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Ceny bytů neúnosně 

rostou
Intranet slouží 
funkcionářům 

svazu

Vypočítejte si starobní 
důchod532

Přijali mě s respektem

„V děčínských kovohutích pracuji od roku 
1984, moje původní profese byla adminis-
trativní pracovnice v údržbě. V porevoluč-
ních odborech jsem se stala předsedkyní 
revizní komise a v rámci této funkce jsem 
hodně komunikovala s lidmi, vedením fi r-
my, jezdila na školení. Bývalý předseda míst-
ních odborů Josef Dušička si mě vlastně 
vychovával jako svou nástupkyni. Když se roz-
hodl před pěti lety odejít, lidé zvolili jako uvol-
něnou předsedkyni mě. Zpočátku jsem se 
obávala, jaká bude reakce zaměstnanců a ve-
dení fi rmy na to, že v čele odborů stojí žena, ale 
díky mým dlouholetým zkušenostem s odbo-
rovou prací mě přijali s respektem,“ vzpomíná 
na své zvolení předsedkyně ZO OS KOVO Con-
stellium Děčín Jaroslava Nováková. 
V závodním výboru ZO OS KOVO Constel-
lium pracuje dohromady sedm členů. Jed-
ním z nich je místopředseda Petr Máša. 
V podniku zastává funkci referenta odděle-
ní nákupu a členem odborů je od roku 1993. 
„Poznala jsem, že Petr je spolehlivý člověk, 
ze kterého by se stal schopný člen výboru, 
a přesvědčila jej, aby přijal funkci úsekového 
důvěrníka. Díky svým schopnostem jednat 
s lidmi a své snaze zaměstnancům pomáhat 
byl později zvolen místopředsedou a nyní je 
v odborech mojí pravou rukou,“ chválí své-
ho místopředsedu předsedkyně Nováková. 

Za nadprůměrné zisky nadprůměrné 
mzdy!

Ačkoli se fi rmě daří a roční tržby se v součas-
nosti pohybují okolo šesti miliard korun, vy-
jednávání s vedením fi rmy je pro děčínské
odboráře rok od roku těžší. Zaměstnan-
ci oceňují snahu fi rmy investovat do rozvo-
je a vytvořit pro ně nadstandardní zázemí, 

ale přestože mzdy překonávají celorepubli-
kový průměr, s jejich růstem spokojeni ne-
jsou. „Oproti průměru Ústeckého kraje, ale 
i celé republiky máme nadprůměrné mzdy. 
Z této pozice je vyjednávání těžší. Vždy vychá-
zíme z ekonomické analýzy podniku, kterou
nám zpracovávají odborníci z pražské od-
borové centrály OS KOVO. Ve vyjednávání

Děčínská hliníkárna (později Kovohutě Děčín) byla založena na počátku dvacátého století. Po roce 1989 továrna vystřídala 
několik zahraničních vlastníků, až se stala součástí nadnárodní fi rmy Constellium.  Dnes patří Constellium Extrusions Děčín, 
s.r.o., mezi přední evropské výrobce slitinových výlisků, které se používají ve velkém počtu aplikací po celém světě. Tak jako 
v jiných podnicích, jejichž historie spadá do předlistopadové doby, i zde se původní ROH přetavilo v moderní nezávislé odbo-
ry. Za úspěšným působením místní Základní organizace OS KOVO Constellium Děčín stojí především závodní výbor OS KOVO 
s předsedkyní Jaroslavou Novákovou a místopředsedou Petrem Mášou.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce postupně zveřejňuje výsledky svého projektu, který se zabývá kvalitou pracovního života. 
Hlavním cílem projektu je zjistit aktualizovanou, subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních oby-
vatel ČR. Některé výsledky výzkumu nepřekvapí, jiné však ano.

Zajímavé je hodnocení vztahu k práci. 
Z výsledků vyplývá, že Češi k ní mají po-
měrně pozitivní vztah. Celkem 68 % žen 
a téměř 71 % mužů odpovědělo na otáz-
ku, zda je práce baví a zda by nechtěli 
dělat něco jiného, rozhodně ano nebo 
spíše ano. Bezmála 62 % dotázaných 
také uvedlo, že mají kontakt s kolegy 
i mimo práci. Téměř 40 % responden-
tů se do práce těší. 76 % dotázaných de-
klarovalo lidský přístup nadřízeného. Na 
druhou stranu 39 % mužů a žen cítí pře-
pracování. 

V hodnocení prestiže profesí ministři 
propadli

Respondenti výzkumu také hodnotili
prestiž svého povolání. Jako nejprestiž-
nější jsou obecně hodnoceni lékaři nebo 
vědci, ale také zdravotní sestry a učite-
lé. Naopak nejméně vážnosti si zaslouží 
dle respondentů ministři, uklízečky nebo 
kněží. Průměr prestiže vlastního povo-
lání hodnoceného na škále od 1 do 100 
činil 57,7. „Nejvyšší hodnoty bylo dosaže-
no v odvětví zdravotnictví a sociální péče, 

v tomto sektoru tedy považují zaměst-
nanci svoji práci za váženou. Naopak 
nejnižší hodnota byla dosažena v sekto-
ru obchodu a opravy vozidel a spotřeb-
ního zboží. Velmi nízko hodnotí prestiž 
své vykonávané práce i zaměstnanci ve 
zpracovatelském průmyslu, a to dokonce 
hůře než zaměstnanci v sektoru dopra-
va, skladování, pošty a telekomunikace. 
„Zdá se, že kvalifi kovaní pracovníci v prů-
myslu nepovažují svoji práci za prestižní, 
což je velká škoda,“ komentuje jeden ze 

S páskami na rukávech vyjednali odboráři zvýšení mezd

Zaměstnanci v průmyslu nepovažují svoji práci za prestižní

9 Kam vyrazit 
na sjezdovky

Jaroslava Nováková a Petr Máša tvoří v ZO OS KOVO Constellium Děčín dobrý tým    FOTO: (mia)
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závěrů průzkumu specialistka OS KOVO 
Ing. Alena Paukrtová.

