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Je stav OKD opravdu tak vážný?
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Jsme teprve na 
začátku krize?

Rekordní pokles HDP nevěští nic dobrého...

Před pár minutami zveřejnil Český statistický úřad s napětím očekávaná 

data o vývoji hrubého domácího produktu za první čtvrtletí. Kdo očekával, že 

už se česká ekonomika usazuje na dně recese a hodlá mířit vzhůru, je na 

omylu. Zjištění, že srovnatelný objem HDP byl oproti 4. čtvrtletí 2012 nižší    

o 0,8 % a ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím dokonce o 1,9 %, může být pře-

kvapením jen pro toho, kdo nechce vnímat důsledky přehnané fiskální re-

strikce současné vlády, a především jejího ministra financí. 

Ten celou hospodářskou a finanční politiku zredukoval na jediný cíl – zhru-

ba „jen“ stomiliardový schodek státního rozpočtu, a tomu obětoval naprosto 

všechno: ekonomický výkon, nezvládnutý růst nezaměstnanosti a drastické 

škrty veřejných výdajů. 

Nejvíce na to doplácejí domácnosti, zvláště ty s nižšími a středními příjmy, 

kterým se jejich reálná kupní síla snižuje, zatímco dluhy a dluhová služba 

včetně počtu exekucí a osobních bankrotů rostou. Zdevastovaný je i celý sek-

tor stavebnictví a investiční výstavby vůbec, který se co do objemu výkonů 

vrací na začátek minulého desetiletí. Přestala fungovat i poslední záchranná 

brzda – zahraniční obchod, který až dosud tlumil hluboký pokles domácí po-

ptávky.

ČMKOS již celý minulý i letošní rok na tripartitě varovala vládu před návra-

tem dalšího kola krize. Vyzývala ji k přijetí okamžitých prorůstových opatření 

a v několika krocích předložila i své analýzy, prognózy a doporučení. Všech-

no úsilí bylo však marné. Přitom varovné signály hovořící o dalším poklesu 

české ekonomiky v roce 2013 byly patrny již na podzim minulého roku. Tehdy 

ČMKOS odhadla pokles ekonomiky pro rok 2013 v rozsahu 1,5 % a byla za to 

málem odsouzena za šíření poplašné zprávy. Jak ale ukazují současná data, 

nemusí na tomto svém odhadu (na rozdíl od jiných institucí) nic měnit.  

ČMKOS je nucena důrazně konstatovat, že opět jako při krizi v roce 

2008–2009 se promarnilo a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smys-

luplných protikrizových opatření. Údaje za první čtvrtletí 2013 totiž jasně sig-

nalizují, že krize prvotně způsobená přehnanou restrikcí vlády se vlivem vněj-

ších faktorů dále prohlubuje a že jsme fakticky teprve na jejím začátku.   

V Praze dne 15. 5. 2013

Ne, Vašíku, to není výsledek ekonomické transformace

našeho státu. To je nudistická pláž...

V Havířově se 14. června konalo pravidelné zasedání Rady 
SHO. Jeho hlavním bodem bylo kolektivní vyjednávání a situ-
ace v OKD.

Přítomní členové rady rozebrali 
daný stav věcí, na které mělo vliv ta-
ké předcházející setkání manage-
mentu OKD a NWR (v Ostravě      
12. 6. 2013) s odbory. Z místy bouřli-
vé diskuse pak vyplynuly tyto závě-
ry:

- trvat na ustanovení KSVS ohled-
ně reálných mezd,

- jednoznačně trvat na „Dodatku  
č. 12“ ke KS OKD, a.s. a na závaz-
cích plynoucích z KS OKD a.s. 2012,

- i nadále vyjednávat v celé skupi-
ně vyjednavačů,

- předložit upravený návrh na KS 
2013-2017 se zapracováním 22 ná-
sobků přídavku na dovolenou a Vá-
noce do tarifů, připravit návrh na zby-
lý 8 násobek ve vazbě na zisk,

- požádat o vyjednávání ve 25. týd-
nu,

- v případě, že vyjednávání nebu-

de mít rychlé a reálné pokračování,  
postupovat v souladu se zákonem,

- po konzultaci nových návrhů v 
SHO svolat jednání se všemi odbo-
rovým orgány působícími v       
OKD, a.s. ještě před vyjednáváním. 

V souvislosti s opatřeními vedení 
OKD a chystanými organizačními 
změnami Rada SHO projednala 
předložené materiály. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o 
ztrátu přibližně 300 pracovních míst, 
vysvětlila přítomným právní souvis-
losti hromadného propouštění odbo-
rová právnička JUDr.M.Piekarzová, 
včetně dotazů k uvedené problema-
tice. 

V dalším průběhu jednání zazněly 
informace z oblasti BOZP, které při-
nesli SIBP Ing.I.Kavka a Ing.V.Poto-
mák. Markantní je hlavně úbytek pra-
covních úrazů, když za 1. kvartál by-

lo zaznamenáno 58 pracovních úra-
zů (vloni 91) s úrazovou četností 
5,67. Hovořili rovněž o metodických 
pokynech k pracovní náplni ZIBP a k 
postupu při zjištění alkoholu u za-
městnance při hodnotě nad 1 ‰. 

Jednání se rovněž zúčastnil před-
seda OS PHGN Bc.J.Sábel, který ho-
vořil o přípravě prodeje odborového 
majetku – hotel Luha v Luhačovi-
cích. Zmínil se také o přípravě Sjez-
du ČMKOS, který se bude konat 
příští rok v Praze. V souvislosti s par-
lamentními volbami informoval o na-
šich prioritách, které hornický svaz 
připravil s cílem použít je pro lobbo-
vání s politickými stranami. 

Předseda Pytlík informoval pří-
tomné o zjištěných faktech k mož-
nosti řešení umístění pracoviště 
SHO (pracovní úřad zabere dosa-
vadní prostory pro poskytování soci-
álních služeb) – záležitost se zatím 
časově posouvá o dva měsíce.

Příští jednání Rady SHO se usku-
teční 12. července v Havířově.    red

 Předseda SHO Ing.J.Pytlík byl před 14 dny zvolen do DR OKD...pokračování na str.č.2

Zhruba před 14 dny se v Ostravě uskutečnilo setkání vrcho-
lového managementu OKD a NWR v čele s jeho předsedou 
představenstva Garethem Pennym a odborů působících        
v OKD. Položil jsem proto několik otázek předsedovi SHO        
Ing.J.Pytlíkovi.

Co vám předseda představen-
stva vlastně řekl?

V prvé řadě nás upozornil, že se 
nejedná o vyjednávání a že nám při-
šel pouze sdělit informace o firmě a 
o tom, jak chtějí dále postupovat. 

Seznámil nás s ekonomickou situ-
ací OKD hlavně ve vztahu k prodeji 
uhlí a jeho cenám.  Rovněž provedl 

srovnání nákladů na těžbu uhlí v ce-
lém světě.

Poté nám řekl záměry společnos-
ti, které rozdělil do tří bodů:

1) Nový podnikatelský záměr- ře-
šení nákladů na těžbu, nákladů na ří-
zení společnosti, možný prodej loka-
lit atd. 

2) Nový způsob odměňování- po-

díl na zisku pro horníky, nová kolek-
tivní smlouva na roky 2014-2018. 

