
V Havíøovì se 13. února konala pravidelná Rada SHO...

Jednalo se o “raciu” a hornických dùchodech
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Tati, ty máš opravdu velké štìstí!

Jo? Jak to?

No, nebudeš mi muset kupovat v záøí uèebnice

protože pøíští rok budu zase ve stejné tøídì...To, že je situace v OKD vážná, ukázalo i setkání pøedsedù základních 
odborových organizací pùsobících v OKD se zástupci vedení firmy pøed 
jednáním Rady SHO. Odboroví pøedáci sdìlili své pøipomínky k pøipravo-
vaným seznamùm propouštìných zamìstnancù.

Od 9 hodin pak probíhalo jednání Rady 
SHO dle pøipraveného programu. V úvodu 
pøedseda Jaromír Pytlík informoval o dosa-
vadních jednáních k hornickým dùchodùm 
a konstatoval, že významnou podporu vyjá-
døili primátoøi - z Karviné Jan Hanzel a To-
máš Macura z Ostravy. Pøitom pøedstavite-
lé strany ANO, dokonce i ÈSSD jakoby za-
pomnìli na své sliby podpory hornických 
dùchodù. Pøedseda Pytlík rovnìž pøednesl 
své další návrhy opatøení, která by mohla 

vést ke schválení zákona tak, jak to hornic-
ké odbory požadují. 

Další informace z jednání Rady OS 
PHGN v Praze pøinesl místopøedseda SHO 
Štefan Pintér a o stavu oblasti BOZP podal 
informaci svazový inspektor Vladimír Poto-
mák /k obìma tématùm uveøejòujeme èlán-
ky na jiném místì ZB/.

Do fáze pøíprav se dostal také Snìm 
SHO, který se uskuteèní 27. bøezna 2015 
ve Stonavì v Domì PZKO. Rada SHO v té-
to souvislosti schválila jako øídícího snìmu 
Štefana Pintéra a poèet 61 delegátù. Od-

souhlasila rovnìž program snìmu a hos-
podáøka Lenka Dulová informovala o èer-
pání rozpoètu SHO v roce 2014 a pøednes-
la návrh rozpoètu SHO pro rok 2015. Po-
slední pøipomínky a návrhy budou moci k je-
ho položkám sdìlit èlenové rady ještì na 
pravidelném zasedání pøed konáním snì-
mu v bøeznu. Pøítomní také schválili hosty, 
kteøí budou na snìm pozváni - vedení OKD 
vèele s Dalem Ekmarkem, vedení hornic-
kého svazu vèele s Janem Sáblem, poslan-

ci stran Parlamentu z regionu a pøedstavi-
telé kraje a vlády.

V prùbìhu jednání byl na místo místo-
pøedsedy SHO schválen  Jiøí Waloszek - 
pøedseda ze základní organizace Dùl ÈSA. 
Rada SHO rovnìž odsouhlasila své nega-
tivní stanovisko k pøipravovanému zámìru 
spojení pojiš�oven / Revírní bratrská po-
kladna, zdravotní pojiš�ovna a Èeská prù-
myslová zdravotní pojiš�ovna/ vzhledem k 
tomu, že ke klientùm RBP se øadí vìtšina 
zamìstnancù OKD a patøila vždy svým hos-
podaøením a výsledky k tìm nejlepším. 

Další pravidelná Rada SHO se bude ko-
nat 13. bøezna 2015.              redakce ZB

p Snímek èlenù Rady SHO z jejího jednání v Havíøovì...

Vážený pane premiére, pøíteli,

horniètí odboráøi z Moravskoslezského kraje 

mne požádali o podporu ve vìci stanovení nižší-

ho zákonného vìku odchodu do dùchodu u dnes 

aktivních horníkù, respektive možného øešení 

pøiznání výhod bez dnešní omezující hranice ak-

tivního fárání do konce roku 2008 a vyplácení pl-

ných dùchodù už pøi odchodu do pøedèasných 

dùchodù. Vše je podle mého názoru schùdné, 

možné a (to narážím pøedevším na zamítavý po-

stoj ministra financí) nemyslím si, že by nìjak 

omezovalo jiné pojištìnce v solidárním dùcho-

dovém systému.

