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Odboráři ze severu Čech nás informovali o jejich firmě...

V Sokolovské uhelné to umí !
V minulém týdnu jsem jako místopředseda našeho hornického svazu služebně navštívil těžební firmu „Sokolovskou
uhelnou“. Setkali jsme se s kolegy odboráři a s generálním ředitelem Ing. Františkem Štěpánkem.
Hovořili jsme o výsledcích
„Sokolovské uhelné“ a také, jakým
způsobem je strategicky vedena. Neopomněli jsme prodiskutovat ani
mzdy zaměstnanců a také ostatní sociální výhody. Pokud bych mohl hodnotit, použil jsem informace z části jejich www stránek:
„Společensky odpovědná firma”
K základním kamenům firemní filozofie patří společenská odpovědnost. Ta se zásadní měrou odráží
především ve vztahu k oblasti Karlovarského kraje, kde Sokolovská
uhelná vytváří téměř pět tisíc pracovních míst. a nepřímo ovlivňuje
existenci několika tisíc dalších pracovních míst v dodavatelských a
partnerských subjektech. Výrazně
se tento postoj projevil například v

uplynulých letech, kdy firma prošla
rozsáhlou restrukturalizací. Přesto
se jí cíleně podařilo zamezit dopadu
těchto změn na sociální a ekonomickou stabilitu regionu.
Některé základní údaje
“Sokolovské uhelné za rok 2011:
Těžba uhlí 7 502 tis. tun hnědého
uhlí, průměrný počet pracovníků
4 200, průměrná měsíční mzda
30 194 Kč. Krátkodobý finanční majetek na účtech činil 8,6 mld. Kč. Nerozdělený hospodářský výsledek minulých let vykazuje zůstatek 12,5 mld. Kč. Společnost k 31. prosinci 2011
vytvořila rezervy v celkové výši 2,8
mld. Kč. Téměř celou výši tvoří zákonné rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a
rezervy na opravy majetku, které by
svým rozsahem významně ovlivnily

hospodaření společnosti v roce jejich realizace v případě, kdyby se tato rezerva nevytvářela. Bankovní
úvěry k 31. prosinci 2011 činily 0,8
mld. Kč, z toho 0,4 mld. Kč bylo
splatných v roce 2012 a 0,4 mld. Kč v
roce 2013. Nové úvěry nebyly čerpány.
V OKD to neumí?
Samozřejmě přišla řeč i na OKD.
Když jsme jim poskytli některé veřejné údaje z posledních let, tak nechápavě kroutili hlavou. Padala velmi kritická slova, která nemohu ani použít.
Je zcela zřejmé, že si vlastníci přišli
na obrovské peníze, které si ve velké míře rozdělili a chovali se naprosto nehospodárně. Nevyjímaje RPG
Real Estate. Společnost nesmyslně
zadlužili a ona se teď potácí na okraji
propasti. Je tedy povinností vlastníků OKD (včetně RPG Real Estate)
vrátit zpět peníze (a ne snižovat
mzdy zaměstnancům) a velmi rychle
napravit celou společnost.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Šel jsem to
vytmavit šéfovi a najednou
jsem byl takhle malinkej...

Na řadě je zprostředkovatel
V pátek dne 28. června 2013 proběhlo na OKD další kolo vyjednávání kolektivní smlouvy. Už v úterý dne 25. června 2013
jsme zaslali zaměstnavateli kompromisní návrh. Přídavek na
dovolenou a Vánoce ve výši 22násobku jsme zapracovali do
navýšených tarifů a zbylý osminásobek jsme navrhli v závislosti na zisku. Bohužel, náš kompromisní návrh nebyl přijat.
Proto jsme se rozhodli v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání požádat o určení zprostředkovatele. Toho jsme vybrali ze seznamu "Ministerstva práce a sociálních věcí" a navrhli jej zaměstnavateli. Ten se 8. července vyjádřil negativně
k naší nabídce a navrhl další dvě jména. O dalším postupu vás
budeme informovat.
Ing.J.Pytlík, předseda SHO

Prohlášení ČMKOS a ASO:

ODS, TOP 09, LIDEM si
berou občany jako rukojmí
Reformy bývalé vládní koalice ODS, TOP 09, LIDEM byly špatné a škodlivé pro občany a ekonomiku ČR. Byly hlavním terčem kritiky a protestů organizovaných ČMKOS, ASO, Koalicí dopravních odborových svazů a občanských iniciativ. Odbory na nich požadovaly odstoupení vlády. Přestože vláda
nakonec skončila aférou, která nemá v naší zemi obdoby, snaží se za každou cenu pokračovat s jiným premiérem. Hystericky reaguje na rozhodnutí
prezidenta Miloše Zemana jmenovat vládu odborníků. ČMKOS a ASO považují ustavení vlády odborníků, která připraví státní rozpočet a pomůže účinně řešit situaci lidí v souvislosti s povodněmi a dovede zemi k předčasným
volbám, za správný krok. Hysterické reakce bývalé vládní koalice, která už
předem vyhrožuje, že žádný státní rozpočet nepodpoří, považují odbory za
poslední nezodpovědné gesto, kdy zneužívá situaci a občany si bere jako rukojmí. Tato vláda dovedla ČR svými reformami do podstatně větší krize, než
je v sousedních zemích, a to jak hospodářské, tak i politické.
Vyzýváme všechny politiky a politické strany, aby se soustředili na zájem
ČR a ne pouze na zájem svůj! K tomu mohou nejlépe přispět předčasné volby.
Přestaňte už konečně myslet jen na sebe!
V Praze dne 26. 6. 2013
Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS
Bohumír Dufek, předseda ASO
p
Jedním z úkolů předsedy SHO Ing.J.Pytlíka je výkon funkce místopředsedy OS PHGN...

