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Ocelové město v podhůří Beskyd
Třinecké železárny vznikly před neuvěřitelnými 180 lety a byly prvním hutním podnikem České republiky, který
v 90. letech prošel privatizací. Na rozdíl od řady jiných významných podniků naštěstí tuto bouřlivou dobu úspěšně
přečkaly. Za 30 let se tu leccos změnilo. Práce je méně fyzicky namáhavá, technologie modernější, prostředí nesrovnatelně čistší než v dobách celkem nedávných. A změnil se i přístup lidí. Ne vždy však k lepšímu.

Předseda třineckých kováků Marcel Pielesz prošel v železárnách řadou profesí.

FOTO: (jom)

„Od tatínka si pamatuji větu Uč se tak,
aby Tě vzali do Třineckých železáren,
dnes rodiče dětem říkají, Uč se tak,
abys nemusel do Třineckých železáren.
Tento názor mě strašně mrzí, vždyť
na našem podniku je závislý téměř
celý region,“ shrnuje ve zkratce změny
v postojích a vnímání společnosti předseda ZO OS KOVO Třinecké železárny
Marcel Pielesz. Ten by si přál, aby se
práce v Třineckých železárnách znovu
stala věcí prestiže a účast v odborech
samozřejmostí. Sám velmi dobře ví, co
práce v železárnách obnáší. Po střední
škole tady začínal a prošel řadou profesí i pozic – od pomocného
dělníka až po mistra. Od více
strana
řadového odboráře až po
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Musíme demonstrovat pozitivní vliv
kolektivního vyjednávání
Zejména kontrolou plnění úkolů, zprávou o činnosti Odborového svazu KOVO (OS KOVO) a plněním obsahu
„Strategie OS KOVO na období 2017–2021“ se ve středu 23. října zabývalo sedmé zasedání Rady Odborového svazu
KOVO v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze na Žižkově, kterému den předtím předcházelo zasedání
Předsednictva OS KOVO. Mezi aktuální témata, která na středečním jednání zazněla, patřila především účast
OS KOVO na mezinárodní kampani vyhlášené evropskou odborovou federací industriAll European Trade Union
a deklarace ocelářů ke krizi evropského ocelářského průmyslu.
Smyslem kampaně, která pod heslem
„Společně v práci / Together at Work“ probíhá od září 2019 a potrvá po sedm měsíců ve všech zemích Evropy, kde působí
členské organizace sdružené v industriAll
Europe, je především propagovat dobré
výsledky kolektivního vyjednávání. „Využívejte podklady ke kampani uvedené
na webových stránkách OS KOVO k její
propagaci,“ vyzval odboráře předseda
OS KOVO Jaroslav Souček. V dalším projevu předseda Souček mimo jiné zhodnotil účast kováků na mítinku ČMKOS „Ko-

nec levné práce“, který proběhl v úterý
17. září v Praze. „Kováci nezklamali a jen
potvrdili, že třetinou členské základny
v ČMKOS patří mezi její největší sílu. Na
mítink jich přijelo 450. O to více nás mrzí
nepochopitelný boj o místa v sále, který
někteří naši členové museli podstoupit,“
uvedl předseda.
Aktuální otázka řešení krize ocelářství
v Evropě byla dalším tématem, kterému se účastníci zasedání věnovali. Ve
dnech 18. a 19. září se v Dolní Lomné na
Těšínsku sešli zástupci ocelářů a sepsa-

li společnou deklaraci formulující jejich
požadavky. „Současná opatření Evropské komise na ochranu ocelářství v Evropské unii jsou nedostatečná. Je tedy
nezbytné, aby Brusel přijal nová efektivní opatření na záchranu ocelářství,“
zdůraznil předseda Souček.
Ve svém příspěvku o kolektivním vyjednávání vyzval místopředseda OS KOVO
Libor Dvořák kolegy, aby nepodléhali oblíbeným heslům zaměstnavatelů,
kteří využívají náznaky ochlazování
ekonomiky a proklamují blížící se krizi.
pokračování na str. 2
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Odborový svaz KOVO se aktivně zapojil do kampaně Together at Work.

„Častým argumentem zaměstnavatelů je, že zvýšení personálních nákladů
si nemohou dovolit. Využívejte našich
specialistů, nechávejte si dělat ekonomické analýzy jednotlivých společností
a vyjednávejte o tom, co si daná společnost může opravdu dovolit,“ uvedl místopředseda Dvořák.

FOTO: (Josef Kůta)

O Kontu živelných pohrom informoval
kováky místopředseda OS KOVO Tomáš
Valášek. Neštěstí, které připravilo jednoho z kolegů v jihočeském kraji o střechu nad hlavou, když výbuch rozmetal
část domu, ve kterém bydlel, je jedním
z případů, kde finanční pomoc z konta
rychle a účinně pomohla. „Jakmile jsme

nešťastnou zprávu o výbuchu dostali,
ještě ten den jsme rozhodli, že postiženému pomůžeme. Prostřednictvím
zmocněnce KS a Regionálního pracoviště v Jihočeském kraji bylo kolegovi
zasaženému katastrofou vyplaceno
90 000 korun. Pomohli jsme dříve než
pojišťovny,“ popsal situaci místopředseda Valášek.
S výsledky hospodaření OS KOVO seznámil odboráře místopředseda OS KOVO
Ing. Pavel Komárek. „Jako každoročně se
opakují provozní výnosy z investice do
fotovoltaiky, tato investice se pravidelně
potvrzuje jako kvalitní,“ řekl.
K nákupu pražské nemovitosti určené
pro nové sídlo centrály OS KOVO místopředseda Komárek uvedl, že před
nákupem bude odborníky provedena
prověrka prodávající společnosti i budovy jako takové.
(mia)

