
Ubìhl rok od velkých zmìn na Dole ÈSM...

Úsekoví inspektoøi z Dolu Karviná se školili

Prùmìrná hrubá mzda stoupla 

Co se v tomto období stalo?
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Proè jsi se rozvádìl?

Hroznì pila.

No, ale, vždy� ty taky piješ.

No, právì, docházely už nám peníze...

p Pøedseda SHO Ing. Jaromír Pytlík pøi svém vystoupení na školení ÚIBP...

p Pøedseda Základní odborové organizace Dolu ÈSM Štefan Pintér ve své pracovnì... 

Na konci øíjna pøipravili ZIBP Jiøí Waloszek a Jaroslav Pa-
vlištík z lokalit Dolu Karviná pravidelné školení úsekových in-
spektorù bezpeènosti práce /ÚIBP/.

Celý blok pøednášek odstartoval bez-

peènostní technik Ing. Vilém Uherek, kte-

rý se vìnoval zejména úrazovosti na Do-

le Karviná i v revíru, vèetnì vývoje klíèo-

vých ukazatelù v OKD. Na jeho slova na-

vázal pøedseda SHO Ing. Jaromír Pytlík. 

V následné diskusi se hovoøilo o nízké 

úrovni mezd v dole i o hornických dùcho-

dech.

SIBP Ing. Vladimír Potomák ve svém 

vystoupení hovoøil o úrazovosti, která za 

9 mìsícù letošního roku pøedstavuje 349 

evidovaných pracovních úrazù /z toho 

142 registrovaných/ s úrazovou èetností 

7,30. Negativním faktem pak je 5 smrtel-

ných úrazù. Z dalších ukazatelù stojí za 

povšimnutí zvýšený nárùst chorob z po-

volání a vyšší poèet geomechanických 

jevù s vysokou energií. 

Školení se rovnìž zúèastni la           

JUDr. Marie Piekarzová, která opìt pøi-

pomnìla dùležitost evidence každého 

pracovního úrazu. Zmínila se i o hornic-

kých dùchodech, kdy se odbory vždy sna-

žily prosadit pro horníky lepší podmínky 

/v souèasnosti probíhá meziresortní pøi-

pomínkové øízení k novému zákonu, kte-

rý zahrnuje zlepšení postavení havíøù/.

Školení svou pøítomní obohatili pra-

covníci útvaru OBHP OKD Ing. Petr Svr-

èina, Kateøina Tataruchová a z útvaru ko-

munikace Kateøina Sayak. Jednání zpes-

tøilo zpracování formuláøe o komunikaci 

mezi nadøízenými a podøízenými. Sou-

èasnì Ing. Petr Svrèina informoval o no-

vé kampani "Sdílení skoronehod". V ná-

sledné diskusi se hovoøilo o obavách    

ÚIBP hlásit všechny pøípady porušení   

BOZP.

Posledním pøednášejícím byl Ing. Jiøí 

Recmaník, který se vìnoval ve svém vy-

stoupení problematice geomechaniky a 

probral všechna dùležitá témata od proti-

otøesové prevence pøes prùbìžnou pro-

gnózu až po náhradní opatøení. 

Celé školení zkompletoval bezpeè-

nostní aktiv, který vedl Ing. Petr Glas. Vy-

svìtlil pøítomným souèasný stav tìžby na 

Dole Karviná i v celém OKD, vèetnì per-

sonální politiky vedení v souvislosti s plá-

novaným snižování stavù zamìstnancù.

                                        redakce ZB

Prùmìrná hrubá mzda vzrostla z 3170 korun v roce 1989 na letošních 25 800 Kè, te-
dy více než osmkrát. Po zohlednìní inflace se prùmìrná mzda zvýšila o 52 procent, te-
dy témìø shodnì jako HDP. Vyplývá to z údajù Èeského statistického úøadu (ÈSÚ). Ži-
votní úroveò stoupla také dùchodcùm, avšak ménì výraznì než zamìstnancùm. Prù-
mìrný starobní dùchod se za posledních 25 let reálnì zvýšil pouze o 29 procent.

Pokud porovnáme èistou mzdu a ceny zboží, vychází napøíklad, že na malé auto niž-
ší tøídy jsme si v roce 1989 museli odložit 34 výplat, dnes staèí 12 platù.

V nìkterých pøípadech si ovšem Èeši pohoršili, rychleji než platy rostly ceny nìkte-
rých potravin a ceny služeb. V roce 1989 si z jedné prùmìrné výplaty mohli koupit  
1565 kg brambor, nyní pouze 1097 kilo. Pøed sametovou revolucí si mohli z výplaty kou-
pit 342 vstupenek do kina, dnes jen 163.

Statistiky ÈSÚ ukazují také na zmìnu struktury výdajù. Ta jde ruku v ruce se zmì-
nou cen v nìkterých oblastech, ale také s pøíchodem nových služeb. V roce 1989 tvoøi-
ly potraviny tøetinu celkových výdajù. Nyní je to jen 23 procent. Naopak výraznì vzrostl 
význam služeb. Ty tvoøily v roce 1989 jen necelých 18 procent, nyní to je už více než 34 
procent.

V relaci k životní úrovni je dùležitá distribuce pøíjmù. Tržní ekonomika s sebou pøi-
nesla zvýšení rozdílù v pøíjmech. Nejde však o dramatickou zmìnu. Jedním z ukazate-
lù mìøících pøíjmovou distribuci je Gini koeficient (èím vyšší hodnota, tím vìtší rozdíly v 
pøíjmech). Jeho hodnota v roce 1989 dosahovala 20,4 bodu, loni 24,6 bodu. Ve srov-
nání s ostatními zemìmi svìta jde o jednu z nejnižších hodnot. Prùmìr tohoto ukaza-
tele v EU èiní 30,5 bodu, v USA pøesahuje hranici 40. ÈR má zároveò nejnižší procento 
populace ohrožené chudobou v rámci celé Evropské unie.                                   (red)                         

Vážení ètenáøi !
Dovolujeme si vás informovat, že jsme se z dùvodu pláno-

vaných organizaèních a stavebních zmìn v budovì Úøadu prá-
ce ÈR, poboèka Havíøov museli pøestìhovat, vèetnì právní po-
radny a svazových inspektorù bezpeènosti práce. Pro ty, kdo 
by nás chtìli navštívit, se ale takøka nic nemìní, protože cesta 
k nám probíhá stejnou vrátnicí a pokraèuje po výstupu o patro 
výš prùchody až do protìjší budovy k výtahu. Naše kanceláøe 
mají tato níže uvedená èísla:

(Pøedseda SHO - Ing. Jaromír Pytlík, hospodáøka  - Lenka 
Dulová, redaktor ZB - Ing. Vojslav Klepáè)

(JUDr. Marier Piekarzová, Mgr. Paval Havránková, Mgr. On-
døej Havránek)

(Ing. Vladimír Potomák, Ing. Ivo Kavka)
                                                                                redakce ZB

Sdružení hornických odborù: dveøe è. 403

Právní poradna: dveøe è. 311

Svazoví inspektoøi bezpeènosti práce - SIBP:  dveøe è. 313

Oznámení

Pøed více než rokem probìhla na Dole ÈSM výroèní odboro-
vá konference, která schválila nìkolik zásadních zmìn ve sta-
novách, organizaèním a volebním øádu odborové organizace. 
Následovaly volby, pøi kterých byl do funkce pøedsedy závod-
ního výboru zvolen Štefan Pintér. Položil jsem mu proto nìko-
lik otázek.

1/ Jak by si zhodnotil uplynulý rok 

tvého pøedsednictví v èele závodního 

výboru?