Společnost OKD pokračuje v úsporách
Společnost OKD pokračuje v realizaci rozsáhlých úsporných opatření, která oznámila v polovině května v souvislosti
s nepříznivou ekonomickou situací.
Počet techniků a administrativních pracovníků se od září sníží zhruba o 250, ještě výraznější pokles se plánuje u kontraktorů, tedy pracovníků dodavatelských firem, kteří se přímo podílejí na těžbě uhlí.
Jejich počet klesne do září zhruba na
2700, což je přibližně o třetinu méně oproti konci roku 2012.
„Jde o bolestný, ale nezbytný krok.
Vzhledem k cenám uhlí a dramatické situ-

aci na světových trzích proděláváme
na každé tuně, kterou vytěžíme To je
dlouhodobě neudržitelný stav. Jediná
cesta, která nám dává šanci na přežití,
je výrazné snížení nákladů a zároveň
nastavení systémových změn v organizaci firmy, abychom byli schopni těžit
efektivněji,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián.
Snižování počtu zaměstnanců sou-

visí s dříve avizovaným balíkem úsporných opatření, která by firmě měla jen letos přinést kolem 2,6 miliardy korun.
Vedle snižování počtu pracovníků se počítá s omezením investic, snížením administrativních nákladů, sloučením managementu všech dolů a přestěhováním
centrály firmy na Důl Darkov, optimalizací pohledávek a závazků, odprodejem zásob energetického uhlí i s úsporami v
mzdové oblasti. Součástí změn je také
komplexní přeměna organizační struktury včetně centralizace řízení dolů a další
kroky, které OKD zajistí budoucí stabilitu.
Zdroj: Tisková zpráva OKD
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Jedním z úsporných opatření je i přestěhování ředitelství OKD na Důl Darkov...

Vliv sezónních prací a absolventi na prázdninách se projevili...

Nezaměstnanost se mírně snížila
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji se koncem června 2013 opět nepatrně snížil na
celkových 82 556 osob. I podíl registrovaných lidí bez práce
poklesl na 9,5 %.
V závěru června se také další měsíc v
řadě mírně zvýšil počet volných pracovních míst v registrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v MSK na souhrnných 4 367.
Během června se na kontaktních pracovištích ÚP ČR v našem kraji nově zaevidovalo 5 343 osob. Ve srovnání s předchozím měsícem to bylo o 275 osob méně, meziročně naopak o 1 174 více.
Na kontaktních pracovištích ÚP ČR v
našem kraji ukončilo evidenci v červnu
celkem 5 905 uchazečů o zaměstnání. V
meziročním porovnání to bylo o 783 osob
více, oproti květnu t. r. naproti tomu došlo
k poklesu o 1 597 osob. Do nového zaměstnání nastoupilo nebo začalo podnikat 2 996 osob, tj. 50,7 % z celkového počtu uchazečů s ukončenou evidencí. Tato
hodnota, v absolutním i podílovém vyjádření, byla dosud nejnižší v tomto měsíci
za dobu sledování od roku 1995. Sankčně bylo v MSK vyřazeno 104 osob, tj.
1,8 % ze všech nezaměstnaných, kteří
ukončili evidenci.
V závěru června mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci 14 339 registrovaných lidí bez práce, tj.
17,4 % všech uchazečů o zaměstnání v
našem kraji.
Počet volných pracovních míst v re-

gistrech kontaktních pracovišť ÚP ČR v
MSK se zvýšil o 233 na celkových 4 367.
Největší nárůst zaznamenal okres Ostrava (+267 míst). Také oproti loňskému
červnu bylo v našem kraji o 199 míst více.
Na jedno volné pracovní místo v MSK
tak připadalo 18,9 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce uchazečů na jedno místo
tradičně připadalo v okrese Bruntál
(50,6), naopak nejméně v okrese Ostrava (9,8). V červnu podpořila krajská po-

Podíl nezaměstnaných ve vybraných okresech
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Bez snížení nákladů si
polské hornictví neporadí
Bez značného snížení nákladů černouhelné hornické společnosti v Polsku nedosáhnou na konci tohoto roku zisku /pozn. - polské hornictví je většinou ve vlastnictví státu/.
V 1. čtvrtletí vzrostly náklady o 0,6 procenta při snížení výroby
o 5,3 procenta.
Jak informoval polský internetový portál wnp.pl, po čtyřech měsících tohoto
roku největší polská a evropská těžební
firma Kompania Węglowa zaznamenala
80 mln. zlotých ztráty. Po pěti měsících
produkce je ve ztrátě i další polská těžební společnost Katowicki Holding Węglowy. Ministerstvo hospodářství informovalo, že za 1. čtvrtletí roku 2013 se náklady kamenouhelného hornictví zvedly
na 5, 63 mld. zlotých tj. o 34 mln více než
ve srovnatelném období předchozího
roku při snížení produkce dolů o 5,3 %.
Celkově dosáhlo polské hornictví v prvním čtvrtletí sice čistý zisk 161 mln. zlotých, ale oproti stejnému období předchozího roku je to o 666 mln. méně. Toto
zhoršení bylo zapříčiněno kromě nižších
cen uhlí také nižším prodejem a náklady
spojenými s náročnějšími podmínkami
dobývání. „Vedení uhelných společností
jsou povinna okamžitě připravit plány nápravy,“ řekl profesor M. Kaliski, ředitel oddělení hornictví na ministerstvu hospodářství. Ceny energetického uhlí se na trhu ARA /Antwerpy, Rotterdam, Amsterdam/ pohybují kolem 75 dolarů za tunu a
nevzbuzují optimismus. Ministr hospodářství J. Piechociński k tomu řekl, že
uhelné společnosti by měly snížit nákla-

bočka ÚP ČR v Ostravě prostřednictvím
nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti vznik celkem 470 pracovních míst, z nichž nejvíce bylo společensky účelných pracovních míst (317) a
145 míst v rámci veřejně prospěšných
prací. Od ledna do června tohoto roku tak
bylo finančně podpořeno celkově 3 320
pracovních příležitostí. Rekvalifikaci během června v MSK zahájilo 186 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od začátku
letošního roku jich pak bylo dohromady
1 926. Do zvolené rekvalifikace nastoupilo dalších 228 uchazečů a zájemců o zaměstnání a od ledna do června tohoto
roku jich bylo celkem 1 679.
Z materiálů poskytnutých krajskou pobočkou ÚP ČR v Ostravě. redakce ZB

