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Vozka v tomto čísle představuje na-
bídku tří firem z oblasti důležitých 
kompenzačních pomůcek pro osoby na 
ortopedickém vozíku – schodolezů. 

Pro uživatele ortopedických vozíků je 
největším problémem zdolávání schodů 
rodinných a bytových domů. Schodolez 
je jednoduché bateriově poháněné zaří-
zení (pásové či kolečkové) s jehož pomo-
cí a jednou doprovodnou osobou vozíč-
kář snadno zdolá všechna schodiště a te-
rénní stupně. Schodolez je možné použí-
vat jak v interiéru tak i exteriéru. 

Schodolezy se dají složit a vozit v kuf-
ru auta, některé vozíky jsou už schodole-
zem vybavené trvale. Motor na baterii 
umožňuje vyvézt po schodech tělesně po-
stiženou osobu i nepříliš zdatnému asis-
tentovi. Některé schodolezy se používají 
na transport těžkých předmětů (např. 
skříní) v domech, kde není výtah. 

Připomínáme, že schodolezy patří me-
zi finančně poměrně náročné kompenzač-
ní pomůcky a nehradí je zdravotní pojiš-
ťovna, ale úřad práce. Od 1. 1. 2012 upra-
vuje příspěvky pro zdravotně postižené 
osoby zákon č. 329/2011 Sb., o poskyto-
vání dávek osobám zdrav. postiženým. 
Nově existují 2 typy příspěvků – příspě-
vek na mobilitu a příspěvek na zvláštní 
pomůcku. Příspěvek je vždy poskytován 
max. do výše 350 000 Kč, úřad práce 
hradí pouze 90 % z ceny pomůcky, po-
kud finanční situace osoby neumožňuje 
spoluúčast 10 % z ceny, může úřad snížit 
spoluúčast na min. částku 1 000 Kč.            
U všech tří firem vás budou informovat          
o této možnosti a doporučí konkrétní po-
stup. 

ALLMEDICA s.r.o. 

 
Společnost ALLMEDICA s.r.o. je 

přímým dovozcem pásových a kolečko-
vých schodolezů s garancí záručního            
i pozáručního servisu. Samozřejmostí je 
předvedení schodolezu u klienta nezávaz-
ně a zdarma, klient si může zařízení vy-
půjčit. Tým pracovníků byl proškolen 
přímo u výrobců schodolezů. ALLME-
DICA prodává i repasovaná zařízení. Ke 

všem schodolezům nabízí firma i doplň-
ková zařízení – přídavné baterie, nabíječ-
ky, cestovní nabíječky do auta nebo pod-
pěrky hlavy. 

 Kolečkové schodolezy 
• Liftkar PT Outdoor – vhodný pro 
všechny typy schodišť včetně točitých či 
atypických. Tento schodolez je určen pro 
přepravu osob bez vozíku. Je vybaven 
pohodlným sedátkem s opěrkami, hodí se 
nejen pro jízdu na schodech, ale také pro 
použití venku. Je dodáván ve dvou mode-
lech – Outdoor 120 s nosností do 120 kg 
a Outdoor 150 s nosností do 150 kg. 

Technické údaje: celková váha 34 kg, 
šířka sedátka 505 mm, hloubka sedátka 
675 mm, min. prostor k vytočení 80 × 90 
cm. 

Cena: Outdoor 120–114 000 Kč, Out-
door 150– 16 280 Kč. 

 
• Liftkar PT Uni – lze použít na všech 
schodištích včetně točitých či atypic-
kých. Vhodný pro všechny typy me-
chanických invalidních vozíků. Není 
třeba odpojovat kola vozíku, stačí jen 
najet na plošiny. Tento schodolez je do-
dáván ve dvou modelech – UNI 130 
s nosností do 130 kg včetně vozíku a UNI 
160 s nosností do 160 kg. Celková váha je 
27,6 kg, šířka spodní platformy 760 mm, 
min. prostor k vytočení 110 × 90 cm. 

Cena: UNI 130 – 114 000 Kč, UNI 
160 – 116 280 Kč. 

 
• Liftkar PT Plus – tento schodolez je 
dodáván s vlastním vozíkem, který je 
vybaven dvěma adaptéry pro připojení ke 
schodolezu. Na rovině jej lze používat 
jako normální invalidní vozík, a to s při-
pojeným schodolezem nebo bez něho. 
Nosnost je 115 kg, celková váha 23,5 kg, 
váha křesla 18 kg, šířka bez vozíku 385 
mm, šířka s vozíkem 432 mm, min. pro-
stor k vytočení 90 × 90 cm. 