Kvalitu života lze zjistit pomocí webo-
vé aplikace

Pro hodnocení kvality pracovního života
byla v rámci projektu také zpracována we-
bová aplikace, která je přístupná i veřejnos-
ti (kvalitapracovnihozivota.vubp.cz).
Hodnocení probíhá v šesti segmentech: 
odměňování, seberealizace, vztahy, čas 
(časová náročnost, rozložení pracov-
ní doby, možnost slaďování pracovního 
a soukromého života), podmínky (BOZP, 
vybavení, čistota) a jistota. Aplikace má 
dvě části. V první se dozvídáme, zda 
lidé u nás považují svou práci za dob-
rou nebo špatnou a které aspekty pra-
covního života jsou pro ně důležité. To 
lze sledovat na souboru všech pracují-
cích, ale také detailněji na menších pod-
souborech, které si každý může navolit. 
Informace vycházejí z celostátního re-
prezentativního výzkumu českých pra-
cujících, který proběhl v roce 2014. 
Ve druhé části si můžeme pomocí krát-
kého dotazníku zjistit kvalitu vlastní-
ho pracovního života a pak ji porovnat 

s jinými zaměstnanci v České republice.
„Pokud by využili aplikaci k hodnocení
kvality pracovního života zaměstnanci 
konkrétního podniku, mohou dosažené
výsledky přinést zajímavou informa-
ci pro jejich zástupce, tedy odborovou 

organizaci. A pro zaměstnavatele by to 
byla cenná zpětná vazba. Sama jsem si 
zhodnocení kvality svého pracovního ži-
vota vyzkoušela a ve srovnání s referenč-
ní skupinou bylo nadprůměrné,“ uzavírá 
Ing. Paukrtová.  (red, AP)

Spekulanti zvyšují ceny bytů

V úvodu zasedání vystoupil předseda Sdru-
žení nájemníků ČR (SON) Ing. Milan Taraba 
s informacemi o klíčových změnách v byto-
vé legislativě, neuspokojivé bytové situaci 
a zvyšování nájemného.  
„V roce 1976 se na území České republi-
ky postavilo 94 000 bytů, po dobu patnác-
ti let se v republice staví v průměru 25 000 
bytů ročně, z toho je větší část na venko-
vě, protože tam jsou levnější pozemky. 
V Praze se ročně postavilo kolem 4000 
bytů a bylo by jich potřeba čtyřikrát 
tolik. Realitou je, že byty skupují spekulanti 
a vydělávají na neúměrně vysokém nájem-
ném,“ řekl mimo jiné předseda SON Milan 
Taraba.
„My rozhodně podporujeme politiku do-
stupného bydlení, a jestliže se situa-
ce rychle nezmění a nebude přijatelné 
nájemné pro mladou generaci, tak mla-
dí odejdou. Spekulanti jsou ochotní 
nakupovat malometrážní byty za jakouko-
li cenu, a to není normální situace. Jestli 
v bytové politice nenastane rychle zásadní 
obrat, bude to mít pro společnost v Čes-
ké republice dalekosáhlé důsledky,“ uvedl 
k vývoji bytové politiky předseda OS KOVO 
Jaroslav Souček.

Vedení fi rmy Wara Volyně neplní povin-
nost jednat

O nepříznivé situaci ve vztazích mezi sesku-
pením členů a vedením fi rmy Wara Volyně
informoval své kolegy jihočeský zmoc-
něnec OS KOVO Jan Švec. „Seskupení 
Wara Volyně oznamuje, že jednatel fi rmy 
odmítl předložený návrh kolektivní smlou-
vy jako celek a odmítá dále jednat, odbo-
ráře odkazuje na údajně založené ‚vlastní
odbory‘. Vyzvali jsme dopisem vedení fi r-
my k dalšímu jednání, a pokud nebude 
reagovat, vidíme jako poslední možnost 
obrátit se na oblastní inspektorát práce 
z důvodu, že zaměstnavatel neplní základní po-
vinnosti vůči zástupcům zaměstnanců,“ řekl ji-
hočeský zmocněnec OS KOVO Jan Švec.  (mia)

Mezi hlavní témata, která se projednávala na pravidelném zasedání Předsednictva OS KOVO, jež proběhlo ve čtvrtek 24. led-
na v pražské centrále odborového svazu, patřila zejména novela zákoníku práce, návrh na svolání 5. zasedání Rady OS KOVO 
a návrh principů a postupů OS KOVO při strukturálních změnách podniků. Účastníci zasedání si mimo jiné vyslechli závěreč-
nou zprávu o kolektivním vyjednávání KSVS pro rok 2019, zprávu o činnosti Komise mladých v roce 2018 a jako host vystoupil 
předseda Sdružení nájemníků ČR (SON) Ing. Milan Taraba. O nepříznivé situaci ve vyjednávání v podniku Wara Volyně infor-
moval členy předsednictva jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Švec.
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V bytové politice musí přijít zásadní obrat

 FOTO: Visual Hunt

Předseda SON Ing. Milan Taraba kritizoval zvyšo-
vání nájemného       FOTO: (mia)
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Intranet je součástí www stránek sva-
zu a přístup do něj naleznete na odka-
zu https://www.oskovo.cz/intranet nebo 
na titulní straně www stránek vpravo na-
hoře pod ikonou Intranet. Přístup do něj 
je chráněn uživatelským jménem a hes-
lem, které se přiřazuje pro jednotlivé 
organizační jednotky a funkcionáře cent-
rálou svazu. Pokud VZO či funkcionář své 
heslo zapomněli nebo ho nemají, mohou 
kontaktovat specialistu IT Jana Jírovce 

(jirovec.jan@cmkos.cz, tel. 736 521 738), 
který jim ho sdělí či vytvoří. 
Intranet je složen z několika částí a úrov-
ní, které jsou přístupny dle důležitos-
ti funkcionáře. Základní přístup mají 
všechny organizační jednotky stejný. 
V Intranetu po přihlášení naleznou 
důležité dokumenty svazu, informace 
o jednotlivých odborných útvarech, har-
monogram naplánovaných akcí OS KOVO,
kontakty, fotobanku OS KOVO, servis, 
ale také například – podobně jako ve 
webové aplikaci pro členy OS KOVO 
v rámci centrální evidence – všechny „be-
nefi ty“ pro členy OS KOVO v sekci Služ-
by členům. Vyšší úroveň obsahuje také 
materiály a svazové předpisy pro funk-
cionáře svazu či určené pro zaměstnan-
ce OS KOVO. V případě zjištění některého 

z nefunkčních odkazů prosím kontaktuj-
te specialistu na www stránky Josefa Kůtu 
(kuta.josef@cmkos.cz, tel. 722 206 712).
 Text a foto: (red)

V dnešním čísle vás seznámíme s informačním systémem pro funkcionáře, který se jmenuje Intranet. Intranet slouží všem 
organizačním jednotkám a funkcionářům svazu jako informační kanál, kde jsou přístupny důležité informace citlivějšího 
charakteru oproti informacím určeným pro veřejnost.