Z mého pohledu patøí letošní rok urèitì 

k tìm ménì klidným. V odborech pracuji 

aktivnì více než dvacet let a za celou do-

bu jsem se nesetkal s tak „blbou“ náladou 

mezi zamìstnanci OKD, ale i ostatních 

firem pùsobících na Dole ÈSM. Mnozí li-

dé i pod tíhou negativních informací, pøe-

stávají vìøit, že snad bude nìkdy líp. Vel-

ká èást zamìstnancù má prostì strach, 

že mùže v brzké budoucnosti pøijít o práci 

a o svùj vybudovaný životní standard tím, 

že døíve nebo pozdìji OKD situaci na trhu 

nemusí ustát a padne nebo se výraznì 

omezí vlastní dùlní èinnost. Vše se pøe-

náší samozøejmì i na novì zvolené èleny 

závodního výboru a revizní komise, kteøí 

jsou tím prvním hromosvodem nálad, pøi-

pomínek a stížností na svých pracoviš-

tích. Rád bych využil i této pøíležitosti a 

všem jim za jejich práci pro odbory Dolu 

ÈSM, kterou dìlají zadarmo, podìkoval. 

Neopomenutelnou souèástí naší organi-

zace, jejichž èinnost koordinuje ZV jsou 

úsekoví inspektoøi práce, kteøí vyhledá-

vají a upozoròují na problémy v oblasti 

BOZP. Rovnìž i jim patøí mé upøímné po-

dìkování za jejich práci.

2/ Provedli jste v tomto období nìja-

ké zmìny ve stylu práce vaší základní 

odborové organizace?

Od nového roku došlo ke snížení po-

ètu funkcionáøù naší organizace v reakci 

na snižující se poèet zamìstnancù. Byly 

zrušeny Dílenské výbory a z voleb vzešel 

nový Závodní výbor, který má dvacet pìt 

èlenù. Na obou šachtách Dolu ÈSM jsou 

našim èlenùm k dispozici kanceláøe ZV a 

v urèené dny v týdnu i smluvnì zajiš�ová-

na právní poradna. Jednání našeho zá-

vodního výboru probíhá jedenkrát mì-

síènì a je rozdìleno na dvì pracovní èás-

ti. V té první ZV OS projednává a vydává 

stanoviska k materiálùm pøedkládaným 

zamìstnavatelem, v souladu s Kolektivní 

smlouvou a Zákoníkem práce. V té druhé 

èásti se závodní výbor vìnuje podnìtùm 

a žádostem našich èlenù. Pro doplnìní 

nebo objasnìní nìkterých pøedkláda-

ných materiálù si zveme zástupce vede-

ní, který následnì odpovídá na pøímé do-

tazy èlenù ZV.

3/ Lze v této napjaté dobì spolupra-

pokraèování na str.è.2
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Krajská hygienická stanice vydala nové rozhodnutí...

Novì v naèítání prašné expozice

Výstražná stávka v Kopøivnici pøimìla 
zamìstnavatele k novým návrhùm

Prezident Zeman na tripartitì
Tøídy 
rizika 

1 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 

Rubání, 
ostatní 
mg/m3 

0-
0,6 

0,61 
-2,0 

0,61 
-2,0 

2,01 
-3,0 

3,01 
-4,0 

4,01 
-5,0 

5.01 
-6,0 

6,01 
-7,0 

7,01 
-8,0 

8,01 
-9,0 

9,01 
-10 

10,01 
-11,0 

11,01 
-12,0 

více 
než 
12,
0 

Ražení 
mg/m3 

0-
0,3 

0,31 
-1,0 

0,31 
-1,0 

1,01 
-1,5 

1,51 
-2,0 

2,01 
-2,5 

2,51 
-3,0 

3,01 
-3,5 

3,51 
-4,0 

4,01 
-4,5 

4,51 
-5,0 

5,01 
-5,5 

5,51 
-6,0 

více 
než 
6,0 

Limity 
NPE 
smìny 

* * 7000 5335 4459 3880 3463 3146 2895 2690 2519 2374 2248 ** 

 

K 1.10.2014 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravì 
Rozhodnutí v kategorizaci prací v závislosti na míøe rizika prašnosti.

Ke zmìnì došlo pøedevším v zaøazování do tabulky tøíd rizika ve vztahu ke koncentraci respirabilní frakce fibro-

genního prachu. Neriziková skupina 2, kde doposud docházelo k naèítání hodnot NPE, byla rozdìlena na dvì tøídy ri-

zika: 2a – kde dále nebude provádìno naèítání NPE a 2b, kde bude NPE naèítána jako doposud ve tøídì rizika 2. Do 

tøídy rizika 2a jsou zaøazeny práce na neproduktivních kontech, do tøídy rizika 2b produktivní konta rubání a ražení. Ta-

to zmìna vyplynula z rozhodnutí Okresního soudu v Karviné a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravì, z nichž vyply-

nulo, že nelze zamìstnance, který dosáhl nejvyšší pøípustné expozice, nadále zamìstnávat na pracovišti, na kterém 

se i nadále expozice naèítá, a to ani na neproduktivním pracovišti zaøazeném do 2. kategorie rizika.

Tabulka tøíd rizik:

Poznámka: * není stanoveno, ** opakovanì nepøípustná práce

K dalšímu textu Rozhodnutí mìli zástupci SHO další pøipomínky:

a) v bodech 4. a 5. opatøení nejsou do èinnosti „rubání, ostatní“ ani „ražení“ zahrnuta rubání s pøibírkou prùvod-

ních hornin. Domníváme se, že za zmìnìné situace v zájmu objektivity nápoètu NPE je nutno urèit, kdy se jedná o ru-

bání s pøibírkou prùvodních hornin a aby tato rubání byla zaøazena do èinnosti - „ražení“ a tøídy rizika minimálnì 2b a 

jaká technická a organizaèní opatøení se stanoví pro zamìstnance tìchto rubání a dalších zamìstnancù ve výduš-

ném vìtrním proudu z pracovištì (kterých zamìstnancù by se „pøísnìjší“ nápoèet týkal, jaká mìøení a opatøení pro ob-

jektivní nápoèet budou provedena apod.)

b) je nutno pøesnì urèit,  která neproduktivní konta (rubání, ražení) pod oznaèením 101 50 až 101 90 vèetnì a 

pod oznaèením 103 50 až 103 90 vèetnì a pøípadnì další ( 109 10, 109 20 aj.) budou zaøazena do kategorie min. 

2R a nápoèet provádìn v tøídì rizika min. 2b. Toto bude možno urèit napø. individuálním mìøením prašnosti kon-

krétního zamìstnance v konkrétním porubu nebo ražbì, pøípadnì všechny èinnosti provádìné na pracovišti zaøadit 

do nejvyšší tøídy rizika, která byla na pracovišti mìøením zjištìna. Chceme tím zamezit  tomu, že napø. v rubání budou 

2 zamìstnanci hodnoceni odlišnì – jeden na produktivním kontì a druhý na neproduktivním kontì, u jednoho bude 

provádìn nápoèet NPE napø. ve tøídì rizika 2b,  u druhého ve tøídì rizika 2a, by� budou oba stejnou dobu na stejném 

pracovišti ve stejné prašnosti. Je to nutné i z tìch dùvodù, že souèasné nízké stavy zamìstnancù mají za následek, 

že jednotlivé èinnosti dle kontovacího klíèe vykonávají stejnou práci, neexistuje „pøípravná smìna“ – všechny smìny 

jsou souèástí razícího nebo dobývacího cyklu, pohyblivé profese /zámeèník, elektrikáø, støelmistr/ jsou dle potøeby ce-

lou smìnu na exponovaném pracovišti apod.