3) Selektivní těžba – zvýšení těž-
by koksovatelného uhlí. 

Hovořilo se také o dluzích, které 
OKD respektive NWR má?

Uhelné společnosti (včetně OKD) 
zbytečně hodně investovaly a nikdo 
nepočítal s takovým vývojem cen 
uhlí. Pro nás je zarážející a nepo-
chopitelné, že nebyly vytvořeny re-
zervy na krizové situace.   

p Snímek ze zasedání Rady SHO - zleva Bc.J.Sábel, R.Palička, Ing.L.Procházka, T.Gulčík a Z.Stronček...
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pokračování ze str.č.1

Je stav OKD opravdu tak vážný?

Pád cen uhlí přibližuje
hornictví ke katastrofě

Průměrná mzda v ČR
v prvním čtvrtletí klesla

Prezident Zeman se 
zúčastnil tripartity

Předseda SHO se stal
členem Dozorčí rady OKD

Jak odpověděli odboráři na sdě-
lené skutečnosti?

Namítali jsme, že výdělky v hor-
nictví jsou nízké a nedovedeme si 
představit, že by se snižovaly ob-
dobně jako v roce 2009. Nebráníme 
se podílu na zisku pro horníky, 
ovšem základem jsou pro nás sou-
časné mzdové nároky. Rovněž jsme 
nesouhlasili s tím, že máme srovna-
telné výdělky v regionu. Hornictví si 
dovolím tvrdit nelze srovnat s jiným 
odvětvím!

Jakou má uvedená realita vliv 
na kolektivní vyjednávání, když 
se ještě nedávno hovořilo o blíží-
cím se podepsání kolektivní 
smlouvy?

Má to pro nás velmi negativní do-
pad. Zaměstnavatel oznámil, že 
chce připravit do konce července úpl-
ně novou kolektivní smlouvu pro 
roky 2014-2018. Za dané situace s 

tím nesouhlasíme a chceme zkusit 
ještě jedno vyjednávání, na které si 
připravíme nové návrhy na řešení 
mezd. Proto jsme požádali o obno-
vení jednání. Další kolo se uskuteční 
dne 28. 6. 2013 na OKD. Pokud ne-
bude toto jednání konstruktivní, bu-
deme muset zvolit jiný postup. 

Kolektivní smlouvu vyjednáváme 
od září loňského roku. Jednání jsou 
zdlouhavá a vyjednavači jsou pod 
obrovským psychickým tlakem. Tak 
už se dál jednat nedá. Samozřejmě, 
že i zaměstnanci jsou nervózní a ve 
velké nejistotě. To se jistě musí odra-
zit i v práci.  Lidé potřebují slušnou 
mzdu a jistou práce. 

Co můžeš říci o dalším postupu 
odborů?

Zatím jen to, že budeme postupo-
vat v souladu se zákonem. Na závěr 
bych chtěl vysvětlit okolnosti mého 
posledního rozhovoru, který jsem po-
skytl České televizi, a který mnohým 
odborovým kolegům nepřidal na kli-
du. Toto natáčení bylo hned po jed-

nání s panem Garethem Pennym a 
bylo vidět, že jsem z celé této situace 
velmi překvapen. Komentoval jsem 
ale jen to, co nám bylo sděleno a ne-
zmiňoval jsem se o našich názorech 
a postupech. Ty bychom rádi konzul-
tovali se zaměstnanci OKD na pora-
dách apod.

Nicméně boj o mzdy a pracovní 
místa nadále pokračuje a my bude-
me naši odborovou základnu o dal-
ším postupu informovat hlavně pro-
střednictvím předsedů ZO.  

Díky za rozhovor. 

Komentář k současné situaci

Není poslanec jako poslanec

Vážení kolegové,

Dovolte mi malý komentář k pátečnímu jednání odborových organizací s 

vedením OKD.

Mrzí mě a nerozumím některým zaměstnancům OKD, kteří si myslí,  že od-

bory potápějí svými oprávněnými požadavky naši firmu. Každé jednání je o 

kompromisech a hledání společného východiska. Neexistuje tu vítěz a pora-

žený.

Právě páteční jednání bylo velice náročné a domnívám se, že obě strany 

se snaží o to samé, a sice pomoci naší firmě v této složité době. Myslím si, že 

jak odboráři, tak management si vysvětlili svoje postoje a domluvili se na při-

jatelném kompromisu:

1) Poskytli zaměstnavateli časový prostor, který nepochybně potřebuje k 

vyřešení a stabilizaci ekonomické situace firmy.

2) Pomohli mu i ekonomicky tím, že k vyplacení záloh příspěvků na dovo-

lenou dojde, ale až 3. 7. 2013. Je třeba vědět, že toto opatření bude mít za ná-

sledek pokles průměrných výdělků. Dopady jsou jasné, protože většina za-

městnanců bude v letním období čerpat minimálně 14 dní svoji dovolené, tak 

tento pokles pocítí docela razantně.

Další dopad pocítíme při vyplácení různých příplatků vyplývajících z ko-

lektivní smlouvy (příplatek za přesčas, práce ve svátek, práce v sobotu a ne-

děli).

Na druhé straně přinese toto opatření firmě nezanedbatelnou úsporu 1,5 

až 2 % finančních prostředků určených na mzdy.

Zcela jasný závěr- odbory udělaly vstřícný krok a pomáhají firmě překonat 

toto krizové období.

Já osobně jsem spokojen s výsledkem jednání. Pokles mezd,  který přijde 

a pocítíme ho už 15.8.2013,  beru jako pomoc firmě, která mě živí téměř 30  

let. Pevně věřím, že tento náš pozitivní přístup firma ocení a všichni pocítíme 

na svých mzdách, až bude OKD opět ekonomicky prosperující firmou.

Bude úkolem odborových organizací, aby každé další jednání bylo příno-

sem pro nás všechny.

                                       Petr Kreuzmann,  důlní elektrikář Důl Paskov

Hranice mezi prodejní a náklado-

vou cenou uhlí podle polského ser-

veru wnp.pl kolísá kolem 40 grošů 

(přibližně 2,5 koruny). To je balanco-

vání na tenkém ledě a pád může být 

nesmírně bolestný. 

Podle názoru místopředsedy pol-

ského hornického svazu ZZG        

W. Czerkawského bude mít import 

uhlí ze světa stále závažnější vliv na 

polské producenty, protože snížit ce-

ny této suroviny již nelze. Všichni vě-

dí, že v minulých letech rozhodovaly 

o dobrých výsledcích polských těža-

řů jen a jen vysoké ceny uhlí na svě-

tovém trhu. Nyní je trend obrácený. 

Cena tuny energetického uhlí v ARA 

/přístavy Amsterdam, Rotterdam a 

Antverpy/ je pod úrovní 80 dolarů. V 

případě koksovatelného uhlí, po-

třebného pro výrobu oceli, se situa-

ce rovněž zhoršuje. Místo předpo-

kládané stabilizace cen podle analy-

tiků se objevuje jejich pokles. V le-

tošním dubnu obchodní cena ka-

menného uhlí celkem (energetické a 

koksovatelné uhlí dohromady) do-

sáhla 297,7 polských zlotých. 

