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Paralympionik Jan Povýšil dal zelenou výtahu pro vozíčkáře  
 
Hendikepovaní studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
v Jindřichově Hradci se díky rozhodnutí paralympijského medailisty Jana Povýšila 
dočkali nového výtahu s plošinou. Na žádost Nadace ČEZ, aby vrátil do hry některou 
z neschválených žádostí, totiž doporučil právě jindřichohradeckou školu. Nadace ČEZ 
následně výstavbu výtahu, díky kterému se studenti pohybují neomezeně ve všech 
patrech školních budov, podpořila částkou 450 tisíc korun.  
 
Ve středu 19. prosince si pod dohledem sportovce Jana Povýšila výtah poprvé vyzkoušeli čtyři 
hendikepovaní studenti, kteří školu navštěvují. Třicetiletý plavec, který si z posledních čtyř 
paralympiád přivezl dohromady pět bronzových medailí, poté se studenty besedoval nad 
tématem, jak mu zranění změnilo život a že úspěchu lze dosáhnout i se zdravotním postižením. 
„Pomohlo mi, že jsem se rychle po zranění vrátil do školy. Měl jsem totiž výborné spolužáky i 
učitele, kteří mě mezi sebe vzali bez předsudků. Totéž přeji i zdejším studentům,“ tvrdí Jan 
Povýšil.  
 
V jindřichohradecké škole se již několik let snaží o odstranění architektonických překážek budov, 
přesto dříve mohli zdravotně postižení žáci využívat jen rampu a nájezdní plošinu u zadního 
vchodu z parkoviště školy. Jejich další pohyb však byl omezen pouze na 1. patro, což kladlo 
velké nároky na organizaci výuky a kombinaci rozvrhů hodin jednotlivých tříd. „S novým výtahem 
můžeme žákům se zdravotním postižením zpřístupnit všechny odborné a specializované 
učebny, a zkvalitnit tak jejich výuku. V následujících školních letech proto předpokládáme další 
navýšení počtu hendikepovaných studentů,“ plánuje ředitel školy Karel Chalupa.  
 
Škola s více než 120letou tradicí stojí přímo v centru Jindřichova Hradce a navštěvuje ji 512 
žáků, z toho čtyři se zdravotním postižením. Plošinu mohou používat nejen žáci na invalidním 
vozíku, ale také nevidomí či studenti a zaměstnanci školy s jinými kompenzačními pomůckami. 
Jednoduché ovládání zajišťují velkoplošné ovladače s plastickými znaky. Doposud byla jedinou 
možností vozíčkářů, kteří se potřebovali dostat do vyšších pater budovy, pomoc ostatních 
spolužáků. „V případě žáka na elektrickém vozíku však byla situace neřešitelná. Celkově byly 
tyto podmínky zejména z hlediska bezpečnosti dlouhodobě neúnosné,“ dodává Karel Chalupa.  
 
Projekt Oranžové schody Nadace ČEZ pomáhá odstraňovat architektonické bariéry nákupem 
plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích 
systémů. „Naším záměrem není jen fyzické zpřístupnění prostor. Chceme pomoci mladým lidem 
s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty a minimalizovat překážky, které jim stojí na cestě 
za kvalitním vzděláním,“ říká Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ. V jižních Čechách se svého 

 19. 12. 2012 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

mailto:marek.svitak@cez.cz�


 

Nadace ČEZ, Duhová 1531/3 Praha 4 

ondrej.such@cez.cz, tel: 725 628 760, www.nadacecez.cz 

 

schodolezu v letošním roce dočkala také Střední škola podnikání v Českých Budějovicích, 
celkem se zatím podařilo podpořit 22 škol v celé republice.  
 
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ 

podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší 

rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. 
Více informací na www.nadacecez.cz 
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