Tyto pøipomínky odborù nebyly vzaty v úvahu ve výše vydaném rozhodnutí, bylo však zástupci KHS i OKD pøislíbe-

no, že tyto pøipomínky budou vedeny v patrnosti, úpravám se nebrání a mohou být zohlednìny ve studii ke kontrole 

úèinnosti preventivního pøeøazování horníkù, jež bude zpracována v roce 2015. Navíc pøipomínku ad b/ lze i v sou-

èasnosti øešit rámcovou kategorizací a ustanovením bodu 15. a dalšími body rozhodnutí. Zástupci OKD pøi jednání 

pøislíbili provádìní èastìjších mìøení zejména pohyblivých profesí.            Zpracoval: Ing.Vladimír Potomák, SIBP

p Prezident Miloš Zeman na jednání tripartity s premiérem Bohuslavem Sobotkou...

Zavedení elektronické evidence tržeb, které chystá vláda    
k poèátku roku 2016, podporují odbory i zamìstnavatelé. Vy-
plynulo to z jednání tripartity, kterého se ve druhé polovinì øíj-
na zúèastnil také prezident Miloš Zeman.

Ten se postavil také za další zvýšení 
minimální mzdy a konání referenda o tìž-
bì v Ústeckém kraji. Prezident je pøe-
svìdèen, že se "døíve èi pozdìji" limity 
tìžby uhlí prolomí. Ministøi se zástupci za-
mìstnavatelù i zamìstnancù jednali o 
chystaných opatøeních na podporu hos-
podáøského rùstu a zamìstnanosti, odbo-
ry pøedložily také souèasnou situaci v 
Èeských aeroliniích.

Rada hospodáøské a sociální dohody 
èili tripartita se zabývala možnými opat-
øeními pro podporu ekonomického rùstu 
a také o zlepšení výbìru daní. Toho chce 
vláda dosáhnout zavedením elektronic-
ké evidence tržeb – tzv. on-line pokladen, 
do kterých budou živnostníci zadávat 
všechny platby, aby je mìl ihned k dispo-
zici finanèní úøad. Premiér Bohuslav So-
botka pokladny oznaèil za "jedno z nejdù-
ležitìjších opatøení, které chystá vláda 
pro omezení daòových únikù".

Navzdory oèekávání podpoøili zave-
dení on-line pokladen odbory i zamìst-
navatelé. "Dali jsme dnes najevo, že 
chceme, aby byla zavedena elektronická 
evidence tržeb od 1. 1. 2016," øekl pøed-
seda Èeskomoravské konfederace odbo-
rových svazù Josef Støedula. Podle pre-
zidenta Svazu prùmyslu Jaroslava Haná-
ka potom "je nejvyšší èas, aby všichni pla-
tili danì a poctivì podnikali".

Pro drobné živnostníky je ale takový 
plán spíše technickou komplikací. Pøíkla-
dem je topenáø Radomír Myslivec se èty-
øicetiletou praxí. Že by mìl brát s sebou k 
zákazníkovi novì pokladnu napojenou 
na internet, si jednoduše pøedstavit neu-
mí. Podobnì to mají tøeba stánkaøi nebo 
trhovci v ulicích mìst, kde se obchody dì-
lají výhradnì v hotovosti. 

Podle plánù ministerstva financí by od 
roku 2016 pokladny obchodníkù mìly být 
napojeny na internet a informace o každé 
pøijaté platbì by okamžitì dostávaly fi-
nanèní úøady. Podle pøedstav Babišova 
úøadu by tak mìl podnikatel datovou zprá-
vu o transakci zaslat finanèní správì, kte-
rá zašle podnikateli zpìt potvrzení s uni-
kátním kódem úètenky o pøijetí transak-
ce. Podnikatel následnì úètenku vytisk-
ne a zákazník by mìl povinnost ji pøevzít. 
Evidenci dané tržby si pak zákazník mù-
že ovìøit prostøednictvím webové aplika-
ce finanèní správy. Výhodou podle MF je, 
že není nutné certifikovat zaøízení ani pro-
gramy a celý systém lze provozovat na 
bìžných zaøízeních.

Miloš Zeman navštívil od chvíle, kdy 

se ujal prezidentské funkce, jednání tri-
partity již podruhé. Stejnì jako loni, kdy 
tripartitì ještì pøedsedal tehdejší premiér 
Petr Neèas, podpoøil zvýšení minimální 
mzdy. Pøipomnìl, že Neèas spojil zvýše-
ní minimálního platu se svou politickou 
mrtvolou. V souèasnosti je zvýšení sku-
teènì na stole, prezident je pøitom pøe-
svìdèen, že v øadì firem ve skuteènosti 
mzdové náklady nestoupnou. "Jeden z 
argumentù pro toto zvýšení vidím v tom, 
že v øadì profesí je èást mzdy vyplácena 
naèerno, což je z krátkodobého hlediska 
pozitivní, z dlouhodobého hlediska to 
znamená jednak daòový únik, ale také 
velmi nízký dùchod, až jednou ten èlovìk 
nastoupí do penze," øekl Miloš Zeman. 
Naposledy minimální mzdu zvýšila So-
botkova vláda na 9 200, což bude platit 
od roku 2015.

Tripartita jednala také o energetické 
politice a tìžebních limitech v severních 
Èechách. Odbory by chtìly jejich prolo-
mením zvýšit zamìstnanost v regionu. 
Zeman uvedl, že je pøesvìdèen, že se   
"døíve èi pozdìji" limity tìžby uhlí prolo-
mí. Podpoøil by k této otázce konání refe-
renda v Ústeckém kraji. O možném refe-
rendu k prolomení limitù mluvil už na jaøe 
i ministr prùmyslu a obchodu Jan Mlá-
dek. Pøedchozí Rusnokova vláda k této 
vìci stanovisko nezaujala.

Aèkoli prezident pøišel na tripartitu pod-
poøit opatøení podporující ekonomický 
rùst – v minulosti dokonce vládì pohrozil, 
že nepodepíše rozpoèet, nebude-li je ob-
sahovat – podle pøedsedy Asociace nezá-
vislých odborù Bohumíra Dufka je jeho 
návštìva dùležitá nejenom vìcnì, ale ta-
ké symbolicky. "Je tady èást obèanù, hlav-
nì podnikatelù, kteøí si myslí, že je nìco 
nemravného, když se jedná se zamìst-
nanci. To je hlavní deviza návštìvy prezi-
denta," podotkl.

Odboráøi sami pøinesli na jednání nì-
kolik témat. Josef Støedula zdùraznil, že 
odbory považují za dùležitou situaci v 
ÈSA, kterou chtìli øešit také na nedávné 
valné hromadì. Odbory se zamìstnava-
teli a vládou hovoøily také o tzv. kurzarbe-
itu, tedy prací na zkrácený úvazek, kdy 
èást odpadlé mzdy hradí vláda. Podle 
šéfa ÈMKOS jde o opatøení, které mùže 
v budoucích recesích významnì zmírnit 
dopad na zamìstnance v Èesku. "Kur-
zarbeit zachránil nìmeckou, rakouskou 
ekonomiku a další," poukázal Støedula. 
Zdroj: ÈT24

                                        redakce ZB

Hodinová výstražná stávka zamìstnancù spoleèností Ta-
fonco a.s a Taforge a.s. se z podnìtu Základní organizace 
KOVO Metalurgie TATRA uskuteènila 23. øíjna 2014 v dobì    
od 13 hodin v areálu tìchto podnikù v Kopøivnici.