Například Katowicki Holding Wę-

glowy deklaruje, že jeho prioritou je 

za rok 2013 dosáhnout alespoň mini-

málního zisku. Další pokles cen by 

ale jeho plány zhatil. Lépe je tom 

Jastrzębska Spółka Węglowa /těží 

80 % koksovatelného uhlí/. Ta měla 

za 1. kvartál hrubý zisk 142 mln zlo-

tých, příjmy z prodeje 2,18 mld. zlo-

tých a EBITDA byla 491 mln zlotých. 

Neví se ale, zda i další čtvrtletí přine-

sou obdobné výsledky. Zdroj: wnp.pl

p Jubilanti z výboru - zleva na snímku Milan Machálek, Karel Mendl...

O tom, že ne každý poslanec má blízko ke svým voličům, se 
přesvědčili členové Koordinačního výboru důchodců OKD 
(KVD) na své schůzi 10. června v Havířově.

Hodinu před konáním schůze, na 

kterou byl pozván, poslanec a sta-

rosta obce Čeladná P.Lukša zavolal, 

že se nedostaví. A to se stalo již něko-

likrát.

Potěšitelnou zprávou pro důchod-

covské kluby, jejichž mateřské šach-

ty již neexistují, bylo sdělení předse-

dy KVD K.Bajtka, že opět byla s Na-

dací OKD podepsána „Darovací 

smlouva“ , která zahrnuje finanční 

pomoc pro činnost klubů. Proto před-

seda Bajtek vyjádřil vděčnost před-

sedovi nadace Ing.J.Suchánkovi za 

jeho přístup k seniorům. Obdobně 

hovořil i o předsedovi SHO             

Ing.J.Pytlíkovi. Dobrou zprávou je ta-

ké fakt, že v platnosti zůstává rovněž 

deputátní příspěvek z OKD, i když je 

v současné době zdaněný.

Gratulaci k narozeninám pak od 

předsedy a dalších členů výborů ob-

drželi k narozeninám K.Mendl a     

M.Machálek. Dále M.Kočenda ozná-

mil, že od podzimu dojde k přemístě-

ní provozu generálního ředitelství 

OKD ve známé budově na Prokešo-

vě náměstí v Ostravě na Důl Darkov, 

což ušetří společnosti nemalé pení-

ze za pronájem. Dojde přitom také 

ke snížení počtu pracovních míst.

Příjemným prožitkem se stalo se-

tkání s poslankyní Parlamentu ČR 

za KSČM PaeDr.M.Halíkovou, která 

se uvedla slovy: „Vážení přátelé, 

jsem nesmírně ráda, že jsem mezi 

vámi. Jste starší a obyčejní lidé a me-

zi takovými se cítím nejlíp. Vidím me-

zi vámi i několik svých osobních přá-

tel,“ řekla a pokračovala: „Jestli dovo-

líte, tak při svém vystoupení zůstanu 

stát.“ Při své skromnosti zapomněla 

dodat, že i sňatky svých bývalých ža-

ček a žáků jako oddávající řešila ve 

stoje. Dále pak velmi otevřeně hovo-

řila o složitých jednáních v Parla-

mentu, kde koaliční poslanci nehod-

notí návrhy zákonů podle jejich pří-

nosu a obsahu, ale podle toho, kdo 

je podává. A tak návrhy opozice ne-

mají šanci na schválení. 

Následnou diskusí pak bylo jed-

nání výboru ukončeno.

                                               -jn-

Průměrná mzda v české republice v prvním čtvrtletí mezi-
ročně klesla o 85 korun na 24 061 korun, nominální pokles tak 
činil 0,4 procenta. Reálně se po odečtení inflace mzda snížila 
o 2,2 procenta, uvedl ve středu Český statistický úřad (ČSÚ).

Důvodem prvního poklesu nomi-

nální mzdy od roku 2001 je podle 

ČSÚ mimořádné vyplácení odměn 

již ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku 

kvůli zavedení vyšší DPH.

"Firmy vyplácely odměny dříve a 

nyní v hospodářství chybí. Bez toho-

to vlivu by samozřejmě nominální 

mzdy rostly, pravděpodobně o 1,7 

procenta," uvedla Jitka Erhartová z 

odboru statistiky trhu práce ČSÚ. 

Nejvýraznější byl podle Erhartové 

vliv mimořádných odměn v peněž-

nictví a pojišťovnictví, kde se tímto 

způsobem průměrná mzda snížila o 

takřka 6000 korun.

Stejný názor zaujímá i analytik 

Raiffeisenbank Václav Franče: "Ve 

čtvrtém čtvrtletí minulého roku řada 

firem vyplatila dříve bonusy a pré-

mie, aby se vyhnula vyššímu zdaně-

ní pro tento rok. Tento efekt pak prav-

děpodobně snížil růst mezd v prv-

ním čtvrtletí tohoto roku."

Stouply spotřebitelské ceny 

Analytik ČSOB Petr Dufek v sou-

vislosti s poklesem nominální mzdy 

uvedl: "Zatímco na propad reálné 

mzdy jsme si už v posledním roce 

zvykli, to, že se snižuje průměrná 

mzda nominálně, vidíme poprvé.“ 

Prostor pro navyšování mezd pro le-

tošek přitom podle něj zůstává pro-

zatím velmi omezený v důsledku ne-

příznivé ekonomické situace.

Spotřebitelské ceny stouply o 1,8 

procenta, objem mezd klesl o pro-

cento a počet zaměstnanců o 0,6 

procenta.

V podnikatelské sféře ČSÚ za-

znamenal pokles průměrných mezd 

nominálně o 0,4 procenta a reálně o 

2,2 procenta. 

V nepodnikatelské sféře zůstala 

průměrná mzda nominálně na stej-

né úrovni jako v loňském prvním 

čtvrtletí, reálně se snížila o 1,8 pro-

centa. Zdroj: ČTK

Dne 13. června proběhla 
formou volitelů volba jedno-
ho nového člena Dozorčí ra-
dy OKD, která má v součas-
né době tři členy. Ze tří kan-
didátů získal předseda SHO 
Ing.J.Pytlík nejvíce hlasů - 
51 bodů a stává se tak zá-
stupcem zaměstnanců        
v tomto řídícím orgánu.   red

Prezident Miloš Zeman se v pondělí 
poprvé zúčastnil jednání tripartity. Spolu 
se zástupci vlády, zaměstnavatelů a od-
borů řešil mimo jiné otázku zvýšení mini-
mální mzdy. Zeman podpořil její růst z 
8000 na 8500 korun. Českomoravská 
konfederace odborových svazů růst mini-
mální mzdy prosazuje dlouhodobě, ale 
pravicová vláda to vždy smetla ze stolu. 
Odboráři žádali, aby minimální mzda 
vzrostla o 1000 korun měsíčně. Po zvole-
ní na Hrad do sporu vstoupil Zeman a s 
odboráři se domluvil na pětistovce mě-
síčně.

Přidat zaměstnancům s nejnižším 
možným platem už byla ochotna i minis-
tryně práce a sociálních věcí Ludmila Mül-
lerová, ministr financí a  bývalý premiér 
podle odborářů nikoli. Nyní už více záleží 

na nové vládě. A pokud prezident skuteč-
ně zvolí variantu vlády odborníků, tedy 
úřednické, mohl by kabinet bez ohledu 
na to, zda se poslanci přikloní k rozpuště-
ní Sněmovny a předčasným volbám, do 
té doby rozhodnout, že minimální mzda 
osm tisíc měsíčně vzroste nejméně o pě-
tistovku, jak to Zeman doporučuje. 