dy alespoň o 5 procent, ale nemusí to stačit na kladný hospodářský výsledek v letošním roce.
Předchozí konjunktura na trhu s uhlím
se projevila na zvyšování mezd a investicích do nových zařízení, která však nepřinesla očekávaný růst rentability. V minulém roce se v Polsku zvýšila spotřeba
hnědého uhlí o 10 mln tun a k tomu se navíc přivezlo 11 mln tun černého uhlí z ciziny.
Ředitel těžební firmy Jastzrębska
Spółka Węglowa /těží hlavně koksovatelné uhlí – má dobré výsledky i nyní/
J.Zagórowski sdělil, že jestliže má být
hornictví efektivní, musí se změnit pravidla a právní prostředí. „Jsem pro to, aby
doly změnily vlastníka, aby se mohly zbavit historicky vzniklé právní zátěže. Měli
bychom mít možnosti změny forem, protože všude kolem nás se vše mění a my
máme 80 % stálých nákladů,“ dodal.
Dalším problémem jsou také trvale nerentabilní doly a části ložisek, kterých by
se polské hospodářství mělo neprodleně
zbavit, jak sdělili polští „kapitáni průmyslu“. Podle nich je lépe investovat do rentabilní části ložisek, než udržovat v provozu šachty trvale nerentabilní.
Zdroj: wnp.pl
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Ilustrační snímek z polského dolu - stěnový porub...

Karviná

Ostrava

Ačkoliv Peking masivně investuje i
do obnovitelných zdrojů energie, spotřeba uhlí za rok v Číně vystoupala na 3,8 miliardy tun, zatímco zbytek světa spálí 4,3
miliardy tun. To, podle časopisu Time,
představuje ohromnou zátěž především
pro životní prostředí a čínské obyvatelstvo. Nepomáhá to ani globálnímu klimatu.
Uhlí, tedy jeho spalování, se podílí na
emisích skleníkových plynů z 20 procent.
K hrozbě důsledků globálního oteplování
se přidávají i přímé škody především pro
lidské zdraví kvůli respiračním chorobám.
Ovšem na druhé misce vah leží uhlí jako poměrně levný zdroj energie. Proto se

Čína spaluje tolik
uhlí jako zbytek světa
Čína jako rychle se rozvíjející ekonomika
uhlí určitě nevzdá, zvláště když disponuje vlastními zásobami.
Obavy ovšem vyvolává i to, že uhlí stále intenzivněji využívají také další rozvíjející se země. Především Indie má podle
odhadů Mezinárodní agentury pro energie ve spotřebě uhlí do roku 2017 Čínu
dokonce překonat. Alternativní zdroje
energie stále neumí soutěžit v efektivitě s
uhlím.
Tyto skutečnosti výrazně omezují jakékoli mezinárodní iniciativy za omezení
spalování fosilních paliv a znečištění
ovzduší. Spotřeba uhlí sice klesá v rozvinutých ekonomikách, ale v rozvojové části světa roste mnohem rychleji.
red

EVRAZ zastavil
provoz ocelárny
Až do 5. srpna zastavila společnost
Evraz Vítkovice Steel provoz v ocelárně.
Důvodem je nízký zájem na trhu a dostatečné zásoby. Zastavení provozu se dotklo zhruba 250 zaměstnanců, z nichž
část zůstala doma a pobírá 80 procent
mzdy. Společnost přerušila provoz ocelárny od 1. do 21. července, od 22. července do 5. srpna budou zaměstnanci
čerpat řádnou dovolenou. „Důvodem je
dostatečné předzásobení polotovary pro
výrobu tlustých plechů,“ zdůvodnil zastavení provozu mluvčí Evrazu Jaromír Krišica. Dodal, že rozjezd ocelárny je plánován na 6. srpna.
„Na dodávkách surového železa z ArcelorMittal Ostrava jsme dohodnuti. Situace na trhu je stále taková, že nabídka
převyšuje poptávku. Situaci nejlépe vystihuje fakt, že naše provozy pracují v
současnosti na zhruba 65 %,“ objasnil.
Podle mluvčího bude většina ze zaměstnanců ocelárny vypomáhat při plánované údržbě technologického zařízení
ocelárny. „Část bude využita pro práci v
jiných provozech a zbývající, minimální
část zaměstnanců bude doma s 80procentní náhradou mzdy,“ vysvětlil. (lev)

p
Ilustrační snímek z generální stávky v Portugalsku...

Portugalsko ochromila
generální stávka
Ruzyně kvůli ní zrušila lety do Lisabonu. Zemi na Pyrenejském poloostrově 27. června zachvátila generální stávka. Vyhlásily ji odbory, které protestují
proti plánovaným vládním škrtům v rozpočtu. Portugalsko se kvůli vysokému
zadlužení dostalo již dříve do problémů a požádalo EU a MMF o záchranný
úvěr. Současně ale musí uskutečňovat tvrdá úsporná opatření. Je to už čtvrtá generální stávka za uplynulé dva roky.
Odborové organizace ji svolaly znovu kvůli úsporné politice tamní konzervativní vlády a rostoucí nezaměstnanosti, která je teď 18procentní. Stávka
se projevila nejvíc v dopravě. V Lisabonu nejezdilo metro ani železnice, nepracovaly technické služby, stávkovali i hasiči. A přestože předtím v parlamentu pravicový premiér Passos Coelho řekl, že Portugalsko nepotřebuje
stávky, ale více práce, Portugalci se ptají, kde ji vzít. Nezaměstnaných je totiž
v desetimilionovém Portugalsku podle odborů už skoro jeden a půl milionu lidí.
Země se zmítá v nejhlubší recesi od 70. let 20. století. V důsledku tvrdých
úsporných opatření došlo k ještě výraznějšímu poklesu výkonu portugalské
ekonomiky. Odborové syndikáty budou proto na dalších manifestacích znovu vyzývat vládu, aby změnila kurz ekonomické politiky.
red