Pøipomínková øízení k návrhu zákona z dílny 

Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR obsahu-

jící zákonný odchod do dùchodu u hlubinných 

horníkù o pìt let døíve, jakož i na další podobné 

návrhy, ale opakovanì narážela pøedevším na 

nesouhlas ministerstva financí. Ministr financí 

dopisem svého námìstka Jana Gregora z 23. 

ledna 2015 sdìlil odboráøùm Odborového svazu 

pracovníkù hornictví, geologie a naftového prù-

myslu, že obojí je nesystémové øešení a že mi-

nisterstvo na svých negativních stanoviscích mu-

sí trvat i nadále ...doslova píše: “dùsledky hospo-

daøení soukromých firem a jejich dopady do za-

mìstnanosti již nelze øešit specifickými pøístupy 

k jedné skupinì pojištìncù v rámci celého soli-

dárního dùchodového systému”. Ministerstvo od-

mítlo stejným dopisem také návrh vyplácet hor-

níkùm plné dùchody pøi odchodu do pøedèasné-

ho dùchodu, opìt s poukazem na nesolidárnost 

a údajnou diskriminaci ostatních skupin pojištìn-

cù v systému. Námìstek Gregor nastínil mož-

nost využívat ze strany zamìstnavatelù i za-

mìstnancù více dobrovolného pilíøe spoøení na 

dùchod. To ovšem není krok ze strany státu.

Vìøím, že vláda jako celek nyní pøihlédne k 

problému systémovì a s vìdomím toho, že fárat 

na šachtì je ze zdravotních dùvodù možné jen 

èást aktivního vìku a že i poté jsou horníci zne-

výhodnìni pøi hledání jiné práce. Domnívám se, 

že snížení vìkové hranice odchodu do dùchodu 

u této pracovní skupiny o pìt let je nanejvýš žá-

doucí a že i rozhodování vlády ke všem aspek-

tùm pøihlédne a žádost podpoøí.

V Karviné 6. února 2015

      Tomáš Hanzel, primátor mìsta Karviné

Nìkteøí zastupitelé horníky podpoøili...
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Rada OS PHGN jednala o hospodaøení a rozpoètu svazu...

Hospodaøení opìt v duchu úspor

Polští horníci vyhráli
Polští horníci souhlasili s ukonèením více než 

14 dní trvající stávky. Rozhodli se tak poté, co šéf 

polské uhelné spoleènosti Jastrzebska Spólka 

Weglowa (JSW) Jaroslaw Zagórowski oznámil, 

že odstoupí ze své z funkce. Právì tento krok si 

totiž asi 5400 horníkù kladlo za podmínku svého 

návratu do práce. V pøípadì dalšího trvání pro-

testu by kvùli každodenním ztrátám firmì hrozil 

bankrot. Zprávu pøinesl server ÈT24.cz.

"Stávkový výbor nám neoficiálnì oznámil, že 

naøídil protestujícím stávku ukonèit," uvedla 

mluvèí JSWKatarzyna Jablonská-Bajerová. Za-

górowski mìl podat rezignaci na schùzi správní 

rady, pokud stávkující horníci podepíší návrh do-

hody o ukonèení svých protestních akcí. Odchod 

šéfa JSW z funkce si horníci kladli jako podmín-

ku.

Stávka byla protestem proti propouštìní a 

podpoøit mìla požadavek lepších platových pod-

mínek. Zaèala 28. ledna a dennì stála jednu z 

nejvìtších evropských spoleèností 30 milionù 

zlotých (198,5 milionu Kè). K návratu do práce 

nepøimìlo stávkující horníky vyjednávání ani to, 

že soud protest oznaèil za nelegální.

Podnik JSW se už delší dobu potýká s klesají-

cími cenami uhlí a naopak s rostoucími náklady. 

Vše navíc komplikuje fakt, že se firmì stále nepo-

daøilo dohodnout se s odbory na podmínkách sni-

žování nákladù. Škrty jsou podle spoleènosti klí-

èové. Odbory tvrdí, že propouštìní je možné za-

bránit.

