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Elektrické skútry z Napajedel jsou pro  seniory jako nové zdravé nohy

Jedničkou na českém trhu v prodeji těchto elektrických skútrů je 
fi rma LPN, která má svou hlavní provozovnu v Napajedlích.

 „Když jsem v roce 1999 dostal nabídku pomáhat majite-
li s rozjezdem fi rmy, díval jsem se na to trochu skepticky. 
Přitom dnes si už nedovedu představit, že bych dělal 
něco jiného. Uvědomil jsem si, že se mu podaři-
lo najít mezeru na trhu. A potenciál je stále 
velký, na Západě jsou tato vozítka da-
leko více rozšířená. U nás mají někte-
ří lidé ještě zbytečný ostych. Velice dů-
ležitý je pro mě také dobrý pocit z toho, 
že pomáhám lidem. Přicházejí smutní, 
protože potřebují řešit svou tíživou ži-
votní situaci, ale pak neskrývají nadše-
ní z toho, jak jim naše vozíky usnadnily 
život. A rádi se za pár roků vracejí. Star-
ší skútr od nich vždy vykoupíme a odje-
dou s novým,“ říká Jaroslav Válek, ve-
doucí napajedelské provozovny.

Když člověk přijde do vaší prodejny 
v Napajedlích, překvapí ho množství 
a rozmanitost těchto elektrických vo-
zítek. Nejsou tu ale jen ony…

Hlavním artiklem jsou jednoznač-
ně elektrické skútry pro seniory a lidi 
s omezenou pohyblivostí, těch máme 
aktuálně v nabídce přes pět set. Jen 
v naší hlavní prodejně v Napajdlích 
jich nabízíme kolem dvou set. Máme 
celou řadu značek a typů těchto vozí-
ků od evropských i zámořských výrob-
ců, zboží zánovní i zcela nové. Ceny začínají už na 
15 tisíci korunách. Výkonnější a pohodlnější stroje 
jsou ale pochopitelně dražší. Zabýváme se také elek-
trickými invalidními vozíky, takzvanými joysticky, což jsou vozíky pro 
značně hendikepované určené k pohybu v interiérech i venku. Dále tu 
najdete polohovatelné postele a řadu dalších kompenzačních pomůcek 
pro lidi s hendikepem.

Elektrické skútry ovšem nejsou určené jen hendikepovaným…
Tyto vozíky si zdaleka nekupují jen lidé výrazněji hendikepovaní, ale 

také s artrózou nebo ti, co mají potíže s chůzí a motorikou obecně. Na-
příklad bývalí hokejisté, které trápí kyčle. Dříve se na skútry dívalo mno-
ho seniorů skrz prsty, styděli se na nich jezdit. Teď se tento pohled rych-
le mění a rostoucí zájem o naši nabídku to potvrzuje. Lidé skútry vnímají 
jako užitečnou pomůcku pro život. Získávají volnost pohybu, a jak sami 
říkají, jsou to pro ně nové zdravé nohy.

Může se s těmito vozíky vůbec jezdit po chodnících?
Zajímavostí je, že podle vyhlášky se s těmito skútry můžete pohybo-

vat po silnicích, cyklostezkách i po chodnících. Na chodníku je brán jako 

vozík pro handicapované, na silnici je vnímán jako kolo a můžete s ním 
jezdit u pravé strany krajnice. Nechybí blinkry, světla, klakson, jsou zde 
všechny náležitosti potřebné do silničního provozu.

Zlín je hodně kopcovitý, jsou tyto stroje schopné si 
s tím poradit?

Jednotlivé typy mají různé výkony a je třeba při 
výběru přihlédnout k tomu, kde a jak jej bude člo-

věk používat. Máme klienty, kteří bydlí na sídlišti 
Jižní Svahy a mají je přímo v paneláku. Za-

parkované v kočárkárně nebo na chod-
bě u bytu. Vyráží s nimi dolů do města 
a zase zpátky do kopce. Výkonnější sk-
útry bez problémů jezdí v kopcovitém 

terénu nebo mimo zpevněné ces-
ty. Důležité je zdůraznit, že jsou 
vhodné na celoroční provoz. 
Máme i velmi dobré vozíky do 
sněhu. Nejlepší je si vše vyzkou-
šet. Kdokoliv k nám může přijet 
a vše otestovat. 

Když se k vám někdo nedo-
stane, jste ochotní mu přivézt 

skútr až domů, aby si ho mohl 
vyzkoušet?

Ano. Dokonce až tři různé typy 
podle jeho výběru, aby mohl srov-
návat. Přímo na místě, kde se bude 

nejčastěji pohybovat, si vyzkou-
ší jejich vlastnosti, vybere opti-

mální variantu a zjistí, jest-
li se vejde do výtahu nebo 
dobře zaparkuje.