Intranet – informační systém pro funkcionáře svazu

nám pomáhá specialista z Regionálního pra-
coviště OS KOVO Ústí nad Labem Ing. Jiří Fri-
ml. Naše požadavky tak máme podložené 
výsledky hospodaření fi rmy a rozhodně ne-
žádáme nereálné částky,“ uvádí předsedky-
ně Nováková.
„Ano máme nadprůměrné mzdy, ale tvoří-
me také nadprůměrné zisky. Ve fi rmě pra-
cují kvalifi kovaní zaměstnanci, odborníci 
ve svém oboru, tyto lidi je třeba zaplatit 
a ve fi rmě udržet. Nové výrobní technolo-
gie v naší fi rmě patří ve světovém měřítku 
k těm nejlepším a někdo je musí umět ovlá-
dat. Odbornost je tady vysoká a čeští za-
městnanci jsou na vysoké úrovni,“ dodává 
místopředseda Máša. 

Na mzdách se jednání zaseklo

V kolektivním vyjednávání, které začalo 
v červenci minulého roku, požadovaly od-

bory mimo jiné i navýšení mezd o 3800 ko-
run plošně pro každého. Vedení nabídlo 
450 korun a ze své nabídky neustupovalo. 
„Všechny naše požadavky prošly až na zvý-
šení mezd a na tom se jednání zaseklo. Řek-
li jsme si, že musíme udělat něco více než 
se jenom scházet. Objednali jsme pásky na 
rukávy s nápisem ,Podporuji požadavky vy-
jednávacího týmu ZO OS KOVO‘ a rozdali je 
lidem. Nosili je i zaměstnanci, kteří v odbo-
rech nebyli,“ říká předsedkyně Nováková.
Použití pásek děčínští odboráři neplánovali 
jako přípravu na stávku, ale upozornění, že 
za požadavky vyjednávací komise stojí nejen 
odboráři, ale i ostatní zaměstnanci napříč 
profesemi. „Nepřerušili jsme výrobní pro-
ces, ani jsme nechtěli. Zastavení výroby by 
způsobilo ztráty ve výši milionů korun den-
ně. Naší snahou vždy bylo se dohodnout,“ 
vysvětluje místopředseda Máša.

Stávka byla krajní možnost

„Nechtěli jsme strašit a vyhrožovat. 
Konzultovali jsme s naším právníkem 
z RP OS KOVO Ústí nad Labem Mgr. Radkem 
Zákonem, co všechno stávka obnáší, takže 
nastudované jsme to měli. Kdyby naše pás-
ková akce nepomohla, byla jsem připravena 
postupovat podle jeho dalších pokynů, tak 
aby vše bylo v souladu s právními předpisy, 
stávka byla až krajní možnost,“ říká předsed-
kyně Nováková.
Veřejná podpora zaměstnanců s páskami na 
rukávech jednání urychlila. Od rozdání pá-
sek uplynul měsíc a ve středu 28. listopa-
du 2018 došlo k podpisu kolektivní smlouvy, 

která vedle benefi tů obsahovala i navýše-
ní mezd.  Celková doba vyjednávání se pro-
táhla na pět měsíců. „Akci hodnotíme jako 
zdařilou, i když pro jednání jsme měli vyš-
ší cíl, než byl závěrečný výsledek. Jedná se 
o rozumný kompromis, kdy jsme se dosta-
li zhruba na polovinu požadované částky. 
I přes kladné reakce zaměstnanců jsme se 
setkali také s nespokojeností. Takoví lidé se 
najdou vždy. Vyčítají, že jsme nešli do stáv-
ky, protože neznají další informace a nevy-
hodnotí negativní důsledky stávky. Naše 
základní taktika vyjednávání je argumentace, 
snažíme se reagovat na okolní vývoj, na in-
fl aci. Argumenty, analýza, výpočty, to je 
pro nás základ jednání,“ shrnuje recept 
na úspěšné vyjednávání místopředseda 
ZO OS KOVO Constellium Děčín Petr Máša.

Odborářů je stále málo

Účast v odborech v děčínském Constel-
liu dosahuje 54 % z celkového počtu zhru-
ba sedmi set zaměstnanců. V poměru 
k okolním podnikům se jedná o vysoké číslo, 
přesto je s angažovaností lidí předsedkyně 
Jaroslava Nováková nespokojená. „Při vyjed-
návání i celoroční práci odborů by velmi po-
mohlo, kdybychom měli více odborářů. Teď 
máme uzavřenou kolektivní smlouvu na 
dobu neurčitou, ale každý rok budeme otáz-
ku mezd otevírat, podle vývoje ekonomic-
ké situace (infl ace, hospodaření fi rmy,…). 
Doufám, že výsledky vyjednávání zvýší člen-
skou základnu,“ říká na závěr předsedkyně 
ZO OS KOVO Constellium Děčín Jaroslava 
Nováková. (mia)

dokončení ze strany 1 

Constellium Děčín je předním výrobcem slitinových 
výlisků    FOTO: (mia)

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 zemřel ve věku 63 let pan Antonín Krumel, předseda ZO OS KOVO Metal Trmi-
ce. Jako dlouholetý zaměstnanec někdejší fi rmy Metaz (nyní KS Kolbenschmidt a.s.) se vypracoval z po-
zice zámečníka na vedoucího oddělení infrastruktury. Do odborů vstoupil v roce 1978 a funkci předsedy 
ZO vykonával od roku 2004. Ve vzpomínkách přátel zůstane jako laskavý člověk se smyslem pro humor
a láskou k hudbě, známý svojí zodpovědností a ochotou pomáhat lidem. Čest jeho památce. 
 František Dolejší, ZO OS KOVO Metal Trmice
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Sociální zabezpečení | Ivana Demková, specialistka na sociální zabezpečení a daně

Srovnávací výpočet starobního důchodu v letech 2018/2019 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Výše všech důchodů (starobních, invalid-
ních, vdovských, vdoveckých a sirotčích) se 
skládá ze dvou částí – ze základní výměry 
a z procentní výměry, kdy základní 
výměra se stanoví procentní sazbou 
z průměrné mzdy a je pro všechny stejná 
a procentní výměra se stanoví procentní 
sazbou z výpočtového základu.
Dle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. o výši 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2017, přepočítacího koefi cientu pro úpra-
vu všeobecného vyměřovacího základu za 
rok 2017, redukčních hranic pro stanove-
ní výpočtového základu pro rok 2019 a zá-
kladní výměry důchodu stanovené pro rok 
2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, kte-
ré bylo přijato dne 19. září 2018, se důcho-
dy starobní, invalidní, vdovské, vdovec-
ké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 
zvyšují od splátky důchodu splatné po 
31. prosinci 2018 takto: 
• základní výměra důchodu se zvyšuje 

o 570 Kč měsíčně,
• procentní výměra důchodu se zvyšuje 

o 3,4 % procentní výměry důchodu, 
která náleží ke dni, od něhož se pro-
centní výměra zvyšuje.