Horníci v dolech státní spoleènosti JSW, která 

má zhruba 26 tisíc zamìstnancù a je nejvìtším 

producentem koksovatelného uhlí v Evropské 

unii Jedním z požadavkù odboráøù bylo právì od-

stoupení šéfa JSW Jaroslawa Zagórowského, 

což byla podle odborù podmínka, aby se stav fir-

my mohl zlepšit. Vedení firmy naopak prosazuje 

tzv. ozdravný plán cestou úspor, škrtù zavírání 

provozù a propouštìní.                               red

Rada jednala o hospodaøení a pøípravì Snìmu a Sjezdu OS PHGN, o vý-
voji hospodaøení a nakládání s majetkem svazu, o návrhu rozpoètu na 
rok 2015, kolektivní smlouvì vyššího stupnì (KSVS), pøípravì Snìmu a 
Sjezdu svazu a situaci v èlenských organizacích. To byly hlavní body jed-
nání XII. Rady Odborového svazu PHGN v Domì odborových svazù v Pra-
ze.

Informace o hospodaøení podal pøedseda OS 

PHGN Jan Sábel.

První místopøedseda OS Jaromír Franta in-

formoval, že Rada podala Zamìstnavatelskému 

svazu dùlního a naftového prùmyslu-

Spoleèenstvo tìžaøù (ZSDNP) návrh, aby se v 

rámci uzavøené KSVS otevøela otázka navýšení 

mzdových tarifù v návaznosti na zvýšení mini-

mální mzdy. Zamìstnavatelský svaz první návrh 

odborù na zvýšení minimálních mzdových tarifù 

o 2,5 až 3 procenta odmítnul a pøedložil vlastní 

návrh, který je pro odbory nepøijatelný. J. Franta 

ujistil, že vyjednání bude pokraèovat, sejdou se 

tøíèlenné týmy z obou stran a budou hledat øeše-

ní. Pøedseda SZOO Ostrava Václav Sacha pøi té-

to pøíležitosti navrhnul vedení svazu požádat mi-

nisterstvo práce a sociálních vìcí, aby odvìtvo-

vá smlouva platila pro všechny formy v odvìtví 

PHGN, jako je tomu napøíklad u Odborového sva-

zu Stavba. Návrh byl pøijat. 

V dalším bodì se Rada shodla na tom, že se 

IV. Snìm uskuteèní ve dnech 9. a 10. dubna v 

hornickém hotelu Harmonie v Luhaèovicích. Ra-

da svazu rovnìž zahájila pøípravy na VIII. Sjezd 

OS PHGN a urèila termín jeho konání na 11. a 

12. bøezna 2016 v odboráøském hotelu Olšanka 

v Praze.

Následovala výmìna informací èlenù Rady o 

situaci v èlenských organizacích. Obecnì øeèe-

no, situace není nikde pøíliš optimistická, nìkde 

pøímo krizová. Napøíklad pøedseda SOO Soko-

lovské uhelné (SU) Jan Smolka informoval, že 

ekonomika a hospodaøení akciové spoleènosti 

je zatíženo nevýhodnì uzavøenou smlouvou s 

energetickým gigantem ÈZ o cenì uhlí a jeho do-

dávkách pro Elektrárnu Tisová. Firmì vzniká roè-

ní ztráta 300 milionù korun. Když se k tomu pøi-

poète pokles cen elektrické energie, poplatky za 

emise a další negativní vlivy, tak hrozí, že nejvìt-

ší zamìstnavatel v Karlovarském kraji bude nu-

cen zrušit zpracovatelskou èást firmy a propustit 

až 1300 lidí. Proto odbory SU pøi kolektivním vy-

jednávání pøistoupili na nižší rùst mezd výmìnou 

za zachování zamìstnanosti.

Pøedseda SOO CCG Most Jaromír Franta pøi-

blížil široce medializované události kolem prolo-

mení územních limitù v Severní energetické a o 

problémech Lomu Vršany s další tìžbou uhlí, kte-

ré zpùsobilo ekologické hnutí Koøeny, když poda-

lo stížnost a v podstatì zastavilo všechny projek-

ty na pokraèování tìžby. Hlavní vyjednavaè ko-

lektivních smluv a místopøedseda SOO CCG 

Most Arnošt Ševèík informoval, že i pøes všech-

ny tìžkosti, kterými skupina prochází, se odbo-

ráøùm podaøilo vyjednat velice slušné mzdové 

nárùsty pro jednotlivé firmy skupiny na další tøi 

roky. Napøíklad v Severní energetické vzrostou 

mzdové tarify v letošním roce o 5 procent, v roce 

2016 o 4 a posledním roce platnosti kolektivní 

smlouvy o 3 procenta. Podobný rùst mezd bude 

probíhat i ve Vršanské uhelné. 