Dùvodem stávky bylo, že zamìstna-
vatelé v obou spoleènostech již víc než 
deset mìsícù odmítali odboráøi navrho-
vané dodatky ke kolektivní smlouvì. Tý-
kají se navršení tarifní složky mzdy o 500 
korun mìsíènì od ledna 2014 a opìtov-
né zavedení týdenního rehabilitaèního 
pobytu s poskytnutím pracovního volna 
pro oprávnìné zamìstnance na riziko-
vých pracovištích podle podmínek z roku 
2012. Zamìstnavateli nepohnulo ani vy-
hlášení stávkové pohotovosti z kvìtna 
2014 a ani to, že požadavky zamìstnan-
cù týkající se navýšení mezd uznal i nezá-
vislý zprostøedkovatel, doporuèený mi-
nisterstvem práce a sociálních vìcí. Se 
stávkou souhlasilo 114 zamìstnancù Ta-
forge a.s. a 236 zamìstnancù Tafonco 
a.s.  Nìkteøí z nich oznámili, že na nì byl 
pøed stávkou vyvíjen nátlak, který je mìl 
odradit od úèasti.

Stávka se pøesto konala a podle pa-
mìtníkù byla nejvìtší podobnou akcí v 
Kopøivnici od listopadu 1989. Zúèastnilo 
se jí nìkolik set zamìstnancù. Pøedseda 
ZO OS KOVO Jaroslav Nováèik na ní za 
mohutného troubení a pískání píš�alek 
znovu zopakoval požadavky zamìstnan-
cù.

Mohutnou zvukovou odezvu mìlo i vy-
stoupení místopøedsedy Odborového 
svazu KOVO Jaromíra Endlichera, který 
stávkujícím tlumoèil zprávu, že jejich ak-
ce má podporu všech èlenských svazù 

ÈMKOS. Jak dále uvedl, vedení OS 
KOVO je pøipraveno v pøípadì vyhlášení 
neomezené stávky její úèastníky podpo-
øit nejen morálnì, ale poskytne jim i fi-
nanèní podporu. I tato slova se setkala s 
bouølivým souhlasným ohlasem. Poté by-
lo jednomyslnì pøijato spoleèné prohlá-
šení úèastníkù stávky, shrnující její zá-
kladní dùvody a vyjadøující odhodlání, vy-
bojovat si pøípadnì potøeby spravedlivé 

mzdy i stávkou. Následnì se pøedseda 
Nováèik a další zástupci odboráøù pøed 
branou areálu podniku setkali se zástup-
ci médií a informovali je o prùbìhu akce. 
Sdìlovacím prostøedkùm nebyl totiž na 
pokyn zamìstnavatelù umožnìn na akci 
pøístup.

Již nìkolik desítek minut po stávce zá-
stupci zamìstnavatele vyzvali pøedstavi-
tele ZO OS KOVO Metalurgie Tatra, aby 
se dostavili na další kolo jednání. Toho se 
vedle obou øeditelù a zástupcù personál-
ních oddìlení zúèastnil i majitel podniku. 
Na jednání byly ze strany zamìstnavate-
le pøedloženy nové návrhy øešení situa-
ce. Oproti minulosti obsahují vstøícnìjší 
momenty. O tìch jednají odboráøi a se-
znamují s nimi zamìstnance obou spo-
leèností a na základì vìtšinového mínì-
ní odpoví ještì dnes zamìstnavateli.

       Text a foto: František Vonderka

p Hodinové stávky se zúèastnily na dvì stovky zamìstnancù...

Ubìhl rok od velkých zmìn na Dole ÈSM...

Co se v tomto období stalo?
covat s vedením závodu na odpovída-

jící úrovni?

Postupným spojováním øízení dolù 

karvinské èásti a následným sjednoco-

váním podmínek u jednotlivých profesí a 

èinností se velká èást dùležitých vyjed-

návání pøesunula ze všech závodù na 

jednání s vedením OKD. Doby, kdy se vy-

jednávala na Dole ÈSM Kolektivní 

smlouva a pøed nedávnem ještì dodatek 

ke KS OKD s vlastním prémiovým øádem 

a pøíplatky, je už (bohužel) minulostí. Se 

souèasným vedením Dolu ÈSM se pøe-

devším zamìøujeme na øešení pøipomí-

nek našich èlenù, zamìstnancù OKD. 

Jde hlavnì o øešení problémù a podnìtù 

v oblasti BOZP, nárokù zamìstnancù z 

platných ustanovení pracovnì-právních 

pøedpisù a kolektivních smluv. Se sou-

èasným vedením závodu se scházíme 

pravidelnì jedenkrát týdnì.

4/ Co oèekáváš od dalšího vývoje 

OKD ve vztahu k vašim odboráøùm a 

zamìstnancùm?

Oèekávám, že se situace v OKD bì-

hem pøíštího roku dostane, pro všechny, 

do pøijatelného stavu tak, aby lidé vìdìli, 

že mají pøed sebou urèitou pracovní bu-

doucnost a mohli dùstojnì žít, plánovat si 

dovolenou, posílat dìti na studia atd. 

Oèekávám nebo pøesnìji øeèeno, pøál 

bych si, aby ti „mocní“, kteøí budou v bu-

doucnu rozhodovat o dalším vývoji v 

OKD si dokázali uvìdomit, že jejich roz-

hodnutí ovlivní nejen jejich vlastní kapsu, 

ale i životy tisícù rodin v tomto kraji. 

Díky za rozhovor a pøeji vaší základní 

organizaci zdar v její èinnosti.             red

pokraèování ze str.è.1



Nastal listopad a už je tady obvyklá otázka...

Je tøeba pøezout pneumatiky?

Setkání odboráøù z EU
odborù k migraci

Senioøi „od Skleníka“ se dobøe bavili

Hornické muzeum Krásno 
- areál cínového dolu Vilém

pTaké krojovaní z Františku jsou aktivní - nedávno jsme v našem èasopisu psali o 
18. Setkání hornických a hutnických mìst a obcí V Èeském Krumlovì, které se 
uskuteènilo v záøí tohoto roku. Do redakce nám pøinesl informaci i Milan Machálek 
/pøedseda/, že Kroužek krojovaných horníkù z Dolu František se rovnìž zúèastnil 
této akce. I když má kroužek menší èlenskou základnu, opomíjenou naším regio-
nálním tiskem, je øádnì vidìt, jak ukazuje fotografie.  Svou úèastí èlenové pøispìli 
ke zdárnému prùbìhu oslav a na každém kroku propagovali naše OKD.        -mm-

Podle zákona o pozemních komunikacích (§ 40a, 361/2000 
Sb.) je nutné mít obuté zimní pneumatiky v období od 1. listo-
padu do 31. bøezna. To ale není všechno – zákon stanovuje 
dvì další podmínky, z nichž alespoò jedna musí nastat, aby 
vás policie mohla úspìšnì pokutovat.

Zákon ukládá povinnost mít na moto-
rovém vozidlu kategorie M nebo N obuté 
zimní pneumatiky pokud:

1.  Je mezi  1.  l is topadem a               
31. bøeznem

... a zároveò ...
2. na pozemní komunikaci se nachází 

souvislá vrstva snìhu, led nebo námra-
za, nebo lze vzhledem k povìtrnostním 
podmínkám pøedpokládat, že se na po-
zemní komunikaci bìhem jízdy mùže vy-
skytovat souvislá vrstva snìhu, led nebo 
námraza.

