
Mítink zahájila místopředsedkyně 
ČMKOS Radka Sokolová

Stovky a stovky odborářů z ce-
lé republiky zaplnily ve středu 
7. 9. 2016 před polednem halu 
pražské Areny Sparta v Libni, 
aby se zde připravili na vyjed-
návání o zvýšení mezd a platů 
pro příští rok. Svolala je Česko-
moravská konfederace odboro-
vých svazů 
(ČMKOS).
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více
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Vystoupil i předseda OS KOVO Jaroslav Souček

Kováci byli na tribunách vidět i díky modrým tričkům s logem svazu

Mezi vzácné hosty patřil 
Jozef Kollár, prezident 
KOZ SR (Konfederace 
odborových svazů SR)

 Louňovice pod Blaníkem se staly od 
9. do 11. září 2016 již po čtvrté hlavním 
místem mladých kováků. Komise mla-
dých OS KOVO se rozhodla po dvouleté 
odmlce opět uspořádat setkání mla-
dých kováků, které bylo celkově již šesté 
podobného formátu, včetně účasti dele-
gací ze sousedních zemí.
 Zúčastnilo se více než šest desítek 
mladých kováků z Čech i z okolních států 
– z Polska, Slovenska, Německa a Maďar-
ska. A měli si o čem povídat. Hlavním dis-
kusním tématem setkání bylo téma „Role 
odborů ve společnosti“. Páteční večer byl 

věnován diskusi se členem Výkonného 
vedení OS KOVO, jeho místopředsedou 
Tomášem Valáškem. Účastníci setkání 
se dozvěděli novinky ze svazu, a zejmé-
na kam by měl OS KOVO směřovat 
v nejbližších letech. Následovala diskuse 
nejen na odborová témata, do které se 
zapojil i specialista BOZP z Regionálního 
pracoviště OS KOVO Ostrava Stanislav 
Šmíd. Po diskusi následoval živý koncert 
kapely Merlin, který byl některými účast-
níky doslova vynášen do nebes. V sobo-
tu dopoledne se všichni sešli na společ-
ném workshopu, kde každá delegace 

Hlavním iniciátorem i organizátorem setkání byl 
místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek
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Inflace v srpnu 2016
 Inflace vyjádřená indexem spotře-
bitelských cen domácností celkem 
dosáhla v srpnu 2016 proti stejné-
mu období minulého roku hodnoty 
100,6 %. 
 Míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských 
cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru předchozích 12 měsíců činila 
v srpnu 0,3 %.  

Ing. Alena Paukrtová, ÚP OS KOVO

Vývoj mezd v kovoprůmyslu
 V I. pololetí roku 2016 vzrostla průměrná mzda v kovoprůmyslu oproti stejnému 
období roku předcházejícího o 3,7 % a dosáhla hodnoty 29 494 Kč za měsíc (jde o údaje 
týkající se podniků s více než 50 zaměstnanci). Počet zaměstnanců v kovoprůmyslu vzrostl 
o 3,9 % a činil 537 674 osob. Nejvíce zaměstnanců – 158 582 osob – pracovalo ve výrobě 
motorových vozidel.
 Nejvyšší průměrná mzda byla dosažena v sektoru výroby motorových vozidel, její výše čini-
la 32 939 Kč. Nejvyšší průměrná mzda v kovoprůmyslu byla ve sledovaném období ve Stře-
dočeském kraji, kde dosáhla hodnoty 38 041 Kč. Naopak nejnižší průměrnou mzdu pobírali 
již tradičně kováci v kraji Karlovarském, a to ve výši pouhých 23 923 Kč. Bližší informace, 
které jsou určeny pouze pro vnitřní potřeby OS KOVO, najdete na intranetu OS KOVO. 

(red + ap)

Tripartita se neshodla na zrušení karenční doby
Podmínky dlouhodobě nemocných se musí zlepšit
 Zástupci vlády, zaměstnavatelů 
a  odborářů se neshodli na zrušení 
tzv. karenční doby, tedy nepropláce-
ní nemocenské zaměstnancům v prv-
ních třech dnech nemoci. Novinářům 
to po jednání tripartity 12. 9. 2016 (pon-
dělí) řekl premiér  Bohuslav Sobotka 
(ČSSD). 
 Podle něj ČSSD stojí za odboráři, proti 
jsou koaliční vládní partneři a zaměst-
navatelé. Lidovci nepodpořili nemocen-
skou v prvních třech dnech nemoci, pro-
tože chtějí uzákonit tzv. sick days.
 Tripartita se naopak shodla na nut-
nosti zlepšení podmínek dlouhodobě 
nemocných. „Tento signál je nesmírně 

důležitý,“ sdělil předseda Českomorav-
ské konfederace odborových svazů Josef 
Středula. Při delší nemoci může podle 
něj člověk rychle spadnout do chudoby. 
Již dříve uvedl, že při nemoci nad 30 dní 
člověk při hrubém výdělku 25 tisíc korun 
dostane 13 500 korun, a aspiruje tak na 
budoucího chudého.
 „Zástupci Svazu průmyslu a dopravy 
jsou ochotni jednat o opatřeních zaměře-
ných na zvýšení vyplácení nemocenské, 
respektive kompenzaci ztráty příjmu při 
delší pracovní neschopnosti. Zaměstna-
vatelé vyjádřili připravenost diskutovat 
například o návrhu obsaženém v mate-
riálu ministerstva práce a sociálních 

věcí, kde se hovoří například o zvýšení 
náhrady mzdy na 60 procent do 30 dní 
a dalších návrzích,“ uvedl prezident sva-
zu Jaroslav Hanák. (text + foto ev + red)

Jednání tripartity se zúčastnil i prezident 
Miloš Zeman, který podpořil návrh státního 
rozpočtu pro příští rok 

Stávková pohotovost v Kunovicích

 V kunovické továrně na letadla 
Aircraft Industries rozhodly odbory 
o  vyhlášení časově neomezené stáv-
kové pohotovosti, platit začala od 
středy 14. 9. 2016.
 „Ruský majitel chce převést celou fir-
mu mimo ČR, a to do Ruska. Jsme proti 
takovému prostupu a jsem jednoznač-
ně na straně zaměstnanců vedených 
odborovou organizací OS KOVO. Hrozí, 
že všichni zaměstnanci, a také další, při-
jdou o práci!“ vyjádřil se ke vzniklé krizi 
předseda Českomoravské konfedera-
ce odborových svazů Josef Středula. 
 Předseda ZO OS KOVO Let a.s. Kuno-
vice Josef Mikula nám sdělil, že firma 
zatím reagovala tak, že její ředitelka 

svolala ještě v den vyhlášení stávkové 
pohotovosti mítink přítomných zaměst-
nanců. Podle J. Mikuly tvrdila, že majitelé 
nemají zájem výrobu přesunout. Stávko-
vá pohotovost však trvá a odbory budou 
chtít po majitelích písemnou záruku, že 
výroba v Kunovicích bude zachována.
 „Máme signály o zákulisních jednáních, 
která probíhají za účasti vlivných politiků 
a ekonomických subjektů, bez ohledu 
na zájmy zaměstnanců AI a celého regio-
nu. Případná realizace těchto záměrů by 
znamenala faktický konec výroby leta-
del se značkou LET v ČR a v důsledku by 
nepříznivě ovlivnila i další letecké i jiné 
firmy působící nejen v Kunovicích, ale 
po celé ČR,“ uvedli odboráři mj. v odů-
vodnění vyhlášení stávkové pohotovos-
ti. Toto však není jediný důvod, firmě 
vytýkají například nedostatečné plnění 
závazků vůči zaměstnancům. (Celé zdů-
vodnění a další detaily naleznete v člán-
cích umístěných na webu OS KOVO, ces-
ta: www.oskovo.cz – Aktuality.)