Pøedseda Sdružení hornických odborù OKD 

Ostrava a místopøedseda OS PHGN Jaromír Pyt-

lík øekl, že letošní rok bude pro dùlní spoleènost 

OKD Ostrava a její zamìstnance kritický. Nej-

vìtší zamìstnavatel v Moravskoslezském kraji 

propustil v loòském roce kolem 800 zamìstnan-

cù. Podobnì tomu bude i letos, kdy dojde k další-

mu snížení tìžby a stavu zamìstnancù. To se do-

tkne i pracovníkù dodavatelských firem, kteøí 

jsou pøevážnì z Polska a Slovenska. 

Pøedseda OS PHGN Jan Sábel v závìru in-

formoval Radu o jednáních, které vede svaz s mi-

nistry, pøedsedy vládních politických stran a po-

slanci. Pøipomnìl, že koalièní politické strany 

pøed volbami mnohé naslibovaly, ale nyní se ke 

svým slibùm nehlásí a nìkteøí dokonce úplnì ob-

rátili a otevøenì vystupují v neprospìch celého 

odvìtví. To platí zejména o pøedsedovi hnutí 

ANO a ministru financí Andreji Babišovi, který ješ-

tì v létì odboráøùm sliboval, že horníky podpoøí 

a nyní veøejnì tvrdí, že tato zemì uhlí nepotøebu-

je. Zøejmì chce, aby uhlí v teplárnách nahradila 

biomasa, kterou produkují jeho firmy. Podobnì 

se zachoval pøedseda ÈSSD a pøedseda vlády 

Bohuslav Sobotka, který rovnìž pøed volbami 

ujiš�oval horníky podporou odvìtví a nyní veøej-

nì vystupuje proti prolomení limitù. Podle Sábe-

la vláda ustupuje tlaku rùzných ekologických, zá-

jmových a lobbistických uskupení, které chtìjí 

na úkor uhlí prosadit zelený byznys. A vláda má 

strach otevøenì øíct, že tato zemì uhlí potøebuje, 

a že pokud nedojde k prolomení limitù, bude v 

dalším období teplárenství chybìt 3,5 milionù 

tun, které bude tøeba nahradit jeho dovozem ne-

bo drahým plynem.                                     (pek)

p Èlenové našeho sdružení pøi jednání Rady OS PHGN v Praze...



Závodní inspektoøi zasedali na Dole ÈSM

Senioøi hodnotili
opìt svou èinnost

V OKD bìží od roku 2014
program “Nová šichta”

V areálu lokality ÈSM Sever Dùlního závodu 2 se tentokrát konala další 
z pravidelných porad závodních inspektorù bezpeènosti práce.  Pøítom-
né pøivítal pøedseda místní odborové organizace Štefan Pintér a pak již 
probíhalo jednání dle programu, který pøipravil svazový inspektor Vladi-
mír Potomák.

Na øadu pøišli nejdøíve aktuální události, které 

mají vliv na provoz OKD - setkání odborù s vede-

ním NWR,  propuštìní zamìstnancù v souvis-

losti s restrukturalizací. Hovoøilo se rovnìž o jed-

náních odborù s vládou o hornických dùchodech 

a o jejich negativních výsledcích. Probìhla také 

informace o zasedání Rady OS PHGN.

Dalším bodem porady bylo hodnocení pra-

covní úrazovosti a klíèových ukazatelù BOZP za 

rok 2014 a v lednu 2015, které pøednesl svazový 

inspektor Vladimír Potomák. V minulém roce by-

lo registrováno 213 pracovních úrazù /z toho 8 

smrtelných/s úrazovou èetností 8,23 a závaž-

ností 8,31. Bylo zaznamenáno 71 geomechanic-

kých jevù s vyšší energií a 126 chorob z povolání 

/z toho 89 vlivem prachu/. V režimu 2 a více mik-

roklimatických pøestávek bylo vedeno 40 praco-

viš�. Ke zdrojùm jako obvykle patøila manipulace 

s materiálem,s  bøemeny a pád horniny nebo po-

škozených pracovníkù. K hlavním pøíèinám pat-

øilo porušení pøedpisù a technologických postu-

pù. Objevilo se rovnìž mnoho nevolností pra-

covníkù,  a proto bylo staveno, že v tìchto pøípa-

dech bude provedeno mìøení mikroklimatických 

parametrù na pøedmìtných pracovištích.

