OPERACÍ uhRAZENO

PRůMĚRNá
CENA OPERACE

Zhoubný nádor prostaty 443 41 618 964 Kč 93 948 Kč

Obezita 61 5 945 894 Kč 97 474 Kč

Zhoubný nádor konečníku 20 1 504 600 Kč 75 230 Kč

Zhoubný nádor ledviny 13 1 345 628 Kč 103 510 Kč

hydronefróza* 9 617 805 Kč 68 645 Kč 

*rozšíření ledviny v důsledku městnání moči

ÚčEt Za robotikU
  Od roku 2008 se robotické operaci podrobilo 588 pojištěnců VoZP.
  Celkově za tu dobu VoZP uhradila za robotické operace 53 586 000 Kč.

EPIlOg
Je pátek dopoledne. Po dvou dnech od 
operace čekám na primáře Kočárka v jeho 
sekretariátu. Ozve se zaklepání, sestra vede 
dovnitř pána v županu. Poznávám v něm na-
šeho pacienta. Přichází po svých, je v dobré 
náladě a ochotně vypráví, jak se dostal až 
sem, na urologii Ústřední vojenské nemoc-
nice. 
„Můj doktor mě chtěl poslat do jiné nemoc-
nice, kde urologie nemá tak dobrou pověst. 
Řekl jsem, že tam nejdu, a on mi dal moji 
složku, ať si tedy prý najdu něco sám. Tak 
jsem zavolal sem a za měsíc jsem měl ter-
mín,“ říká dlouholetý pojištěnec VoZP. 
Primář Kočárek mu vysvětlil výhody robotic-
ké operace a on neváhal. A protože před 
několika lety podstoupil klasickou otevře-
nou operaci slepého střeva, může nyní srov-
návat: „Je to opravdu velký rozdíl. Teď to 
trochu pobolívá, ale není to nic hrozného. 
Cítím se každý den lépe.“
Na chvilku se k nám přidá i pan primář, než 
ho povinnosti zase odvolají jinam. „Na to, 
že podstoupil komplikovanější operaci za-
hrnující i lymfatické uzliny, je na tom druhý 
pooperační den výborně,“ chválí pacien-
ta a potěší ho slibem: „V neděli půjdete 
domů.“ 

A na úplný závěr ještě jedna dobrá zprá-
va. Histologie sice u pacienta potvrdila 
agresivní nádor, naštěstí však bez rozšíření 
mimo prostatu nebo do uzlin. „Proto v tuto 
chvíli pacienta považujeme za uroonkolo-
gicky vyléčeného, nebude potřebovat žád-
nou zajišťující léčbu typu chemoterapie či 
radioterapie,“ napsal mi doktor Kočárek 
po dvou týdnech od operace.

robot pomáhá, ale člověka 
nahradit nedokáže, říká 
primář kočárek. 

Udělat dvanáct shybů, třicet dva kliků 
za půl minuty, dvaapadesát leh-sedů 
za minutu a uběhnout tři kilometry za 

dvanáct minut musí mladý muž ve věku od 
18 do 30 let, aby dosáhl nejlepšího hodno-
cení při testech vojáků české armády. 
A stejné normy platí pro dospělé účastníky 
Army testu – unikátního projektu pro širo-
kou veřejnost, který letos po celém Česku 
začala pořádat Asociace pro podporu ak-
tivní zálohy a jehož partnerem je Vojenská 
zdravotní pojišťovna. 
Děti i dospělí, muži i ženy si mohou vy-
zkoušet, nakolik by uspěli v testech fyzické 
zdatnosti, které pravidelně každý rok musí 
podstoupit čeští vojáci. A vojáci – ať už pro-
fesionální, nebo v aktivní záloze – na každý 
Army test dohlížejí, což je důležitá součást 
motivace hlavně pro děti.
„Army test je sportovní akce pro všechny 
zájemce ve věku od šesti do 60 let. Pro děti 
jsou pochopitelně jednotlivé disciplíny mo-