Předseda Českomoravské konfede-
race odborových svazů Jaroslav Zavadil 
doufá, že vládní nařízení o růstu nejnižší-
ho výdělku vyjde velmi brzy. "Už se mi 
zdá nedůstojné, aby minimální mzda by-
la pořád na té hranici, na které je," uvedl 
Zavadil.

Prezident Zeman potvrdil, že chce jme-
novat úřednickou vládu, a odmítl, že by 
takový krok byl v rozporu s ústavou. V pří-
padě předčasných voleb podle něj bude 
kabinet odborníků, v němž by měli za-
sednout i zástupci tripartity, vládnout asi 
tři měsíce. Jako o novém premiérovi se 
nejčastěji mluví o poradci hlavy státu a bý-
valém odboráři a ministru financí Jiřím 
Rusnokovi, Zeman však jeho jméno ne-
potvrdil.

Jedním z poradců hlavy státu je právě 
bývalý odborář a sociální demokrat Jiří 
Rusnok, který dříve ve vládě působil i ve 
funkci ministra průmyslu a obchodu, pra-
coval po skončení své politické kariéry ve 
finančním sektoru. Nyní vede ING Pen-
zijní společnost a je také členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV). Výběr 
ministrů a dalších spolupracovníků je 
pak plně v rukou ministerského předse-
dy.

"Podle ústavy předseda vlády si vybí-
rá své spolupracovníky a pevně věřím, 
že ve vládě odborníků by přímo nebo ne-
přímo opravdu měli být zastoupeni zá-
stupci obou důležitých stran sociálního 
smíru," uvedl dnes také Zeman, který se 
jednání tripartity zúčastnil jako první pre-
zident.

Dva ze Zemanových poradců jsou čle-
ny tripartity, předseda ČMKOS Zavadil a 
šéf Svazu průmyslu a dopravy Hanák.

Tripartita po brífinku pokračovala od-
poledním jednáním. Na programu měla 
sociální otázky, čerpání peněz z evrop-
ských fondů, podporu výzkumu či sociál-
ní bydlení.                                       (pek)



Co dělá náš hornický svaz pro důchody horníků?

Tentokrát “trochu” podrobněji

 JUDr.A.Těšík působí již mnoho let jako právník  našeho svazu...

Nelze nereagovat na invektivy ze strany „odborových“ 
struktur stojících mimo Odborový svaz pracovníků hornictví, 
geologie a naftového průmyslu (dále jen „svaz“) v rámci OKD, 
spočívající v tvrzení, že svaz nic nedělal a nedělá pro hornické 
důchody.

Osobně jsem se účastnil v podstatě 

všech zásadních jednání svazu s politic-

kými a státními orgány od poloviny roku 

1990, jsem tedy svým způsobem pamět-

níkem úpravy hornických sociálních a dů-

chodových záležitostí.

Činnost svazu k hornickým důchodům 

je jednou ze základních priorit svazu. Jde 

o činnost dlouhodobou a soustavnou, kte-

rá také byla pravidelně dokumentována 

ve svazovém materiálu „PRIORITY SVA-

ZU“ pro jednání orgánů svazu, počínaje 

radou svazu a konče sjezdem svazu a 

zejména pro hornickou veřejnost pro-

střednictvím členů a delegátů orgánů sva-

zu a členských a základních odborových 

organizací.

Podrobnější chronologický přehled 

činnosti svazu spočívající v jednání s poli-

tickými stranami, poslanci, senátory a 

státními strukturami, stejně jako s odbor-

níky na zdravotní péči či sociální záleži-

tosti, by zabralo několik vydání těchto no-

vin. Omezím se tak na stručný přehled zá-

sadních výsledků snah svazu v této ob-

lasti.

V roce 1990 byla z podnětu svazu po 

obtížných jednáních přijata zásadní práv-

ní úprava umožňující odchod značného 

množství horníků, vykonávajících práci v 

hlubinných dolech dlouho přes stanove-

ný hygienický limit, do starobního důcho-

du při dosažení věku 50 let. Přijetí naříze-

ní vlády č. 557/1990 Sb., o mimořádném 

poskytování starobního důchodu někte-

rým horníkům (dále jen „nařízení vlády  

č. 557“) znamenalo významný mezník v 

důchodových nárocích horníků. 

V souvislosti s přijetím zákona           

č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních ka-

tegorií a o některých dalších změnách v 

sociálním zabezpečení (proti této úpravě 

svaz uspořádal mnohatisícovou demon-

straci v Praze), se podařilo prosadit ale-

spoň zmírnění nepříznivé úpravy nároků 

na starobní důchod pro horníky tak, že ti, 

kteří do 31. prosince 1992 odpracovali v 

kategorii potřebný počet roků, mají za-

chován nárok na důchodový věk 55 roků 

a pokud do uvedeného data stanovenou 

dobu v kategorii neodpracovali plně, 

avšak odpracovali zde nejméně 11 (7,5 

uran) roků, důchodový věk se poměrně 

snižuje (54 až 59 let). Podmínkou vzniku 

nároku na tento starobní důchod však je, 

že zaměstnání I. pracovní kategorie trva-

lo ke dni 31. prosince 1992. Pro oba náro-

ky platí, že musí být splněny i další stano-

vené podmínky, zejména dosažení po-

třebné doby důchodového pojištění (25 

let a dále navýšené podle stávajícího zá-

kona o důchodovém pojištění).

Při přijetí zákona č. 155/1995 Sb., o dů-

chodovém pojištění, který zásadně změ-

nil nároky na důchody včetně jejich vý-

počtu, se svazu podařilo prosadit řadu 

ustanovení ochraňujících důchodové ná-

roky horníků.

Podařilo se zachovat speciální úpravu 

z nařízení vlády č. 557 s tím, že u horníků 

uranových dolů došlo z podnětu svazu ke 

změně, která umožnila vznik nároku dal-

ší velké skupině horníků, kteří z uranu 

odešli z důvodů nesouvisejících s NPE, a 

podařilo se i prosadit prodloužení původ-

ně omezené doby nutné k dosažení dů-

chodového věku 50 let z 31. prosince 

2000 na 31. prosinec 2005 a později až 

na konec roku 2010 (§76), což zajistilo 

tento nárok všem, kteří podmínky splnili. 

Rovněž se podařilo zachovat nároky z 

kategorií při splnění stanovených podmí-

nek do 31. prosince 1992, včetně násled-

ného postupného prodloužení účinnosti 

úpravy do stávajícího 31. prosince 2018 

(§ 74), když v současné době platí příslib 

dále prodloužit tuto dobu tak, aby pokryla 

všechny horníky splňující ostatní pod-

mínky vzniku nároku, zejména poměrné-

ho zkrácení odpracované doby v katego-

rii. Při zcela nové úpravě invalidity se sva-

zu podařilo prosadit úpravu ochraňující 

poživatele „stavovského invalidního dů-

chodu“, který nová úprava již neobsahu-

je. Tento plný invalidní důchod přiznaný 

před 1. lednem 1996 pro invaliditu způso-

benou dlouhodobě nepříznivým zdravot-

ním stavem, pro který jeho poživatel 

mohl vykonávat soustavné zaměstnání, 

avšak jen zcela nepřiměřené jeho dřívěj-

ším schopnostem a společenskému vý-

znamu dosavadního zaměstnání, lze 

odejmout jen při splnění podmínek podle 

původních předpisů, pokud jeho poživa-

tel dosáhl ke dni 31. prosince 1995 aspoň 

věku o deset let nižšího, než je jeho dů-

chodový věk (u „hornického důchodu“ 

50, 55 let, včetně předčasného důcho-

du). Tím byla zaručena ochrana poživa-

telů těchto důchodů - bývalých horníků te-

oreticky od 40, 45 let a v případě před-

časného důchodu dokonce od 37, 42 let.