Cena: 119 780 Kč. 

 
 Pásové schodolezy 

• Jolly Standard – je určen pro vozíky 
mechanické. Vzhledem ke svým rozmě-
rům jej lze použít na většinu druhů vozí-
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ků, včetně těch, které mají ve spodní části 
tzv. kovový podpůrný kříž, jenž brání 
použití jiných druhů schodolezů. Je rozlo-
žitelný na 2 části – podvozek a kormidlo. 
Dvě polohy klíčků umožňují posun pod-
vozku bez kormidla v rozloženém stavu, 
např. při nájezdu do auta, při zasunutí pod 
postel apod. Celková váha je 52 kg, nos-
nost do 130 kg, u zesílené verze do 150 
kg včetně vozíku, dojezd 50 pater na 
jedno nabití, min. prostor k vytočení 98 × 
98 cm. 

Cena: standard – 114 000 Kč, zesílený 
– 119 780 Kč. 

 
• Jolly Miniramp – jediný typ schodo-
lezu, s jehož pomocí lze překonávat 
schodiště také na elektrickém vozíku. 
Schodolez je vybaven bezpečnostním 
pásem, který znemožní vozíku jakýkoliv 
nežádoucí pohyb na schodolezu. Je rozlo-
žitelný na 3 části: podvozek, kormidlo         
a rampu. Celková váha je 70 kg, nosnost 
do 150 kg včetně vozíku, dojezd 30 pater 
na jedno nabití, min. prostor k vytočení 
105 × 105 cm. 

Cena: 119 780 Kč. 

 
Kontakt: ALLMEDICA s.r.o., Ta-

chovské nám. 5, 130 00 Praha 3, provo-
zovna: Tehov 42, 251 01 Říčany u Prahy, 
pobočka: Nádražní 86, 702 00 Ostrava, 
tel.: 323 607 383, 608 847 949, bezplatná 
linka: 800 100 822, info@allmedica.eu, 
www.schodolez.com. 

HORIZONT-NARE s.r.o. 

 
• Pásový schodolez CLIMBER 1 – 
schodolez je určen pro přepravu osob po 
schodišti na mechanickém vozíku, pro 
děti se ZTP v kočárku a špatně chodící 
osoby. Baterie včetně nabíječky je stan-
dardní výbavou. Toto zařízení se vyzna-
čuje velmi tichým chodem. Jeho praktic-
kou výhodou je možnost přepravy 
osobním autem a použití na dalších 
místech. Vše je konstruováno s ohledem 
na snadné a jednoduché ovládání, dobrou 
stabilitu a bezpečný provoz. Tento scho-
dolez je jediný, který se vyrábí v České 
republice. 

 

 

Nosnost je 130 kg, verze XXL až 150 
kg, rozměry 960 × 310 × 175 mm (d × š × 
v), 30 minut nepřetržitého provozu při 85 
kg zatížení. Alternativou může být model 
se zabudovanou sedačkou, lze rovněž 
upravit pro atypické vozíky a kočárky. 

Schodolez lze získat na základě poda-
né žádosti na Úřadu práce ČR, příp. je 
možný pronájem na dobu určitou. 

Cena: 110 000 Kč. 
Kontakt: HORIZONT-NARE s.r.o., 

Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín, poboč-
ka: Široká 3, 736 01 Havířov-Město, tel.: 
bezpl. linka 800 101 073, 596 891 012, 
604 687 730, horizont-nare@horizont-
nare.com, www.horizont-nare.com. 

SOLIFT, s.r.o. 

 
 Pásové schodolezy ANTANO  

Všechny Schodolezy Antano (pásové 
i kolečkové) jsou vyrobeny s italským 
designem a vysokou kvalitou. Jsou řešeny 
s ohledem na funkčnost, manipulaci, ovlá-
dání, skladnost, manévrovatelnost, přeno-
sitelnost a další vlastnosti a požadavky 
vždy s ohledem na klienty. Jsou určeny 
pro překonávání bariér v interiéru a exte-
riéru. 

Schodolezy Antano lze pořídit už od  
108 000 Kč. 
• Pásový schodolez LG2004 – stan-
dardní schodolez, který se díky gumové-
mu pásu lehce pohybuje a po naklonění 
na zadní kolečka se s tímto schodolezem 
dá i zatočit. Schodolez je rozložitelný           
a převozitelný. Tento schodolez je pri-
márně určen pro rovná schodiště, rovné 
dráhy. 