VÝŠE ZÁKLADNÍ VÝMĚRY PRO ROK 2019

Výše základní výměry pro rok 2019 bude 
tedy činit 3 270 Kč, což je 10 % průměrné 
měsíční mzdy, kterou jako každý rok vypo-
čítává ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Pro informaci uvádíme, že původní zá-
kladní výměra pro rok 2018 činila 2 700 Kč
(což bylo 9 % stanovené průměrné měsíč-
ní mzdy), tzn. základní výměra se zvyšuje 
o 570 Kč měsíčně u důchodů přiznaných 
před 1. lednem 2019. 

MINIMÁLNÍ VÝŠE PROCENTNÍ VÝMĚRY

Minimální výše procentní výměry starobního 
důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně (dle 
zákona č. 155/1995 Sb., § 33, odst. 2 zákona 
o důchodovém pojištění). Tato výše nebyla 
od přijetí zákona v roce 1995 ani jednou zvý-
šena. Zákon také neuvádí maximální výši pro-
centní výměry starobního důchodu.
Další novinkou je zvýšení procentní vý-
měry důchodu o 1 000 Kč měsíčně, jež se 
týká od 1. 1. 2019 důchodců, kteří dosáh-
li před 1. 1. 2019 věku 85 let. Důchodci, kte-
ří dosáhnou tohoto věku v průběhu roku, se
mohou těšit na zvýšení důchodu o 1 000 Kč
od splátky důchodu v měsíci, ve kterém osla-
ví tyto narozeniny. 

Jak bývá každý rok zvykem, přinášíme i nyní čtenářům časopisu Kovák srovnávací výpočet starob-
ního důchodu. Aktuálně v tomto článku budeme informovat o výpočtech starobního důchodu na 
přelomu roku 2018 a roku 2019.

ÚDAJE PRO VÝPO ET STAROBNÍHO D CHODU V LETECH 2018/2019

 Údaje pro výpo et d chod p iznaných v roce 2018

Výše všeobecného vym ovacího základu za rok 2016 28 250 K

Výše p epo ítacího koeficientu* za rok 2016 1,0612

Maximální m sí ní vym ovací základ 2018 119 916 K
(*pro úpravu všeobecného vym ovacího základu)

Výše reduk ních hranic pro stanovení
výpo tového základu pro rok 2018

I. hranice 13 191 K

II. hranice 119 916 K

Výpo tový základ se stanoví z osobního vym ovacího základu tak, že

z ástky do 13 191 K se po ítá 100 %

z ástky nad 13 191 K do 119 916 K se po ítá 26 %

k ástce nad 119 916 K se nep ihlíží

ÚÚDAJE PRO VÝPO ET STAROBNÍHO D CHODU V LETECH 2018/2019ÚDAJE PRO VÝPO ET STAROBNÍHO D CHODU V LETECH 2018/2019

 Údaje pro výpo et d chod p iznaných v roce 2019

Výše všeobecného vym ovacího základu za rok 2017 30 156 K

Výše p epo ítacího koeficientu* za rok 2017 1,0843

Maximální m sí ní vym ovací základ 2019 130 796 K
(*pro úpravu všeobecného vym ovacího základu)

Výše reduk ních hranic pro stanovení
výpo tového základu pro rok 2019

I. hranice 14 388 K

II. hranice 130 796 K

Výpo tový základ se stanoví z osobního vym ovacího základu tak, že

z ástky do 14 388 K se po ítá 100 %

z ástky nad 14 388 K do 130 796 K se po ítá 26 %

k ástce nad 130 796 K se nep ihlíží

BUDE VYŠŠÍ DŮCHOD PŘIZNANÝ K DATU 
31. 12. 2018, NEBO K DATU 1. 1. 2019?

V níže uvedených tabulkách uvádíme pro pří-
klad výpočty důchodů dle výdělků v jednotli-
vých letech rozhodného období a let pojiště-
ní. Doporučujeme každému zájemci provést 
kontrolu na webu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR (www.mpsv.cz), kde je možné 
využít přednastavené kalkulačky (slouží pou-
ze k orientační představě o výši důchodu). 
Zároveň je možné kontaktovat Call centrum 
České správy sociálního zabezpečení na tel. 
257 062 860, kde je možné si domluvit přímo 
osobní konzultaci k výpočtu důchodu. 

KTERÉ ROKY SPADAJÍ DO ROZHODNÉHO 
OBDOBÍ

Rozhodné období je období před rokem 
přiznání důchodu a zjišťují se z něho hru-

bé příjmy z výdělečné činnosti. Nepřihlíží 
se však k příjmům před rokem 1986.
Například pro důchod přiznaný v roce 
2018 je prvním rokem rozhodného ob-
dobí rok 1986 a posledním rok 2017. Roz-
hodné období pro důchod přiznaný v roce 
2019 je 1986 až 2018. 

JAK SE ZJISTÍ DŮCHODOVÝ VĚK?

Na webových stránkách Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR (případně také na 
webových stránkách ČSSZ) je k dispozici 
tzv. věková kalkulačka. Po zadání data 
narození a pohlaví (dle daného roku u žen 
také počet vychovaných dětí) zde lze zjis-
tit důchodový věk (datum, kdy vznikne po-
jištěnci nárok na řádný starobní důchod), 
kdy se ho dosáhne a jakou musí získat 
občan dobu pojištění. Dále je zde uvede-
no i datum, od kterého je možné požádat 

pokračování na straně 6 
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o předčasný starobní důchod. Případ-
ně je možné důchodový věk zjistit také 

z tabulky, která je uvedena v zákoně 
č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 
a jeho aktualizací, viz níže. 

KOLIK LET POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA PRO
NÁROK NA STAROBNÍ DŮCHOD?