Nejsou elektrické sk-
útry náročné na ovlá-
dání? Nepotřebujete 
na ně řidičák?

Žádný řidičák. Obavy 
jsou zbytečné. Stařen- ky, které mají třeba osmde-

sát let, se tomu nejprve brání a bojí se, že to nezvládnou. Ale ovládání je 
skutečně velmi jednoduché a člověk si na nové možnosti, které mu sk-
útr otevírá, velice rychle zvykne a už si život bez něj ani nedovede před-
stavit. Dokonce se dají naprogramovat tak, aby je mohl ovládat člověk 
s jednou rukou, po mrtvici nebo ochrnutý na půl těla. Během jízdy mů-
žete ovlivňovat výkon motoru, můžete přidat nebo ubrat, jet rychleji či 
pomaleji.

Vyžaduje vozík nějakou speciální péči?
Údržba není nijak náročná. Jen je potřeba pravidelně nabíjet pomo-

cí malé nabíječky, kterou u nás dostanete s vozíkem. Funguje podobně 
jako u mobilního telefonu. Připojíte k vozíku, druhou stranu zastrčíte do 
zásuvky a o nic víc se nestaráte. Podle signalizace napětí poznáte, jest-
li je baterie nabitá.

Jak je to se servisem, když se něco pokazí?
Děláme záruční i pozáruční servis. Pokud se z nějakého důvodu něco 

pokazí a člověk uvázne se skútrem na cestě, snažíme se, pokud je to v na-
šich možnostech, za ním zajet a poruchu odstranit. Servis máme pří-
mo v Napajedlích a opravy se snažíme dělat co nejrychleji. Víme, jak je 
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„Díky elektrickým skútrům získávají senioři a hendikepovaní lidé znovu volnost pohybu,“ říká Jaroslav Válek 
z � rmy LPN. (nahoře). Antonín Vančík si skútr pořídil na podzim. Předtím používal francouzské hole a klasic-
ké kolečkové křeslo. „Ve všem mi musela pomáhat žena. Teď je to jinak. Stačilo pár měsíců a už si život bez 
elektrického vozíku nedovedu představit,“ říká senior z Otrokovic. (na protější straně)  Foto | 2x archiv LPN
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Lidé se dožívají stále vyššího věku. Ten ale mnohým přináší problémy 
s pohyblivostí. Dnes už ovšem nemusí senioři ani další lidé, kteří mají 
problémy s pohybem, sedět doma nebo se belhat o berlích. Možnosti 
se obrovsky rozšířily. Určitě jste si už v ulicích Zlína všimli seniorů na 
elektrických tříkolkách, díky nimž se mohou rychle a pohodlně dostat 
kamkoliv ve městě.

to pro naše klienty důležité. Z tohoto důvodu také otevíráme nové po-
bočky, abychom byli lidem co nejblíže – nyní v únoru v Praze na Radotí-
ně a ve slovenské Skalici. A samozřejmě nejde jen o servis. I když větši-
na našeho prodeje je přes internet, starší lide si to chtějí vyzkoušet na 
vlastní kůži a osahat. Proto v horizontu jednoho roku plánujeme otevře-
ní dalších míst.

Senioři a hendikepovaní nepatří k sociálně silným skupinám. 
Nabízíte i nákup na splátky?

Reagovali jsme na to, že v roce 2012 stát zrušil příspěvky, které dří-
ve kryly až 50 procent pořizovací ceny. Chceme, aby naše nabídka byla 
dosažitelná pro širokou vrstvu lidí. Proto dáváme nové i použité zboží 
na splátky. Neděláme to přes žádnou leasingovou nebo fi nanční společ-
nost, fi nancování zajišťujeme sami. Díky tomu jsme velice fl exibilní a na-
víc bez navýšení ceny a úrokové sazby. V některých individuálních pří-
padech dokonce bez akontace. Můžete si například vybrat výrobek za 20 
tisíc korun, zaplatit 10 tisíc hotově při převzetí a zbývající polovinu hra-
dit v deseti měsíčních splátkách po tisícovce. 

V Napajedlích máte i velký výběr polohovacích postelí…
Velmi důležité jsou také polohovací postele. Kovové i dřevěné. U zá-

novních začínají ceny od devíti tisíc korun, zcela nové jsou za 24 tisíc. 
Slouží k tomu, aby se lidem lépe vstávalo z postele, a poskytují komfort, 
který u běžného lůžka méně pohyblivým lidem chybí. Polohovatelné 
záda, nohy, možnost zvednout postel nahoru či dolů. Nabízíme také spe-
ciální antidekubitní matrace proti proleženinám.