Kováci předali 90 000 Kč svému kolegovi ze zničeného domu
Tuto rychlou finanční pomoc v nouzi předali v pátek 11. října zástupci
OS KOVO svému kolegovi Richardu Němcovi, kterého ve čtvrtek
3. října připravila o veškerý majetek ničivá exploze bytového domu
v Lenoře na Prachaticku. Mnoho nechybělo a sedmapadesátiletý seřizovač prachatické strojírenské firmy
Reinfurt – ČR přišel o život.
„Probudila mě strašlivá rána, všude byla
suť a plameny, strašné horko a dým.
Koukal jsem ven a volal o pomoc. Obvodová stěna byla pryč. Naštěstí jsem byl
sám doma, takže jsem se co nejrychleji
snažil dostat pryč. Pomohli mi hasiči,“
popsal první okamžiky po výbuchu Němec. Muž sice působí na první pohled
klidně a vyrovnaně, zjevně se však stále
potýká s emocemi a prožitým šokem.
Když mluví o pomoci ostatních, má
hned slzy v očích. „Děkuji! Ani nevíte,
co to pro nás znamená. Jste moc hodní.
Děkuji. Moc si toho vážím. Nemáme nic,

ani vlastní talíř. Je to obrovská pomoc,“
reagoval na dar kováků Němec.
Jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Janoušek v této souvislosti připomněl, že
solidarita je jedním ze základních stavebních kamenů činnosti odborů. „Pokud má být první pomoc účinná, musí
být především rychlá. A to platí i pro
pomoc v sociální nouzi,“ konstatoval
Janoušek. Potvrdila to i vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých
Budějovicích Pavlína Jirková. Když totiž
Richardu Němcovi v pátek předávala
symbolický šek na 90 000 Kč, byly už
tyto peníze připraveny na účtu jeho základní odborové organizace k okamžitému vyplacení.
„Neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech.“ Toto staré české přísloví bylo
pravděpodobně jedním ze startovacích
motorů rozhodnutí OS KOVO založit
vlastní speciální Konto živelných pohrom, kde se soustřeďují prostředky,
díky nimž je svaz schopen rychle uvol-

Vedoucí RP OS KOVO ČB Pavlína Jirková
předala šek Richardu Němcovi. FOTO: (RP ČB)

nit okamžitou finanční pomoc svým
členům postiženým např. požárem, povodní, větrem, krupobitím a podobně.
„Prostředky z tohoto konta slouží jako
podpora v případě živelných pohrom
a dalších nepředvídatelných událostí,
jimiž je postižen člen OS KOVO, jeho rodina a majetek,“ dodal zmocněnec jihočeských kováků Janoušek.
(pp)

Odboráři pomohli rodině zesnulého kolegy
V duchu tradice solidarity, kterou
členové OS KOVO vůči sobě navzájem uplatňují, podpořili kováci rodinu svého zesnulého kolegy Jiřího
Kodery.
Jiří Kodera, člen výboru Seskupení členů
Amphenol Ostrov, zemřel náhle v pátek
30. srpna ve věku 56 let. Ve firmě Amphenol Tuchel Industrial GmbH pracoval
jako laboratorní technik kontroly kvality.

Nechal po sobě truchlící rodinu – manželku a nezletilého syna. Vedoucí plzeňského Regionálního pracoviště OS KOVO
Ing. Ivo Kužel se obrátil na centrálu
OS KOVO se žádostí o pomoc.
,,Požádal jsem vedoucí představitele
OS KOVO, aby zvážili poskytnutí jednorázové finanční sociální výpomoci
osiřelé rodině. V podobných případech
poskytuje sociální výpomoc přímo pří-

slušná základní organizace. V případě
Amphenolu šlo o seskupení členů, proto muselo rozhodnout Výkonné vedení OS KOVO. Začátkem září jsem mohl
finanční výpomoc předat pozůstalé
manželce. Tragická situace rodiny Jiřího
Kodery byla jednou ze smutných příležitostí, kdy se mohla projevit odborářská solidarita a ochota pomoci lidem
v nouzi,” uvedl Ing. Ivo Kužel.
(red)
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V ocelářství se dnes díky modernizaci a robotizaci podíl fyzické práce zmenšuje.

předsedu základní organizace, kam jej
zvolili v roce 2017. Dnes zastupuje zájmy více než deseti tisíc zaměstnanců
ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel (TŽ – MS). „Na mé současné
práci mě motivovalo a motivuje to, že
jsme jako odbory schopni nastavit lepší pracovní podmínky pro lidi. Není mi
lhostejné, jak a za jakou mzdu pracují,
ale ne vždy je vše jen o penězích. Myslím si, že je nejdůležitější firemní kultura,“ dodává Marcel Pielesz.
Nastal nejvyšší čas na skutečnou
změnu myšlení
V Třineckých železárnách pracuje aktuálně kolem 7100 zaměstnanců, více
než třetina z nich jsou lidé nad padesát let věku. „Jsou to skoro tři tisíce lidí,
které budeme muset v horizontu 15 let
nahradit, a to cítím jako závažný problém. Musíme umět motivovat mladé
lidi, aby k nám přišli pracovat. Doma
i ve škole slyší, že v ocelářství je těžká
práce, ale to už dneska díky investicím
do modernizace a robotizace není zcela pravda. Těch skutečně fyzicky náročných prací je opravdu mnohem méně.
Dnes potřebujeme kvalitní, technicky
zaměřené zaměstnance, kteří zvládnou moderní technologii,“ upozorňuje
předseda třineckých kováků.
Zvyšování přitažlivosti odborného
vzdělávání a přípravy, zejména pro
mládež, je společnou prioritou zaměstnavatele i místních odborářů.
Iniciativy, jako Řemeslné hry odborných dovedností na Střední odborné
škole Třineckých železáren (SOŠ TŽ –
www.sostrinec.cz), mají potenciál zvýšit viditelnost a atraktivitu odborné-

ho vzdělávání a přípravy jako vysoce
kvalitní volby vzdělání. „ZO OS KOVO
TŽ v této souvislosti pracuje na zahájení dialogu se zúčastněnými stranami
o tom, jak přiblížit výhody odborného
vzdělávání studentům, učitelům a rodičům,“ upřesňuje předseda Marcel
Pielesz.