difikovány v několika věkových kategoriích,“ 
představil obsah Army testu jeho iniciátor, 
kapitán v aktivní záloze Ludvík Cimburek. 
Takže například místo shybů děti zkoušejí, 
jak dlouho vydrží viset na hrazdě, nebo mís-
to padesáti leh-sedů za minutu jich musí na 
jedničku zvládnout „jen“ dvacet. 
Dospělí ve věku od 18 do 50 let však už 
z vojenských norem žádné úlevy nemají. 
Takže třeba padesátiletý muž musí, aby do-
sáhl nejlepšího hodnocení, udělat osm shy-
bů s nadhmatem, 38 leh-sedů za minutu, 23 
kliků za půl minuty a uběhnout 2650 metrů 
za dvanáct minut. 
Na každém jednotlivém Army testu se uka-
zuje, že se děti, ale i rodiče, za dohledu vo-
jáků dokáží slušně vyhecovat. 
A funguje také vzájemné poměřování v rám-
ci jedné rodiny. Každý účastník totiž na závěr 
dostane „vysvědčení“, kde vojáci oznámko-
vali jeho výkony v jednotlivých disciplínách. 
Nezřídka se pak i malý kluk může pochlubit 
mámě, že jeho by na rozdíl od táty do ar-
mády vzali. 
Ačkoli projekt běží teprve prvním rokem, už 
je velmi úspěšný. Na akce chodí desítky ro-
din a idea se rychle šíří. K projektu se hlásí 
také školy, sportovní oddíly či pořadatelé 
dětských táborů.
„První Army test se konal letos v červnu 
v Chrudimi za podpory tamních elitních vý-
sadkářů a od té doby se tento projekt skvěle 
rozjíždí. Zapojují se do něj sportovní oddíly, 
skauti, velký zájem mají školy i některé firmy. 
Tak obrovský zájem jsme nečekali a  samo-
zřejmě nás velice těší,“ pochvaluje si Ludvík 
Cimburek. 

Vše o  Army testu najdete na stránkách 
www.srdceastit.cz. 

na každý army test dohlížejí 
vojáci, což hlavně děti motivuje 
k lepším výkonům.
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recePt na obeZitu dětí? 
vytvořit návyk na Pohyb

hodiny denně tráví u tabletů, mobilů a televize místo „lítáním“ 
venku, k tomu sladké limonády a kalorická smažená jídla. 
nadcházející svátky tento trend ještě PodPoří. současná 
Generace dětí tloustne a má zaděláno na vážné zdravotní 
Problémy v dosPělosti. jak to změnit? 

text: Renata Malinová ︱  foto: fotolia.com

„Děti tloustnou především proto, že nemají 
dostatek pohybu. Nadmíru tráví čas u počí-
tačů a mobilů a nevhodně se stravují,“ shr-
nuje obezitolog Martin Matoulek z 3. interní 
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Pra-
ze. „Pokud už v dětství nepoznají příjemné 
prožitky spojené s pohybem, v pozdějším 
věku bude velký problém je rozhýbat,“ ape-
luje na rodiče. 
Podle něj se fyzická zdatnost dětí za posled-
ních dvacet let velmi zhoršila. Problém vidí 
zejména u rodičů, kteří tráví s dětmi pohy-
bovými aktivitami jen velmi málo času. Ať 

už kvůli pracovnímu vytížení, nebo proto, že 
sami pohybu neholdují. 
V Česku má s nadbytečnými kilogramy 
problém téměř třetina dětí. A podle zatím 
posledního celostátního antropologického 
výzkumu z roku 2001: 
 bylo mezi dětmi ve věku šesti až 11 let již 

téměř 9 % chlapců a 8,5 % dívek s nadváhou,
 obezitou dokonce trpělo téměř 7 % chlap-

ců a 6 % dívek, 
 zhruba třetina obézních dětí předškolního 

věku a polovina obézních školáků zůstává 
obézní i v dospělosti.

PREVENCE? hLAVNĚ POhyB
Odborníci upozorňují, že i když má dítě ki-
logramy navíc, nemělo by držet dietu v pra-
vém slova smyslu. Rodiče by měli stravování 
dítěte zkonzultovat s nutričním terapeutem 
a pak dbát na dodržování doporučených 
změn v jídelníčku. 
Místo sladkých limonád naučte děti pít 
vodu, případně jim zpočátku dávejte vodu 
se sirupem, jehož množství postupně sni-
žujte. 
Základním prvkem prevence nadváhy 
a obezity je však pravidelný pohyb, který 
vede ke snížení množství tělesného tuku. 
Navíc zlepšuje fyzickou zdatnost, posilu-
je sebevědomí a vylepšuje sociální vztahy 
s vrstevníky.