Na starobní důchod má nárok každý, kdo 
získá potřebnou dobu pojištění a dosáh-
ne důchodového věku. Po roce 2018 je 
minimální potřebná doba důchodového 
pojištění ve výši 35 let (v případě dosažení 
důchodového věku pojištěnce v roce 2018 
bylo nutné mít 34 let potřebnou dobu po-
jištění). Detailní nároky předchozích let 
jsou uvedeny v odstavci 1 § 29 zákona 
č. 155/1995 o důchodovém pojištění.
Na starobní důchod má nárok i pojiště-
nec, který nesplnil výše uvedené pod-
mínky, ale za předpokladu, že získal dobu 
pojištění nejméně 20 let a dosáhl po roce 

2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je 
důchodový věk stanovený podle § 32 pro 
muže stejného data narození. 
Pojištěnec, který nesplňuje výše uvedené 
podmínky, má nárok na starobní důchod 
též, jestliže dosáhl důchodového věku po 
roce 2014 a získal aspoň 30 let doby po-
jištění bez náhradních dob pojištění (tzv. 
čistá doba pojištění). 
Pojištěnec, který nesplňuje žádnou z výše 
uvedených podmínek, má nárok na starobní 
důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let a splnil 
podmínky nároku na invalidní důchod stano-
vené zákonem o důchodovém pojištění.

CO OVLIVŇUJE VÝŠI DŮCHODU?

Jak jsme se již zmínili – starobní důchod se 

T A B U L K A D C H O D O V É H O V K U

0 1 2 3 4 5 a více

1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63r+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

D CHODOVÝ V K U ŽEN S PO TEM VYCHOVANÝCH D TÍ
ROK

NAROZENÍ
D CHODOVÝ
V K U MUŽ

skládá ze základní výměry, která je v roce 
2019 10 % průměrné mzdy v republice, 
a z procentní výměry. Procentní výměru 
ovlivňuje doba pojištění (celé roky) a také 
výše příjmů pojištěnce dosažených v jed-
notlivých  letech rozhodného období. 
Na webových stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR (také na webových 
stránkách ČSSZ) je k dispozici tzv. důcho-
dová kalkulačka, kde si je možné orien-
tačně spočítat informativní výši starobního
(předčasného starobního) důchodu. K tomu
je zapotřebí mít Informativní osobní list 
důchodového pojištění (podrobněji po-
psáno v následujícím bodu), ze kterého se 
manuálně dosazují potřebné údaje do kal-
kulačky (např. doby pojištění, vyměřovací 
základy či vyloučené doby od roku 1986).

Pro osoby, které mají datovou schránku, je 
k dispozici na ePortále ČSSZ možnost využít 
informativní výpočet starobního důchodu, 
kde se potřebné údaje o dobách pojištění, 
vyměřovacích základech či vyloučených do-
bách od roku 1986 v rámci této služby auto-
maticky doplní. 
Webová důchodová kalkulačka či služba 
ePortálu je určena občanům, kteří dosáh-
nou důchodového věku v horizontu pěti let.

INFORMATIVNÍ OSOBNÍ LIST DŮCHODO-
VÉHO POJIŠTĚNÍ (IOLDP)

Informativní osobní list důchodového 
pojištění (dále jen „informativní list“) ob-
sahuje výpis dob pojištění, který je mož-
né na vyžádání obdržet od České správy 
sociálního zabezpečení (odbor správy úda-
jové základny). Informativní list obsahuje
nejen přehled dob důchodového po-
jištění, ale také případné náhradní 
doby pojištění (Období, kdy nebylo pla-
ceno sociálního pojištění, ale zákon na 
toto období pohlíží jako na „odpracova-
né“, jako např. péče o blízkého závislé-
ho na péči, evidence na úřadu práce aj., 
podrobněji viz zákon č. 155/1995 Sb., § 12. 
Jen si vás dovolujeme upozornit, že někte-
ré doklady o náhradních dobách pojištění
ČSSZ neeviduje, jako např. doklady o studiu, 
péči o dítě a vojenské službě. Tyto doklady
předkládá občan až při samotném po-
dávání žádosti o důchod, ne dříve.) a za 
dobu od roku 1986 obsahuje i přehled 
vyměřovacích základů a vyloučených 
dob (sem spadá především doba pobírání 
dávek nemocenského pojištění), včetně 
celkového součtu evidované doby a sou-
čtu náhradních dob. Součástí zaslaného
informativního listu je i podrobné vysvětlení, 
například použitých zkratek.
O informativní list je vhodné požádat ČSSZ 
včas, před rokem nároku na starobní dů-
chod. Žádost může podat i občan, který 
se ještě neblíží důchodovému věku, ale 
který chce mít přehled o evidované době 
pojištění. V tomto listu je totiž přehled 
i případných neevidovaných období, která 
musí následně pojištěnec ČSSZ řádně pro-
kázat. Občan má právo na zaslání infor-
mativního listu jednou za kalendářní rok 
a ČSSZ má povinnost zaslat informativní 
list do 90 dnů ode dne doručení jeho žá-
dosti, ale tato lhůta bývá výrazně kratší. 

pokračování ze strany 5 

Tabulka ukazuje důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936-1971, viz zákon 155/1995 Sb.
o důchodovém  pojištění (včetně jeho aktualizací). U pojišťenců, kteří se narodili po roce 1971, je již

důchodový věk stanoven na 65 let.

pokračování na straně 7 
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o informativní osobní list důcho-
dového pojištění je možné podat několi-
ka způsoby: 
• písemně na adresu ČSSZ, 
 Odbor správy údajové základny 
 (Křížová 25, 225 08  Praha 5),
• elektronicky s elektronickým 
 podpisem na adresu e-podatelny: 

 posta@cssz.cz,
• datovou zprávou do datové schrán-

ky ČSSZ ID: 49kaiq3,
• prostřednictvím aplikace ePortál 

ČSSZ na adrese: eportal.cssz.cz. 
Žádost musí obsahovat rodné číslo ža-
datele, jméno, příjmení (případně i rod-
né příjmení), adresu nebo případně ID 
datové schránky, na kterou má být in-
formativní list následně zaslán. 

Na stránkách ČSSZ je možné po-
užít vzor žádosti o informativní list, viz 
formulář na levé straně „Žádost o za-
slání informativního osobního listu dů-
chodového pojištění“.

KDY A KDE SE ŽÁDOST O DŮCHOD 
PODÁVÁ

Žádost o přiznání dávky důchodo-
vého pojištění sepisuje občan podle
místa trvalého pobytu na Okres-
ní správě sociálního zabezpeče-
ní (OSSZ) nebo v Praze na Pražské 
správě sociálního zabezpečení 
(PSSZ). Žádost se může podat nej-
dříve čtyři měsíce přede dnem, od 
kterého občan žádá dávku důchodo-
vého pojištění přiznat. 