FOTO: (jom)

výhodné podmínky pro naše zaměstnance skupiny TŽ – MS na stavební
spoření, půjčky, hypotéky, refinancování a další. Vyřídit si to můžou na každé poště nebo v bance,“ dodává Marcel
Pielesz.
Zdejší členové ZO OS KOVO se angažují i mimo svůj podnik. Pomáhají např.

Žádaní jsou kvalitní zaměstnanci, kteří zvládnou moderní technologie.

Servis pro odboráře i práce s dětmi
Třinečtí odboráři poskytují svým členům záviděníhodnou škálu benefitů
a výhod. I to je jedním z důvodů, proč
je v místních odborech něco málo přes
4500 členů, což je na ČR nebývale vysoké číslo.
Přesto se stále snaží členskou základnu zvedat. Svým lidem nabízejí velmi
výhodné pobyty ve svých zařízeních,
slevy na dovolenou, sportovní i kulturní akce, sociální výpomoc v tíživých
sociálních situacích, výrazné slevy na
dětské tábory a řadu jiných výhod.
„S ČSOB jsme letos od června vyjednali

FOTO: (jom)

dětskému domovu, a pracují s malými
dětmi či studenty. Pro ty na dětském
dni (za pomoci studentů SOŠ TŽ) uspořádali soutěž s autíčky na vodíkový
pohon. Studenti se za odměnu mohli
zúčastnit Werk Cupu – závodu motokár
na třineckém okruhu. „Uvědomil jsem
si, že musíme pracovat už s malými
dětmi, oslovit je až na střední škole,
je pozdě. Každý rok pro ně chystáme
letní i zimní ozdravné pobyty a zajišťujeme jim řadu dalších aktivit,“ popisuje snahu třineckých kováků podchytit
zájem nastupující generace předseda
ZO OS KOVO TŽ.
(jom)
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První část kampaně „Together
at Work/Spolu v práci“ už běží –
zapojte se a vyhrajte cenu!
Odborový svaz KOVO vyzývá základní organizace, aby se aktivně zapojily do kampaně na podporu kolektivního vyjednávání industriAll Europe „Together at Work/Spolu v práci“. Celoevropská kampaň na podporu obnovení a posílení struktur kolektivního vyjednávání v celé Evropě byla zahájena konferencí v Bruselu ve čtvrtek 26. září a poběží
až do května 2020.

POSÍLEJTE FOTKY, DOKUMENTY, VIDEA

Sloganem tohoto měsíce je:

ORGANIZOVAT SE
NA PRACOVIŠTI
První fáze kampaně poběží v období od
14. října do 15. listopadu a je zaměřena
na pracovníky.
Hlavní odkazy kampaně:
• Vstupem do odborů a společnou
mobilizací můžeme získat lepší plat
a podmínky.
• Problémy, které máte na svém pracovišti, jsou podobné těm, které mají
vaši kolegové a ostatní pracovníci
v Evropě.
• Solidarita není jen pěkné slovo, je
to cesta, jak přinutit naše šéfy, aby
s námi správně zacházeli, dostatečně
nás platili, abychom vedli dobré životy.
OS KOVO tuto kampaň podporuje
a aktivně se do ní zapojil. Průběžně
se na vyhrazené internetové stránce
(www.oskovo.cz/together-at-work)
zveřejňují materiály, které mohou základním organizacím v kolektivním
vyjednávání pomoci. Jde jak o materiály propagačního charakteru (fotky,
videa, plakáty, pohyblivé obrázky), tak
materiály obsahující fakta (prezentace,
letáky, informační brožury atd.). Chceme však jít ještě dál! Rádi bychom, aby
naše základní organizace, které kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli na
podnikové úrovni vedou, aktivně používaly všechny dostupné materiály.

Zapojte se do kampaně přímo a zasílejte nám o tom svědectví, tzn. fotografie
(ze svých zasedání a pracovišť s využitím loga kampaně – viz strana 10), příp.
i krátká videa či materiály ke kampani,
které si sami vytvoříte nebo přizpůsobíte.
Vaše příspěvky se stanou součástí kampaně, budou zveřejňovány na uvedené
internetové stránce a budou také měsíčně vyhodnocovány. Nejlepší foto-

grafie, dokumenty a videa oceníme.
Výherce obdrží některý z hodnotných
propagačních darů OS KOVO.
Příspěvky zasílejte na e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Výhru zašleme poštou, proto nezapomeňte v e-mailu spolu s odpovědí uvést
svoji přesnou poštovní adresu, příp.
mobilní kontakt.
(ds,red)

Zasláním příspěvků do soutěže autor dává souhlas se zpracováním osobních
údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, GDPR, a to za podmínek
užití zaslaného materiálu v tisku, na webových stránkách či sociálních sítích
OS KOVO. Autor příspěvku odpovídá za respektování autorských práv.