Co to vlastnì znamená?
Pøednì to znamená to, že není bez-

podmíneènì nutné mít zimní pneumatiky 
v období od listopadu do dubna. Pokud 
neplánujete vyjíždìt, jestliže je venku 
souvislá vrstva snìhu, led nebo námra-
za, zimní pneumatiky mít nemusíte. 
Avšak pokud venku takové podmínky pa-
nují nebo se dají alespoò pøedvídat, ne-
mùžete vyjet, pokud nemáte pøezuto. 
Vše tedy záleží na vašem uvážení. Dá-
vejte si však pozor na znaèku zimní výba-
va, která na vybraných úsecích zavádí 
bezpodmíneènou povinnost zimních pne-
umatik.

Ptáte se proè?
Jedná se o kompromis mezi pevnì sta-

novenou dobou, kdy musíte mít obuté 
zimní pneumatiky a povinností žádnou. 
Podobnou regulaci mají i napøíklad v Nì-
mecku nebo Rakousku. Pokud vyrážíte 
do zahranièí, urèitì vás budou zajímat po-
vinné zimní pneumatiky v Evropì.

Není tedy nutné pøezouvat hned 1. lis-
topadu, když je venku teplota vysoce nad 
nulou a stejnì tak je možné pøezout na let-
ní klidnì týden, dva pøed koncem zimní-
ho období, když pøedpovìï poèasí bude 
pøíznivá. Pokud jste velmi sváteèní øidièi 
a víte, že jezdíte autem jen kolem Brna a 
bude vám jedno, zda pro velký nákup po-
jedete v pondìlí nebo v pátek, pak nemu-
síte pøezouvat vùbec. Pokud ovšem 
opravdu poèkáte, až cestáøi silnici uklidí 
a pojedete tak, aby jste se vyhnuli i ran-
ním námrazám.

Taková úprava je zde tedy z dùvodu, 
aby se nepokutovalo ke konci povinného 
období pøi 20°C za ježdìní na letních pne-
umatikách, což by bylo proti zdravému ro-
zumu.

Za porušení povinnosti použít za sta-
novených podmínek zimní pneumatiky 
mohou policisté øidièi uložit v blokovém 

øízení pokutu do 2000 korun. Pokud by 
další jízdou na nevyhovujících pneumati-
kách mohlo dojít k ohrožení bezpeènosti 
a plynulosti silnièního provozu, jsou poli-
cisté navíc oprávnìní zakázat øidièi další 
jízdu.

Je možné mít zimní pneu jen na jed-
né nápravì?

Není. Zákon jasnì stanoví, že vozidla 
s maximální pøípustnou hmotností ne-
pøevyšující 3 500 kg musí mít zimní pneu 
na všech kolech. Pokud jezdíte spíše výji-
meènì a chcete ušetøit, doporuèujeme 
spíše celoroèní pneumatiky. Vyjímku tvo-
øí vozidla s hmotností pøevyšující      
3500 kg, které musí mít zimní pneumati-
ky "pouze" na všech kolech hnacích ná-
prav s trvalým pøenosem hnací síly.

Minimální hloubka dezénu zimních 
pneumatik

Zákon také odlišuje minimální hloub-
ku dezénu zimních a letních pneumatik - 
pokud jsou tedy nepøíznivé povìtrnostní 
podmínky viz. výše, je tøeba mít dezén 
zimních pneumatik minimálnì 4 mm (u 
vozù nad 3,5 t 6 mm). Zákon se však ne-
použije na rezervu, tu v pøípadì nouzo-
vého dojetí samozøejmì mùžete mít let-
ní.

Motorky, mopedy, pøívìsy, traktory
Zákon stanoví povinné zimní pneu-

matiky pouze pro vozidla, která mají 
nejménì ètyøi kola a používají se pro do-
pravu osob nebo dopravu nákladu. Ne-
vztahuje se tedy na na motorky a podob-
ná vozidla s ménì než 4 koly. Povinné 
zimní pneumatiky jsou pouze pro vozidla 
kategorie M a N - pro další informace se 
podívejte na pøílohy k zákonu 56/2001 
Sb..

Znaèka zimní výbava:

Znaèka zimní výbava byla uvedena už 
v roce 2008, kdy oznaèovala úseky, kde 
musíte povinnì od 1. listopadu do        
30. dubna mít na autì zimní pneumatiky. 
Tento úèel také plní i dnes, kdy platí po-
vinnost zimních pneumatik plošnì. Na 
rozdíl od ní znaèka stanovuje zimní "gu-
my" bezpodmíneènì, tedy za každého 
poèasí bez ohledu na stav vozovky.

Zimní pneumatiky mají mìkèí smìs, 
která má nejlepší vlastnosti pøi teplotách 
pod 7°C. Mají mnohem lepší trakci na 
snìhu a ledu i než ty nejlepší letní pneu-
matiky, jak ostatnì jde vidìt na videu vý-
še. Hùøe se však chovají na suchých a 
mokrých vozovkách. Zimní pneumatiky 
jsou podle zákona oznaèovány M+S - to-
to oznaèení mají vìtšinou i celoroèní pne-
umatiky, proto je možné v zimním období 
i ty - musí však splòovat minimální hloub-
ku dezénu viz. výše.

Pojiš�ovna nemusí škodu zpùso-
benou na letních pneumatikách pro-
platit

Jezdit v zimì na letních pneumatikách 
pøi zhoršených klimatických podmínkách 
je risk nejen kvùli možné pokutì, ale také 
kvùli možným škodám, které vám pojiš-
�ovna nemusí proplatit.

Pro ty, kteøí si myslí, že pøezouvat ne-
budou a pøitom budou jezdit stále a za ja-
kýchkoliv podmínek jedno varování. Po-
jiš�ovny se budou legitimnì zajímat o o 
stav pneumatik pøi všech dopravních ne-
hodách v zimním období. Krácení plnìní 
za vzniklou škodu bude pak zcela legální 
a v souladu s pojistnými podmínkami.

To také potvrzuje metodik likvidace 
škod z autopojištìní Allianz:

Je to tak, setkáváme se bohužel roènì 
s desítkami škod, které kvùli sjetým gu-
mám musíme regresovat. Klienti totiž stá-
le podceòují fakt, že sjeté, nebo nevhod-
né obutí mùže zásadnì ovlivnit nejen sa-
motný vznik škody, ale i rozsah jejích ná-
sledkù. Mezi nehodami, které jsme muse-
li regresovat, byla bouraèka klienta, který 
vyrazil v prosinci na hory na letních pneu. 
Údajnì proto, že bylo sucho. Pøes víkend 
však napadl sníh a on pøi cestì zpìt hava-
roval. Stanislav Huml, dopravní expert

p Snímek z povrchu hornického muzea - øešení dopravy...

Hornické muzeum Krásno je poboèkou Krajského muzea 
Sokolov. Je situováno na místì historického cínového dolu Vi-
lém založeném na žilném systému Gellnauer, který byl s øadou 
pøerušení èinný až do 90. let 20. století.

V areálu dolu Vilém je zachována bu-
dova úpravny, objekt dílen, tìžní vìž a 
tìžní budova, strojovna, vrátnice a stav-
ba jedné z nejstarších trafostanic na na-
šem území. Hlavní budova muzea, re-
konstruovaná v letech 1994 – 1998, slou-
žila v 18. a v 19. století jako úpravna cíno-
vých rud.

Expozice byla slavnostnì otevøena 
dne 5. záøí 1998 u pøíležitostí 2. Setkání 
hornických mìst a obcí Èeské republiky, 
které se konalo v Krásnì. Bývalá úprav-
na slouží jako hlavní objekt hornického 
muzea v pøírodì, které se rozkládá na plo-
še nìkolika hektarù. 