Výbor pro BOZP na Darkově
Odbory organizovaný Výbor pro BOZP si na svou kontrolu
dne 26.června 2013 vybral pracoviště lokality Dolu Darkov.
Ke kontrole bylo vybráno 5 pracovišť –2 poruby, 3 čelby a byla
rovněž kontrolována dokumentace pracovní úrazovosti.
Kontroly se účastnili zástupci OS
PHGN - svazový inspektor Ing.Vladimír
Potomák, závodní inspektoři: z Dolu Paskov Jindřich Lettovský, z Dolu Karviná Lazy Jaroslav Pavlištík a „domácí“ ZIBP Vítězslav Sznapka a Antonín Kodenko. Dále se zúčastnil zástupce OBÚ Ostrava
Ing.Petr Twardzik, zástupce KHS Tomáš
Skulina, zástupci zaměstnavatele z OKD
Bc. Miroslav Mančař a Ing. Pavel Beránek, zástupci zaměstnavatele z Dolu Darkov v čele s ředitelem dolu, závodním dolu, Ing. Václavem Kabourkem a zástupci
dodavatelských organizací. Celkem se
na kontrole Výboru pro BOZP podílelo 23
kontrolujících a zodpovědných zaměstnanců. Výbor pro BOZP byl při ranním
rozdělení tras seznámen se současnou
situací v BOZP, se stavem úrazovosti na
Dole Karviná i s obtížnou výrobní situací.
Stav úrazovosti za prvních pět měsíců
roku 2013 byl hodnocen příznivě, stejně
tak i situace úrazovosti v celém OKD s vý-

jimkou 2 smrtelných úrazů na Dole ČSM.
Bylo konstatováno, že průběžný stav je
sice příznivý, ale znamená to jen o to více
se věnovat otázkám bezpečnosti práce a
dodržování bezpečnostních předpisů.
Hlavní zaměření kontroly bylo na všeobecnou bezpečnost práce a stav cest pro
chůzi, především stav přechodových
můstků.
Na kontrolovaných trasách bylo zjištěno celkem 9 závad méně závažného charakteru. Stav jednotlivých tras a oblastí
byl konzultován v závěru kontrolního dne
na společném vyhodnocení, byla přednesena 2 doporučení ze strany kontrolujících a bylo konstatováno, že nebyly
shledány zásadní závady. Současně byl
diskutován i stav úrazové dokumentace
v oblasti evidovaných úrazů. Podle stavu
kontrolovaných tras tak mohl Výbor pro
BOZP konstatovat slušnou připravenost
pracovišť k této kontrole.
Ing.Vladimír Potomák, SIBP

Ústavní soud zrušil nadstandardy
Ústavní soud (ÚS) zrušil 2. července nadstandardy ve zdravotnictví i zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici z 60 na 100 korun. Zrušeny mají být rovněž pokuty za nevybírání poplatků. Oznámil to předseda ÚS Pavel Rychetský. Nadstandardy byly zrušeny s okamžitou platností, zbylé dvě části s odloženou platností. ÚS dal zákonodárcům
čas do konce letošního roku, aby zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici a pokuty za
nevybírání regulačních poplatků zrušili sami. Zdravotnickými reformami se soud zaobíral z popudu zákonodárců ČSSD.
Soudcům vadilo, že nadstandardy jsou definovány pouze formou vyhlášky, která je
podzákonnou normou. Takovéto opatření je podle ÚS protiústavní.
Navýšení poplatků podle soudu nezohledňuje „kdy je pobyt na lůžku pouze běžnou
součástí léčby, tedy vlastně součástí vlastního medicínského výkonu (například pobyt
na jednotce intenzivní péče) a kdy jde skutečně o doprovodnou 'hotelovou službu'“.
Za neústavní označil Ústavní soud také pravomoc zdravotních pojišťoven ukládat
poskytovatelům zdravotních služeb pokuty za nerespektování rozdělení péče na standardní a hrazenou a za nevybírání regulačních poplatků týkajících se poplatku za lůžkovou péči.
„Ke všem výrokům nálezu uplatnili odlišné stanovisko soudci Stanislav Balík, Vladimír Kůrka a Michaela Židlická. Dagmar Lastovecká uplatnila odlišné stanovisko do výroků týkajících se rozdělení zdravotních služeb na standardy a nadstandardy a sankční pravomoci pojišťoven a odlišné stanovisko do odůvodnění výroku týkajícího se poplatku za hospitalizaci. K odůvodnění nálezu uplatnila odlišné stanovisko Ivana Janů,”
uvedl soud.
Stínový ministr zdravotnictví ČSSD Svatopluk Němeček označil verdikt za „dobrou
zprávu pro pacienty”.
(red)

Alkohol určitě nepatří na pracoviště...

Jak je to s jeho měřením?
Jak přesně musí probíhat v zaměstnání dechová zkouška
na alkohol. Kdo může zkoušku provádět, musí být u zkoušky
svědek, jaká je doba platnosti kalibrace dechového přístroje?
Zaměstnavateli dává zákon možnost kontrolovat, zda zaměstnanci
dodržují zákaz požívání alkoholických nápojů na jeho pracovištích a v
pracovní době i mimo tato pracoviště a zákaz vstupu na pracoviště zaměstnavatele pod jejich vlivem. Toto
právo zaměstnavatele vychází z
ustanovení § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce, kterým je zaměstnanci uložena povinnost podrobit se na
pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu.
Oprávněný vedoucí zaměstnanec může být určen zaměstnavatelem buď trvale nebo i ad hoc, je-li toho v konkrétním případě třeba. Ke
zjištění, zda není zaměstnanec pod
vlivem alkoholu, dává oprávněný vedoucí zaměstnanec pokyn. To většinou znamená, že zjištění provede
nebo zajistí zaměstnanec, kterého
oprávněný vedoucí zaměstnanec určí, resp. který má takovou činnost v
náplni práce. Obvykle to bývá tzv.
technik BOZP.
Zjištění, zda není zaměstnanec
pod vlivem alkoholu, se může provádět několika způsoby. Nejčastější je
orientační dechová zkouška. Tu může provádět určený zaměstnanec pomocí detekčních trubiček ALTEST
nebo digitálního analyzátoru dechu
(alkoholtester). Uvede-li zaměstnanec vážné důvody, které mu brání
podrobit se dechové zkoušce, má zaměstnavatel právo požadovat, aby
se podrobil lékařskému vyšetření ke
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu.
Výsledek dechové zkoušky je třeba písemně zadokumentovat pro potřeby dalších opatření. Účast další
osoby u provedení dechové zkoušky
není nutná, ale je vhodná pro případné svědectví o průběhu a výsledku
zkoušky. Dojde-li k vyšetření lékařem, je dokladem o výsledku zkoušky lékařská zpráva.
Odmítnutí zaměstnance podrobit
se bez vážných důvodů zjištění zda
není pod vlivem alkoholu je porušením povinností, které mu ukládá zákoník práce a zaměstnavatel může
proti vůči takovému zaměstnanci přijmout odpovídající opatření, která
mu zákoník práce umožňuje. Má-li
být výsledek dechové zkoušky prostřednictvím alkoholtesteru, je třeba,
aby byl tento přístroj v intervalu jednoho roku ověřen v souladu s vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování
a měřidla podléhající schválení typu.
Kdy se provede orientační dechová zkouška a kdy odborné lékařské vyšetření?
Setkáváme se v praxi s tím, že zaměstnavatel, aby se pojistil pro případný soudní spor, i přes provedené
orientační vyšetření pošle zaměstnance ještě na odborné lékařské vyšetření. Toto je ovšem v rozporu s níže uvedenou citací Zákona:
Zákon č. 379/2005 Sb v § 16 odst .
2 konstatuje:
„2/ Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je povinna
se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňujícím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, od-

