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Jižní Čechy

Nevidomý Karel Lukáš
nabídl před čtyřmi
lety nejvyšší cenu za
pronájemměstského
bytu v Třeboni. Radní
ale dali přednost nižší
nabídce. Se zdůvodně-
ním, že byt není vhod-
ný pro zdravotně posti-
ženého. Soud rozhodl,
že seměsto dopustilo
diskriminace, a uložil
mu pokutu 50 tisíc ko-
run a omluvu.

TŘEBOŇ Třicetiletý Karel Lukáš
žije se svými rodiči v Klikově, vesni-
ci zhruba dvacet kilometrů vzdále-
né od Třeboně. Bydlí ve starém vlh-
kémdomě, kterýmu nesvědčí. Kro-
mě toho, že je Lukáš nevidomý, tak
také trpí poruchou imunity a čas-
tým onemocněním dýchacích cest.
Proto hledal se svými rodiči vhod-
nější podmínky k žití.

„Žádali jsme o byt v Třeboni, pro-
tože Kája má tady všechny doktory
a kamarády, jinde by být nemohl.
Tady to dobře zná,“ vysvětlila jeho
matka Věra Lukášová, která je
s manželem už v důchodu.
V létě 2013 se přihlásili do výběro-

vého řízení na přidělení městského
bytu do nájmu. Radnice rozhodova-
la obálkovou metodou, přičemž je-
diným kritériem byla cena. Kdo na-
bídne víc, dostane byt. Tehdy za
metr čtvereční nabídl Karel Lukáš
81 korun a druhá zájemkyně navrh-
la 55 korun. Radní jí městský byt
přidělili se zdůvodněním, že je Ka-
rel Lukáš zdravotně postižený a ne-
může tambydlet. Představitelé Tře-
boně si následně nechali na byt v
přízemí vypracovat odborný posu-
dek od projektanta.
„Bytová dispozice je rozložena do

dvou nadzemních podlaží. V prv-
ním nadzemním podlaží se nachází
obytná kuchyně se sociálním záze-
mím a v druhém je situována ložni-
ce se ztíženým přístupem po
příkrém a úzkém dřevěném scho-
dišti se sníženou průchodnou výš-
kou. Z posouzení vyplynulo, že byt
nesplňuje parametry, které jsou kla-
deny na bydlení pro osoby se sníže-
nou možností pohybu a orientace.
Karel Lukáš osobně neprojevil zá-
jem o prohlídku bytu. Rada města

tehdy využila svého práva a byt při-
dělila druhému v pořadí,“ vysvětli-
la jednání vedení města mluvčí rad-
nice Jitka Bednářová.
Rodiče Karla Lukáše však tvrdí,

že se na mezonetový byt byli podí-
vat. Syn byl v té době nemocný, a
tak zůstal doma. „Schody nejsou

příkré a mají zábradlí. Kája je zvyk-
lý chodit po schodech a umí se ori-
entovat. Stavební inženýr přece ne-
může rozhodovat o tom, zda je byt
pro postiženého vhodný. My by-
chom navíc za synem chodili a po-
máhali mu,“ tvrdí Lukášová.
Město posléze v roce 2013 nabíd-

lo ještě jiné dva byty, kde by nevido-
mý mohl bydlet. K dohodě ale ne-
došlo. „Do jednoho z nich vedly že-
lezné protipožární schody s dírami.
V těch mezerách mi může uvíznout
slepecká hůl, a když v zimě mrzne,
mohl bych uklouznout,“ popisuje
Karel Lukáš. Druhý byt nabízelo
město ve Staré Hlíně, ale odtud by
to měl Lukáš daleko do Třeboně,
kde má všechny lékaře.
Po čtyřech letech přišel po odvola-

cím řízení krajský soud k závěru, že
město se dopustilo diskriminace.
Uložil Třeboni zaplatit 50 tisíc ko-
run a zveřejnit omluvu na webo-
vých stránkách, úřední desce a v
novinách. Za právní zastoupení
město neplatilo nic navíc, zajistil je
právník na paušální smlouvu.
Rodiny se zastala i ombudsmanka

Anna Šabatová. Poškozený částeč-
ně uspěl se žalobou, ale byt ani po
letech soudního sporu, který ho
stál desítky tisíc korun, zatím nedo-
stane. Nařízení, aby mu byt byl při-
dělen, soud zamítl se zdůvodně-

ním, že by takový postup znevýhod-
ňoval jiné zájemce o obecní byty,
především ty, kteří jsou občany Tře-
boně.
Podle sociálně-právní poradkyně