„Management zavřel podnik
na dva měsíce z důvodů
nedostatku zakázek. Naše
odborová organizace do
toho vstoupila a díky tlaku
nás všech jsme šli zpět do
práce.“ Paulina
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Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Povinnosti zaměstnavatele při hromadném
propouštění
Ve firmě se hovoří o hromadném propouštění zaměstnanců a ukončení výroby. Můžete mi vysvětlit,
jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vůči nám zaměstnancům?
J. S., Praha
Zákoník práce upravuje hromadné propouštění v ust. § 62
a cílem právní úpravy je posílení ochrany zaměstnanců při
hromadném propouštění v souladu se
směrnicí 98/59/ES, Úprava procedurálních vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců při hromadném
propouštění a povinnosti zaměstnavatele vůči krajským pobočkám úřadu
práce. Hromadné propouštění je definováno jako skončení pracovního poměru výpovědí z podnětu zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců a ve
stanoveném období.
Rozhodujícím časovým intervalem je
doba 30 kalendářních dnů. Pokud
v tomto období zaměstnavatel rozváže
pracovní poměr s určitým počtem zaměstnanců výpovědí z organizačních
důvodů, tj. podle § 52 písm. a) až c),
nebo ze stejných důvodů dohodou, jde
o hromadné propouštění:
a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele
zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců
b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300
zaměstnanců nebo
c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele
zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru dohodou podle ust. § 52 písm. a) až c) ZP se
pro účely hromadného propouštění započítává, pokud alespoň pěti zaměstnancům byla dána výpověď.
Povinnosti zaměstnavatele před dáním výpovědí jsou upraveny v ust. § 62
odst. 2 ZP.
Před uskutečněním hromadného propouštění je zaměstnavatel povinen
včas, nejpozději 30 dnů před dáním
výpovědí jednotlivým zaměstnancům, o svém záměru písemně informovat odborovou organizaci a radu
zaměstnanců a zahájit s nimi jednání
o možnostech zabránění hromadnému
propouštění, popřípadě zmírnění jeho
nepříznivých následků pro zaměstnance.
Cílem jednání zaměstnavatele s odborovou organizací a s radou zaměstnanců je dosažení shody, ale k platnosti
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připravovaných opatření není třeba
jejich souhlasu. Pojem „včas“ bude záležet na zcela konkrétních okolnostech
u každého jednotlivého zaměstnavatele. Zaměstnavatel je současně povinen
písemně informovat o svém záměru
uskutečnit hromadné propouštění příslušný úřad práce.
Dále je povinen doručit příslušnému
úřadu práce písemnou zprávu o svém
rozhodnutí o hromadném propouštění
a o výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Včasné splnění této povinnosti je zajištěno
zákonným ustanovením o prodloužení
trvání pracovního poměru hromadně
propouštěných zaměstnanců.
V této souvislosti je zaměstnavateli uložena povinnost prokazatelně (např. doručenkou, potvrzením podatelny krajské
pobočky úřadu práce apod.) doručit písemnou zprávu příslušné krajské pobočce úřadu práce a o dni doručení informovat propuštěné zaměstnance. Výjimka se
vztahuje pouze na zaměstnavatele, na
kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; ten je povinen doručit krajské pobočce úřadu práce písemnou zprávu pouze
na její žádost.
Jedno vyhotovení této zprávy doručuje zaměstnavatel odborové organizaci
a radě zaměstnanců, které se mohou
ke zprávě vyjádřit a toto vyjádření doručit příslušnému úřadu práce.
Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen uve-

dené povinnosti splnit vůči každému
zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění týká.
Procedura hromadného propouštění
nenahrazuje stanovené povinnosti
zaměstnavatele pro rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí
s jednotlivými zaměstnanci.
Nedodržení povinností v souvislosti
s hromadným propouštěním zaměstnanců nezpůsobuje neplatnost výpovědí či dohod o skončení pracovního
poměru, avšak nesplnění povinnosti
doručit písemnou zprávu příslušné
krajské pobočce úřadu práce má za následek prodloužení trvání pracovního poměru zaměstnance, jemuž byla
dána výpověď. Tento pracovní poměr
skončí nejdříve po uplynutí 30 dnů od
doručení písemné zprávy.
Prodlužování doby trvání pracovního
poměru se netýká zaměstnavatelů, na
které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
Uvedu pro ilustraci příklad:
Zaměstnancům při hromadném propouštění byla dána výpověď dle § 52
písm. c) pro nadbytečnost dne 10. dubna. Písemnou zprávu krajské pobočce
úřadu práce zaměstnavatel doručil až
20. června. Pracovní poměr zaměstnanců skončí nejdříve po uplynutí 30 dnů od
doručení zprávy., tj. 20. července.
U rozvázání pracovního poměru na
základě dohody k prodloužení nedochází – pracovní poměr skončí ke dni
uvedenému v dohodě.
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Pracovní úrazy
Zaslechl jsem informace, že ne všechna zranění, která se přihodí v zaměstnání, se mohou vykazovat
jako pracovní úrazy. Prosím o upřesnění, jaké úrazy lze hodnotit jako pracovní.
J. K., Písek
Co je pracovní úraz?
Pracovním
úrazem
pro účely zákoníku
práce je poškození
zdraví nebo smrt zaměstnance,
došlo-li
k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s nimi.
Poškozením zdraví je třeba rozumět nejen poškození tělesné, ale i psychické.
Působení zevních vlivů nemusí spočívat
jen v působení zevních sil (pád břemene, napadení cizí osobou), může se jednat také o působení vlastní tělesné síly
(uklouznutí, zakopnutí, přetržení svalu
po vynaložení tělesné námahy).
Působení zevních vlivů musí být krátkodobé a náhlé: pracovním úrazem
nemůže být např. poškození zdraví
dlouhodobým pobytem ve zdraví nepříznivém pracovním prostředí, neboť
to může mít jen povahu onemocnění.
Za pracovní úraz může být považováno třeba poškození zdraví omrzlinami,
úpalem apod.
Působení zevních sil musí být násilné: pracovním úrazem může být i výhřez meziobratlové ploténky, došlo-li
k němu za situace, kdy je zaměstnanec
nucen okamžitým vypětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit náhle, nadměrně a neobvykle svoji námahu (zvedání
břemene, práce ve vynucené poloze).
Požadavek násilného působení zevních
vlivů však není naplněn, jestliže dojde
k výhřezu meziobratlové ploténky kupř.
při shýbnutí, neboť v takovém případě
je příčinou poškození zdraví jen manifestace obecného onemocnění zaměstnance.
Plněním pracovních úkolů se rozumí:
•• povinnosti, které je zaměstnanec povinen plnit na základě uzavřené pracovní smlouvy a které vyplývají ze
sjednaného druhu práce, konkrétního
pracovního zařazení a příkazů a pokynů nadřízených daných v souladu
s právními předpisy
•• plnění pracovních příkazů, které nejsou sjednány v pracovní smlouvě
•• činnost, která je předmětem pracovní
cesty
•• činnost pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, i když