borné lékařské vyšetření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření odmítne,
provede se odborné lékařské vyšetření.“
Pokud je totiž orientační vyšetření
provedeno předepsaným analyzátorem, jsou svědci orientačního vyšetření a zaměstnanec s výsledkem orientačního měření souhlasí, není důvod k dalšímu odbornému vyšetření
a pro soudy je to dostatečný důkaz
/dle metodických pokynů platných
od 1.1.2009 - dechová zkouška jako
důkaz přítomnosti alkoholu může
být dostačující za podmínky, že zařízení, jímž byla taková zkouška provedena, je způsobilé prokázat přítomnost alkoholu v těle člověka /. Náklady na odborné vyšetření by pak
při pozitivním nálezu byly pro zaměstnance zbytečně vynaložené,
protože náklady vyšetření a dopravy
do zdravotnického zařízení hradí v
případě, že se prokáže přítomnost
alkoholu, vyšetřovaná osoba a neprokáže-li se přítomnost alkoholu,
náklady nese osoba, která k vyšetření vyzvala (s výjimkou diferenciální
diagnózy). Za dopravu osob do zdravotnického zařízení odpovídá osoba, která k vyšetření vyzvala.
Může zaměstnavatel zakázat v
pracovní době konzumaci nealkoholického piva?
Vysvětlení pojmu „alkoholický nápoj“ ponechává zákoník práce na zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k
ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Podle § 2
písm. k) tohoto zákona se pro účely
tohoto zákona se rozumí: k) alkoholickým nápojem lihovina, víno, pivo;
alkoholickým nápojem se rozumí též
nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemových procent alkoholu.“ Jako nealkoholické pivo může být označeno
jen to pivo, které obsahuje maximálně 0,5 % alkoholu. Takové pivo není
tedy alkoholickým nápojem.
Zákaz konzumace nealkoholického piva zaměstnavatelem je sice problematické, ale nelze jej zcela vyloučit - záleží to jen na zaměstnavateli a
na okolnostech, které jej k zákazu vedou. Při nemírném požívání nealkoholického piva může za určitých okolností dojít k mírnému ovlivnění alkoholem. Zjistí-li takové ovlivnění stanoveným postupem zaměstnavatel,
bude zřejmě postupovat proti zaměstnanci podle zákoníku práce pro
porušení povinností zaměstnance.
Může použití nemrznoucí směsi do ostřikovačů ovlivnit výsledek dechové zkoušky na alkohol?
Řidič sedící v kabině vozu může
po ostřikování skel nadýchat až 0,7
promile alkoholu.
Většina náplní do ostřikovačů obsahuje ethylalkohol, ten se ventilací
dostane do kabiny a dýcháním do
plic řidiče. Pokud např. policista při
kontrole podá měřicí přístroj do kabiny řidiči, který v předešlých čtyřech
minutách ostřikoval okna, ukáže se
pozitivní výsledek ve 100 procentech případů.
Alkohol v dechu se může u řidiče
prokázat až 13 minut po ostřikování.
Proto je důležité dodržovat metodický pokyn při kontrolách. Ten ukládá např. řidičům před zkouškou na
alkohol vystoupit z auta. V tomto případě se člověk nadýchá čistého
vzduchu a falešný výsledek na alkohol se neukáže.
Navíc dechová zkouška se má
provést opakovaně. Pokud řidič uvede, že ostřikoval okna, měl by být vyzván k vystoupení z auta, prodýchání a opakování zkoušky po deseti mi-

nutách. V tomto případě už bude
hodnota negativní
Deset věcí, které zpomalují vylučování alkoholu z těla:
1.Pohlaví ženské
2.Nemoc
3.Nevyspání
4.Únava
5.Stres
6.Pití nalačno
7.Některé léky
8.Hmotnost člověka
9.Málo zkušeností těla s pitím alkoholu
10.Etnikum
Dle literatury zpracoval:
SIBP Ing.Vladimír Potomák

Hornické Konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků ČR (SHHS),
které se konalo ve Stříbře zároveň s oslavami 500 let od vydání horních řádů Hor
olověných u města Stříbra a také výročí
propůjčky štoly Prokop. Akce se zúčastnilo 17 spolků a nadací z jednadvaceti
sdružených v SHHS. Hlavním bodem jednání bylo hlasování k nominacím na ceny
Český Permon 2013, které budou předány na 17. setkání hornických a hutnických měst České republiky v Kladně. Ty
se budou konat pod názvem Kladenské
fedrování ve dnech 6. - 8. září 2013.
Ceny Český Permon jsou udělovány
každoročně v pěti kategoriích a jednu z
nich, a to za počin roku, získalo město Havířov.
V další části jednání byli účastníci seznámeni s postupem při udělování spol-