Od montáže není k výrobě daleko
 Firma mezitím vydala prohlášení pro 
média, ve kterém mj. tvrdí, že moder-

nizovaný dopravní letoun L-410 NG 
se bude i nadále vyrábět v Kunovicích 
na Uherskohradišťsku. V Jekatěrinbur-
gu, v  oblasti nazývané Titanová dolina, 
budou letadla z Kunovic montovat. „My 
vyrobíme letadlové celky, dodáme je 
ruské společnosti, ta je sestaví a bude je 
prodávat jako v Rusku vyrobené letou-
ny,“ popsala ředitelka podniku Ilona 
Plšková. I proto už v Kunovicích vzniká 
seznam lidí, kteří by v Rusku chtěli pra-
covat. Plšková to vysvětluje tím, že na 
stroj vyrobený v Rusku dostanou vlast-
níci státní dotaci. Navíc by mělo jít jen 
o letouny, které si žádají ruští zákazní-
ci – ty ostatní by se měly dál celé vyrá-
bět v Kunovicích. Jenže ruský trh je pro 
Kunovice klíčový. Odboráři varují, že 
od montáže ke kompletní výrobě není 
daleko. Ztráta výroby by byla bolestivá 
nejen kvůli desítkám milionů, kterými 
stát během šesti let přispěl mj. na vývoj 
výkonnějšího, rychlejšího, bezpečnější-
ho stroje s delším doletem. Vývoj nové-
ho L-410 NG je prakticky na konci, zbývá 
dokončení náročné certifikace. (Do uzá-
věrky časopisu Kovák stávková pohoto-
vost trvala.)  (foto + text ev + red)

Chlouba Kunovic – modernizovaný dopravní letoun 
L-410 NG. Přesune se jeho výroba do Ruska? 
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 Tento manifestační mítink byl další 
součástí pokračující odborové kampa-
ně, vedené pod heslem „Konec levné 
práce“. Kampaň ČMKOS proti nízkým 
platům a mzdám v ČR začala v září 2015.
 Největší odborová centrála v zemi 
doporučila svým členům, aby vyjedná-
vali v podnicích pro příští rok o zvýšení 
mezd o 5 až 5,5 procenta. Konfederace 
považuje růst mezd za klíčový kvůli zao-
stávání tuzemských příjmů za ostatními 
zeměmi Evropské unie. Zdroje podle 
konfederace zaměstnavatelé mají. „Řek-
něme si o růst mezd, řekněme si o něj 
sebevědomě,“ uvedl předseda ČMKOS 
Josef Středula.

Z projevu Jaroslava Součka: 
 Podporu tomuto záměru vyjádřili a na 
mítinku vystoupili předsedové a před-
sedkyně celé řady odborových svazů. 
„V první polovině 90. let minulého sto-
letí začala devastace právních předpisů, 
které zajišťovaly ochranu zaměstnanců. 
Dnes již zapomenutý politik, námořní 
kapitán Vodička, zahájil jako ministr prá-
ce pod ochranou Václava Klause tento 
proces,“ řekl ve svém projevu mimo jiné 
předseda OS KOVO Jaroslav Souček. 
 „Čím dál více se snižuje význam odvět-
vových kolektivních smluv pro neocho-
tu zaměstnavatelů stanovit minimální 
standardy na úrovni odvětví, čímž vzni-
kají neodůvodněné rozdíly v úrovních 
mezd ve firmách uvnitř příslušného 
odvětví. Nůžky se mohou dále otevírat.
 Zaměstnancům jsou vnucovány úpra-
vy právních předpisů, které ve svém 
důsledku vedou ke stále větší koncen-
traci majetku v rukou stále menšího 
počtu nejbohatších lidí světa.
 Politikům ani zaměstnavatelům neva-
dí, že v roce 2015 zemřelo v naší zemi 
při práci 131 zaměstnanců, našich spo-
luobčanů,“ řekl Jaroslav Souček s tím, že 
není možno nadále přihlížet k ohýbání 
pracovního práva v neprospěch zaměst-
nanců.
 (Celý projev předsedy Odborového 
svazu KOVO naleznete na stránkách 

www.oskovo.cz – záložka 
Kovák – záložka odkazy 
Kováku.)

Klíčový význam reálných 
mezd
 Důležité je připomenout 
si význam reálné mzdy, 
tedy skutečnou koupě-
schopnost zaměstnanců, 
protože ta významně 
ovlivňuje i růst HDP, zdů-
raznil ve svém projevu 
Josef Středula. Spotřeba 
domácností totiž před-
stavuje více než polovinu 
hrubého domácího pro-
duktu, a má-li růst, pak 
si sotva lze představit, že 
by se zvyšoval jen růstem 
investic a exportu. Za léta 
2008–2013, kdy zde vládly 
Topolánkova a Nečasova 
vláda, dirigovány minis-
trem financí Kalouskem, 
reálná mzda vzrostla jen 
o 2,9 %. 
 Za léta 2014 a 2015 se 
zvýšila reálná mzda o bez-
mála pět procent a v letoš-
ním roce to bude dalších 
3,5–4 % (odhadem). Tedy v každém 
z  minulých dvou let reálná mzda vzrost-
la stejně jako za předchozích šest let. 
 ČMKOS považuje růst mezd za klíčový 
nejen z důvodu levné práce v ČR a zao-
stávání našich příjmů za zeměmi EU, ale 
i proto, že zaměstnanci se musejí více 
podílet na výsledcích růstu české eko-
nomiky. Proto odbory budou usilovat 
o pokračující růst mezd v nadcházejícím 
kole kolektivního vyjednávání 2017.

