
celý kurz. Tyto informace spoustu lidí  
s tělesným postižením nezná. 
● Jak takový „výjezdní kurz“ probí-
há? 

Jednou za šest týdnů jezdíme do Klad-
rub, také jezdíme do Košumberku a do 
Ostravy. Uděláme hodinovou prezentaci 
na učebně, kde je seznámíme s tím, proč 
tam jsme. A taky s ručním řízením. Kole-
gové s nimi odjezdí jízdy a po konzultaci 
se mnou jim napíšeme kódy. Klienti si 
zajdou k praktickému lékaři pro potvrze-
ní, magistrát jim to zapíše do průkazů  
a oni mohou okamžitě řídit. 
● Využíváte své žáky také pro určitou 
osvětu v případě, že některý z nich  
po havárii ochrnul, aby se s ostatními 
podělil o svůj příběh? 

Do jisté míry ano. Jde to třeba díky fa-
cebooku. Ale jinak se mi za celou tu dobu 
nepodařilo dát s médii nějakou cílenou 
osvětu pro vozíčkáře dohromady. 
● Měli jste tu i nějaké mediálně zná-
mé klienty? Přistupujete k nim nějak 
„jinak“? 

Pro mě je klient jako klient. Potřebuje 
naší službu a my mu ji poskytneme. Byl 
tu třeba pan Potměšil, pan Jančařík absol-
voval kondiční jízdy nebo pan Krytinář 
si rozšiřoval řidičský průkaz na karavany. 

● Jak se vám daří všechnu vaší čin-
nost zkoordinovat? 

Ale já to nedělám sám, mám na to celý 
kolektiv lidí, kteří tady tráví spoustu času. 
Jsme skvělá parta lidí, kterou tato práce 
baví. Kromě autoškoly děláme ještě do-
pravu, likvidaci odpadních vod nebo také 
senior taxi. 

Foto: archiv Pavla Pemla 
Eva Csölleová a Vítek Formánek 

 
Kontakt: Autoškola Peml Pavel, s.r.o., 

Pražská 12, 535 01  Přelouč, tel.: 466 
953 333, 602 368 877, 774 229 345, 775 
368 888, e-mail: autoskola@peml.cz, 
www.peml.cz.

Jakub Tomeš se narodil v roce 1991 
bez rukou, na pravé straně má jen 
pahýl se dvěma prsty. V České Třebové 
ho na základní školu jako bezrukého 
nechtěli. Proto uvítal, když mu vyšli 
vstříc v nedaleké vsi Rybník, a přestože 
tam byla jen malotřídka, mohl bez 
problémů chodit mezi normální děti. 
Nedávno si udělal řidičák v autoškole 
Pavla Pemla, takže řídí auto nohama. 

Jakub si ve škole nejvíce cenil výbor-
né třídní učitelky Olgy Mirvaldové.  
Od páté třídy se s celou třídou přesunul  
do školy v České Třebové. Po ukončení 
základní docházky odešel na dva roky  
do Prahy, kde studoval střední obchodní 
školu. Ve studiu chtěl pokračovat dál, 
chvilku koketoval s právem, ale pak  
se rozhodl pro čtyřletou stavební školu  
ve Vysokém Mýtě. Absolvoval první 
ročník, ale pak studium ukončil. Do školy 
musel dojíždět něco okolo 30 km, a proto 
oslovil Pavla Pemla, aby si v jeho auto-
škole pro lidi s tělesným postižením udě-
lal řidičák. 

Jakub má čtyři sourozence a všichni 
už dnes žijí samostatně. On bydlí nedale-
ko Ústí nad Orlicí, kde mu dělá společ-

nost asistenční pes Darinka. Jakuba vždyc-
ky zajímal sport, a proto se kromě fotbalu 
ještě věnoval curlingu a závodně i plavá-
ní. Jako reprezentant České republiky zís-
kal několik medailí z mezinárodních zá-
vodů a dotáhl to až na mistrovství Evropy. 

Je šikovný a absolutně soběstačný, mo-
mentálně bez práce. 

 
 
 

 

● Když jste chodil do školy v Rybníku 
a učil se psát, zkoušel jste to nejdříve 
ústy nebo rovnou nohama? 

 
Účastník kurzu se naučí také jak sám naložit a vyložit svůj vozík 

 
Jakub Tomeš má najeto přes 80 tisíc kilometrů bez nehody                 Foto Jaroslav Krčál 



Já jsem všechno dělal odmalička no-
hama, takže jsem o psaní ústy ani nepře-
mýšlel. Bylo to prostě přirozené. 
● A co spolužáci? Nedělali si z vás leg-
raci? 

Zpočátku ano, ale pak si na to postup-
ně zvykli. 
● Člověk používá při komunikaci, při 
běhu nebo chůzi ruce. Jaký to je pro 
vás pocit, když je nemáte?  