Český PERMON
pro Havířov
kové medaile SHHS ČR Za rozvoj a udržování montánních tradic a s programem
dalších hornických a hutnických akcí v
České republice a zahraničí.
Nejbližšími akcemi jsou 15. Evropské
dny horníků a hutníků a 6. setkání hornických měst a obcí Slovenska ve dnech 6. 9. června 2013 pořádané v rámci evropské iniciativy Košice 2013 – Evropské
hlavní město kultury pod záštitou prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče. Dále následují 5. bavorský hornický a hutnický den (14. července v Untergriesbachu nedaleko hranic s ČR) spojený s oslavou 750 let města, a konečně
17. setkání hornických a hutnických měst
a obcí ČR v Kladně.
Oslavy 500 let od vydání horních řádů
a propůjčky štoly Prokop v Městském muzeu města Stříbra, které uspořádal Hornicko-historický spolek Stříbro, se konaly
bez účasti široké veřejnosti. Ocenění se
dostalo i zástupcům spolků z ostravskokarvinského regionu. Nadaci Landek Ostrava byla udělena stříbrná pamětní medaile Královského města Stříbra země
Koruny České. Pamětní medaile k 500.
výročí vydání horních řádů a propůjčky
štoly Prokop ve Stříbře obdrželi Josef Gavlas z Nadace Landek Ostrava a Tomáš
Hejda z Kroužku krojovaných horníků
Stonava. Oslav se zúčastnili zástupci hornických spolků z Německa a Slovenska.
redakce ZB
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Snímek z podpisu dohody o spolupráci - zleva F.Michna, M.Grochowski (oba
z JSW S.A.) a předseda KKH při obci Stonava L.Kajzar...

Stonavští krojovaní
míří do Evropy
Devětadvacáté červnové sobotní odpoledne jakoby tušilo, co se ve stonavském Domě PZKO chystá. Nakonec ale bylo hezky, slunečno, i když se nad „pézetkou“ mráčky
tu a tam převalily. Předchozí dny však co do počasí nebyly na dešťové kapky skoupé, a
proto se vedení Kroužku krojovaných horníků /KKH/ při obci Stonava rozhodlo neriskovat a tak svoji zahradní slavnost uskutečnilo ve zdejším sále. Jako vždy mezi sebe
pozvali nejen kamarády ze sousedních KKH z Horní Suché, ČSA, Gabriely, Barbory
při odborové organizaci Dolu Darkov, Sedliště, ale také vzácné hosty, mezi nimiž nechyběl ani biskup evangelické církve ThMgr. Vladislav Volný a přijel také jednatel Klubu přátel hornického muzea Ostrava Karel Budín s chotí. Pan Tomáš Wawrzyczek reprezentoval na našem setkání Obecní úřad Stonava.
Stonavští krojovaní horníci jsou už známými mnohaletou neformální spoluprací se
slovenskými kolegy ze Sdružení banických spolků v Pezinku, ale v rámci sdružení hornických a hutnických měst a obcí se zúčastňují i mnoha jiných setkání v rámci Evropské unie. Navazujíc na to, rozhodli se oslovit i kolegy z nedaleké uhelné společnosti v
Jastrzebiu z polského příhraničí. A právě přítomnost přátel z Klubu emerytów i rencistów při odborové organizaci horníků Jastrzebské uhelné společnosti /JSW S.A.
„Borynia“, a „Jasmos“/, jejíž početnou delegaci vedli předsedové Franciszek Michna a
Marian Grochowski, byla zlatým hřebem sobotní zahradní slavnosti. Za doprovodu
slavnostní fanfáry a praporečníků obou spolků se svými standartami, podepsali s předsedou KKH při obci Stonava Ladislavem Kajzarem oba polští kolegové dohodu o vzájemné spolupráci. Kromě podepsaných smluv si předali i symbolické upomínky, k nimž
pan Karel Budín předal oběma polským předsedům další z hornických symbolů – hornické kylofy KPHM Ostrava. Po hezkém a působivém vystoupení mladých mažoretek
ze Stonavy i z krajského střediska volného času Juventus z Karviné stonavskou
„pézetku“ roztancoval mistrným ovládáním svých elektrokláves kapelník známé Akorďanky František Huňař. Nechyběla ani bohatě dotovaná tombola, chutnaly i koláčky,
ale přítomní si pochutnávali i na několika druzích zákusků, připravených členkami, nebo manželkami členů tohoto KKH.
Nu zkrátka, veselo bylo nakonec nejen v sále, ale i v zahradě stonavského Domu
PZKO. A všichni si opět dokázali, že se ať už bývalí, nebo i ještě současní havíři umí
dobře pobavit, ať je to tam či onde. Tož přátelé, kamarádi, hrdě nosící ony havířské stejnokroje - Zdař Bůh a na viděnou při dalších setkáních… Text a foto: Jaroslav Břoza

Přednáška o Patagonii zabodovala
Havířovská pobočka KPHMO ve spolupráci s MKS uspořádala 10. června v sále loutkového divadla KD P.Bezruče besedu Mgr.V.Czyžové „Jižní Amerika-Patagonie“.
Na úvod předseda pobočky seznámil
účastníky s aktualitami klubu: Evropské
setkání horníků v Košicích a pozval na
nejbližší akce, promítání DVD likvidace
těžních věží na Dukle ve stálé expozici
17.6., oslava sv. Prokopa v ostravské katedrále 4.7. a přípravě zájezdu na setkání hornických měst do Kladna 7.září, kde
město Havířov obdrží Českého Permona
za expozici Historie psaná uhlím. Po blahopřání jubilantům předal slovo cestovatelce.
Přednášející se na úvod chvíli potýkala s neposlušným mikrofonem. Konstatovala, že ač není profesionální cestovatelkou ani geoložkou, tak je cestování její životní láskou, o čemž nás přesvědčila v
dalším průběhu besedy. Členové Klubu
nejen v Havířově prožívají často podzim
života a tak je velmi zajímají všechny podrobnosti o vzdálených exotických zemích, které již nemohou pro svůj věk a nízký
důchod navštívit. Dobře připravenou besedu doplňovala spousta záběrů, které s
notebooku pouštěl její syn a současně
sponzor této cesty. Ve vymezeném čase,
který se ukázal jako krátký, procestovali
celou oblast Patagonie, která se rozkládá v jižní části kontinentu na území Argentiny a Chile. S cestou začali v hlavním
městě Buenos Aires s jeho velkými kontrasty - od moderních mrakodrapů po chudinské slumy. Pokračovali na jih do oblasti přístavu Ushuaia k Ohňové zemi a k
mysu Horn. Poté do oblasti And, které tvoří přirozenou hranici země, která po dlouhých sporech vznikla podle průběhu rozvodí. Co teče do Pacifiku, je Chile. Mohli