Výsledky kampaně
 Závěrem mítinku Josef Středula pře-
četl prohlášení, nazvané „Spravedlivý 
růst mezd v kolektivních smlouvách 
pro rok 2017“, obsahující konkrétní 
doporučení pro vyjednávání mzdového 
růstu. Z prohlášení citujeme:

 Nechceme patřit mezi nejhůře place-
né zaměstnance v EU! Pod tímto heslem 
v roce 2015 Českomoravská konfedera-
ce odborových svazů zahájila dlouho-
dobou kampaň Konec levné práce proti 
nízkým mzdám a platům v ČR.
 Cílem kampaně ČMKOS je vymanit 
českou ekonomiku z přetrvávajícího 
hospodářského konceptu nízkých mezd.
Kampaň odborů inspirovala a příznivě 
ovlivnila kolektivní vyjednávání ve fir-
mách pro rok 2016. Nárůst mediánové 
mzdy se letos přiblížil 6,5 %, což je nejví-
ce za osm let.
 Vláda pravidelným navyšováním mini-
mální mzdy a zvyšováním platů v roz-
počtové sféře napravuje příjmy zaměst-
nancům, kteří jsou placeni státem. Pro 
zaměstnavatele v podnikatelské sféře 
by to mělo být inspirující.

pokračování ze str. 1

pokračování na str. 4

Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků 
v obchodu, se pochlubila šátkem s heslem Konec levné práce v obchodě

Před budovou Areny Sparta v Libni 
nechyběl ani stánek OS KOVO

Před mítinkem se prezentovaly i další  
skupiny odborářů – například učitelé



prezentovala nejen problémy a postave-
ní mladých ve svých odborových organi-
zacích, ale i nejrůznější jevy, se kterými 
se setkávají obecně. Ukázalo se, že mno-
há témata jsou společná pro všechny, ať 
už se jedná o nevýhodné pracovní kon-
trakty pro začínající pracovníky, otázku 
jejich postavení v  zaměstnání, proble-
matiku hypoték, která tíží mladé rodiny, 
ale i  otázky vzdělávání a pokusy firem 
nahrazovat domácí zaměstnance levněj-
šími pracovníky ze zahraničí.
 Jednou z klíčových otázek je zvyšování 
účasti mladých lidí na práci v odborech 
a nábor nové generace do nich. Účast-
níci akce se po workshopu rozdělili do 
několika skupin a na základě vlastních 
zkušeností zpracovávali nápady a návr-
hy na zlepšení současné situace. Kaž-
dá skupina se zamýšlela nad řešením 

nějaké problematiky. Bylo možno vybrat 
si ze čtyř konkrétních otázek, pokusit se 
na ně najít odpovědi. Zněly takto:
  Co vše očekáváte od moderních odbo-

rů?
  Proč mladí nevstupují do odborů a jak 

to změnit?
  Ideální model fungování odborů u za-

městnavatele – image odborů.
  Jak by měl OS KOVO realizovat regio-

nální akce mladých odborářů?
 Vytvořené prezentace, náměty a  ná-
pady budou rozeslány účastníkům této 
akce k další práci s nimi.
 V programu byla samozřejmě nejen 
diskuse, ale i zábava. Mladí se mohli po 
dopoledním workshopu přihlásit na růz-
ná sportovní klání se zajímavými cena-
mi pro vítěze i poražené. Od „seriózních 
disciplín“ – například ping-pong, střelba 
vzduchovkou na terč, nohejbal – až po 
mírně recesistické jako hod gumovou 
holínkou do dálky, lov puku z bazénu. 
Nebo se jen tak svézt na raftu. A večer 
na ně čekala grilovačka... (foto + text red)
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dokončení ze str. 3

 (Celé prohlášení naleznete na strán-
kách www.oskovo.cz – záložka Kovák – 
záložka odkazy Kováku.)

 Mezi významné hosty mítinku patři-
li například Jozef Kollár, prezident KOZ 
SR (konfederace slovenských odborů), 

Markus Schlimbach, místopředseda 
DGB Sasko, Catallen Passier, předsed-
kyně odborové centrály FNV Holandsko.
 (text + foto ev)

Hovoří Catallen Passier, předsedkyně odbo-
rové centrály FNV Holandsko (vlevo), vedle ní 
překladatelka Lucie Studničná

Josef Středula, předseda ČMKOS, čte prohlášení účastníků mítinku Konec levné 
práce – v pozadí jsou předsedové a předsedkyně zúčastněných odborových svazů

dokončení ze str. 1

Lenka Dutková, předsedkyně Komise mladých 
OS KOVO, řídila diskusi s přehledem

Více než šest desítek mladých kováků z několika zemí 
se sjelo na setkání v Louňovicích pod Blaníkem

Smíšená česko-německá skupina diskutuje  
o otázkách, které padly na workshopu

Česká klasika 
– nohejbal

Mnohé dámy „válely“ 
ping-pong s přehledem 
i s úsměvem

Kolegové z Německa jízdu 
na raftu nakonec zvládli 

Někteří borci hodili gumovou 
holínkou i přes 25 metrů, na 
snímku zástupce Polska

Nápady padaly různé

Co jsem trefila?



Regionální praco-
viště v Brně (dále 
také RP) jako jedno 
z odborných pra-
covišť OS KOVO 
pomáhá organizo-
vat a zajišťovat čin-
nost tří volebních 
obvodů, Krajského 
sdružení OS KOVO 

JMK (dále také KS) a seskupení členů OS 
KOVO evidovaných při RP. Naše praco-
viště poskytuje konzultační a praktickou 
pomoc základním organizacím (dále 
také ZO) a členům OS KOVO v oblasti 
právních služeb, kolektivního vyjedná-
vání a BOZP. S výjimkou kolektivního 
vyjednávání zajišťujeme prostřednic-
tvím našich specialistů uvedené služby 
také základním organizacím a členům 
OS KOVO v  působnosti RP Zlín. Členo-
vé OS KOVO v působnosti RP Brno jsou 
evidováni v 57 základních organizacích 
s právní osobností a 11 seskupeních čle-
nů OS KOVO evidovaných na regionál-
ním pracovišti. Na RP i v  letošním roce 
došlo k jedné personální změně, kdy na 
pracovní pozici odborné administrativní 
pracovnice nastoupila Hana Cénková.

Oblast BOZP 
 Činnost svazového inspektora bez-
pečnosti práce ing. Karla Kalába se 
zaměřuje především na provádění 
kontrol u  jednotlivých zaměstnavatelů 
z hlediska dodržování platných právních 
předpisů, hygienických norem, předpisů 
o požární ochraně a ČSN v oblasti BOZP. 
Při 27 kontrolách provedených v 1. polo-
letí letošního roku bylo zjištěno přes 70 
menších či větších závad, které se poda-
řilo ve spolupráci se zaměstnavateli ve 
velké míře odstranit. Další oblastí, kte-
ré je věnována maximální pozornost, 
je šetření a odškodňování pracovních 
úrazů, poskytování ochranných nápo-
jů, sledování mikroklimatických podmí-
nek na pracovištích, poskytování OOPP 
a další. V této souvislosti je nutno znovu 
připomenout důležitost vyplnění zázna-
mu o pracovním úrazu, neboť je hlavním 

podkladem pro odškodnění postižené-
ho zaměstnance. Od správně vyplně-
ného záznamu o pracovním úrazu se 
většinou odvíjí úspěšnost vymáhání 
odškodnění zaměstnance po zaměstna-
vateli, resp. pojišťovně.