 
• Pásový schodolez LG2004 verze S –  
vylepšená verze standardního schodolezu, 
který se díky gumovému pásu lehce po-
hybuje a díky elektronicky vysouvacím
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otočným kolečkům se otáčí kolem dokola 
o 360°, což ušetří práci a námahu ošetřu-
jícímu personálu. Schodolez je rozložitel-
ný a převozitelný. Tento schodolez je pri-
márně určen pro rovná nebo členitá 
schodiště s podestou nebo bez ní. 

 
• Pásový schodolez LG2004 verze L – 
nejdokonalejší verze schodolezu se schop-
ností vysouvacích koleček a s možností 
lepší skladnosti a převozitelnosti. Schodo-
lez je rozložitelný, převozitelný a je pri-
márně určen pro rovná nebo členitá 
schodiště s podestou nebo bez ní. 

 Kolečkový schodolez 
• Kolečkový schodolez LG 2010 – malý 
kompaktní schodolez osazený sedačkou 
pro přesun klientů. Tento schodolez je 
určen pro přepravu osob bez vozíku a 
díky svojí velmi nízké hmotnosti je jed-
ním z nejlépe manévrovatelných schodo-
lezů na trhu. 

 
Kontakt: SOLIFT, s.r.o., Rudé armá-

dy 47, 683 01 Rousínov, info@solift.cz, 
www.solift.cz, bezplatná infolinka: 
800 888 783. 

(pp), (dz) 

V různých životních situacích vznikají 
nové potřeby a požadavky, které musíme 
uspokojit, abychom žili život plnohodnot-
ně. Jsou to tzv. „životní výzvy“ – máme 
vážné zdravotní problémy, narodí se nám 
dítě s postižením, utrpíme úraz a staneme 
se nepohyblivými, trpíme nesamostatností 
ve stáří. Tyto momenty výrazně ovlivňují 
nejen život jedince, ale i celé rodiny a blíz-
kého okolí. Bez pomoci různých pomů-
cek, přístrojů, úprav bydlení, změn stra-
vování a životního stylu, pečovatelských      
a zdravotnických služeb, popř. speciálních 
produktů cestovního ruchu apod. se prostě 
neobejdeme. 

Dnes je také třeba, více než kdy jindy, 
podporovat zdravé stárnutí. Zdravé stár-
nutí umožňuje být déle fyzicky i sociálně 
aktivní, přispívá ke větší nezávislosti a zlep-
šuje kvalitu života seniorů. Vzhledem ke 
stále rostoucímu podílu starších lidí          
v Evropě řeší tuto problematiku i Evrop-
ská unie. Svou iniciativou usiluje o zlep-
šení zdraví i aktivity starších lidí. I proto 
vyhlásila rok 2012 „Evropským rokem 
aktivního stáří a mezinárodní solidarity“. 

Ve dnech 12.–14. října 2012 se na 
Výstavišti Černá louka v Ostravě koná 
první ročník výstavy zaměřené na potřeby 
lidí s handicapem a seniorů – Život bez 
bariér. Cílem výstavy je pomoct radou, 
příkladem, zkušeností k plnohodnotnému 
životu lidem s různými druhy postižení            
a to od těch nejmladších až po seniory.  

Výstava Život bez bariér            
spolu s výstavou Dům a byt     
a Kreativ 

Výstava Život bez bariér bude ote-
vřena v pátek a sobotu od 10 do 18, 
v neděli pak od 10 do 16 h. Je součástí 
oblíbené výstavy Dům a byt. Na výstavě 
Dům a byt budou prezentovány novinky      
a trendové výrobky z oblasti stavebnictví, 
vybavení interiérů a exteriérů. Letošní 
novinkou jsou témata Komíny a Elektro-
technika. Současně bude probíhat ještě 
výstava Kreativ, která je určená nejen 
těm, kdo rádi tvoří (např. bižuterii, kera-
miku, oblečení doplňky apod.).  

Kontakt a další informace: 
Výstaviště Černá louka, 728 26 Ostra-

va 1, sekretariat.ovas@cerna-louka.cz, 
www.cerna-louka.cz. 

Tým Ostravských výstav, a.s. 
 

 

Jaké máte zkušenosti 
s bariérami ve svém životě? 
Napište nám o tom do Vozky! 

 
 

Redakce: Pavel Plohák, 
P.Plohak@seznam.cz 
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