Inspektor Potomák dále seznámil pøítomné s 

prvním letošním smrtelným úrazem, kdy byl v po-

rubu è. 139 806 na lokalitì Lazy Dùlního závodu 

1 Karviná pøi opravì hydraulického rozvodu za-

mìstnanec pøitlaèen soupravou hydraulických 

krytù dobývacího kombajnu a utrpìl pøitom smr-

telná poranìní hlavy. Dalším tématem jednání 

byly pøipomínky ke kategorizaci prací (možnost 

tisku zaøazení zamìstnance v kategorii rizik na 

výplatním sáèku vèetnì nápoètu NPE za uplynu-

lý mìsíc a dosud a konto, na nìmž je zamìstna-

nec cechován) -  bylo projednáno u ekonomicko-

personálního øeditele Jana Juráška. Bude zvá-

žena možnost informování zamìstnancù o rizi-

cích prostøednictvím „kiosku“ na útržcích, které 

jsou dosud jen k nahlédnutí u protiprašných tech-

nikù – informace probìhne do 14 dnù. 

Inspektor Potomák informoval také o bezpeè-

nostním aktivu SAFETY a možnostech zlepšení 

stavu BOZP, jak o nìm hovoøil provozní øeditel 

Pavel Hadrava. 

V závìru Vladimír Potomák hodnotil fárání Vý-

boru pro BOZP na Dole ÈSM Jih a podal infor-

maci o pøipravovaných akcích v nejbližší bu-

doucnosti.                                       redakce ZB

Program Nová šichta je urèen pro odcházející 
zamìstnance OKD, kteøí se aktivnì zajímají o 
svou budoucnost a chtìjí i nadále zabezpeèit se-
be a svou rodinu. „Øada pracovníkù, pro které bo-
hužel kvùli padajícím cenám uhlí a oèekávané-
mu snížení objemu tìžby v dalším období nemá-
me uplatnìní, je velmi šikovných a pracovitých. 
Chceme jim nyní podat pomocnou ruku a po-
skytnout informace a zázemí, aby se mohli roz-
hodnout o své další budoucnosti,“ uvedl výkonný 
øeditel OKD Dale Ekmark.

„Spoleènost OKD se chce nadále chovat jako 
odpovìdná firma a v rámci Nové šichty dokázat, 
že havíøi umí víc než tìžit uhlí,“ dodává mana-
žerka programu Lucie Vávrová. Ten podle ní bu-
de stát na dvou základních pilíøích – S nadací za 
prací a Podpora podnikání.

Hlavním zámìrem pilíøe S Nadací za prací je 
nabídnout odcházejícím lidem pomoc pøi hledá-
ní nového zamìstnání. Skrze sérii školení, se-
psání životopisu, pøípravné pracovní pohovory, 
rekvalifikaèní kurzy a sociálnì-psychologické po-
radenství budou profesionálové z Nadace OKD 
pomáhat zamìstnancùm nalézt na trhu práce no-
vé pøíležitosti. „Zároveò budeme ve spolupráci s 
Úøadem práce ÈR nebo Svazem prùmyslu a do-
pravy ÈR monitorovat potøeby ostatních firem v 

regionu a snažit se propojit nabídku s po-
ptávkou,“ øíká manažerka programu S na-
dací za prací Michaela Kühtreiberová. A do-
dává, že právì navazování kontaktù s 
ostatními zamìstnavateli v regionu, kteøí 
mají zájem o spolehlivé, schopné a proško-
lené zamìstnance, vìnuje celý tým velkou 
èást svého úsilí. Zdroj: OKD.cz

V „Domeèku“ v Horní Suché se 18.února 
konala Valná hromada seniorù OKD za 
úèasti 50 delegátù a 10 hostù , mezi které 
patøili mluvèí OKD Marek Síbrt, Karolína 
Drozdová za Nadaci OKD, pøedseda OS 
PHGN Jan Sábel, místopøedseda SHO Jiøí 
Waloszek, za Radu seniorù Jindøich Pospí-
šil a starosta Jan Lipner za Horní Suchou.