Pomoc ZO a evidence členů
 Funkcionáři KS OS KOVO JMK a  za-
městnanci RP Brno reagují na problémy 
základních organizací a snaží se pomoci 
zejména neuvolněným funkcionářům 
v jejich nelehké a obětavé činnosti. Ke 
zlepšení situace v ZO napomáhá i kon-
zultační činnost v oblasti hospodaře-
ní ZO, prováděná dle ustanovení § 29 
Stanov OS KOVO zaměstnanci RP. Přes 
počáteční negativní postoj některých 
zástupců ZO došlo k pochopení této čin-
nosti a zaznamenáváme i pozitivní ohla-
sy. Pokračujeme také v aktualizaci 
elektronické evidence členů v rámci 
KS OS KOVO JMK. Nyní se ukazuje, že 
zavedení evidence členů v působnos-
ti krajského sdružení již před více než 
dvěma roky byl krok správným smě-
rem a velmi dobrou přípravou pro 
realizaci projektu OS KOVO „Centrál-
ní evidence členů OS KOVO“.

Pozitivní zkušenosti se seskupeními 
členů OS KOVO
 Pozitivně hodnotíme vytváření orga-
nizačních jednotek OS KOVO bez právní 
osobnosti, seskupení členů OS KOVO, 
prostřednictvím kterého u zaměst-
navatelů působí přímo OS KOVO. Po 
tříleté zkušenosti se nám jeví tato 
forma zastupování zaměstnanců 
jako nejefektivnější, protože členové 
odborů – zaměstnanci nejsou vysta-
veni přímému tlaku zaměstnavatele 
(zaměstnavatel ani neví, kteří jeho 
zaměstnanci jsou členy OS KOVO) 
a není potřeba mít od počátku organi-
začně a odborně zdatné funkcionáře, 
jako je tomu v případě nově zakláda-
ných ZO. V neposlední řadě nejsou pro-
blémy s výběrem členských příspěvků 
prostřednictvím zaměstnavatelů, člen 
OS KOVO platí příspěvek v paušální výši 
100 Kč měsíčně, bezhotovostně, trva-
lým příkazem na účet RP Brno. Odpadá 
rovněž problém s aktualizací základních 
dokumentů ZO a volebních protokolů. 
V případě, že zájem o činnost odborů 
ve firmě ze strany zaměstnanců opad-
ne, není třeba komplikovaná a náročná 

likvidace této organizační jednotky ani 
složitá komunikace s Městským soudem 
v Praze v případě změn  zápisů ve spol-
kovém rejstříku. Stačí prosté oznámení 
zaměstnavateli, že u něho již Odborový 
svaz KOVO nepůsobí.  Ještě více se tato 
výhoda projeví od 1. 1. 2017, kdy uplyne 
tříleté období od účinnosti občanského 
zákoníku a pokud se ČMKOS nepodaří 
prosadit změny platné a účinné úpravy 
týkající se rozsahu povinností odboro-
vých organizací ve vztahu k veřejnému 
rejstříku. 

Připravované akce
 Aktuálně jsme zahájili realizaci pod-
zimního cyklu odborných seminářů 
organizovaných pro jednotlivé volební 
obvody našeho KS v Horních Věstoni-
cích. Samostatná část seminářů bude 
vyčleněna pro připravovanou koncepční 
novelu zákoníku práce.
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Co se děje u kováků na jihu Moravy
Okénko do regionu | Mgr. Jiří Grim, vedoucí RP OS KOVO Jihomoravského kraje

Regionální pracoviště najdete na adrese 
Malinovského nám. 4, 660 87 Brno

Na jižní Moravě nyní působí OS 
KOVO u 90 zaměstnavatelů, při-
čemž uzavřel podnikovou kolektivní 
smlouvu se 66 zaměstnavateli.
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Předně, z částky, kte-
rou jste zdědil, neod-
vádíte pojistné na 

sociální zabezpečení, ani pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění.
 Co se týká evidence u úřadu práce, 
doporučujeme vám ji po skončení náro-
ku na podporu v nezaměstnanosti zby-
tečně neukončovat. Samozřejmě ji však 
může ukončit úřad práce, např. když 
odmítnete přijmout vhodné zaměstná-
ní, které vám zprostředkuje. 
 Setrvání v evidenci může mít vliv prá-
vě na vaši povinnost platit pojistné a též 
na váš budoucí starobní důchod. Doba 
pobírání podpory v nezaměstnanosti je 
náhradní dobou pojištění pro účely výpo-
čtu výše důchodu vždy. Započítává se 
však 80 %. Doba v evidenci bez pobírá-
ní podpory je pak náhradní dobou v roz-
sahu nejvýše 3 let, přitom však doba, po 
kterou podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci nenáležela před 

dosažením věku 55 let, se do ní započítá-
vá v rozsahu nejvýše 1 roku.
 Budete-li nadále bez zaměstná-
ní a  budete žít ze zděděných peněz, 
můžeme vám doporučit, abyste využil 
možnosti, kterou dává zákon č. 155/1995 
Sb., a to dobrovolného důchodového 
pojištění. 
 Pojištění jsou dobrovolně účastny dle 
§  6 odst. 2 zákona osoby starší 18 let, 
jestliže podaly přihlášku k účasti na 
pojištění. Účast na pojištění těchto osob 
je však možná v rozsahu nejvýše 15 let. 
Za dobu přede dnem podání přihláš-
ky je přitom účast na pojištění možná 
nejvýše v rozsahu jednoho roku bez-
prostředně před tímto dnem.
 Dobou pojištění je doba účasti na 
pojištění osoby uvedené v § 6, za kte-
rou bylo v České republice zaplaceno 
pojistné, a to nejdříve ode dne zaplacení 
pojistného. Účast na pojištění je možná 
nejdéle do dne, který bezprostředně 

předchází dni vzniku nároku na starobní 
důchod.
 V dotazu neuvádíte svůj věk, ale pro 
úplnost dodáváme, že existuje též mož-
nost využít přiznání kráceného předčas-
ného starobního důchodu (až 5 let před 
dosažením důchodového věku), nebo 
tzv. předdůchodu. Toho ovšem jen tehdy, 
pokud jste po určitou dobu účasten pen-
zijního připojištění/důchodového spo- 
ření a máte naspořenou určitou částku. 
Do předdůchodu můžete odejít dva až 
pět let před tím, než dosáhnete důcho-
dového věku. 
 Jak jsme uvedli v úvodu, ze zděděné 
částky neodvádíte ani zdravotní pojiště-
ní. Po dobu setrvání v evidenci uchaze-
čů u úřadu práce za vás hradí zdravotní 
pojistné stát (§ 7 zákona č. 48/1997 Sb.), 
po skončení se pak stáváte tzv. osobou 
bez zdanitelných příjmů (OBZ) s povin-
ností hradit měsíčně 13,5 % z aktuální 
výše minimální mzdy.