jAk NA TO?
Děti bez rozdílu věku učte chodit co nejví-
ce pěšky. Od útlého věku u nich pěstujte 
návyk na pohyb jako na něco přirozené-
ho. Již v předškolním věku veďte dítě ke 
sportu venku – k jízdě na kole, bruslení, 
lyžování.
Můžete také navštěvovat cvičení pro rodiče 
s dětmi či třeba kurzy plavání. Mezi pátým 
až sedmým rokem věku je ideální čas na vý-
běr konkrétní pravidelné sportovní aktivity, 
která bude dítě bavit.
VoZP rodičům dlouhodobě pomáhá motivo-
vat děti ke sportování finančními příspěvky 
na podporu pohybu. Pro příští rok připravila 
samostatný program s názvem Pohyb, kde 
jsou všechny možnosti přehledně shrnuty 
(podrobně na str. 22). 

DĚDIČNOST TAké, ALE…
„Přibližně 50 procent naší postavy je kódo-
váno geny. Ale z další poloviny si za to, jak 
vypadáme, můžeme sami,“ zdůrazňuje obe-
zitolog Martin Matoulek. Rodičům zároveň 
vzkazuje, že dítě má nejen jejich geny, ale 
přejímá i jejich stravovací a pohybové ná-
vyky. „Pokud rodiče sami nedbají o zdravý 
životní styl a nevěnují se pohybu, většinou 
k tomu nevedou ani své dítě a to je velká 
chyba,“ konstatuje. Pokud se to týká i vás, 
zapracujte co nejdřív na změně. Uvědomte 
si, že čím dřív začne mít dítě nadváhu, tím 

větší je pravděpodobnost, že je hmotnost 
bude trápit celý život.

PřÍČINy NADVáhy A OBEZITy 
  Nepoměr mezi energetickým příjmem 
a výdejem.
  Nedostatek pravidelného pohybu a špat-
ná fyzická kondice.
  Přejídání a nevhodný jídelníček. 
  Genetická výbava.

kRITICký VĚk? kOLEM PuBERTy
V obecné rovině lze také říci, že u dětí 
a mladistvých se trápení s přebytečnými ki-
logramy značně podepisuje na jejich citlivé 
psychice. Obézní děti jsou často vyčleňo-
vány z kolektivů, bývají terčem posměchu, 
a dokonce i šikany. Samy se bojí znemož-
nění a vyhýbají se hodinám tělocviku, ba-
zénům a koupalištím. A začarovaný kruh se 
uzavírá tím, že psychické potíže kompenzují 
nevhodným jídlem a pitím. 
Zvláštní kategorii pak představují mladé dív-
ky, u nichž se odborníci setkávají s opakova-
nými jo-jo efekty v důsledku držení různých 
diet. 
„V dnešní populaci máme téměř dvacet 
procent dívek ve věku kolem osmnácti let 
s podváhou a více než polovina z nich skončí 
v budoucnu s nadváhou a obezitou,“ varuje 
lékař Martin Matoulek.

NEjČASTĚjšÍ kOMPLIkACE  
OBEZITy V DOSPĚLOSTI
Více než polovina obézních dospělých trpí 
vysokým krevním tlakem, který je považován 
za jeden z rizikových faktorů rozvoje atero-
sklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.
Pro obézní dospělé pacienty je typická 
i cukrovka druhého typu, jejímž důsledkem 
bývá například poškození ledvin či postižení 
oční sítnice. 
Obezita bývá spojena také s ucpáváním cév 
a nebezpečnými srdečně-cévními příhoda-
mi. Častý je i výskyt žlučníkových kamenů 
a zánět žlučníku. 