nesouvisí s plněním pracovních úkolů,
ale je pro zaměstnavatele prospěšná
•• činnost zaměstnance konaná na podnět ostatních zaměstnanců a činnost
konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní
zaměstnanec nepotřebuje zvláštní
oprávnění nebo ji nevykonává proti
výslovnému zákazu zaměstnavatele
•• dobrovolná výpomoc organizovaná
zaměstnavatelem
V přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů se rozumí:
•• plněním pracovních úkolů jsou úkony
potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před
počátkem práce nebo po jejím skončení (např. převléknutí zaměstnance
do pracovního oděvu nebo hygienické úkony konané před přestávkou na
jídlo a oddech po skončení práce, použití toalety včetně cesty tam i zpět)
•• úkony obvyklé v době přestávky
v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele
•• vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací
•• ošetření při první pomoci a cesta tam
i zpět
•• cesta na stravování a zpět, pokud je
konaná v objektu zaměstnavatele
•• cesta na ošetření nebo vyšetření, je-li
konaná v objektu zaměstnavatele
•• školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem
nadřízeným zaměstnavateli, kterým
se sleduje zvyšování odborné připravenosti
V přímé souvislosti s plněním
pracovních úkolů není:
•• cesta do zaměstnání a zpět
•• stravování
•• vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta
k němu a zpět
Jako pracovní úraz se posuzuje též
úraz, který zaměstnanec utrpěl pro
plnění pracovních úkolů:
•• Jedná se o případ, kdy zaměstnanec
neutrpí úraz přímo při plnění pracovních úkolů, ale pro plnění pracovních
úkolů, např. tím, že je pro úkon, který
učinil vůči zaměstnanci a který vyplýval z jeho pracovních povinností,

tímto zaměstnancem napaden (při
cestě ze zaměstnání, v restauračním
zařízení apod.).
Několik případů
•• Zaměstnanec si při práci v kanceláři
rozříznul prst na ruce o kancelářský
papír. ANO – § 273/1 ZP (úraz se stal
zaměstnanci při plnění pracovních
úkolů)
•• Úraz při uklouznutí a následném
pádu zaměstnance v pracovní době
v prostoru toalety. ANO – § 274/1 ZP
(zaměstnanec prováděl úkon během
práce obvyklý)
•• Sekretářka generálního ředitele (GŘ)
při přípravě kávy pro návštěvu GŘ
opařila současně tři osoby: sebe,
účetní, uklízečku
•• Úraz č. 1. Sekretářka – vařila kávu pro
návštěvu GŘ. ANO – § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů)
•• Úraz č. 2. Účetní – dle výpovědi obě
dámy (sekretářka a účetní) řešily, co
budou vařit o víkendu na oběd. Účetní
potvrdila výpověď výrobního ředitele.
NE – § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl
úraz při činnosti, která NESOUVISELA
s plněním pracovních úkolů)
•• Úraz č. 3. Uklízečka – prováděla v prostoru kuchyňky úklid. ANO – § 380/1
ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů)
•• Úraz při práci servisního mechanika
u zákazníka v bytě. ANO – § 380/1 +
§ 273/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz
při plnění pracovních úkolů + činnost,
která je předmětem pracovní cesty)
•• Úraz sekretářky při opravě nefunkční tiskárny umístěné v kanceláři, kde
sekretářka pracuje. ANO – § 273/2 ZP
(činnost konaná pro zaměstnavatele
z vlastní iniciativy)
•• Úraz stavebního dělníka v době bezpečnostní přestávky, při prohřívání rukou ve stavební buňce. ANO – § 274/1
ZP (úkony potřebné k výkonu práce)
•• Při opravě brzdového systému nákladního auta zaparkovaného před
rodinným domkem (parkování se
souhlasem firmy nadřízeného) došlo
k úrazu řidiče. Úraz se stal v sobotu ve 22,00. U řidiče zjištěn alkohol.
ANO – § 273/2 ZP (činnost konaná
pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy)
pokračování na str. 7
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•• Úraz svědka pracovního úrazu při
vyšetřování pracovního úrazu. Místo
úrazu nebylo pracovištěm zraněného zaměstnance – svědka pracovního
úrazu. ANO – § 273/2 ZP (zaměstnanci
se stal úraz při činnosti konané pro
zaměstnavatele)
•• Úraz bývalého vrcholového sportovce
(dnes frézaře) při sledování procesu
frézování (bez pohybu těla), frézaři náhle prasknul meniskus v koleně. NE –
§ 380/1 ZP (k úrazu zaměstnance NEDOŠLO na základě krátkodobého, náhlého
a násilného působení zevních vlivů)
•• Úraz zaměstnance (obchodní referentka) v sobotu při odklízení odpadků v okolí řeky – ekologická akce firmy.
ANO – § 273/2 ZP (dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem)
•• Úraz soustružníka v pracovní době při
soustružení součástky pro svoje letadélko (domácí záliba). NE – § 380/1 ZP
(zaměstnanec utrpěl úraz při činnosti,
která NESOUVISELA s plněním pracovních úkolů)
•• Zaměstnanec si před začátkem vlastní práce na stroji (frézování) připravoval pracovní nářadí a při této činnosti
se zranil. ANO – § 274/1 ZP (jedná se
o úkony potřebné k výkonu práce)
•• Úraz při chůzi do výdejny pro nářadí
(pracovní funkce – frézař), místo úrazu nebylo pracovištěm zaměstnance.
ANO – § 274/1 ZP (jedná se o úkony
potřebné k výkonu práce)
•• Použití soukromého jízdního kola na
služební cestu po areálu firmy bez
souhlasu vedoucího zaměstnance.
Používání jízdního kola není v areálu
firmy zakázáno. Úraz při pádu z kola.
ANO – § 273/2 ZP (činnost konaná pro
zaměstnavatele z vlastní iniciativy)
•• Náhlá nevolnost a pád dělníka na
zem. Důvod – mozková mrtvice po
dvou hodinách práce při chůzi pro
materiál – bez zátěže. NE – § 380/1 ZP
(k úrazu zaměstnance NEDOŠLO na
základě krátkodobého, náhlého a násilného působení zevních vlivů)