Zdědil jsem nedávno poměrně vysokou částku. Zároveň jsem shodou okolností ztratil zaměstnání. 
Přihlásil jsem se na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. Brzy mi uplyne doba poskytování pod-
pory v nezaměstnanosti. Podle mých propočtů bych pak mohl být asi 5 let „doma“, čili bez práce. 
Vztahovaly by se na mě nějaké povinnosti ohledně zdravotního a sociálního pojistného? 

Štěpán U., Liberec

Dědictví a platby pojistného
Sociální zabezpečení | Ing. Marcela Hříbalová, úsek odborové politiky OS KOVO

Sexuálním obtěžo-
váním se rozumí jed- 
nání sexuální pova-
hy v jakékoliv for-
mě, které je dotče-

ným zaměstnancem oprávněně 
vnímáno jako nevítané, nevhodné 
nebo urážlivé a jehož záměr nebo 
důsledek vede ke snížení důstojnosti 
fyzické osoby nebo k vytváření nepřá-
telského, ponižujícího nebo zneklid-
ňujícího prostředí na pracovišti nebo 
které může být oprávněně vnímáno 
jako podmínka pro rozhodnutí, které 
ovlivní výkon práv a povinností vyplý-

vajících z pracovněprávních vztahů. 
Musí být kumulativně splněny následu-
jící znaky chování: 
 1) chování motivované pohlavním 
pudem (sexuální chování) nebo jiné cho-
vání založené na pohlaví, směřující proti 
důstojnosti zaměstnance, 
 2) chování adresátem nevítané, jím 
oprávněně vnímané jako nevhodné či 
odporné, urážlivé a nebylo vyvoláno 
(vyprovokováno) jeho chováním a 
 3) chování na pracovišti, které vytvo-
řilo „nepřátelské pracovní prostředí“ 
nebo byl splněn požadavek „něco za 
něco“ (quid pro quo). 

 Jsou-li splněny výše uvedené pojmové 
znaky, avšak chování obtěžovatele není 
motivováno sexuálním pudem, přičemž 
je svojí povahou založeno na pohlaví, 
jedná se o obtěžování z důvodu přísluš-
nosti k pohlaví (např. nevhodné vtipy, 
průpovídky o blondýnách či homose- 
xuálech apod.). 
 Sexuální obtěžování může mít 
podobu verbální (návrhy či výzvy 
sexuálního charakteru nebo rov-
něž žádosti ohledně sdělení různých 
osobních údajů, všemožné způsoby 
dvoření či předehry apod.) či vizuál-
ní vyzývavé oblečení, odhalování se, 

Můžete mně vysvětlit, jaké chování na pracovišti lze již označit za sexuální obtěžování?
J. K., Příbram

Souběh podpory a starobního důchodu
Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Sexuální obtěžování na pracovišti   
Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO pro Prahu a Středočeský kraj



vystavování obrázků či jiných před-
mětů, které mají vztah k sexualitě, 
stejně tak umisťování takových před-
mětů na místa, kde je má oběť nalézt 
(např. osobní skříňka na pracovišti), 
sexuální gesta, upřené pohledy na 
sexuální části těla obtěžované(ho), 
písemná sdělení, která jsou ve své 
podstatě milostné či sexuální pova-
hy, atd.
 Nevítanost chování je dána, když adre-
sát takového chování důvodně pohlíží 
na ono chování jako na odporné nebo 
nevhodné (tzn. není mu vhod) a ke kte-
rému nevybízel.
 Soud přitom posuzuje situaci jako 
celek, zkoumá, zda reflexe sexuálního 
chování adresátem jako nevítaného 
je reflexí oprávněnou. Do jisté míry se 
soudce lidsky ztotožňuje s adresá-
tem, zejména však bere v úvahu 
objektivní skutečnosti – zda oběť 
sama nezavdala příčinu k sexuál-
nímu obtěžování svým chováním 
či zevnějškem se znaky sexuální 
agresivity nebo vyzývavosti. Bez-
pochyby lze považovat za nevítané 
sexuální chování homosexuálního 
nadřízeného vůči heterosexuálnímu 
podřízenému, či heterosexuálního 
nadřízeného vůči homosexuálnímu 
podřízenému. 
 Pokud adresát nevítaného chování 
zjevně neodmítne předehru obtěžova-
tele nebo si na jeho chování nestěžuje, 
nemusí se jednat o sexuální obtěžování. 
Nezáleží rovněž na tom, zda někdy před 
tím adresát nevítaného chování přivítal 
sexuální chování jiné osoby, když totéž 
chování nepřivítal u obtěžovatele, a to 
ani tehdy, je-li jeho povolnost pověstná. 
 Avšak pokud někdy dříve přivítal se-
xuálně motivované chování obtěžovate-
le a později je shledal nevítaným, musel 
by obtěžovateli způsobem nevzbuzují-
cím pochybnost o tom, jaká je jeho vůle, 

sdělit, že takové jeho chování je nadále 
nevítané. 
 V případě požadavku quid pro quo 
(něco za něco) je oběť nucena strpět 
sexuální chování jiného, aby získala či 
aby si zachovala výhody ze zaměstná-
ní. Sexuální obtěžování quid pro quo 
se téměř výlučně děje tam, kde obětí je 
uchazeč o zaměstnání nebo kde obtěžo-
vatel je nadřízený nebo přímý nadříze-
ný vedoucí zaměstnanec s vlivem na 
výši mzdy obtěžovaného, jeho služební 
postup či podržení si současného místa. 
 Obtěžovatel buď výslovně sdělí 
obtěžovanému, že se mu musí podrobit 
určitým sexuálně motivovaným způso-
bem, aby si zachoval jisté výhody, nebo 
tento požadavek v sobě obsahuje jeho 
jiný projev vůči obtěžovanému. Jinými 

slovy, oběť musí učinit více než jen vyko-
návat práci pro zaměstnavatele, aby si 
zachovala zaměstnání či výši mzdy, musí 
také spolupracovat na obtěžovatelově 
sexuální agendě. Tato agenda samozřej-
mě nemusí nutně zahrnovat pohlavní 
styk. 
 Chování vedoucí k tvorbě zastrašu-
jícího, zneklidňujícího, nepřátelského, 
ponižujícího, pokořujícího nebo urážejí-
cího, tzv. „nepřátelského pracovního 
prostředí“ se může vyskytovat současně 
s požadavkem quid pro quo, ale niko-