Hlavním atraktivním exponátem je tìž-
ní parní stroj z dolu Marie z roku 1897 a 
expozice k jeho transferu z Královského 
Poøíèí. Dále je zde prezentována historie 
tìžby hnìdého uhlí od 19. století až do 
souèasnosti. V sousední místnosti jsou 
pøedstaveny slavnostní hornické unifor-
my a dùlní mìøièství. V patøe je expozice 
mineralogie a geologie Slavkovského le-
sa. Zajímavá je expozice rudních ložisek 
Èeského masívu tìžených po roce 1945.

Veøejnosti je dále zpøístupnìna tìžní 
vìž a šachetní budova, strojovna, tra-
fostanice a budova dílen dolu Vilém. V bý-
valé strojovnì je umístìn elektrický tìžní 
stroj firmy Siemens z roku 1942. V ša-
chetní budovì s tìžní vìží je v pøízemí v 
1. místnosti instalována expozice verti-
kální a horizontální dùlní dopravy – vy-
stavena je dùlní klec, rùzné druhy dùl-
ních vozíkù o rozchodu 600 mm (vùz na 
dopravu vytìžené rudy, vùz na naftu, na 
dopravu døeva, záchodové vozíky atd.), 
signální zaøízení a jiné. V 2. místnosti je 
náznaková instalace dùlní šatny doplnì-
ná figurínou horníka v tzv. fáraèkách. V 
druhé èásti této místnosti je dùlní ošet-
øovna s ležícím zranìným horníkem a dá-
le jsou zde vystaveny oživující záchran-
né pøístroje.

V prvním patøe šachetní budovy jsou 
pak pøedstaveny jednotlivé aspekty hlu-
binné i povrchové tìžby. Na panelech 
jsou pøiblíženy nástroje a stroje používa-
né pøi tìžbì surovin, doplnìné vystave-
nými trojrozmìrnými pøedmìty – kopáèe, 

špièáky, vrtací tyèe atd. Dále zpùsob do-
pravy, který ilustruje nejen expozice v pøí-
zemí budovy a exponáty vystavené na 
volných prostranstvích areálu, ale také 
nìkolik modelù dùlních vozù a lokomotiv 
vystavených v této místnosti. Pøedstave-
ny jsou i svítilny používané v dolech – vy-
staven je soubor dùlních lamp od olejo-
vých kahanù z 2. poloviny 19. století pøes 
karbidové a benzínové lampy až po nej-
novìjší akumulátorové lampy. Své za-
stoupení mají i rùzné typy pøístrojù – od 
pøístrojù k mìøení dùlních vìtrù, koncent-
rací škodlivin v dole až k odpalovacím 
strojkùm. Dále jsou vystaveny rùzné dru-
hy pøileb používaných ve 20. století. Sa-
mostatnou èást expozice tvoøí dokumen-
tace vývoje záchranné báòské èinnosti – 
vystaveny jsou rùzné záchranné (nej-
starším je pøístroj firmy Dräger z roku 
1924) a sebezáchranné pøístroje èesko-
slovenské, nìmecké, sovìtské, polské, 
ale i francouzské výroby.

V budovì bývalé trafostanice je v pøí-
zemí vystaveno zaøízení dùlní trafostani-
ce ze 40. let 20. století a transformátory z 
roku 1959. V prvním patøe této budovy je 
výstava obrazù s hornickou tématikou, 
vìtšinou z 50. – 60. let 20. století. 

Na jaøe roku 2007 byla v budovì býva-
lých dílen zpøístupnìná expozice ranì no-
vovìkého hornictví. Zde je k vidìní repli-
ka rudné štoly a modely dùlních strojù a 
zaøízení. Nejdelší z nich je dlouhý více 
než 6 metrù. Na prostranstvích areálu je 
instalována unikátní expozice povrchové 
dùlní dopravy o rozchodu 900 mm, která 
byla až do svého zrušení v roce 2003 vyu-
žívána k dopravì skrývky a hnìdého uhlí 
v povrchových lomech sokolovského re-
víru. V sousedství šachetní budovy jsou 
vystaveny dùlní vozíky, lopatové nakla-
daèe a dvì lokomotivy o rozchodu 600 a 
450 mm používané v hlubinných dolech. 
V areálu je vybudována také ukázková 
štola o délce 40 m, ve které se prezentuje 
souèasné technologie ražeb a výstroje 
podzemních prostor.

Expozice je stále prùbìžnì doplòová-
na pøedevším o další hornické technolo-
gie a tìžební zaøízení.                        red

Doufám, že si, milí ètenáøi, ještì pamatujete, když Jirka Èeporan zpíval s Muzikou 

bez kapelníka to známé o bramborové placce se škvarkama. No, užuž jsem si myslel, 

že se po úvodních písnièkách tradièní dvojice Duo Antico na páteèní zábavì ve mìst-

ském klubu seniorù, jak jsme si už docela zvykli øíkávat “od Skleníka“ v Karviné-Ráji, 

ujímá té písnièky náš pøedseda Jaroslav Kempný. Ten nás uvítal a seznámil s tím, co 

nás v tom pøíjemném odpoledni v naší útulné klubovnì èeká. Tím hlavním byly oprav-

du bramborové placky, i když bez škvarkù. Kolegynì-seniorky z kuchyòky jich pro nás 

nasmažily dost a nezùstalo jen u nich. Chutnaly i hezky nazdobené jednohubky a vše 

bylo èím i zapít a vìøte, že pøi tìch rùzných taneèních kreacích i ta štamprlièka, piveèko 

èi cokoliv jiného pøišla vhod. Kus legrace jsme zažili i pøi tom, když se tu a tam na nìko-

ho z nás usmálo štìstíèko pøi vytoèení toho „svého“ èísla na kole štìstí. A tak dlužno do-

dat, že senioøi i seniorky, pøevážnì bývalí pracovníci okolních šachet, nebudou chybìt 

ani na nìkteré z dalších akcí, kterou bude v tomto MKS zanedlouho Mikulášská zába-

va. Zkrátka, senioøi se umí vždy dobøe pobavit, což dokázali i o tom sedmnáctém øíjno-

vém dni.                                                                                       Text a foto: J. Bøoza

p K hlavní dobrotì setkání seniorù v Karviné patøily bramborové placky...

Multikulturní centrum Praha a 

Friedrich-Ebert-Stiftung Praha zvou 
na setkání èeských a zahranièních 
odborù k tématu mezinárodní migra-
ce. Fórum se koná 6. listopadu 
2014, od 10 hodin ve vile Grébovka v 
Praze.

„Pracovní podmínky zahranièních 
pracovníkù zùstávají èasto nerovno-
cenné s podmínkami domácích pra-
covníkù. Cizinci jsou z velké èásti za-
stoupeni v rizikových a nízce ohod-
nocených povoláních. Odborové or-
ganizace mohou v integraci imigran-
tù a v ochranì jejich práv na pracov-
ním trhu sehrát klíèovou roli, èímž 
získají také odbory a domácí pra-
covníci, protože se omezí sociální 

dumping,“ uvádí se v pozvánce.
Program fóra bude zamìøený na 

vztahy odborù a migrantù, otázky 
rozšiøování èlenské základny odbo-
rù, problémy spojené s agenturním 
zamìstnáváním, subdodavatelský-
mi vztahy a také na praktickou výmì-
nu zkušeností odborù a s migrací 
spojených organizací. Mezi úèastní-
ky budou zastoupeny odborové 
ústøedny a svazy COSPE (Itálie), 
UNI Global Union (Polsko), ÖGB 
(Rakousko), ETUC (Belgie), ver.di 
(Nìmecko), ÈMKOS, OSPO, OS 
Stavba, OS KOVO Tesla Pardubice, 
ZO KOVO MB a DO 40 (ÈR) a další.