Celá akce byla zahájena hornickou 
hymnou „ Hornický stav budiž velebený“ a 
potom už øídící akce Milan Machálek ne-
chal schválit potøebné komise. Hlavním bo-
dem jednání pak byla zpráva o èinnosti, kte-
rou pøednesl pøedseda Koordinaèního vý-
boru dùchodcù OKD /KVD/ Karel Bajtek. 
Ten struènì vyhodnotil minulý rok jako tro-
chu pøíznivìjší vzhledem k nápravì nìkte-
rých "opatøení" Neèasovy vlády - od valori-
zace dùchodù pøes zrušení poplatkù ve 
zdravotnictví až po vrácení penìz souvise-
jících s danìmi pracujících seniorù. Kladnì 
vyhodnotil èinnost Koordinaèního výboru 
dùchodcù OKD, který se schází každý mì-
síc a zve na svá zasedání poslance a zá-
stupce mìst a obcí, aby se dozvìdìli o pro-
blémech seniorù. Vztahy s OKD a Nadací 
OKD jsou na dobré úrovni, zvláštì, když klu-
by dùchodci obdrželi od nadace finanèní 
podporu na svou èinnost, za což jim pøed-
seda Bajtek podìkoval. Jako výbornou hod-
notil spolupráci s hornickým svazem a s 
SHO, které finanènì i odbornì pomáhá pøi 
èinnosti KVD. Na republikové úrovni je to 
pak ADO a Rada seniorù, které bojují za 
oprávnìné zájmy seniorù. 

V následné diskusi nejprve vystoupila 
Karolína Drozdová, která pøislíbila, že Na-
dace OKD opìt finanènì pøispìje na èin-
nost klubù dùchodcù OKD. Marek Síbrt in-
formoval o souèasné složité situaci OKD a 
Jan Sábel  hovoøil o hornických dùcho-
dech, které se zatím nedaøí prosadit pøes 
spoustu akcí a jednání s pøedstaviteli vlády 
a poslanci, které v této souvislosti odbory 
organizují. Nakonec vystoupil za èeské dù-
chodce a Radu seniorù Jindøich Pospíšil, 
který podpoøil snahu seniorù obhájit své po-
žadavky a zájmy.

Valná hromada pak byla ukonèena vol-
bou nového KVD s tím, že pøedsedou toho-
to orgánu bude nadále Karel Bajtek.      red

p Pøedsednický stùl valné hromady...

p Snímek z porady ZIBP na Dole ÈSM - zleva Monika Nìmcová, Aleš Štìtka a Petr Vavroš...
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Horniètí odboráøi jednali na Lazech s místopøedsedou vlády Pavlem Bìlobrádkem...

Odbory bojují o hornické dùchody
Na lokalitì Lazy Dùlního závodu 1 Karviná došlo 19. února v odpoled-

ních hodinách k setkání odboráøù /pøedseda OS PHGN Jan Sábel, pøed-
seda SHO Jaromír Pytlík a místopøedseda SHO Štefan Pintér/ s místo-
pøedsedou vlády Pavlem Bìlobrádkem (KDÚ-ÈSL) a senátorem Jiøím 
Carbolem (KDÚ-ÈSL). 

Jednání se úèastnili rovnìž zástupci ve-

dení OKD, a.s. ekonomicko-personální øe-

ditel Jan Jurášek, provozní øeditel Pavel 

Hadrava, finanèní øeditelka Jarmila Ivánko-

vá a tiskový mluvèí OKD Marek Síbrt. Se-

tkání mìlo jediný cíl - objasnit souèasnou 

situaci v OKD a lobbovat za hornické dù-

p Snímek z odpolední tiskové konference - zleva Jiøí Carbol, Jaromír Pytlík, Jan Sábel, Pavel 
Bìlobrádek a Marek Síbrt...

pJan Sábel a Jaromír Pytlík pøi rozhovoru s 
Pavlem Bìlobrádkem po tiskové konferenci...

chody. Zástupci OKD k tomu poskytli kon-

krétní materiály týkající se vìkové struktury 

zamìstnancù a dalších parametrù souvi-

sejících s personální politikou firmy.