li nezbytně. V tomto druhu sexuálního 
obtěžování je chování natolik závažné 
a výrazné, že zakládá změnu podmínek 
práce, činíc pracovní prostředí nesnesi-
telným pro ponížení/ponižování či per-
manentní pocit strachu v adresátovi. 
 Příklad: Zaměstnankyně přichází kaž-
dé ráno na pracoviště a nalézá tam na 
svém stole sugestivní literaturu, kterou 
tam obtěžovatel zanechal a pokračuje 
v tom i přes protesty zaměstnankyně. 
Toto chování se opakuje po dobu něko-
lika týdnů a stává se jakoby částí jejího 
zaměstnání a vyvolává v zaměstnankyni 
odpor k tomu, aby chodila do práce. 
 Obtěžovatel vytvořil nepřátelské pra-
covní prostředí. Pokud by navíc obtěžo-
vatel – nadřízený zaměstnankyně – 
položil onu literaturu na stůl a řekl jí, že 

s ní chce zkusit některou věc z nějaké-
ho článku a že spousta sekretářek by 
velmi ráda měla její místo, a zaměst-
nankyně by jeho chování zjevně, byť 
mlčky, gestem odmítla, kumuloval by 
se tak požadavek quid pro quo. 
 Ač pro vytvoření nepřátelského 
prostředí je typická opakovanost 
inkriminovaného chování, není 
vyloučeno, aby v krajním případě 
byť i jediný nevítaný sexuálně moti-
vovaný dotek vytvořil nepřátelské 
pracovní prostředí. Stejný následek 
může přivodit i sexuální chování 

adresované třetí osobě na pracovišti, 
různé od žalobce. Nezáleží na přesvěd-
čení obtěžovatele, že jeho chování je 
v  souladu s právem. On, jako její nad-
řízený, má právo vylepit si na zdech 
své kanceláře obrázky obnažených těl, 
ovšem jen potud, pokud realizací tohoto 
svého práva nezasahuje do sféry svého 
podřízeného, který s ním sdílí pracoviš-
tě a  neshledá takové chování nevíta-
ným. Pak by se mohlo jednat o sexuální 
obtěžování v důsledku vytvoření nepřá-
telského pracovního prostředí. 
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pokračování na str. 8

Sociální okénko | Ing. Marcela Hříbalová, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

KTERÉMU SPOLUVLASTNÍKOVI PLATIT NÁJEM?
Bydlím v nájemním domě, který patří spoluvlastníkům. Nejsou schopni se mezi sebou na čemkoliv 
dohodnout. Z toho pak plynou nepříjemnosti i pro nás nájemce. Komu z nich máme zaplatit nájem-
né. Máme obavy, abychom kvůli neplacení nedostali výpověď.                                                 L. B., Praha 6

 Občanský zákoník 
upravuje spoluvlast-
nictví tak, že z právní-
ho jednání týkajícího 

se společné věci jsou všichni spoluvlast-
níci oprávněni a  povinni společně 
a nerozdílně. Pro vás z této právní úpra-
vy plyne to, že nájemné a zálohy za služ-

by spojené s bydlením můžete uhradit 
kterémukoliv ze spoluvlastníků domu.

Řešíme problémy spojené s bydlením
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR (SON) Praha



 Žádost o příspěvek na bydlení si 
můžete podat vždycky. Pro vznik náro-
ku na příspěvek na bydlení je však 
důležité, abyste splnila podmínky záko-
na č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění pozdějších předpisů.
 Na příspěvek na bydlení má nárok 
vlastník nebo nájemce bytu, který je 
v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jest-
liže: 
  jeho náklady na bydlení přesahují 

částku součinu rozhodného příjmu 
v rodině a koeficientu 0,30 (na úze-
mí hlavního města Prahy koeficientu 
0,35), a zároveň 

  součin rozhodného příjmu v rodině 
a koeficientu 0,30 (na území hlavního 
města Prahy koeficientu 0,35) není 
vyšší než částka normativních nákladů 
na bydlení. 

 Poskytování příspěvku podléhá testo-
vání příjmů rodiny a nákladů na bydlení 
za rozhodné období, kterým je předcho-
zí kalendářní čtvrtletí. 
 Za společně posuzované osoby se 
považují všechny osoby, které jsou 
v  témže bytě hlášeny k trvalému poby-
tu (zákon upravuje možnost požádat 
o vyloučení společně posuzované osoby 
s trvalým pobytem na adrese bytu); pod-
mínka, aby spolu trvale žily a společně 
uhrazovaly náklady na své potřeby, se 
nevyžaduje. 
 Do rozhodného příjmu rodiny se zapo-
čítávají příjmy všech společně posuzova-
ných osob. Za příjem se považují i přída-
vek na dítě a rodičovský příspěvek. 
 Náklady na bydlení tvoří u nájemních 
bytů nájemné a náklady za plnění posky-
tované v souvislosti s užíváním bytu, 
u  družstevních a bytů vlastníků srov-
natelné náklady (viz na www.mpsv.cz). 
U všech bytů se dále započítávají nákla-
dy za energie, vodné a stočné, odpady 
a vytápění. 

 Výše částek, které se započítávají v pří-
padě vytápění pevnými palivy, naleznete 
rovněž na www.mpsv.cz. 
 Náklady na bydlení 
se pro nárok a výši pří-
spěvku na bydlení sta-
noví jako jejich průměr 
za předcházející kalen-
dářní čtvrtletí. 

Do nákladů na bydlení 
se započítávají: 
  uhrazené a  doložené 

náklady na bydlení, 
pokud rodina v bytě, 
na který je uplatňo-
ván nárok na příspě-
vek na bydlení, v roz-
hodném období žila, 

  80 % příslušných nor-
mativních nákladů na 
bydlení za každý měsíc, 
pokud rodina v bytě, 
na který je uplatňován 
nárok na příspěvek na 
bydlení, v rozhodném 
období nebo po jeho 
část nežila, 

  náklady na bydlení uhrazené v původ-
ním bytě, pokud se stejný okruh spo-
lečně posuzovaných přestěhoval do 
nového bytu a v původním bytě jim 
byl poskytován příspěvek na bydlení. 