Lidé, kteøí chtìjí vystoupit s krát-
kým pøíspìvkem nebo je zajímají dal-
ší informace, mohou kontaktovat or-
ganizátorku Danielu Pìnièkovou (da-
niela.penickova@mkc.cz, 777 439 
274). Podrobný program a registraè-
ní formuláø naleznete na: 

http://migraceonline.cz/cz/e-
knihovna/mezinarodni - forum-
odbo ry -a -p racovn i -m ig race -
aktualita.                                  (ace)
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ZE  SVÌTA
HORNICTVÍ

Jak vybrat svìtelný zdroj?

Porsche Cayenne v Paøíži 2014

Aktuální témata pro tuto dobu...
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Zákaz pøímého obchodování s jinými
partnery než s ostrovní øíší po sedmileté
válce citelnì poškozovaly hospodáøství
britských kolonií na americké pevninì.
Vedlo to k protiakcím, z nichž nejznámìjší
je tzv. pití  èaje v Bostonu. 16.prosince
1773 vnikla skupina osadníkù na loï
Východoindické spoleènosti a celý 
její ... (tajenka). 
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Nový dùl Ria Tinta mùže doslo-

va "nakopnout" HDP Mongolska 

až o 30 %
Daòový spor Mongolska a spoleènosti 

Rio Tinto, který ohrožoval obøí mìdìný 

dùl Oyu Tolgoi byl zažehnán, øekl to ne-

dávno vládní úøedník. Projekt Oyu Tolgoi 

v hodnotì 6,5 miliardy USD bude produ-

kovat více než 300 tisíc tun mìdi roènì, 

jakmile bude stavba plnì dokonèena. 

Oèekává se, že zvýší výkon mongolské 

ekonomiky o tøetinu do roku 2020.

Vývoj byl nejistý díky øadì sporù mezi 

svými dvìma vlastníky - Turquoise Hill a 

mongolské vlády. Mongolský námìstek 

ministra hornictví, Oyun Erdenebulgan, 

øekl agentuøe Reuters, že se obì strany 

dohodly na daòových úlevách ve výši 30 

milionù dolarù.

"Pochopil jsem, že obì strany už nyní 

spolupracují úzce a efektivnì a nikdo ne-

chce projekt zpožïovat kvùli této daòové 

rozepøi," øekl a dodal, že projekt bude po-

kraèovat ve stavbì v prvním ètvrtletí roku 

2015.

Dùl se rozprostírá v oblasti jménem 

Oyu Tolgoi, která se nachází v Mongol-

sku /je to obrovský a vzdálený region na 

jihu Mongolska v oblasti Gobi/. Rio Tinto 

vlastní 66 procent ve spoleènosti Torquo-

ise Hill, mongolská vláda bude vlastnit 

zbývajících 34 procent. První fáze pro-

jektu šla do ostrého startu v èervenci 

2013 a dùl vyprodukuje 76 700 tun mìdi 

do konce tohoto roku. 

Nicménì druhá fáze, která zahrnuje 

podzemní rozšíøení dolu, se zpozdila ta-

ké z dùvodù dlouhých tahanic mezi Rio 

Tinto a mongolskou vládou. Mongolská 

vláda vyjádøila obavy ohlednì podmínek 

financování a pøekroèení nákladù, a také 

naøídil Turquoise Hill vypracovat novou 

studii proveditelnosti celého projektu. 

Oyu také sdìlil, že všechny zbývající 

spory o projektu byly vyøešeny, a obì stra-

ny èekají na dokonèení nové studie pro-

veditelnosti.

Nový dùl na mìï takové velikosti by 

mohl mít urèitý dopad na ceny mìdi na 

svìtových trzích. Rùst na stranì nabídky 

mùže tlaèit dále na pokles ceny. Ta v po-

sledních dnech oslabovala. Svou veli-

kostí a roèní produkcí 300 000 tun mìdi 

by se Mongolsko posunulo na v žebøíèku 

zemí produkujících mìï. Podle dat z 

roku 2008 bylo na 18. pøíèce s produkcí 

129 500 tun za rok. Po pøipoètení maxi-

málního výkonu nového dolu se dostává-

me nìkam k hranici okolo 430 000 tun mì-

di za rok. Což by na zmínìném žebøíèku 

z roku 2008 staèilo na dno první desítky 

po boku s Kanadou, Polskem a Ka-

zachstánem.

Podle reportu USGS se ve svìtì v ro-

ce 2013 vytìžilo zhruba 17 900 000 tun 

mìdi. Podíl Mongolska na produkci by 

tak mohl vzrùst až ke 2,5 % svìtové pro-

dukce. Za pøedpokladu konstantní tìžby 

v dosavadních nalezištích od roku 2008. 

Prvenství s velkým pøehledem drží Chile. 

Zdroj: PATRIA ONLINE

Co se zmìnilo zvenèí? Hlavnì pøední nárazník, který je nyní agresivnìjší s 

vìtšími chladicími otvory a užšími pásky diod pro denní svícení. Verze Turbo 

má standardnì LED i v reflektorech, ostatní se spoléhají na bi-xenonové vý-

bojky. Upraveny byly v této souvislosti pochopitelnì i blatníky a kapota. Také 

„vlnky“ v koncových diodových svìtlech s novou grafikou dostaly místo døí-

vìjších oblin hrany. Zmizelo mohutné madlo otevírání zavazadelníku, který 

se nyní aktivuje samoèinnì, páté dveøe tak pùsobí uhlazenìji, koneckoncù i 

díky modifikacím prolisu pro registraèní znaèku. Rovnìž výfuky jsou jinak tva-

rované.

První opravdu praktické Porsche historie i nadále pojme až pìtici pasažé-

rù (spíše ale jen ètyøi) a poøád je to trochu vyšší spor�ák. Zadní cestující si mo-

hou užívat i pøíplatkových odvìtrávaných sedadel. Øidiè má zase k dispozici 

nový multifunkèní volant s páèkami pod volantem.

Aktualizovaná øada Cayenne se bude nabízet v celkem pìti verzích. U 

všech klesla spotøeba, jsou vybaveny novým start-stopem a mají aktivní klap-

ky pro chlazení motoru za prostøedním vstupem vzduchu, které se zavírají èi 

otevírají samy dle potøeby. Základní S dostalo nový vidlicový šestiválec 3,6 l 

se dvìma turbodmychadly a výkonem 309 kW/6000 min-1, ten nahrazuje 

pøedchozí vidlicový osmiválec 4,8 l. 550 N.m je k dispozici od 1.350 do 4500 

otáèek. Ano, má o 15 kW a 50 N.m více než V8. Pøitom spálí 9,5-9,8 l benzinu 

na každých 100 km, což je zase naopak o litr ménì... Jede 259 km/h a díky os-

mistupòové pøevodovce Tiptronic S vystøelí z klidu na stovku bìhem 5,5 s. S 

pøíplatkovým paketem Sport Chrono je ještì o desetinku rychlejší, tento balí-

èek je k mání také u všech ostatních provedení s konvenèními spalovacími 

motory, kde se chová naprosto stejnì.

Turbu agregát V8 4,8 l zùstal, opìt je pøeplòovaný dvojicí turbodmychadel. 

Poskytuje 382 kW/6000 min-1 a mohutných 750 N.m v rozmezí 2250-4000 

min-1. Po nìmeckých dálnicích, zatím bez poplatkù a mnohde i rychlostních 

omezení, s ním lze uhánìt 279 km/h a na 100 km/h zrychlí za 4,5 s. Kombino-

vaná spotøeba benzinu èiní 11,2-11,5 litru.