vidět ledovce, které téměř před očima postupně mizí. Zajímavé byly záběry přímo
z lůžka kajuty na plovoucí kry. Cestovatelka zažila i náročné vylodění na gumových člunech, s šachetní metodou kontrolních známek při opuštění lodi. Bylo toho hodně, upomínka na modlu Evitu Peronovou, krále argentinského tanga Carlose Gardela. Zajímavostí bylo i předvedení zdejšího zvyku pití čaje maté z nádobky bombila pomocí speciálního brčka, které se cestovatelce dostalo hned
po nástupu do autobusu při jednom z výletů. Podařilo se jí navštívit i kolonii tučňáků, přezdívaných „malé jeptišky“. Na
závěr proběhla krátká diskuse mimo jiné,
zda je v Argentině odkaz na Baťu, který
údajně v době ohrožení nacismem v roce
1938 konstatoval, že v případě výhry Německa nechá všechny Čechy evakuovat
právě do Patagonie. Nezbylo, než trochu
závidět cestovatelce přepychovou cestu
na luxusní lodi a hlavně dojmy z opačné
polokoule a jinou mentalitou zdejších lidí.
Vedení klubu přeje všem čtenářům ZB
pohodovou dovolenou, která snad trochu
pomůže zapomenout na současnou složitou situaci v našem revíru.
-jn-
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Typická krajina Patagonie ...

Aktuální témata pro tuto dobu...

Pravidla základní hygieny po záplavách
Pokračujeme v článku
z minulého čísla ZB - Důležitá upozornění Ministerstva zdravotnictví, jak chránit své zdraví při odstraňování škod po záplavách.

Volkswagen v Ženevě 2013
Jednou z premiér na ženevském stánku automobilky Volkswagen byla i praktičtější
varianta sedmé generace Golfu. Ta jako již tradičně nese přívlastek Variant /snímky nahoře/.
Proti předchozí generaci působí Golf Variant dynamičtěji, k čemuž výrazně přispívají ostřejší linky známější už z hatchbacku. Na zádi najdeme výrazný rozdíl proti minulé generaci, koncové světlomety totiž procházejí až do víka zavazadelníku, což je mnohem elegantnější řešení než u předchůdce. Tvarem zádě nový Golf Variant připomíná
větší Passat Variant.
Kombi proti hatchbacku narostlo o 307 milimetrů, na délku tak měří 4.562 mm. Rozvor náprav činí 2.637 mm, stejně jako v případě hatchbacku.
Čistý design a přehledná grafika všech popisů byly typickými prvky už pro předchozí generaci. V té nové se opět kousek posunuly dál.
Na zadních sedadlech je stejně místa jako v hatchbacku, výška nad sedadlem činí
98 centimetrů. Sedáky přitom mají správný sklon i výšku nad podlahou, takže o oporu
stehen je postaráno. Cestující tak vzadu trpět nebudou.
Nový Golf Variant disponuje zavazadlovým prostorem 605 litrů (do výšky horní hrany opěradel zadních sedadel), což je rovných 100 litrů více než u předchozí generace.
Zavazadelník je dlouhý 100 centimetrů a široký 99 centimetrů mezi podběhy.
Zavazadelník je tak jen o pět litrů menší než v technicky spřízněné Škodě Octavia
Combi. Nakládací hrana je ve výšce 63 centimetrů, což je o tři centimetry výše než v případě Octavie Combi.
Kryt zavazadlového je u Golfu Variant tvořen roletou s dvoustupňovým svinovacím
mechanismem. Konec rolety stačí zmáčknout, poté se svine. Sedačky se sklápějí zatažením páky na boku zavazadelníku. Výšku podlahy zavazadlového prostoru lze nastavit, případně panel podlahy aretovat v různých polohách. Zdroj: auto.cz

Oslavili svátek svého patrona
Od roku 1949 se Den horníků neslaví
jako svátek sv. Prokopa, ale jako den výročí vydání jihlavského horního práva.
Byl to soubor právních ustanovení, upravujících dolování stříbra v jihlavské oblasti vydaný králem Václavem I v roce
1249 a byl postupně doplňován kvůli těžbě v Kutné Hoře a vycházel z něho i zákoník, vydaný v roce 1300 králem Václavem II.
Pod záštitou ostravského Klubu přátel
hornického muzea v čele s jeho předsedou Ing. Petrem Rojíčkem, se ve čtvrtek
4. července zástupci této instituce sešli s
delegacemi kroužků krojovaných horníků /KKH/ při obci Stonava, bývalého dolu
František v Horní Suché, dolu Darkov a
KKH Sedliště v katedrále Božského spasitele na ul. Monsigňora Šrámka v Mo-

ravské Ostravě, která je s vývojem hornictví a hutnictví na Ostravsku úzce spjata. V 19. století si rozvoj těchto oborů vyžádal i stavbu velkého kostela, kdy se na
podporu jeho výstavby finančně podílely
nejen důlní a hutní podniky, ale i hornické
a hutnické spolky. V tomto kostele to připomínají oltáře sv. Barbory, sv. Prokopa,
neoltářní obraz s vyobrazením sv. Prokopa i sv. Barbory a v neposlední řadě i
zvon pojmenovaný po sv. Prokopovi. Za
pozornost stojí i boční oltáře těchto svatých, věnované hornickými spolky dolů
Hlubina, Karolína a Šalamoun. Kromě
stálé sváteční úpravy zdobily tuto katedrálu slavnostní i spolkové hornické
symboly - standarty a kahany. Celou mši
celebroval se svými spolupracovníky farář Jan Plaček.
Text a foto: J. Břoza
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Snímek ze setkání krojovaných horníků na sv. Prokopa v Ostravě 2013...