Pro mě je to životní fakt a realita, tak-
že o tom moc neuvažuju. Beru to, jak to 
je.  Nepříjemné to bylo třeba při tělocviku 
nebo fotbale, kdy jsem utržil pár šrámů. 
Jednu chvíli jsem nosil protézu pravé 
ruky, ale zjistil jsem, že mě víc omezuje, 
než pomáhá. Žiju tedy bez ní a po dalších 
možnostech nepátrám. 
● Co říkali rodiče na to, že jste se 
rozhodl pořídit si řidičák v autoškole 
pana Pemla? I on samotný byl vaší žá-
dostí poněkud zaskočen… 

Chtěl jsem řídit auto i bez toho, že to 
pro mě v té době byla praktická nutnost. 
Když bych měl cestovat každý den  
do školy a zpátky autobusem nebo vla-
kem, bylo by to pro mě velice náročné  
a vyčerpávající. A rodiče? Ti mě v mém 
rozhodnutí podporovali. Na řízení se mi 
už tehdy nejvíce líbilo to, že člověk při 
něm musí spoléhat na vlastní schopnosti, 
musí samostatně myslet a jednat a má 
zcela konkrétní míru zodpovědnosti  
za sebe i další účastníky silničního pro-
vozu.  
● Jak řízení auta nohama vůbec pro-
bíhá? Určitě musí mít nějaké speciální 
úpravy… A navíc ten posez s nohama 
na volantu, nemáte potíže s křečemi 
v břiše nebo s dýcháním? 

Auto je vybavené automatickou pře-
vodovkou. Místo pedálů má uzpůsobené 
páky na nožní ovládání a směr jízdy urču-
ju levou nohou pomocí koule, kterou 
mám upevněnou na volantu. Druhou no-

hou ovládám páčku plynu a brzdy. Řídím 
naboso, v zimě nosím tenké ponožky, 
abych měl cit. Pásy si zapínám nohou  
a pomáhám si při tom pravým pahýlem  
a zuby. Žádné problémy s dýcháním nebo 
křečemi nemám. Jak říkám, od malička 
jsem zvyklý všechno dělat nohama. Takže 
ani nemusím dělat žádná posilovací či 
strečinková cvičení, abych si v nich za-
choval cit či pružnost. 
● Jak probíhala vaše výuka v auto-
škole?  

Myslím, že autoškola je obtížná  
pro každého, ať je zdravý nebo postižený. 
Ale přistupoval jsem k tomu zodpověd- 
ně a po pár hodinách na cvičišti jsem 
přesvědčil i pana Pemla, že to se mnou 
může zkusit v běžném provozu. Když mi 
bezpečnostní komisař vydával řidičák, 
musel vědět, že nebezpečný ostatním ři-
dičům nejsem. Dnes už jsem dost vyjež-
děný, takže nemám pocit, že by mě při 
řízení cokoli stresovalo nebo že bych se 
měl obávat nějaké složité dopravní situa-
ce. Tankuju si sám. Když mám spolujezd-
ce, někdy jej požádám, zda by to neudělal 
sám, ale to se stává velmi zřídka. 
● A co ostatní řidiči, podivují se, když 
vás vidí řídit? Nebo policisté při do-
pravní kontrole? 

Já se věnuji řízení, takže ostatní řidiče 
nesleduju, i když samozřejmě vnímám 
nějaký zájem nebo zvýšenou pozornost. 
Zatím jsem žádný incident neměl, poli-
cejní hlídka mě několikrát stavěla  
a vždycky to proběhlo bez problémů. 
● Když jste předváděl novinářům  
a televizi jízdu nohama, nedostal jste 
třeba nabídku na nějakou marketingo-
vou akci? 

Tehdy se o mně dozvěděla média, 
oslovila mě a celou akci  zorganizovala. 
Nebyl to tedy můj nápad, abych se zvidi-
telnil. Z toho vyplývá i odpověď na dru-
hou část otázky: sám o podobné věci 

neusiluju a ani mě nikdo tímto způsobem 
neoslovil. 
● V cizině je poměrně běžné, že lidé 
s postižením, kteří něco dokázali, se živí 
třeba jako motivační řečníci… 

Ani tahle životní cesta mě neláká. 
● Vy také rád malujete… 

Už na základní škole se mi líbila vý-
tvarná výchova. Postupně jsem se docela 
dobře naučil malovat nohama. Hodně se 
mi líbí krajinky. 
● Máte asistenčního psa Darinku. 
V čem vám nejvíc pomáhá a cvičíte ji 
dál v nových dovednostech? 

Mám ji dlouho. Letos jí bylo už 14 let, 
tak už ji nechávám, aby měla ve svém 
stáří klid. A případného nového psa po je-
jím odchodu neřeším. 

 Eva Csölleová a Vítek Formánek 

 
Jakub Tomeš 

Foto: Jaroslav Krčál a archiv rodiny 

 
Jakub Tomeš dělá všechno odmalička nohama.    Foto: DENÍK – Luboš Janíček 