A co diesely? Tøílitrový V6 se systémem SCR, který èistí spaliny a on tudíž 

díky nìmu splòuje emisní normu Euro 6, vykazuje hodnoty 193 kW/4000 

min-1 a 580 N.m ve 1750-2500 otáèkách. Za své služby vyžaduje 6,6-6,8 l 

nafty. Základní akceleraèní disciplína mu trvá 7,3 s a rozjede se na 221 km/h. 

Specifikace S má v útrobách vidlicový osmiválec 4,2 l s parametry 283 

kW/3750 min-1 a 850 N.m/2000-2750 min-1. Chlubí se osmilitrovou spotøe-

bou, pøitom o dva km/h pøekoná dvìstìpadesátku a na stovku sprintuje bì-

hem 5,4 s.

S E-Hybrid2 využívá plug-in dobíjení z bìžné elektrické zásuvky. Výkon 

elektromotoru byl více než zdvojnásoben, zvedl se z 34 na 70 kW. Lithium-

iontové èlánky mají nyní kapacitu 10,8 kWh, která umožòuje tichou jízdu až 

na vzdálenost 36 km. Pokud však jedete maximálních 125 km/h, vystaèí vám 

maximálnì na polovièní vzdálenost. Kompresorový tøílitrový vidlicový šesti-

válec dává sám o sobì 245 kW. Celkový systémový výkon 306 kW je k dispo-

zici pøi 5500 min-1, nejvyšších 590 N.m pak v rozmezí 1250 až 4000 otáèek. 

Akcelerace z klidu na stovku bìhem 5,9 s je pùsobivá, s velkým SUV se dá 

upalovat až 243 km/h. Kombinovaná spotøeba leží na hodnotì 3,4 l, respekti-

ve 20,8 kWh/100 km v pøípadì elektrické energie, pochopitelnì opìt jen ta pa-

pírová dle bruselských pøedpisù...

Nové Cayenne se zaèalo v Nìmecku prodávat 11. øíjna. Automobilka už 

oznámila i ceny. Nejlevnìjší provedení Diesel pøijde na 66.260 eur vèetnì da-

nì (1,82 milionu korun). Cayenne S bude stát 80.183 eur, tedy zhruba 2,2 mi-

l. Kè dle aktuálního kurzu. Za S Diesel zaplatí zájemce 82.087 eur (necelých 

2,26 mil. Kè), úplnì stejnì ale dá i za S E-Hybrid, který je tak o tisíc eur levnìj-

ší než výbìhový základní S-Hybrid! A konèící verze s éèkem v názvu navíc 

zlevnila o šest tisíc na 104.221 eur (2,86 mil. Kè)... Rozdíl mezi odcházejícím 

modelem a novinkou je však i tak markantní. Nejdražší z tìch chystaných je 

Turbo, které klientovi odèerpá z konta mastných 128.378 eur, tedy v koru-

nách skoro 3,53 milionu. Zdroj: auto.cz

Náhrada klasické žárovky v podobì nových technologií ne-
musí být vždy tak úsporná, jak se na první pohled tváøí. Pouze 
nìkteré jsou opravdu efektivní a s jejich poøízením se mùžete 
tìšit na snížení nákladù na elektrickou energii.

V souèasné dobì existují tøi technolo-

gie – kompaktní záøivky, LED a haloge-

nové zdroje svìtla. Jejich kvalita svìtel-

ného toku (výkonu), podání barev a ži-

votnosti se však liší.

První a nejznámìjší náhradou jsou 

kompaktní záøivky. Ty fungují na stejném 

principu jako bìžné trubicové záøivky, 

Kompaktní záøivky

zdrojem svìtla v nich jsou výpary rtuti v 

inertním plynu. Na rozdíl od trubicových 

záøivek jsou kompaktní záøivky vybaveny 

paticí umožòující montáž do bìžného žá-

rovkového závitu (E27 nebo menšího 

E14).

Nabízejí se v rùzných tvarech a veli-

kostech. Jejich výhodou je relativnì dlou-

há životnost, nevýhodou nižší vìrnost po-

dání barev (jak víme na základì výsledkù 

našich testù), pomalý nábìh, nižší odol-

nost proti èastému spínání a úbytek svì-

telného výkonu v èase. Tyto vlastnosti pla-

tí sice obecnì, ale mohou se model od 

modelu výraznì lišit.

Další nadìjnou alternativou je techno-

logie elektroluminiscenèních diod neboli 

LED (Light Emiting Diode). Hlavní výho-

dou této technologie je její ekologiènost. 

LED žárovky neobsahují jedovatou rtu�, 

mají dlouhou životnost, nevadí jim èasté 

spínání a jejich výkon se v èase snižuje 

jen nepatrnì. Poøizovací ceny jsou sice 

nejvyšší z trojice dostupných technologií, 

na druhou stranu nabízí nejvyšší mìrný 

výkon – tedy pomìr mezi spotøebovanou 

energií a vyprodukovaným svìtlem. Z jed-

noho wattu dokážou vyrobit nejvíce lume-

nù (jednotka svìtelného toku).

Jejich nevýhoda je, stejnì jako u kom-

paktních záøivek, nižší vìrnost podání ba-

rev.

Poslední, klasickým žárovkám nej-

bližší technologií, jsou halogenové žá-

rovky. Fungují prakticky na stejném prin-

cipu jako klasické žárovky, díky použití 

halového prvku (napøíklad bromu nebo 

jodu) se jejich wolframové vlákno neod-

paøuje tak rychle jako u klasické žárovky.

Ve srovnání s LED dosahují v prùmìru 

až sedmkrát nižší úèinnosti, takže s vel-

LED žárovky a bodovky

Halogenové žárovky a bodovky

kou úsporou energie nepoèítejte. Jejich 

pøíkon se èasto pohybuje stejnì jako u 

klasických žárovek v desítkách wattù. Ji-

mi produkované svìtlo dosahuje para-

metrù srovnatelných s klasickou žárov-

kou a ze všech technologií nabízí témìø 

dokonalou vìrnost barev (index podání 

barev 100).

Dùležité informace o svìtelném zdroji 

by mìly být uvedeny pøímo na obalu. Pøi 

nákupu jsou pro spotøebitele jediným vo-

dítkem, podle kterého se mùže oriento-

vat. Zda odpovídají deklarované údaje 

skuteènosti, zjiš�uje náš nezávislý test, 

který porovnává také homogenitu vzor-

kù, tedy jestli dosahují všechny shod-

ných výkonù.

1. Pøíkon (W) / svìtelný tok (lm) – 

množství vyzaøovaného svìtla

2.  Teplota chromatiènosti (K) – barva 

svìtla

3.  Index barevného podání – jak vìro-

hodnì svìtelný zdroj zobrazuje barvy 

pøedmìtù

4.  Doba nábìhu (s) – za jak dlouho do-

sáhne svìtelný zdroj alespoò 60 % svì-

telného toku (výkonu)

5.  Možnost stmívání

6. Prùmìrná doba života (hodiny, 

roky) – doba, po jejímž uplynutí je ale-

spoò 50 % svìtelných zdrojù plnì funkè-

ních

7. Poèet spínacích cyklù – jak èasto 

lze svìtelný zdroj sepnout, než dojde k 

poruše

8. Obsah rtuti (mg) – údaj relevantní 

pouze u záøivek; u kvalitních by mìl být 

menší než 1,5 mg

9. Napìtí (V)

10. Typ a velikost patice

Zdroj: dTest

Co najdete na obalu
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