Po přijetí nové úpravy se ke konci 

90let se projevil problém zaostávání vý-

še hornických důchodů oproti obecným v 

souvislosti se způsobem výpočtu i účin-

kem valorizací. Svaz inicioval jednání o 

řešení problému změnou pravidel vý-

počtu hornických důchodů. Po mnoha 

složitých jednáních se podařilo vyřešit 

problém částečně, alespoň pro poživate-

le starobního důchodu podle nařízení vlá-

dy č. 557, kde se rozdíl projevoval nejtíži-

věji, a to přijetím zákona č. 188/2001 Sb., 

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, ze dne 23. května 

2001. Na základě této úpravy, v důsledku 

změny způsobu výpočtu, se starobní dů-

chod z nařízení vlády č. 557 mohl od      

1. července 2001 zvýšit až o částku cca  

3 500 Kč. O nové právní úpravě byla hor-

nická veřejnost informována svazovým 

tiskem a zejména na setkáních organizo-

vaných svazem ve všech hornických regi-

onech.

Svaz však pokračoval dále v úsilí při-

jatou úpravu rozšířit i na všechny ostatní 

typy hornických důchodů. 

Pokračovala úporná jednání, zejména 

o způsobu řešení. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (dále jen „MPSV“) poža-

davky na legislativní úpravu odmítalo, by-

lo ochotno problém řešit pouze formou 

odstranění tvrdosti zákona. Do konce 

dubna 2004 tak bylo uplatněno skoro      

5 500 žádostí, z nichž v polovině případů 

byl důchod upraven. V průběhu roku 

2005 ministr svým příkazem možnosti 

pro tento způsob řešení ještě podstatně 

rozšířil. Svaz však důrazně trval na řeše-

ní formou změny zákona. Snaha svazu 

byla plně završena až v roce 2006, kdy 

byl přijat, přes odpor senátu (pravicové-

ho) a prezidenta (V. Klause) zákon         

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákoníku 

práce, který v části padesáté osmé obsa-

huje změnu zákona o důchodovém pojiš-

tění, účinnou od 1. července 2006. Tato 

změna zabezpečila právní nárok všem 

poživatelům hornických důchodů přizna-

ných po 31. prosinci 1995 ode dne její 

účinnosti (či pozdějšího přiznání důcho-

du) stejnou úpravu výpočtu jako u důcho-

dů podle nařízení vlády č. 557, tedy zvý-

šení důchodu o částku cca 3 500 Kč. 

Uvedený zákon však vyřešil i další po-

žadavek svazu, upravit některé důcho-

dové záležitosti uranových horníků, kdy 

nárok na starobní důchod se sníženým 

důchodovým věkem (50, 55 let), dosud 

vyplývající z jiných aktů vlády, byl upra-

ven zákonem, s rozšířením i pro bývalé 

zaměstnance úpraven uranové rudy, po-

kud byli vystaveni stejným rizikovým pod-

mínkám jako hlubinní horníci uranových 

dolů.

Nová úprava byla projednána svazo-

vou Sociálně zdravotní komisí s podrob-

ným výkladem spoluautora předlohy z 

MPSV a odborníka z ČSSZ v Praze. Ná-

sledně, v průběhu června až srpna 2006, 

proběhly v jednotlivých hornických regio-

nech semináře organizované svazem k 

podrobnému vysvětlení zákona. Vedle 

výkladu zákona se semináře zaměřily i 

na způsob uplatnění žádostí o zvýšení 

hornických důchodů přiznaných od 1. led-

na 1996 do účinnosti zákona, když pro ty-

to účely svaz připravil i příslušné vzory žá-

dostí.

Souběžně s uplatňovanými požadav-

ky svazu na řešení příznivějšího výpočtu 

hornických důchodů svaz požadoval ře-

šení stejně významné priority, a to stano-

vení důchodového věku horníků, zejmé-

na s ohledem na skutečnost, že stále se 

zvyšující věková hranice původně stano-

vená (60 let) se stále pravidelně zvyšuje 

(bez omezení) podle ročníku narození po-

jištěnce, což je pro horníky naprosto dis-

kriminující a nepřijatelné.

Požadavek na úpravu důchodového 

věku horníků svaz uplatňoval již od zru-

šení kategorií v roce 1992, s poukazem 

na nesplněný slib tehdejší vlády, že pro-

dloužení důchodového věku horníků z 55 

na 60 let, bude kompenzováno zaměst-

naneckým penzijním připojištěním s po-

vinnou účastí zaměstnavatelů, z jehož 

prostředků budou moci horníci čerpat 

adekvátní prostředky při předčasném od-

chodu do starobního důchodu. Pro svůj 

požadavek však svaz po řadu let nenale-

zl potřebnou politickou podporu. Potřeb-

ný prostor pro řešení požadavku se vy-

tvořil v souvislosti s přípravou důchodové 

reformy v roce 2008. Svaz prosadil zříze-

ní „Pracovní komise zřízené k řešení hor-

nické důchodové problematiky“ na 

MPSV a v rámci této komise zformuloval 

požadavek k řešení důchodového věku 

horníků jak těch, kteří nastoupili do za-

městnání v hornictví za trvání pracovních 

kategorií, tak těch, kteří do něho nastou-

pili po jejich zrušení.

Požadavek na řešení důchodového 

věku horníků, kteří nastoupili do zaměst-

nání v hornictví (bývalá IAA pracovní ka-

tegorie) do 31. prosince 1992, tedy za tr-

vání pracovních kategorií a nesplnili zce-

la podmínky pro vznik nároku na starobní 

důchod podle původních předpisů a po-

kračovali (nebo znovu nastoupili) v (do) 