Co předložit při podávání žádosti? 
Jedná se především o tyto doklady:

• občanský průkaz (u cizinců pas či 
povolení k pobytu), 

• doklady o studiu, popřípadě učení 
(i nedokončeném),

• náhradní doklady prokazující pří-
padná neevidovaná období vý-
dělečné činnosti, jsou-li uvedená 
v Informativním osobním listu dů-
chodového pojištění,

• doklady prokazující výchovu dětí 

Eviden ní štítek
Žádost o zaslání informativního

osobního listu d chodového pojišt ní

Na základ  § 40a zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní pozd jších p edpis , žádám o zaslání 
informativního osobního listu d chodového pojišt ní.

A. Základní identifikace
íjmení Jméno Rodné p íjmení Rodné íslo

B. Adresa pro zaslání informativního osobního listu d chodového pojišt ní
Vypl te adresu trvalého bydlišt , p ípadn  jinou adresu, na kterou si p ejete informativní osobní list d chodového pojišt ní zaslat. Uvedete-li 
datovou schránku, bude Vám informativní osobní list d chodového pojišt ní zaslán do datové schránky.

Ulice íslo domu Obec PS Stát

ID datové schránky

C. Datum a místo, podpis

V Dne
Podpis žadatele

ZOLDP v1.12

pokračování ze strany 6 

rok p iznání d chodu 2018 ne

 Doba pojišt ní V Vym ovací Vylou ené Koeficient Ro ní Všeobecný P epo ítací
 Po et let pojišt ní ke dni vzniku nároku na d chod roce základ doby nár stu vym ovací vym ovací koeficient

se sazbou 1,5% 48 (K ) (dny) VVZ základ základ
 P i p esluhování - výd le ná innost po dosažení d chodového v ku 1986 35 691 10,1143 360 990 2 964
 bez pobírání d chodu - po et tvrtletí (ukon ených 90 dn )  1987 36 573 9,9071 362 333 3 026
    p ed 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 37 018 9,6862 358 564 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 39 247 15 9,4571 371 163 3 170
 p i pobírání 1/2 d chodu - po et pololetí (ukon ených 180 dn 1990 40 277 9,1232 367 456 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 40 391 7,9058 319 324 3 792
 p i pobírání plného d chodu - po et rok  (ukon ených 360 dn 1992 46 710 6,4554 301 532 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 67 407 5,1537 347 396 5 817
 P i p ed asném odchodu - po et tvrtletí (každých i zapo atých 1994 69 533 3 4,3473 302 281 6 896 1,1914
 90 dn  chyb jících do dosažení d chodového v ku) 1995 83 140 3,6685 305 000 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 100 982 3,0983 312 873 9 676 1,1194

1997 129 813 2,8028 363 840 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní vým ry d chodu 1998 141 908 25 2,5638 363 824 11 693 1,0850
   za dobu pojišt ní do vzniku nároku na d chod 72,0 % 1999 154 943 2 2,3689 367 045 12 655 1,0620
   za p esluhování 0,0 % 2000 168 127 2,2223 373 629 13 490 1,0942
   za p ed asný odchod do d chodu 0,0 % 2001 100 665 2,0477 206 132 14 640 1,0693

celkem 72,0 % 2002 190 370 1,9081 363 245 15 711 1,0717
 Stanovení výpo tového základu v roce 2018 2003 204 281 1,7878 365 214 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvo í roky 1986  - 2017 2004 218 814 1,6765 366 842 17 882 1,0532
 Úhrn ro ních vym ovacích základ 10 745 195 2005 201 580 1,5939 321 299 18 809 1,0707
 Po et dn v rozhodném období 11 688 2006 199 977 21 1,4952 299 006 20 050 1,0753

vylou ených 120 2007 201 558 1,3926 280 690 21 527 1,0942
 Osobní vym ovací základ 28 254 2008 253 543 36 1,2878 326 513 23 280 1,0184
 Reduk ní hranice 2009 248 843 1,2444 309 661 24 091 1,0269

zapo te se 2010 278 576 1,2223 340 504 24 526 1,0249
Výpo tový základ : 2011 289 593 1,1947 345 977 25 093 1,0315

   Vypo tená výše d chodu 2012 298 227 15 1,1574 345 168 25 903 1,0015
základní vým ra d chodu 2 700 K 2013 301 410 3 1,1574 348 852 25 903 1,0273
procentní vým ra d chodu 12 318 K 2014 305 613 1,1374 347 605 26 357 1,0246
úhrnná výše d chodu 15 018 K 2015 315 544 1,1040 348 361 27 156 1,0396

2016 316 353 1,0612 335 714 28 250 1,0612
2017 317 162 1,0000 317 162 30 156 1,0843

0 

17 108

13 191 ; 119 916
100% ; 26%

Orienta ní výpo et výše starobního d chodu p i jeho p iznání v letech 2004 až  2025
Vyplňte prosím do zelených buněk rok přiznání důchodu, výše vyměřovacích základů, vyloučených dob a dobu pojištění

pokračování na straně 8 



8 | KOVÁK číslo 2/2019 | 28. ledna | Servis 

VÝPO ET K DATU 31. 12. 2018

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU PO VALORIZACI U VZOROVÉHO P ÍKLADU
Procentní vým ra 12 318 K

Zvýšení procentní vým ry o 3,4% = (15 018 – 2 700) x 3,4 419 K

Základní vým ra u d chod p iznaných v roce 2019 3 270 K

Úhrnná výše d chodu 16 007 K

VÝPO ET K DATU 1. 1. 2019

ZÁV R ZE VZOROVÉHO P ÍKLADU

VÝPO ET K DATU 31. 12. 2018

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU K 31. 12. 2018 U VZOROVÉHO P ÍKLADU
Základní vým ra d chodu 2 700 K

Procentní vým ra d chodu 12 318 K

Úhrnná výše d chodu 15 018 K

VÝPO ET K DATU 1. 1. 2019

ZÁV R ZE VZOROVÉHO P ÍKLADU

VÝPO ET K DATU 31. 12. 2018

VÝPO ET K DATU 1. 1. 2019

VYPO TENÁ VÝŠE D CHODU K 1. 1. 2019 U VZOROVÉHO P ÍKLADU
Základní vým ra d chodu 3 270 K

Procentní vým ra d chodu 13 410 K

Úhrnná výše d chodu 16 680 K

ZÁV R ZE VZOROVÉHO P ÍKLADU

nebo péči o děti (rodné listy dětí 
 nebo výpisy z matriky narození, popř. 

rozhodnutí o době a rozsahu péče),
• muži předkládají doklady o výkonu 

vojenské služby,
• požaduje-li občan zasílat výplatu dů-

chodu na bankovní účet, je nutno při-
ložit vyplněnou a bankou potvrzenou 
„Žádost o zařízení výplaty důchodu 
poukazem na účet“,

• další doklady dle různých specifi k, 
podrobněji viz informace na webu 
www.cssz.cz.