 Normativní náklady na bydlení jsou 
stanoveny jako průměrné celkové ná-
klady na bydlení podle velikosti obce 
a počtu členů domácnosti. Zahrnují ná-
jemné, resp. srovnatelné náklady a ceny 
služeb a energií. Jsou propočítány na 
průměrnou spotřebu služeb a energií 
a přiměřenou velikosti bytů pro daný 
počet osob v nich trvale bydlících. 
 Výše částek normativních nákladů na 
bydlení činí pro období od 1. ledna 2016 
do 31. prosince 2016 pro: 

  bydlení v bytech užívaných na základě 
nájemní smlouvy

  v družstevních bytech a bytech vlast-
níků

 Výše příspěvku na bydlení činí za 
kalendářní měsíc rozdíl mezi normativ-
ními náklady na bydlení a rozhodným 
příjmem rodiny vynásobeným koefi-
cientem 0,30, na území hlavního města 
Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou 
skutečné náklady na bydlení nižší než 
normativní náklady na bydlení, náleží 
příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi 
těmito náklady na bydlení a rozhodným 
příjmem rodiny vynásobeným koeficien-
tem 0,30, resp. 0,35.
 Je pravdou, že tabulka normativních 
nákladů je vytvořena na velikost bytu, 
která je úměrná počtu osob v bytě bydlí-
cích. Někdy se při výpočtu výše příspěv-
ku na bydlení může stát, že tato skuteč-
nost výši příspěvku značně ovlivní.
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VELIKOST BYTU A PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Je příspěvek na bydlení omezen velikostí bytu?  Mohu si požádat o příspěvek na bydlení, když bydlím sama se svou 
dcerou v pronajatém bytě 3+1?                                                                                                                                            A. B., Brno

Počet 
osob 

v rodině

Normativní náklady na bydlení pro nájemní 
byty platné od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně

Praha více než  
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999 do 9 999

jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811
dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119
tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890

čtyři 
a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648

Počet 
osob 

v rodině

Normativní náklady na bydlení pro družstevní 
byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2016 

do 31. 12. 2016 v Kč měsíčně

Praha více než  
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999 do 9 999

jedna 4 484 4 484 4 484 4 484 4 484
dvě 6 703 6 703 6 703 6 703 6 703
tři 9 316 9 316 9 316 9 316 9 316

čtyři 
a více 11 887 11 887 11 887 11 887 11 887

NEZAPOMEŇTE NA TERMÍN NASTĚHOVÁNÍ
Podepsali jsme nájemní smlouvu, ale není v ní nikde uvedeno, kdy se můžeme nastěhovat. Co máme dělat? Stávající 
byt musíme do konce měsíce opustit.                                                                                                                                I. P., Praha 5

 Doporučuji vám, abyste pronajíma-
tele ihned kontaktovali a  dodatečně se 
dohodli. Pokud se nedohodnete, pak 
platí, že pronajímatel je povinen zpří-
stupnit byt prvního dne měsíce násle-
dujícího po dni, kdy smlouva nabyla 
účinnosti. Smlouva nabývá účinnosti je-

jím uzavřením (podepsáním), není-li ve 
smlouvě ujednána doba pozdější. Nabu-
de-li smlouva účinnosti např. 8. 7. 2016, 
je pronajímatel povinen byt zpřístupnit 
dne 1. 8. 2016.  Pronajímatel je povinen 
zpřístupnit byt v daný den v obvyklou 
denní dobu. Byt je zpřístupněn, obdrží-

-li nájemce klíče od bytu, popř. jiný pro-
středek k otevření dveří (např. bezpeč-
nostní kartu, číselný kód ke kódovému 
zámku apod.), a dále mu nic nebrání 
v  přístupu do bytu (např. obdrží i klíče 
od vrátek na zahradě, vlastník pozemku 
nebrání v přístupu do domu apod.).
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Od šarlatánů po akademii věd
Proto i expozice CHEMIE KOLEM NÁS 
v Národním technickém muzeu právem 
dokazuje, jak chemie v průběhu staletí 
ovlivnila lidskou společnost, procházela 
mnoha vývojovými etapami, bez kterých 
si nelze současný stav společnosti vůbec 
představit.
 Chemie má dlouholetou, zajímavou 
a  pestrou historii, ovlivnila úroveň dal-

ších vědních oborů. Průmyslová che-
mie je důležitým vědním oborem, jehož 
cílem je výroba pro život člověka běž-
ných a užitečných materiálů i produktů 
potravin, léčiv, kosmetických přípravků, 
keramiky, skla, porcelánů, papíru, barev 
a laků, výbušnin, hnojiv, stavebnin, vlá-
ken, náhrady kovů, technických plynů, 
syntetických vláken, plastů a mnoha 
dalších. Dvacáté století přineslo obča-
nům nejen převratné vynálezy, jako je 
silonové vlákno, ale například i výrobky 
pro potravinářský průmysl, jako jsou 
nejrůznější obaly. Pravým šlágrem se 
stala výroba karoserií pro lidový osobní 
vůz Trabant, který získal nesmazatelný 
a nezapomenutelný název „Bakeliťák“.

Laboratoře „na omakání“
Návštěvník muzea dostává během své-
ho putování expozicí možnost nahléd-
nout nejen do alchymické minulosti, ale 
i do současné práce laboratoře NTM. 
Jsou zde popsány a vysvětleny analy-
tické metody, užívané muzeem při prů-

zkumu sbírkových předmětů. Tato část 
pokračuje v prostoru samotné labora-
toře, kterou je možno navštívit v rámci 
speciálního doprovodného programu.
 Text a foto - rur - 

Po stopách kovácké tradice v českých zemích – 7. díl

Chemie kolem nás
Kdo z diváků proslulého dvoudílného filmu z 50. let Císařův pekař a Pekařův císař by si nevzpomenul 
na kontrolní i samolibou návštěvu císaře Rudolfa II. v jeho císařské laboratoři, kde se jeho chemici, 
laboranti či šarlatáni pokoušeli smícháním všemožných prvků tuhých, mazlavých, tekutých i plynných vyrobit 
nejrůznější žádané látky, jako např. zlato, tekutiny či masti, které by sloužily Jeho Veličenstvu i dvoru. Že se místo 
tekutých léků podařilo lučebníkům vynalézt slivovici, to už patří k riziku vynálezectví. Každopádně se stala chemie již 
od dávného středověku velmi oblíbenou badatelskou disciplínou, která lákala císařské alchymisty i venkovské babky 
kořenářky, ale i experty na různých hodnostních úrovních.

Bez chemie by nebylo ani moderních textilií

Zajímavou součástí expozice 
je chemie v potravinářství

 V červenci byly v závodě Bombardier 
Transportation v České Lípě otevřeny 
další nové šatny pro zaměstnance. Šlo 
o investici v hodnotě 14 mil. Kč a dou-
fáme, že ji zaměstnanci ocení. 