zaměstnání v hornictví i po jejich zrušení 

(počínaje 1. lednem 1993), byl po mnoha 

jednáních na různé úrovni, politické i pra-

covní, plně akceptován. Právní rámec 

byl vytvořen zákonem č. 108/2009 Sb., o 

jednorázové peněžní částce nahrazující 

příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek 

k důchodu a o změně některých zákonů, 

ze dne 26. března 2009. Na základě no-

vého zmocňovacího ustanovení v záko-

ně o důchodovém pojištění dne 5. října 

2009 přijala vláda nařízení o stanovení 

důchodového věku a přepočtu starob-

ních důchodů některých horníků, kteří za-

čali vykonávat své zaměstnání před 

rokem 1993, které bylo dne 20. října 

2009 vyhlášeno ve Sbírce zákonů, část-

ce 116 pod číslem 363/2009 Sb. Tato 

úprava se vztahuje na osoby, které vyko-

návaly před 1. lednem 1993 zaměstnání 

v hornictví), odpracovaly před 1. lednem 

2009 v zaměstnání v hornictví celkem 

aspoň 3 300 směn, popřípadě, jde-li o za-

městnání v hornictví v uranových dolech, 

2 200 směn, nebo, pokud výkon zaměst-

nání v hornictví skončily z důvodu dosa-

žení nejvyšší přípustné expozice, odpra-

covaly před 1. lednem 2009 v zaměstná-

ní v hornictví celkem aspoň 3 081 směn, 

popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornic-

tví v uranových dolech, 1 981 směn (po-

čet těchto odpracovaných směn za dobu 

před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že po-

čet kalendářních dnů zaměstnání v hor-

nictví se vynásobí koeficientem 0,6 a zao-

krouhlí směrem nahoru; za dobu po     

31. prosinci 1992 se za odpracovanou 

směnu považuje každá směna, v níž bylo 

takové zaměstnání vykonáváno po pře-

vážnou část) a nesplnily podmínky uve-

dené v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociál-

ním zabezpečení, ve znění účinném ke 

dni 31. prosince 1995, pro stanovení dů-

chodového věku 55 let. Při splnění těchto 

podmínek činí důchodový věk o 5 let mé-

ně, než činí důchodový věk podle obec-

ných předpisů. Pokud však taková osoba 

splnila podmínky pro stanovení důcho-

dového věku podle § 174 zákona           

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeče-

ní, ve znění účinném ke dni 31. prosince 

1995 (odpracovala v zaměstnání v hor-

nictví více než 11 let (7,5 let v uranu) ale 

méně než 15 let (10 let v uranu) a za-

městnání trvalo k uvedenému dni, dů-

chodový věk činí 55 let a 6 měsíců. Výpo-

čet tohoto nového typu starobního (hor-

nického) důchodu je stejný, tedy přízni-

vější, jako u všech hornických důchodů. 

Účinnost nařízení vlády není nijak časo-

vě omezena.

Následně bylo svazem uvedené naří-

zení vlády projednáno Grémiem právní-

ků, Sociálně zdravotní komisí, při opě-

tovném využití odborníků MPSV a 

ČSSZ. Svaz vydal Komentované naříze-

ní vlády a zorganizoval semináře ve 

všech hornických regionech tak, aby hor-

nická veřejnost byla podrobně informo-

vána. 

Požadavkem svazu na úpravu (sníže-

ní) důchodového věku horníků, kteří na-

stoupili do zaměstnání v hornictví po zru-

šení kategorií (počínaje 1. lednem 1993) 

se průběžně zabývala zmíněná pracovní 

komise MPSV, při příslibu řešení, pokud 

srovnávací studie o zdravotním stavu hor-

níků a obecné populace prokáže důvod-

nost požadavku. Další postup při přípra-

vě studie se však zastavil v souvislosti s 

možností získání příslušných údajů při 

problému s ochranou osobních údajů.

V rámci legislativního řešení důcho-

dové reformy v průběhu roku 2011 uplat-

nil svaz opětovně požadavek s tím, že by 

v rámci I. pilíře (státní, průběžný) mohl 

být upraven předčasný odchod do dů-

chodu po určité době výkonu zaměstnání 

v hornictví, s kompenzací z III. pilíře (do-

plňkové penzijní spoření), když stávající 

penzijní připojištění bude doplněno no-

vým typem s podstatně zvýšenou účastí 

zaměstnavatele. Politickou podporu 

svaz opětovně nezískal, nicméně princip 

řešení byl využit pro následné zákonné 

řešení tzv. předdůchodu, kdy od 1. ledna 

2013 lze nově předčasně odejít do sta-

robního důchodu, bez toho, že by ná-

sledně starobní důchod byl zkrácen. V do-

bě předdůchodu budou náležet dávky z 

vlastních úspor uložených ve třetím dů-

chodovém pilíři. Pokud bude chtít odejít 

do předdůchodu, musí mít každý měsíc v 

předdůchodu minimálně třetinu průměr-

né mzdy - v roce 2013 se jedná o částku 

7.354 Kč. Odejít do předdůchodu bude 

moci už 5 let před dosažením důchodo-

vého věku, předdůchod musí trvat mini-

málně 2 roky. Při odchodu do předdůcho-

du o dva roky bude muset mít našetřeno 

alespoň 176.500 Kč. Při odchodu o pět 

let to bude minimálně 441.240 Kč. Tyto 

peníze bude muset mít naspořeny v re-

formovaném třetím důchodovém pilíři 

(do konce roku 2012 šlo o běžné penzijní 

připojištění). 

Bez ohledu na tuto novou právní úpra-

vu svaz na svém požadavku řešit důcho-

dový věk současných horníků v rámci     

I. pilíře dále trvá. 

Svaz se však průběžně zabýval i ak-

tivní pomocí bývalým horníkům při využí-

vání institutu odstranění tvrdosti v sociál-

ním zabezpečení, tedy v případech, kdy 

nabyla splněna některá podmínka nutná 

pro přiznání důchodu. Vedle osobní po-

moci v individuálních případech, vyjed-

nal svaz i obecná řešení k odstranění tvr-

dosti s následným přiznáním starobního 

důchodu, pro příklad, v roce 1994 pro sku-

pinu cca 40 bývalých zaměstnanců úpra-

ven uranu, v letech 2006 a 2008 pro býva-

lé horníky, kteří nemohli splnit stanovené 

podmínky z kvalifikovaných důvodů.

Svaz se průběžně zabýval i sociálními 

záležitostmi, zejména čelil stálým tlaků v 

podstatě každé vlády, zrušit speciální hor-

nické předpisy. V případě zákonů 

č.62/1983 Sb., o věrnostním přídavku 

horníků, zákona č.98/1987 Sb., o zvlášt-

ním příspěvku horníkům, ve znění záko-

na č.160/1989 Sb., nařízení vlády ČSSR 

č.67/1983 Sb., kterým se provádí zákon 

o věrnostním přídavku horníků, se poda-

řilo tuto úpravu zachovat, což se však ne-

podařilo u vyhlášky č.19/1991 Sb., o pra-

covním uplatnění a hmotném zabezpe-

čení pracovníků v hornictví dlouhodobě 

nezpůsobilých k dosavadní práci, která 

byla v roce 2003 zrušena. Následné kro-

ky svazu, včetně ústavní stížnosti ke zvra-

tu nevedly. Nicméně, při projednávání ná-

vrhů nového zákoníku práce (zákon č. 

262/2006 Sb.), se svazu podařilo do úpra-

vy převedení na jinou práci (§ 41 odst. 1 

písm. b)), výpovědi dané zaměstnavate-

lem (§ 52 písm. d)), odstupného (§67 od-

st. 2) a mzdy nebo platu při výkonu jiné 

práce (§ 139 odst. 1 písm. a)) zahrnout i 

podstatné nároky ze zrušené vyhlášky, a 

to nárok na odstupné ve výši 12 ti násob-

ku průměrného výdělku u výpovědi, či ná-

roku na doplatek do průměrného výdělku 

při převedení na jinou práci. Navíc tato 

stávající úprava přísluší pro všechny za-

městnance.

Co uvést závěrem? Na otázku polože-

nou v titulku mohou odpovědět pouze ti, 

pro které je činnost svazu určena, tedy je-

ho členské organizace, ale zejména je-

jich členská základna. 