Po tomto zhruba hodinovém jednání se 

uskuteènila tisková konference, na které ja-

ko první promluvil pøedseda OS PHGN Jan 

Sábel , jenž nejdøíve podìkoval místopøed-

sedovi vlády za jeho ochotu jednat a pak po-

psal okolnosti schválení vládního naøízení 

è. 363/2009 Sb., které definovalo podmín-

ky za jakých mohou horníci fárající pøed 

rokem 1993 odcházet døíve. Paradoxem je, 

že tento legislativní akt pøedcházelo fárání 

ministra Petra Neèase a dokument nako-

nec schválila Topolánkova vláda.V souèas-

né dobì šlo jen o to prodloužit platnost toho-

to naøízení /zrušení èasových limitù 2008 a 

2018/ a vláda to zatím odložila, což hornic-

ké odbory pøekvapilo. Slova pøedsedy sva-

zu podpoøil i pøedseda SHO Jaromír Pytlík, 

který pøednesl další argumenty - nároèné 

pracovní podmínky v dole, minimální výho-

dy horníkù ve srovnání se státy EU, vìková 

struktura a možnosti zamìstnávání horní-

kù po desítkách let praxe. 

K tomuto tématu pøislíbil místopøedseda 

Bìlohrádek na dotaz redaktorky Èeské tele-

vize podporu. Horší je to s návrhem nového 

dùchodového zákona, který by podobné 

podmínky pøiznal i horníkùm, kteøí zaèali fá-

rat do dolu po roce 1992. 

V této otázce podpory odpovìdìl místo-

pøedseda vyhýbavì a neurèitì s tím, že roz-

hodnutí musí být "systémové" a musí zahr-

novat i øešení regionu v oblasti nových pra-

covních míst, životního prostøedí a sociál-

ního klimatu. Ještì horší byla již v minulos-

ti.reakce nìkterých èlenù strany ANO a je-

jich ministra financí Andreje Babiše, který 

sice nejprve podporu požadavkùm horníkù 

uvedených v rámci návrhu zákona pøislíbil 

a pozdìji slovo nedodržel. 

Na to odboráøi odpovìdìli, že není mož-

né, aby nìkdo v 65 letech pracoval v dole. 

"Navíc dùchodce s hornickým dùchodem 

je pro stát v nákladech levnìjší než neza-

mìstnaný, který roènì stojí kolem 250 tisíc 

korun. A� si to pan ministr Babiš spoèítá", 

dodal rozhodnì pøedseda Jan Sábel.

Celá tisková konference pak skonèila díl-

èími rozhovory jejích úèastníkù.            red

Nìkteré zdravotní dùvody pro døívìjší 
odchod horníkù do starobního dùchodu

Jako hlavní dùvod je skuteènost, že prùmìr-
ná délka života horníka je 61,4 let, což je o 5,8 let 
ménì než je celostátní prùmìr.  

Kvalita života po odpracování 20 let v dole je 
znaènì omezena, jak dokazuje závìreèná zprá-
va studie KHS Ostrava z let 1991-1993 a z roku 
1995. Dále lze uvést:

 a) dýchací potíže a výrazný pokles všech uka-
zatelù funkce plic.

 b) výrazné zhoršením fyzické zdatnosti.
Proti stejné skupinì zamìstnancù z jiných od-

vìtví v tomto regionu je fyzická zdatnost na úrov-
ni 55-60%.

 c) vysoký poèet nemocí z povolání.
Na zamìstnance v hlubinných dolech pùso-

bí celá øada rizikových faktorù pøekraèující po-
volené limity, mnohé z nich pùsobí soubìžnì, 
což jejich rizikovost ještì zvyšuje, zejména:

- prach,
- hluk,
- mikroklimatické podmínky,
- fyzická zátìž,
- vibrace,
- pracovní polohy,
- choroby z povolání v OKD, a.s.
Vysoký poèet chorob z povolání od roku 

2005 do 2014 
d) vysoký poèet obecných onemocnìní
 Za období 2010 – 2014 ztratilo zdravotní zpù-

sobilost k výkonu práce témìø 800 zamìstnan-
cù, 

e) mikroklimatické podmínky
Prùmìrná hloubka dobývání se od 90. let zvý-

šila z cca 750 m na dnešních cca 1050 m, s ná-
rùstem teploty horninového masívu. Ta dnes do-
sahuje až 50°C a zvyšuje teplotu na nìkterých 
pracovištích až na 36°C, místnì i 38°C. Vlhkost 
vzduchu se pohybuje kolem 65-80 % nìkde    i 
90 % .
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