•• Úraz řidiče z povolání z důvodu dopravní nehody při mikrospánku. Policii přiznal, že měl před nehodou
problém udržet při jízdě pozornost,
protože se cítil velmi unaven, ale chtěl
cestu dokončit bez zastávky. Právním
předpisem stanovené bezpečnostní přestávky byly dodrženy. ANO –
§ 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz
při plnění pracovních úkolů) Poznámka: Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti za pracovní úraz ZCELA – na
základě vyšetření nehody policií
•• Zranění výrobního ředitele při účasti na pohřbu bývalého zaměstnance
(vedoucí podnikové delegace firmy
na pohřbu bývalého zaměstnance).
ANO – § 273/1 ZP (jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele)
•• Zranění zaměstnance na pohřbu spolupracovníka, který se zesnulým dlouhodobě pracoval. Nebyl členem oficiální podnikové delegace na pohřbu.
NE – § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl
úraz při činnosti, která NESOUVISELA
s plněním pracovních úkolů)
•• Personalista firmy se zranil při kontrole práce neschopného (nemocného)
zaměstnance. Úraz se stal na schodišti
domu, kde nemocný zaměstnanec bydlel. ANO – § 273/1 ZP (jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele)
•• Zaměstnanec stavební firmy (zedník)
při stavbě garáže u rodinného domku
vylezl na komín domu, aby se rozhlédl
po krajině. Při sestupu ze střechy zpět
na stavební lešení spadl a zranil se.
NE – § 380/1 ZP (zaměstnanec utrpěl
úraz při činnosti, která NESOUVISELA
s plněním pracovních úkolů) Poznámka: Nejedná se o lehkomyslné jednání, protože zaměstnanec v době úrazu
neplnil pracovní úkol
•• Úraz zaměstnance – personalisty
(vyslaného firmou) na akci organizovanou zaměstnavatelem pro místní
základní školu. Úraz se stal zaměstnanci na školním dvoře při soutěžní
hře s žáky školy. ANO – § 273/2 ZP