Za každou z předchozích vět se skrý-

vá ohromné množství práce, stovky ho-

din jednání funkcionářů i zaměstnanců 

svazu jak v rovině politické tak odborné, 

referentské. Mnohdy se jednalo o velmi 

citlivé záležitosti, svaz vždy v tomto smě-

ru ctil zásadu – méně mluvit, více dělat. 

Pro organizační struktury svazu (rada, 

sněm, sjezd, členské organizace), a pro-

střednictvím nich i hornickou veřejnost, 

byl, jak bylo uvedeno na počátku, zpra-

cováván materiál PRIORITY SVAZU, 

kde byly zachyceny podrobnosti všech 

těchto činností svazu.

Další informace lze získat osobně u 

právníků svazu.  

V Praze dne 19. června 2013

JUDr. Antonín Těšík, právník svazu

I přes obrovské úsilí, které bylo vynaloženo na nápravu hor-
nických důchodů, se zatím nepodařilo dojednat úpravu hor-
nických důchodů u těch, kteří nastoupili do dolu po roce 1992. 
Proto se pokoušíme o další z mnoha iniciativ, a to peticí za dří-
vější odchody horníků do důchodu. Prosíme všechny odborá-
ře a sympatizanty o podporu.                                 
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ZE  SVĚTA
HORNICTVÍ

Pravidla základní hygieny po záplavách

Hyundai ix35 na autosalonu v Ženevě 2013

Domeček provoněný vaječinou

Aktuální témata pro tuto dobu...

pokračování příště...

Hyundai zaktualizoval vzhled modelu ix35 /snímky nahoře/, aby lépe zapa-

dl mezi novinky jako i30 nebo Santa Fe. Nošovické SUV Hyundai ix35 prošlo 

v polovině modelového cyklu modernizací. Korejci se při faceliftu zaměřili 

hlavně na vnější vzhled a omlazení techniky. Od léta si proto koupíte ix35      

s novým benzinovým motorem 2,0 GDI, který má proti stávajícímu dvoulitru 

přímé vstřikování. Agregát o výkonu 130 kW je známý už z i40.

Kromě toho ix35 dostane nové přední světlomety, které mají stejnou grafi-

ku jako u nového Santa Fe. Faceliftovaný model se jasně identifikuje matně 

bílým obočím a pásem diod pro denní svícení. K tomu dostává mírně uprave-

nou masku chladiče, která je nově vyvedena celá v barvě karoserie. Záď zdo-

bí nová koncová světla s jemnější diodovou grafikou a boční dveře přišly      

o plastové lemy ve spodní části. Černé ochranné díly se nyní nachází jen na 

prazích.

Zatímco zvenku se ix35 proměnila viditelně, změny v interiéru jsou téměř 

nezaznamenatelné. Design palubní desky zůstává stejný, to samé platí pro 

poněkud tvrdší sedadla. Jednu novinku ale přece jen známe: díky systému 

Flex Steer bude možné tlačítkem přepínat sílu účinku posilovače řízení. Stej-

ným zařízením je vybavena už řada i30. Zdroj: auto.cz

Co víte o síře?
Síra (sulphur) se vyskytuje v několika 

polymorfních modifikacích. 
Síra je značně chemicky reaktivní pr-

vek, s většinou ostatních prvků se sluču-
je přímo, zejména za vyšší teploty. S ko-
vy reaguje silně exotermicky, s halogeny 
se slučuje za vzniku SF6, S2Cl2 a S2Br2, 
pouze s jodem za běžných podmínek ne-
reaguje, s kyslíkem tvoří oxidy sírový 
SO3, siřičitý SO2, sirnatý SO, sequioxid 
S2O3 a peroxidy S2O7 a SO4, síra vy-
tváří celkem 17 oxokyselin.

Výskyt síry v přírodě
Průměrný obsah síry v zemské kůře je 

0,035 %. V přírodě se síra vyskytuje vol-
ná a vázaná ve sloučeninách. Elemen-
tární síra se nalézá ve vulkanogenních lo-
žiscích, kde vzniká pneumatolýzou ze so-
pečných exhalací, pro průmyslovou těž-
bu mají větší význam sedimentární ložis-
ka síry, ve kterých je uložena síra, vzniklá 
ze sulfátů biochemickou činnosti mikro-
organismů. Přírodní síra je vždy znečiš-
těna izomorfními příměsemi selenu a tel-
luru.

Nejrozšířenějšími minerály síry jsou 
sulfidy a sulfáty, naopak přírodní sulfity 
jsou poměrně vzácné, např. skotlandit 
Pb(SO3)2, hanebachit CaSO3·H2O ne-
bo gravegliait MnSO3·3H2O, velmi vzác-
ně se vyskytuje síra ve formě thiosulfátů, 
např.sidpietersit Pb4(SO3)SO2(OH)2.

Nejvyšší obsah síry (71,57 % S) ze 
všech nerostů má minerál patronit VS4, 
celkem je známo téměř 1000 minerálů s 
obsahem síry. Přírodní síra je směsí 4 sta-
bilních izotopů, nejvyšší podíl 95,02 % za-
ujímá izotop 32S. Uměle bylo připraveno 
dalších 14 nestabilních izotopů síry s 
nukleonovými čísly od 27 do 45.

Výroba a využití síry
Síra se získává vytavováním z hornin 

(Fraschův proces získávání síry) a růz-
nými postupy z technických plynů. V roce 
2012 byla celosvětová výroba síry 70 Mt, 
největším producentem síry je Čína (9,7 
Mt), USA (9 Mt), Rusko (7,3 Mt), Kanada 
(6,6 Mt), Německo (3,7 Mt), Saudská Ará-
bie (4,6 Mt) a Japonsko (3,2 Mt). Celkové 
světové zásoby síry se odhadují na 5 mili-
ard tun.

Elementární síra nachází uplatnění ve 
farmacii a při vulkanizaci kaučuku. Jako 
velmi perspektivní se jeví využití síry v no-
vých lithium-síro-uhlíkových akumuláto-
rech. V minulosti spotřebovala značná 
kvanta síry výroba černého střelného pra-
chu.

Mnohem větší význam mají sloučeni-
ny síry. Kyselina sírová je jednou z nejzá-
kladnějších a nejdůležitějších chemikálií 
vůbec, využívá se v ohromném počtu 
chemických výrob, značné množství ky-
seliny sírové se v minulosti spotřebovalo 
pro hydrochemickou těžbu uranu. Zdroj: 
prvky.com

p Předseda KHD R.Konopka při uvítání členů klubu a hostů...

Stovka spokojených labužníků zaplni-

la na začátku června hornosušský Dome-

ček při tradiční akci smažení vaječiny. I 

letos s e o celou organizaci postaral Klub 

hornických důchodců Dolu František 

/KHD/. Svatý Petr se ten den asi špatně 

vyspal a tak přítomní členové klubu ne-

mohli usednout do oblíbené pergoly. 

Předseda KHD R.Konopka uvítal 

všechny účastníky akce, mezi kterými ne-

chyběli místostarosta obce Horní Suchá 

J.Žerdík, kronikářka Mgr.M.Tvardíková, 

předseda KPHM Ing.J.Vincenec, před-

seda Koordinačního výboru důchodců 

OKD /KVD/ K.Bajtek a dlouholetý přízni-

vec klubu a muzikant O.Hrabiec.