 Jde o nově přistavenou budovu, takže 
vše je „na míru“ – sprchy se zástěnami, 
toalety, skříňky. V šatnách jsou instalo-
vány rekuperační jednotky, které v létě 
chladí, v zimě topí a navíc zajišťují výmě-
nu vzduchu. V těchto šatnách bude jako 
v prvních v našem závodě instalován 
i systém na výměnu pracovních oděvů – 
špinavé se dají do skříňky a budou tam 

nachystány čisté. Šatny jsou pro 390 
zaměstnanců. 
 Na konci roku 2015 byla také zaháje-
na výstavba nové výrobní haly pro nový 
projekt pro SNCB (Francie). Celková 
výrobní plocha je 4200 m2. Poprvé zde 
byla použita kombinace vzduchotech-
nických filtračních a větracích rekupe-
račních jednotek. Hala má i vlastní admi-
nistrativní budovu, kde bude mít zázemí 
tým řídící nový projekt. 
 Nová hala i šatny byly otevřeny slav-
nostním přestřižením pásky za přítom-
nosti GŘ, vedoucího pro nové projekty, 
předsedkyně ZO a vedoucího výroby.
 Další zajímavou akcí, která se u nás 
konala, byla návštěva kolegů odborářů 
z Jihočeského kraje, která proběhla 19. 8. 
2016. Byli to kolegové z firem Brawe 
Kaplice, Engel strojírenská Kaplice a Jiho-
stroj Velešín. V úvodu akce jsem jim pre-
zentovala něco z minulosti, současnosti 
a budoucnosti naší firmy, pak jsme je 
provedli podnikem. Návštěvníci měli už 

v průběhu exkurze spoustu dotazů, kte-
ré jim byly na místě zodpovězeny. 
 Dále jsme si vyměnili informace o fun-
gování našich ZO, jaká je u nás spolu-
práce s vedením podniku, jaké máme 
benefity pro zaměstnance a odboráře, 
pracovní a sociální podmínky. Na závěr 
si vyzkoušeli i naše závodní stravování. 
S průběhem exkurze byli velmi spokoje-
ni a náš závod na ně udělal, doufáme, 
dobrý dojem.
Věra Pokorná, 
předsedkyně ZO OS KOVO, Bombardier 
Transportatiton Czech Republic, a. s. 

V Bombardieru zlepšují zaměstnancům prostředí
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 Jedno z nejhlubších a nejčistších jezer 
střední Evropy. Je zde druhý nejvyšší 
vrchol Německa Watzmann. Dále ter-
mální prameny, solné doly a proslulá Hit-
lerova pevnost Kehlsteinhaus neboli Orlí 
hnízdo. Relativně malá oblast Německa, 
obkroužená rakouskými pohraničními 
štíty, představuje jeden z  nejkouzelněj-
ších koutů těchto středoevropských 
velehor.
 Berchtesgaden stojí za to navštívit 
v  kteroukoli roční dobu. Pro absenci 
velkých lyžařských středisek to tu přeje 
spíše pohodovějším návštěvníkům, léto 
je vyhledávané kvůli kouzelným přírod-
ním sceneriím v okolí jezera Königsee 
a památkám, spojeným s historií pobytu 
Adolfa Hitlera. Zlaté předválečné časy, 
kdy sem jezdila německá smetánka, při-
pomíná například galerie hostů v hotelu 
Stoll‘s Alpina v Schönau.

Orlí hnízdo
 Největší atrakci oblasti představuje 
proslulé Orlí hnízdo, tyčící se na úzkém 
skalnatém hřebeni ve výšce 1 834 met-
rů nad mořem. Na mapách a v infor-
mačních brožurách tuto horskou chatu 
najdete pod názvem Kehlsteinhaus. 
Návštěva je fascinující, jen musíte počí-

tat s davy lidí. Proto se doporučuje jít 
nahoru co nejdříve ráno, kdy většina 
turistů ještě snídá. 
 Nahoře si můžete prohlédnout původ-
ní interiér, vytvořený z metr tlustých 
žulových zdí, kam Hitler, trpící strachem 
z výšek a klaustrofobií, zval významné 
návštěvy. Hlavní místností je takzvaný 
oktagon, velká osmihranná síň s krbem, 
dnes sloužící jako restaurace. K ní při-
léhá pokoj Evy Braunové a prosklená 
galerie s nádherným výhledem. V Kehl-
steinhausu se ale nespalo, vše bylo zaří-
zeno jen na denní pobyt návštěv, takže 
poslední místností je jídelna a toalety.

Nejhezčí alpské jezero
 Druhým hitem Berchtesgadenu je 
jezero Königsee. Ledovcem vytvořené 
jezero se podobá norským fjordům, 
avšak nemá spojení s mořem. Strmé ští-
ty stoupají přímo od břehů osm kilome-
trů dlouhé a jeden a půl kilometru širo-
ké vodní plochy s úžasně čistou vodou 
a nad tím vším se tyčí typický rozeklaný 
štít 2 713 metrů vysokého Watzmanna, 
druhé nejvyšší hory Německa.
 Jezero si můžete prohlédnout i shora. 
Buď si vyjeďte lanovkou na vrchol Jen-
ner, nebo se pěšky vydejte na vyhlídku 

Archenkanzel, ležící vysoko nad jeze-
rem. Můžete jezero obejít i pěšky, po 
hřebech vrcholů. Několikadenní túra 
s přespáním na horských chatách vám 
nabídne spoustu pohledů na zelenou 
barvu hladiny a horské štíty.
 V Berchtesgadenu lze být i týden 
a  nudit se nebudete. Můžete se vydat 
například do některé ze soutěsek. Pro 
rodiny s dětmi lze rozhodně doporučit 
návštěvu termálních koupališť, jedno 
najdete v Bad Reichenhallu, druhé pří-
mo v městečku Berchtesgaden. Zdejší 
Watzmann Therme mají navíc skvělý 
koutek pro děti, takže zde klidně strávíte 
několik hodin.

Praktické rady
Doprava
Berchtesgadenské Alpy patří z ČR k nej-
bližším oblastem Alp. Cesta autem z Pra-
hy přes Linec měří přibližně 400 km, uje-
dete ji asi za 5 hodin.
Ubytování
Oblast kupodivu nedisponuje množ-
stvím velkých hotelů. Spíše zde najde-
te apartmány a tzv. ferienhausy neboli 
byty k pronájmu. Ubytování si můžete 
vyhledat např. na oficiální informační 
stránce www.berchtesgadener-land.com.
 (text + foto ev + VV)

Berchtesgaden: Nejčistší evropské jezero i Hitlerovo Orlí hnízdo
Co nabízí oblast Berchtesgaden, která je malým unikátem v rámci velkých Alp?

Pohled na druhý nejvyšší horský vrchol Německa 
Watzmann: 2 713 metrů nad mořem Západ slunce nad horskou chatou Watzmannhaus

Autorka fotografií 
na horské túře

Soutěska Wimbachklamm měří na 200 metrů, 
vymlela ji voda ve vápenci

Štít Hocheck tyčící se 
nad horskou chatou 
Watzmannhaus

Pohled na jezero Königsee z vrcholu hory Jenner: 
1 877 metrů nad mořem

Vzácný mlok černý, rozšířený 
v Alpách, vyskytuje se v nadmořské 
výšce 800 až 3000 metrů. Měří 
kolem 12 cm, je chráněný 
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Správné znění tajenky z čísla 14: Za stejnou práci náleží všem stejná odměna. Správně luštila a štěstí při losování 
měla Marcela Homolková z Jihlavy. Blahopřejeme! Dostane výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku. Je 
také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého (další číslo vychází 27. září). Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 5. října na 
doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.