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA
VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO
ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR
KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM
VÝSLEDKEM!!!
Postup při sanaci zatopených
studní:
! Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob,
pro případ poskytnutí první pomoci
osobě, která sestupuje do studny.
Základní postup:
! Mechanicky očistit vnější stěny
studny a čerpací zařízení od nánosů
bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
! Otevřít studnu a úplně vyčerpat
vodu.
! Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené
svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka
zhasne, v případě výskytu metanu
dojde ke vzplanutí.
! Důkladně mechanicky (např. kartáčem nebo tlakovou vodou) očistit
vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně
vyčerpat.
! Omýt vnitřní stěny studny 0,05%
roztokem chlornanu sodného (pokud používáte přípravek Savo, získáte tento roztok nadávkováním 100
ml Sava do 10 litrů vody).
! Opláchnout stěny studny čistou
vodou a vodu znovu vyčerpat.
! Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za
nový, případně za důkladně propraný starý.
! Nechat studnu naplnit vodou a v
případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení
zákalu.
! Provést konečnou dezinfekci vody. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití daného výrobku. K tomu je vždy potřeba znát
aspoň přibližně objem vody ve studni. V případě použití chlorového přípravku, použijete dávku odpovídající 1 mg aktivního chloru na litr vody
(pokud používáte přípravek Savo,
znamená to dávku 100 ml Sava na 1
m³ vody). Přípravek nalijte opatrně
do studny a krátkým zapnutím čerpadla či jiným způsobem promíchejte. Nechte působit alespoň 8 hodin,
je vhodné po 2 až 3 hodinách nasát
dezinfikovanou vodou také do potrubí, kterým se voda ze studny čerpá
do domu nebo na zahradu.
! Teprve po provedené dezinfekci
a obměně vody za čerstvou je možno odebrat vzorek vody k provedení
laboratorní kontroly.
! U vrtaných studní se doporučuje,
aby vyčerpání a dezinfekci provedla
odborná firma.
! Do doby, než lze vodou použít jako pitnou je nutné k pití, výplachu úst
či vaření pokrmů používat výhradně
vodu balenou. Vodu lze použít jako
užitkovou k mytí, výjimečně ji lze pít
pouze po 5 minutovém převaření.
Dezinfekce odpadních sifonů a
žump
Provádět dezinfekci obsahu

žump má smysl pouze před povodní, kdy se očekává její vyplavení
(1 kg chlorového vápna na 1 m³
obsahu žumpy); k dezinfekci
odpadních sifonů před povodní použijte 5% roztok Chloraminu T (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo.
NEZAPOMEŇTE OČISTIT
A D E Z I N F I K O VAT O D Ě V Y
A PRÁDLO!!!
Silně znečištěné prádlo namočte
na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu T (připravíte rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v
10 litrech studené vody) nebo na 8
hodin do roztoku Sava (připravíte nalitím 1 litru Sava do 9 litrů vody).
Méně znečištěné prádlo namočte
po dobu 1 hodiny do 1% roztoku
Chloraminu T (připravíte rozpouštění 4 vrchovatých polévkových lžic v
10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr
SAVA nalijte do 9 litrů vody). Prádlo
po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku. Pozor! Chloramin T a SAVO mají bělící
účinky!
Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte,
nechte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90° C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně
vyperte. Prádlo vyžehlete. Je nutné
zabránit kartáčování a prášení. Totéž platí pro polštáře a přikrývky.
Péče o pokožku osob po skončení úklidových prací
Po skončení úklidových prací ruce dezinfikujte přípravkem s virucidní (protivirovou) účinností, postupujte podle doporučení výrobce. Alkoholové přípravky nanášejte na suchou pokožku! Po dezinfekci ruce
umyjte pitnou vodou a mýdlem, osušte jednorázovým ubrouskem a ošetřete regeneračním krémem. Pokožku celého těla a vlasy umyjte vodou
a šamponem případně s dezinfekčČÍSLOVKA
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Révu vinnou lze jako teplomilnou dřevinu
s úspěchem pěstovat na stanovištích
obrácených k jihu a chráněných před
studenými větry v nadmořské výšce
do 200-250 m. Ve vyšších polohách,
maximálně do 500 m n.m., lze rané
odrůdy pěstovat u slunných, bíle
natřených zdí. Réva vyžaduje hodně
světla a ... (tajenka).
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ním účinkem (např. Octenisan), utřete a ošetřete regeneračním krémem.
Veškerá poranění pokožky, hnisání,
vyrážky apod. konzultujte s lékařem.
V případě zvýšeného výskytu bodavého hmyzu používejte repelenty.
Riziko infekčních onemocnění
Při práci v zatopených prostorách
a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak
o infekce přenášené vodu kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních
vod a vodou kontaminovanou výkaly
zvířat v případě některých infekcí
přenosných na člověka. Jejich původci mohou vniknout do organismu
člověka i nepatrně poškozenou kůží
(např. oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s
tělem pokud možno co nejvíce (použit ochranné pracovní pomůcky).
Hnisající oděrky, boláky, bodnutí
hmyzem, vyrážka, teplota, dýchací
či zažívací potíže je nutné lékařsky
vyšetřit a ošetřit. Ošetřujícího lékaře
je nutné upozornit na skutečnost, že
nemocný byl v kontaktu se záplavovou vodou. Lidé se mohou v záplavových oblastech nakazit zejména
salmonelózou, úplavicí, břišním tyfem a paratyfem, leptospirózou, listeriózou, tularémií, žloutenkou typu
A a B apod. Při přemnožení komárů
hrozí záplavové horečky.
Zkontrolujte si platnost očkování
proti tetanu (přeočkování po 10-ti až
15-ti letech). Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu),
ihned navštivte lékaře a informujte
ho, že jste pracovali v zatopeném
prostředí. V některých případech se
podle místní epidemiologické situace doporučuje i další očkování (např. proti hepatitidě typu A, břišnímu
tyfu apod.)
Onemocnět infekčními nemocemi
mohou i domácí mazlíčci a užitková
zvířata. Některá onemocnění zvířat
se mohou přenášet na lidi.
red
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