„Kuchařinky“ se opět vyznamenaly a 

pro přípravu „vajíčkového pohoštění“ 

zpracovaly 310 vajíček a 15 bochníků 

chleba. Seniorům z KHD by nuda neslu-

šela a tak mají na 22. června připravenu 

další akci „Vítání léta“, kterou na hřišti 

EPOS organizuje obecní úřad. Význam-

ným mezníkem v činnosti klubu bude da-

tum 11. července, kdy se v Domečku 

uskuteční „Letní slavnost“ spojená s osla-

vami 50. výročí založení Klubu hornic-

kých důchodců Dolu František, k němuž 

došlo 24. dubna 1963. Díky iniciativě vý-

boru klubu se snad podaří k tomuto vý-

znamnému výročí vydat pamětní publi-

kaci.                                Text a foto: -jn-

Důležitá upozornění Mi-
nisterstva zdravotnictví, jak 
chránit své zdraví při od-
straňování škod po zápla-
vách.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVI-
DLO:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 
Myjte si pečlivě a často ruce!!!
Ruce si myjte pitnou vodou a mýdlem 

a utírejte do papírových ubrousků vždy 
zejména po styku s povrchy, které byly v 
kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, 
vždy před jídlem, pitím a také před kouře-
ním. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, 
ale i před a samozřejmě po použití WC. 
Ruce a obličej utírejte do papírových 
ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papí-
rové kapesníky pro jedno použití. Při sty-
ku s infekčním materiálem suché ruce 
dezinfikujte alkoholovými přípravky (na-
př. Spitaderm, Sterilium, Promanum N, 
Spitacid).

K pití používejte pouze vodu, jejíž zdra-
votní nezávadnost je ověřena!!!
Při všech pracích užívejte ochranné po-
můcky, především gumové rukavice a 
pevnou nepromokavou gumovou obuv!!!

PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU 

ZKONTROLUJTE IHNED STAV PO-
TRAVIN!!! 

Nejezte zaplavené potraviny s výjim-
kou potravin hermeticky balených ve skle 
a plechu (konzervy). Tyto konzervy je 
však nutno před použitím očistit a dezinfi-
kovat. Zaplavené potraviny s výjimkou 
hermeticky balených zlikvidujte (uložte 
do označených kontejnerů).

Umyjte konzervu v čisté vodě se sapo-
nátem, poté v roztoku dezinfekčního pro-
středku a opláchněte pitnou vodou. Zlik-
vidujte konzervy, jestliže mají narušený 
nebo silně pomačkaný obal, silně znečiš-
těný uzávěr!! Zlikvidujte chlazené nebo 
mražené potraviny, jestliže chlazené po-
traviny byly ponechány nad teplotou 6° C 
déle než 4 hodiny a jestliže mražené po-
traviny roztály a byly tak ponechány déle 
než 2 hodiny.

Zlikvidujte všechny následující potra-
viny vystavené zátopové vodě, jedná-li 
se o otevřená balení, která byla v kontak-
tu se záplavovou vodou, dále všechna i 
neotevřená papírová, sáčková, látková a 
celofánová balení a všechny potravin ne-
uzavřené hermeticky.

Nekonzumujte zaplavené zeměděl-
ské plodiny, je nutno považovat je za zdra-
votně závadné! Zemědělské plodiny, kte-
ré nebyly zcela zatopeny a dále rostou, 
doporučujeme využívat až po hygienické 
kontrole, nejdříve po třech týdnech po 
skončení záplav. Ovoce na stromech a 
keřích, které nebylo zaplaveno, je možno 
jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Máte-li jakékoli pochybnosti o nezá-
vadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V přípa-
dě prvních příznaků onemocnění (bolení 
břicha a křeče v břichu, průjem, zvracení, 
teplotu, vyrážku) raději kontaktujte svého 
lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké 
příznaky!

! Větrat objekt průvanem.
! Odborně zkontrolovat statiku objektu 

a stanovit rozsah poškození a návrh po-
stupu asanačních prací.
! Zprovoznit inženýrské sítě: elektřinu, 

plyn, telefon, vodu (před zapojením kont-
rolu provedou odborníci).
! Musí se odklidit všechny nečistoty, ná-

nosy bahna, zeminy, zničené předměty a 
zařízení.

Zaplavené potraviny:

Čištění konzerv:

PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VY-
SUŠIT, UKLIDIT a DEZINFIKOVAT!!!

! Vysoušet zdivo pomocí přístrojů, ale 
vždy za přístupu čerstvého vzduchu.
! Z místnosti vyklidit veškerý poškoze-

ný nábytek, koberce, předměty apod., po-
stupovat od horních pater směrem dolů. 
Vždy při práci používat osobní ochranné 
pomůcky včetně gumových rukavic a ne-
promokavých bot.
! Nepoškozený nábytek a předměty 

dezinfikovat, dopravní prostředky nechat 
asanovat v servisu.
! Zabezpečit odvoz poškozených vý-

robků a jejich likvidaci.
! V okolí objektů zajistit trvalé a důsled-

né odvodňování (vyčištění kalů, odpadů, 
dešťovodů, kontrola komínů).
! Je nutno zlikvidovat všechny výrobky 

z nasákavých a porézních materiálů, kte-
ré byly zasaženy záplavovou vodou ne-
bo bahnem (papír, filtrační materiály, dře-
vo, folie z plastů).
! Elektrická a strojní zařízení, kde je de-

montáž problematická a neodborný zá-
sah či opětovné neodborné smontování 
výrobku by mohlo ohrozit uživatele či ob-
sluhu, je nutné, aby po mechanické očis-
tě tyto úkony provedla servisní služba ne-
bo výrobce. Čistit a dezinfikovat je nutné 
všechny části výrobku včetně skrytých 
prostor a otvorů z vnější i vnitřní strany. 
Pokud tato zařízení či výrobky přicházejí 
do přímého styku s potravinami a po pro-
vedené sanitaci vykazují viditelné změny 
(popraskání, poškrábání, odloupání povr-
chových vrstev, zrezivění apod.), nebo 
zapáchají, mění barvu a chuť, nelze je 
pro styk s potravinami použít. Totéž platí i 
pro keramické výrobky, plastové ten-
kostěnné obaly a plastové kanystry.
! Výrobky, které jsou nasákavé a odo-

lávají působení dezinfekčních a čistících 
prostředků se očistí nejlépe tlakovou vo-
dou, omyjí se roztoky detergentů, 
opláchnou pitnou vodou a dezinfikují (na-
př. chlorovými přípravky – Savo, Chlara-
min T v koncentracích a době působení 
doporučených výrobcem), opět se 
opláchnou pitnou vodou a osuší. Lze pou-
žít i fyzikální postup dezinfekce (var po 
dobu 10 minut, horký suchý vzduch v trou-
bě při teplotě 160 º C po dobu 60 min., 
myčky nádobí s dezinfekčním roztokem 
atd.).

STOVKY
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SLANÁ
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Ovocné dřeviny řežeme obvykle v období
vegetačního klidu. Tímto tzv. zimním
řezem se podporuje ... (tajenka) a růst
koruny. Jádroviny řežeme zpravidla
v předjaří před začátkem vegetace,
pokud není teplota nižší než -5 °C.
Peckoviny je lépe řezat až na počátku
rašení, při příliš časném řezu by mohlo
dojít ke vzniku klejotoku.
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