Marie Paukejové, která se přípa-
dem zabývá a je v kontaktu s rodi-
nou, boj o přidělení bytu nevzdají.
„Lukášovi se budou přesto snažit
byt v Třeboni získat. Město si uřízlo
ostudu a nevidím důvod, proč by
nemohli přidělit byt, jestliže jich

mají přes tři stovky,“ říká Paukejo-
vá. V bytovém fondu má Třeboň
310 bytů. Zatím však Lukášovi nej-
sou v kontaktu s majetkovým odbo-
rem tak, jak by to bylo běžné v pří-
padě pořadníku na byt, jak sdělili
MF DNES z vedení města.
Třeboň i nadále využívá obálko-

vou metodu při výběru uchazečů o
byt. S jediným rozdílem oproti mi-

nulosti. „Pokud by byl v majetku
města další byt, který by opět od-
borník posoudil jako nevhodný pro
osobu s postižením, byla by tato
skutečnost v záměru předem zve-
řejněna,“ vysvětluje Bednářová.
Obálkovou metodu, kdy rozhodu-

je nejvyšší nabídnutá cena, využíva-
jí také v jiných městech. Ale jedním
z kritérií je například trvalý pobyt v
obci, v Jindřichově Hradci musí do-
tyčný žít alespoň dva roky. „Nemá-
me žádné byty speciálně určené
pro nevidomé, ale některé jsou bez-
bariérové. Nejsou dělány rozdíly.
Byty jsou přidělovány podle da-
ných kritérií a solventnosti žadate-
le,“ dodává mluvčí radnice v Jindři-
chově Hradci Karolína Průšová.
Podle ombudsmanky Anny Šabato-

vé patří diskriminace v oblasti bydle-
ní k častým důvodům stížností. Prá-
vě zdravotní postižení je nejčastěji
namítaným důvodem diskriminace,
až daleko za ním následuje nerovné
zacházení z důvodu věku nebo etnic-
kého původu. „Například v loňském
roce jsme řešili obdobnou stížnost
muže s duševním onemocněním, je-
hož žádost o byt obec opakovaně za-
mítala z obavy před soužitím
s ostatními lidmi. V tomto případě
k soudunedošlo, obec nakonec změ-
nila názor a byt muži přidělila,“ po-
dotýká Šabatová.

Soud: Třeboň diskriminovala
nevidomého žadatele o byt

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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Karel LukášMuž žije s rodiči v Kliko-
vě, v Třeboni má všechny doktory.
Kromě toho, že je nevidomý, trpí i
poruchou imunity. Foto:MAFRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE Po vstupu
do historické Solnice na budějovic-
kém Piaristickém náměstí ovane
příchozí vlhko a zatuchlina dlouho-
době neobývané budovy. Musíte
dávat pozor, abyste hlavou nenara-
zili do vyčnívajících volných kusů
trámů anebo nezakopli na nerovné
hliněné podlaze mezi hromadami
vykopané zeminy a kamení.
V takových podmínkách nyní pra-

cují archeologové Jihočeského mu-
zea. Pro veřejnost zůstává jedna
z nejcennějších památek v kraj-
ském městě zavřená. Už příští rok
na podzim chce v Solnici otevřít
soukromý vlastník restauraci a če-
povat v ní pivo z nového minipivo-
varu v sousední Hroznové ulici.
Proto mají archeologové napilno:

s průzkumem v přízemí pozdně-go-
tické stavby začali v půlce srpna a
na konci příštího týdnemusí být ho-
tovi. „Historii Solnice zkoumáme
ve třech sondách hlubokých 2,2me-
tru, tedy až na geologické podloží.
Mezi nejzajímavější nálezy patří dě-
lové koule zmalých děl,mince a ob-
rovské množství zdobné keramiky,
mezi níž jsou dokonce i zdobené
kachle. Keramika pochází z období
13. až první půlky 16. století,“ popi-
suje archeoložka Zuzana Thomová,
která průzkum vede.
Ačkoli všichni obyvatelé říkají jed-

né z dominant Piaristického náměs-
tí s kamennými obličeji Solnice, ne-
chali městští radní podle Thomové
postavit mohutnou pětipatrovou
stavbu jako zbrojnici. I poté slouži-
la k hospodářským účelům, napří-
klad jako sýpka na obilí, a až v
19. století v souvislosti s koněspřež-
kou jako sklad soli.
„Solnice byla postavena v roce