Další informace a  doporučení odborníků 
najdete na webu www.obezita.cz
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Dětský koutek

kolik lidí 
vidíš na 
obrázku?

najdi 
správný 

stín

1

4

7

2

5

8

3

6

9

správný obrys je č. 1 a lidí na obrázku je 41.
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najdi pět rozdílů najdi cestu školního 
autobusu k dětem
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omalovánkydoplňovačky

1. Snímač obrazu

2. Malá kniha

3. Nelétavý mořský pták

4. Zřícenina

5. Americký honák dobytka

6. Předloha k natáčení

7. Samec kura domácího

8. Obydlí slepic

9. Uzel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K K T T K S K K S

A A K A J Ř T K A

doplňujte podle čísel. tmavší políčka ukazují tajenku.

doplňte slova podle obrázků

Dětský koutek
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g S A n u A S P V ý r o n o
P o b l á Z í n E K A l C K
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E A T T ó A A A ú i K l d í
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b T S i l o E V A Č o V P Z
d A š A M o d P o l E d n E
P ý r ě A K á V r P V n E í
V y r V á n í Z K o S T í M

H T A b o r K A A P M A r í
T r T K r í š K o K H Ř n K
S o S i V K n T A u š á S o
o J i A i A o E l S T u o n
V S r r d K b S S á T š M T
o K E á P A b é l E P r S r
d o l T r o P ě l A n o o V
u K A Z o V á T K o V Z K l
S A V M K n A l é i K i o o
o n A A u í í P T r Ř u r r
í S K r r K K M o T r A K K
K l A f A T A K T o V K A o
P o S M ě CH ý o š P r ý M M
Z E M A n d V r š í Č E K ě

1 3
7 5

1 6 7
7 5 6 1 3 2
2 6 1 8
8 4 7 2 9 5
5 9 2

4 8
2 5

7 9 6 4 1 8
6 7 3

6 5
1 7 6

4 5 1
9 3 7
2 9
3 7 2
6 5 9 4 8 3

2 6 5 1
9 7 3 4 2

7
6 4 7

5 1 2 3 6
9 7 4

9
5 4 9 3 7

1 5 6 4

1 8 7 4 9
3 2
4 8 9 5

8 1 7
5 6 8

4 3 9
9 5 1 7

2 4
1 7 4 9 3

2 7 3 6
3 9 1

3 4
9 6 7 8
5 4 2 9 7

1 8 3 9
8 3

9 5 2
1 9 6 4

1 4 3 2
2 1 3 9

3 7 4 5
8 7 9

1 7 9
4 2 7 3
8 3 6 9

1 4 3 8

osmisměrka sudoku
leh

ké 2
x

střed
n

í 2
x

těžké 2
x

AFEKT – AKVABELA –  

AMBASáDA – 

BALERíNA – BLáZíNEK –  

DVOJKOLO – 

FAxMODEM – GOLEM –  

KASTROL – NáPRSTEK – 

NíZKOST – NORMáLA –  

ODPOLEDNE –  

PASEKA –  

PITIVA – PLAHOČENí –  

PRANí – PROTLAK – 

PRVáK – PřIDěLENEC –  

PříKLOPEK – RIVALITA –  

SAUNA – SLOUPOVí –  

SNíDANě – SóLISTKA –  

STáří – STRáŽ – 

SVěTLO – ÚHLOMěR –  

VDOVSTVí – 

VIOLONCELLO –  

VýRON – VyRVáNí – 

VýŠIVKA

ADAPTéR – AKROBAT –  
ATLET – BRKOSLAV –  
CHAMTIVOST –  
KAKAOVNíK –  
KASTROL – KATAFALK –  
KAVALERISTA – 
KMOTRA – KONTR –  
KVARTýR – LáTáNí –  
MAKROKOSMOS –  
MOKRO – MUŠKA – 
OSUDOVOST – PAKLíK –  
POSMěCH – POTOK –  
PROKURA – RAMPA –  
RIKŠA – RIVAL – 
ROZKROK –  
ROZNESENí –  
SAMOOBSLUHA –  
SKLáDANKA –  
ŠPRýM – TAKTOVKA –  
TROJSKOKAN –  
UKAZOVáTKO –  
UKOLéBAVKA – 
VRŠíČEK – ZEMAN

48 49Z P R AV O D A j  ︱  Vo Z P  Č R  2 0 1 7 w w w. v o z p . c z  ︱  Z P R AV O D A j

luštění VoZP



Dvaceti nejrychlejším luštitelům, kteří nám pošlou správnou tajenku na 
e-mail sjelenova@vozp.cz, pošleme sadu dárkových předmětů VoZP.luštěte a vyhrajte
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Veselé Vánoce a pevné 
zdraví v novém roce 

vám přejí

Josef DostálOllie Roučková Jiří Ježek 

patroni zdravotní prevence VoZP