(zaměstnanec utrpěl úraz při dobrovolné výpomoci organizované zaměstnavatelem)
•• Úraz zaměstnance (jeřábníka) v podnikové učebně v areálu firmy v průběhu periodického školení jeřábníků.
ANO – § 274/2 ZP (zaměstnanec utrpěl úraz při školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem)
•• Úraz v průběhu cesty na oběd do závodní jídelny (přestávka na jídlo a oddech) v areálu firmy ANO – § 274/1 ZP
(úkony obvyklé v době přestávky na
jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele)
•• Úraz při cestě na oběd do restaurace
přes ulici. Restaurace byla stanovena v pracovním řádu firmy jako místo, kam mají chodit zaměstnanci na
oběd. NE – § 274/1 ZP (takovými úkony však NEJSOU: cesta na stravování
a zpět, pokud není konaná v objektu
zaměstnavatele)
•• Úraz v průběhu konzumace jídla (o přestávce na jídlo a oddech) ve firmě v závodní jídelně. NE – § 274/1 ZP (takovými
úkony však NEJSOU: stravování)
•• Úraz v době přihřívání jídla doneseného z domova (došlo k opaření jídlem).
K úrazu došlo v klidové místnosti firmy (v době přestávky na jídlo a oddech). NE – § 274/1 ZP (takovými úkony však NEJSOU: stravování)
•• Řidič pracující na stavbě se zranil při
cestě přiděleným nákladním autem
na oběd (cesta do nejbližší restaurace). Úraz nastal při vystupování z auta
před restaurací, v době přestávky na
jídlo a oddech. NE – § 274/1 ZP (takovými úkony však NEJSOU: cesta k nim
a zpět, pokud není konaná v objektu
zaměstnavatele)
•• Úraz referenta při pití kávy u pracovního stolu v kanceláři (opaření) v pracovní době, mimo přestávku na jídlo
a oddech. NE – § 274/1 ZP (takovými
úkony však NEJSOU: stravování)
•• Úraz zaměstnance (odborového funkcionáře) při kontrole bezpečnosti práce mimo své pracoviště. ANO – § 273/2
ZP (plněním pracovních úkolů je též
činnost konaná pro zaměstnavatele na
podnět odborové organizace)
•• Úraz zaměstnance, který se stal při
pomáhání jinému zaměstnanci při
manipulaci s těžkým břemenem.
Tato činnost nebyla pracovní činností postiženého zaměstnance, nebyla
mu však výslovně zakázána. ANO –
§ 273/2 (plněním pracovních úkolů je
též činnost konaná na podnět ostatních zaměstnanců nebo z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji
nevykonává proti výslovnému zákazu
zaměstnavatele)
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Úskalí webových stránek aneb nebezpečný
kyberprostor
Jsme odborová organizace a máme svůj vlastní web, v němž je taky prostor pro diskusi. Jeden z anonymních přispěvatelů dost nevybíravým způsobem osočil svého nadřízeného v práci. Ten se to dozvěděl a žádá nás o stáhnutí tohoto příspěvku, jinak nás bude žalovat. Je to možné? Platí i tady
svoboda projevu?
J. K., Přerov
Svobodu projevu je
potřebné respektovat,
ale je potřeba taky respektovat osobnost
člověka. V kyberprostoru, který je rychlý a dostupný, je hranice mezi těmito
právy tenká. Pokud je příspěvek urážlivý, vulgární a nedůstojný, poté nemá
co hledat na webových stánkách odborové organizace, které jsou přístupné široké veřejnosti. Doporučuji ho
smazat a do budoucna tyto příspěvky (urážlivé, nedůstojné, rasistické
apod.) buď mazat ihned, nebo k nim
znemožnit přístup. Každý z přispěvatelů má možnost se svobodně vyjádřit k nějakému tématu, ale taky musí
respektovat práva jiných. Nadřízený
zaměstnanec, který je v příspěvku
osočován, má možnost soudně řešit
ochranu osobnosti nebo to podle § 83
NOZ za něj může učinit právnická oso-

ba (zaměstnavatel) – souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka
s jeho činností v této právnické osobě.
Prvotně vůči autorovi příspěvku, druhotně vůči provozovateli webu, který
přes výzvu takový příspěvek neodstranil.
Internet není jen zdrojem informací,
je to fenomén technický, ekonomický,
etický i právní. A v žádném případě to
není prostor bez odpovědnosti. Osoba
vlastnící webovou stránku může vystupovat v různých rolích, které mohou
splývat a překrývat se. Provozovatelé
vlastních webových stránek (content
provider) mohou být i poskytovatelé
připojení, kdy jen šíří informace nebo
poskytují přístup jiným subjektům či
zpřístupňují prostřednictvím internetu cizí informace (webhoster). Od toho
se pak odvíjejí práva a povinnosti této
osoby a její odpovědnost ve vztahu

k obsahu vlastních webových stránek
a ve vztahu k ostatním osobám. Primárně odpovědná za obsah stránek
je osoba, o jejíž projev „vůle“ se jedná.
Rozumí se tím provozovatel stránek.
Odpovědnost za obsah svých webových stránek tedy nese tato osoba.
Webové stránky právnických osob se
v první řadě týkají jejich činnosti, nicméně mohou poskytnout i prostor
třetím osobám prostřednictvím internetové diskuse. Data pak nebudou
vložena přímo osobou jako provozovatelem, který bude v roli webhostera. V tomto případě je odpovědným
diskutující. Odpovědnost právnické
osoby jako provozovatele stránek je
sekundární. Nemá tedy odpovědnost
za zpřístupňování protiprávního obsahu, ale za to, že přes výzvu nebyl
obsah odstraněn nebo k němu nebyl
znemožněn přístup.

FOTO: Pixabay
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Společenské hry utuží rodinné vztahy
Také vám vadí, že vaše děti příliš často končí u mobilu, počítače nebo tabletu, odkud je musíte vyhánět?
My vám poradíme… Zabavte děti něčím jiným, k čemu budou přistupovat s nadšením. Zkuste si s nimi
hrát! Jak na to?

FOTO: Pixabay

Hrajte si s dětmi

Zatímco surfování či projíždění sociálních sítí na digitálních zařízeních je
činnost extrémně pasivní, zcela nenápaditá, která u dítěte žádné speciální
činnosti nerozvíjí, u společenských her
je tomu přesně naopak. Dítě se naučí
logicky uvažovat, rozvíjí svou představivost, slovní zásobu a fantazii, naučí
se komunikovat, obohatí se o obecné
znalosti. Naučí se také brát na vědomí
pravidla a dobrovolně je dodržovat.
A v neposlední řadě hraní her výrazně
zlepšuje vztahy v rodině. Pokud si tu
chvíli na hraní s dítětem najdete, věřte,
že se vám to stonásobně vrátí zpátky!
Dítě uvidí, že máte zájem o jeho volný
čas a že společné hry jsou zábavné. Pokud dětem společné hraní nabídnete,
určitě zapomenou na televizi a počítač! Co to zkusit už třeba tuto sobotu
po obědě? A co si můžete společně zahrát?

Hry po malé neposedy

Výběr hry se odvíjí od věku zúčastněných, ale také od jejich zálib a temperamentu. Setrvat třeba dvě hodiny
vsedě u stolu může být pro některé
děti naprosto k nepřečkání. V takovém
případě si pořiďte hry, při kterých se
hráči pohybují a nemusejí jen sedět.