1531 na místě hřbitova, kde se po-
hřbívalo od 13. století. Město v ní
mělo zbroj pro případ nějakého vo-
jenského konfliktu, ale mělo pevné
a velké hradby, že ho nedobyli ani

husiti. Solnicí prochází hlavní hra-
dební zeď a v ní byla zbrojnice po-
stavená. Památkově chráněná bu-
dovamá kompletní původní krovy,
ale kvůli tomu, že byla hodně dlou-
ho zavřená, jsou napadené dřevo-
morkou,“ vysvětluje archeoložka.
Lidé se mohou poprvé do Solnice

podívat už 9. září, kdy tam budou
archeologové u příležitosti Meziná-
rodního dne památek zájemce pro-
vádět na Dni otevřených dveří.
A pak se do rozlehlé budovy na-

stěhují stavbaři, kteří ji mají zhruba
za rok proměnit na stylovou restau-
raci s vlastním pivem. Majitelé pa-

mátky počítají s tím, že jim budou
archeologové v zádech i běhempře-
stavby. Zuzana Thomová se se
svým týmem do Solnice vrátí při vý-
měně podlah, protože pod nimi se
často skrývají mince, keramika a ně-
kdy i vzácné písemnosti.
— Ludmila Mlsová

Markéta Machačová
redaktorka MF DNES

Mají napilnoArcheologové finišují s průzkumempozdně-gotické Solnice na Piaristickémnáměstí, kde býval nej-
starší budějovický hřbitov. Na snímku odkrýváMonika Konrádová hrob ze 14. století. Foto:M. Podhora,MAFRA

ČESKÉ BUDĚJOVICE Agrosalon
Země živitelka, který v úterý skon-
čil na českobudějovickém výstaviš-
ti, přilákal 109 278 lidí. Je to nejvíce
od roku 2005. Loni dorazilo na ag-
rosalon asi 90 tisíc návštěvníků.
Na Zemi živitelce se od 24. srpna

představilo 550 vystavovatelů. Za
příčiny vysoké návštěvnosti pova-
žuje obchodní ředitel Václav Polan
nový koncept výstavy i marketing.
„Zaměřili jsme se víc na zážitkové
zemědělství, na děti, na odbornost,
zlepšili jsme stravování. Každý jed-
notlivý krok ukázal, že byl správný.
Umístění tak, jak má být, obrovský
kombajn, dlouhá řada zemědělské
techniky, vedle malý zemědělský
koutek dětí, to se změnilo hodně,“
řekl Polan.
Vedení výstaviště by si v následují-

cích letech přálo zrekonstruovat a
rozšířit za stovky milionů areál, po-
čítá s přestavbou některých pavilo-
nů. Polan řekl, že už příští rok se
zvětší výstavní plocha.
Letošní 44. ročník největší země-

dělské výstavy v Česku představil
550 vystavovatelů, o 40 více než
loni. Na novinky ze světa kombaj-
nů, traktorů, potravinářství i mysli-
vosti každoročně jezdí kolem sta ti-
síc lidí. Na některých strojích se bě-
hem agrosalonu objevily cedule s
nápisem Prodáno. Zahájení se tra-
dičně zúčastnil prezident Miloš Ze-
man, jeho předchůdce Václav Klaus
neboministr zemědělství Marian Ju-
rečka (KDU-ČSL). O svém vztahu k
myslivostimluvil na agrosalonu i bý-
valý hokejista Dominik Hašek.
Agrární komora zde informovala,

že chce, aby stát jako kompenzace
za letošní sucho vyplatil zeměděl-
cům3,5 až čtyřimiliardy korun. Ško-
dy, které jsou hlavně naMoravě, do-
sahují deseti až 12miliard, řekl prezi-
dent komory Zdeněk Jandejsek. Mi-
nistr zemědělství dříve mluvil o
sumě 1,2 miliardy, stejně jako za
předloňské sucho. Peníze chce ko-
mora získat ze státních podniků
Lesy ČR a Budvar s tím, že by neod-
vedly peníze do rozpočtu. (ČTK)

oznamuje

Záměr včetně podmínek pronájmu je zveřejněn od pátku 18. 8. 2017
na úřední desce krajského úřadu na adresewww.kraj-jihocesky.cz,

sekce„Krajský úřad“, rubrika„Úřední deska“, téma„Majetek…“
kde bude vyvěšen po dobu min. 30 dnů.

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor hospodářské amajetkové správy
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
pro zajištění závodního stravování na adrese U Zimního

stadionu 1952/2 a B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích

„Město si uřízlo
ostudu a nevidím
důvod, proč by
nemohli přidělit byt.“
Marie Paukejová,
sociálně-právní poradkyně

INZERCE

Rekord na Zemi živitelce.
Přišlo skoro 110 tisíc lidí

V Solnici našli dělové koule, mince i hroby