PŘÍKLADY VÝPOČTU STAROBNÍHO 
DŮCHODU A JEJICH POROVNÁNÍ

Níže uveřejňujeme výpočty obou výší 
starobního důchodu. Nejdříve důchodu 
přiznaného v roce 2018 (k 31. 12. 2018) 
a poté valorizovaného a nakonec důcho-
du přiznaného k 1. 1. 2019. 
Pro tyto orientační výpočty jsme použi-
li důchodovou kalkulačku na webových 
stránkách ministerstva práce a sociálních 
věcí. 
V níže uvedených tabulkách je uveden 
(jako příklad) muž, který nemá ve svém 

informativním osobním listu od ČSSZ 
evidované žádné náhradní doby pojiš-
tění a v rozhodném období měl cel-
kem 120 dnů pracovní neschopnosti, 
které spadají do tzv. vyloučených dob. 
V tabulce uvádíme, že jeho osobní vy-
měřovací základ byl pro rok 2018 ve 
výši 28 254 Kč a doba pojištění do 
dovršení důchodového věku je 48 
let. Tento muž je dosud zaměstnán 
v pracovním poměru a o důchod zatím 
nepožádal, neboť si o něj požádá zpět-
ně, a to buď k datu 31. 12. 2018, a nebo 
k datu 1. 1. 2019.

ZÁVĚR ZE VZOROVÉHO PŘÍKLADU

• Výše starobního důchodu našeho vzoro-
vého muže je 15 018 Kč, a to při přiznání 
k datu 31. 12. 2018, po valorizaci od 1. 1. 
2019 je jeho výše důchodu 16 007 Kč.

• Požádá-li tento muž o starobní dů-
chod až v roce 2019, tedy od nejdří-
vějšího možného data 1. 1. 2019, bude 
jeho důchod hned při přiznání činit 
16 680 Kč, čímž bude tedy o 673 Kč
vyšší, než by byl důchod přiznaný 
v roce 2018 následně valorizovaný 
(16 007 Kč).

    16 680 – 16 007 = 673 Kč

dokončení ze strany 7 

rok p iznání d chodu 2019 ne

 Doba pojišt ní V Vym ovací Vylou ené Koeficient Ro ní Všeobecný P epo ítací
 Po et let pojišt ní ke dni vzniku nároku na d chod roce základ doby nár stu vym ovací vym ovací koeficient

se sazbou 1,5% 48 (K ) (dny) VVZ základ základ
 P i p esluhování - výd le ná innost po dosažení d chodového v ku 1986 35 691 11,0318 393 736 2 964
 bez pobírání d chodu - po et tvrtletí (ukon ených 90 dn )  1987 36 573 10,8057 395 197 3 026
    p ed 1.7.2001 zvýšení sazby o 1,0% 1988 37 018 10,5648 391 088 3 095
    po 30.6.2001 zvýšení sazby o 1,5% 1989 39 247 15 10,3149 404 829 3 170
 p i pobírání 1/2 d chodu - po et pololetí (ukon ených 180 dn 1990 40 277 9,9507 400 785 3 286
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 1,5% 1991 40 391 8,6229 348 288 3 792
 p i pobírání plného d chodu - po et rok  (ukon ených 360 dn 1992 46 710 7,0409 328 881 4 644
    po 1.1.2010) zvýšení sazby o 0,4% 1993 67 407 5,6211 378 902 5 817
 P i p ed asném odchodu - po et tvrtletí (každých i zapo atých 1994 69 533 3 4,7416 329 698 6 896 1,1914
 90 dn  chyb jících do dosažení d chodového v ku) 1995 83 140 4,0012 332 660 8 172 1,1978
trvale krácené (§31) snížení o 0,9%; 1,2%; 1,5% 1996 100 982 3,3793 341 249 9 676 1,1194

1997 129 813 3,0570 396 839 10 696 1,0891
 Procentní sazby pro stanovení procentní vým ry d chodu 1998 141 908 25 2,7964 396 832 11 693 1,0850
   za dobu pojišt ní do vzniku nároku na d chod 72,0 % 1999 154 943 2 2,5838 400 342 12 655 1,0620
   za p esluhování 0,0 % 2000 168 127 2,4239 407 524 13 490 1,0942
   za p ed asný odchod do d chodu 0,0 % 2001 100 665 2,2335 224 836 14 640 1,0693

celkem 72,0 % 2002 190 370 2,0812 396 199 15 711 1,0717
 Stanovení výpo tového základu v roce 2019 2003 204 281 1,9499 398 328 16 769 1,0665
 Rozhodné období tvo í roky 1986  - 2018 2004 218 814 1,8286 400 124 17 882 1,0532
 Úhrn ro ních vym ovacích základ 12 034 936 2005 201 580 1,7384 350 427 18 809 1,0707
 Po et dn v rozhodném období 12 053 2006 199 977 21 1,6308 326 123 20 050 1,0753

vylou ených 120 2007 201 558 1,5189 306 147 21 527 1,0942
 Osobní vym ovací základ 30 677 2008 253 543 36 1,4046 356 127 23 280 1,0184
 Reduk ní hranice 2009 248 843 1,3573 337 755 24 091 1,0269

zapo te se 2010 278 576 1,3332 371 398 24 526 1,0249
Výpo tový základ : 2011 289 593 1,3031 377 369 25 093 1,0315

   Vypo tená výše d chodu 2012 298 227 15 1,2623 376 452 25 903 1,0015
základní vým ra d chodu 3 270 K 2013 301 410 3 1,2623 380 470 25 903 1,0273
procentní vým ra d chodu 13 410 K 2014 305 613 1,2406 379 144 26 357 1,0246
úhrnná výše d chodu 16 680 K 2015 315 544 1,2041 379 947 27 156 1,0396

2016 316 353 1,1575 366 179 28 250 1,0612
2017 317 162 1,0843 343 899 30 156 1,0843

 2018 317 162 1,0000 317 162 30 156 1,0000

0 

18 624

14 388 ; 130 796
100% ; 26%

Orienta ní výpo et výše starobního d chodu p i jeho p iznání v letech 2004 až  2025
Vyplňte prosím do zelených buněk rok přiznání důchodu, výše vyměřovacích základů, vyloučených dob a dobu pojištění
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Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst planety

Tipy na výlet

Oproti těm alpským jsou české lyžařské 
areály mnohem menší, sjezdovky krat-
ší a užší, ale i tak si zde můžete dobře 
zalyžovat. Dobrou zprávou je, že se 
skiareály konečně začínají spojovat, 
takže lze na jednu permanentku vy-
užívat mnohem více sjezdovek, jako to 
můžeme vidět v Alpách. Počet sjezdovek 
u nás je sice konečný, takže nových se do-
čkáme jen tu a tam, ale jistě potěší, že pro-
vozovatelé investují do nových lanovek 
a dalších vylepšení. 

Klínovec 

Propojení sjezdovek, aby vznikl skuteč-
ně rozsáhlý skiareál, je u nás stále pro-
blém. Proto určitě potěší zpráva o tom, 
že se podařilo propojit skiareál na Klí-
novci se sousedním Neklidem. Propo-
jení přišlo na 70 milionů korun, ale díky 
tomu mohou lyžaři svištět po více než 30 
kilometrech sjezdovek. Mezi oběma ski-
areály se mohou dopravit po vlastní ose 
na lyžích po modré sjezdovce nebo do-
pravu zajistí nová lanovka. Dohromady 
se lze v tomto skiareálu svézt na pěti la-
novkách, dvě z nich jsou kryté takzva-
nou bublinou, takže na lyžaře nefouká 
a jízda je zase o něco komfortnější. 
Areál rozšířil také modrou sjezdovku 
Dámská, která se zvětšila jednou tolik 
a v některých místech je až 40 metrů 
široká. 

Na jednu permici i do Německa

To ale není všechno, co si tento skia-
reál připravil. Pokud je pro někoho 30 
kilometrů málo, může se odebrat lyžo-
vat přes hranice do Německa. „Pokud si 

zakoupíte skipas na 1,5 dne či delší, tak 
můžete využít dokonce na 47 km tratí 
v rámci InterSkiregionu Fichtelberg – Klí-
novec. Mezi Fichtelbergem a Klínovcem 
jezdí pravidelný skibus zdarma. Přejezd 
skibusem v rámci InterSkiregionu zabe-
re pouhých 10 minut,“ slibuje vedení ski-
areálu. Samozřejmostí je, že na všech 
lanovkách platí jednotný skipas. Jedno-
denní pro dospělého stojí v současné 
době 790 korun. 

Lanovka místo kotvy na Špičáku

Pokud se vypravíte na Tanvaldský 
Špičák, potěší vás nová lanovka, kte-
rá zvětší přepravní kapacitu z 1000 na 
2200 přepravených osob za hodinu. Jde 
o lanovku, která byla postavena na mís-
tě původního kotvového vleku u sjez-
dovky Kostelná a Slalomáku. Stavba 
lanovky stála 50 milionů, jedná se 
o repasovanou lanovku z Rakouska, ve 
které se svezete v bublině. Původní kot-
va na některých místech nebyla prá-
vě bezpečná, méně zdatní lyžaři se jí po 
právu obávali. Nyní se na vrchol Špičáku 
sveze každý pěkně pohodlně, a to včetně 
malých dětí. 

Severka bude mít staronovou 
lanovku

Nová lanovka se staví také v Besky-
dech, a to na kopci pod vrchem Sever-
ka, kde už lanovka stála, ale v 70. letech 
byla pro špatný technický stav odstraně-
na. Po lanovce zde místní volají už pěk-
ně dlouho, jejich prosby by měly být 
vyslyšeny snad už v únoru letošního roku. 
Stavba to není vůbec snadná, některé ze 

sloupů lanovky totiž musel na místo trans-
portovat vrtulník. Jeho cesta byla kompli-
kovaná, protože měl letět ze Slovenska
přes chráněnou oblast, kde se na-
chází tetřev hlušec. Nakonec se vše 
povedlo a k zahájení provozu lanovky by 
snad mělo dojít již v únoru. Lanovka bude 
dvousedačková, za hodinu vyveze nahoru 
přes 1000 sportovců. 

V Myšáku dostanou čtyřsedačku

Další novou lanovkou se můžete svézt 
v areálu Myšák v Karlově pod Pradě-
dem. Zde sice lanovka byla, ale jen 
dvousedačková, nyní se kapacita vý-
razně navýší, neboť bude lyžaře vozit 
lanovka čtyřsedačková. Na tu se nastu-
puje kolmo, cestující jsou chráněni bub-
linou, takže na ně nefouká a nesněží. 
I tato lanovka již byla používaná, pochá-
zí z rakouského Kronplatzu. Za hodinu
přepraví 2000 osob. Většinu sjezdovek 
zde rozšířili, mezi horní stanicí lanov-
ky Myšák a sjezdovkou Kazmarka umís-
tili pojízdný pás, takže není nutné šlapat 
s lyžemi na zádech, ale je možné mezi 
těmito dvěma sjezdovkami volit bez 
potíží. 

Nová lanovka v Mostech

Skiareál Grúň v Mostech u Jablunkova pro-
chází modernizací, také tady by se již brzo 
měla otvírat nová čtyřsedačková lanovka. 
Přepravní kapacita lanovky by měla být 
1300 osob za hodinu, její délka bude činit 
544 metrů. Jde o lanovku, která již jezdila 
na trase Malá Morávka – Kopřivná. Lanov-
ka bude v provozu po celý rok.   
 Michaela Kadlecová

Chystáte se na hory, ale ještě nejste rozhodnuti kam? Ač se to zdá nemožné, i české skiareály si připravily novinky, které mohou 
jejich návštěvníky potěšit. Co můžete zažít nového?

Sjezdovky na českých horách se modernizují
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Motivační program Up pro lepší život Vašich zaměstnanců.

V rovnováze

Nejvýhodnější stravenka 2019
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Správné znění tajenky z čísla 22: Příjemné prožití Vánoc Vám přeje redakce. Správně luštil a potřebné štěstí při losování 
měl Stanislav Vlnas z Prahy. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši křížovku a je také 
vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 29. ledna. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 13. února 
2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu: novakova.miloslava@cmkos.cz.

12 | KOVÁK číslo 2/2019 | 28. ledna | Křížovka o ceny 