Na výběr je jich hned několik. Takové
hry je možné hrát uvnitř i venku. Doma
si můžete zahrát populární Twister.
Pravidla jsou jednoduchá – hráč roztočí ciferník a podle toho, co „padne“,
obsadí danou končetinou konkrétní
barevné políčko. To je pochopitelně
kolo po kole těžší a těžší, takže zvítězí
ti nejohebnější. Spousta srandy zaručena! Pokud si chcete zajít na zahrádku
či do parku, zvolte populární petanque
nebo oživte slávu starého dobrého
kroketu. Pro tuto hru si zakupte sadu,
která se skládá z mini branek, kroketových holí a koule. Úkolem hráče je
kouli prostrkat brankami co nejnižším
počtem ťuknutí hole do koule. Hra je
to nenáročná na povrch, potřebujete
jen místo, kde je možné branky zarazit
do země. A buďte si jisti, že tato léty
prověřená hra zabaví všechny věkové
skupiny!

Deskové hry tříbící inteligenci

Pokud se nemusíte bát, že se váš neposeda nevydrží soustředit, vrhněte
se na deskové hry. Naučí děti plánovat,
protože je vždy třeba myslet o krok dopředu. Podle některých studií dokonce
pravidelné hraní deskových her zvyšuje inteligenci dětí! Deskových her existuje nepřeberné množství, v posled-

ních letech zažívají obrovský rozmach.
Už dávno neplatí, že vám v oddělení
deskových her nabídli hlavně Člověče,
nezlob se, šachy nebo později oblíbené Monopoly. Deskové hry se zaměřují
na rozdílná témata. Má-li dítě nějakou
oblíbenou postavičku, pohádku nebo
příběh, zapátrejte, možná existuje hra
s touto tématikou.
Některé hry navíc nenásilnou formou
procvičují probranou látku ve škole,
takže dítě studuje, aniž by o tom vědělo, což je ideální stav. Vybírat také
můžete z her na motivy oblíbených televizních soutěží. Co byste řekli třeba
deskové verzi populárního AZ kvízu?
Na hitparádách rodinných stolních
her, které zvládnou i děti od sedmi
let, momentálně kraluje Albi Karak.
Ve hře pro dva až pět hráčů se stáváte
hrdinnými bojovníky, kteří bojují s nestvůrami a drakem v labyrintu hradu.
Během hry si procvičíte strategické
myšlení a logické uvažování.

Hry na cesty

Chystáte se na delší cestu vlakem
nebo autem? Pak určitě nezapomeňte
naplánovat nějakou fajn hru, která dětem cestu zpříjemní a zabaví je tak, že
zcela zapomenou zlobit. Koupit můžete speciální hry, které jsou určené na
cesty a prodávají se v praktickém balení, takže jsou hned po ruce a nic se
vám nikde nerozsype. A pokud jste na
hry zapomněli, zahrajte si třeba slovní
fotbal, ale na tajný způsob. Slovo tedy
neřeknete nahlas, ale opíšete ho, jako
je tomu v zadání křížovky. Nebo hrajte hru, kdy si myslíte konkrétní předmět, na který se vás druhá osoba může
ptát, ale pouze zjišťovacími otázkami.
Kdo uhodne první?

Mastěte karty!

Karty nesmí chybět v žádné domácnosti! Klasikou je Černý Petr nebo
Kvarteta. Tyto karty lze pořídit i jako
výukové, třeba s obrázky českých hradů a zámků. Děti tak poznají, které
památky k sobě patří, což se jim bude
jistě v zeměpise hodit.
Pro starší děti lze pořídit třeba poker, který se ale pochopitelně nehraje
o peníze. Což takhle si ho třeba zahrát
o různé úkoly a povinnosti v domácnosti?
Michaela Kadlecová

10 | KOVÁK číslo 19/2019 | 29. října | Tipy na výlet

Tipy na výlet
Objevujte s námi zajímavá místa a památky České republiky, které vás rozhodně
přesvědčí o tom, že žijeme na jednom z nejkrásnějších míst planety
Podél řeky Labe k místu posledního
odpočinku Otce národa
Dnes se vydáme z malebného městečka Kostelec nad Labem, podél řeky
Labe, do devět kilometrů vzdálených
Neratovic. Přestože je cíl naší cesty
znám především pro svůj chemický
průmysl, čeká nás romantická cesta
s mnoha zajímavostmi a zastavíme se
i u hrobky Františka Palackého.
Naše putování začíná na malém a opuštěném nádražíčku v Kostelci nad Labem.
Budova je v celkem dobrém stavu, ale
je znát, že se o ni nikdo moc nestará –
posprejované zdi, zarostlá zahrada, nepořádek okolo. Škoda… Kdyby se našel
nájemník zdejšího opuštěného bytu,
možná vše by se v dobré obrátilo.
Vodní tvrz využívali husité a dnes je
rodinným domem
Po zelené značce se dostaneme k bývalé
vodní tvrzi, která bývá někdy označována také jako hrad. Poprvé se připomíná
v roce 1359. V roce 1420 byla dobyta husity a stala se jejich důležitým opěrným
bodem. Od konce 16. století, po připojení k brandýskému panství, plnila jen hospodářskou funkci. Nakonec byla v roce
1864 přeměněna na soukromé sídlo
a jako obytný dům je využívána i nyní.
Z hradiště Kozly zbyly jen zbytky vodního příkopu
Na konci chatové osady Rudeč se poprvé zastavujeme a pozorujeme Mlýnský
potok, který se v těchto místech vlévá
do řeky Labe a vytváří malý vodopád. Za
spojením řeky s potokem nás na chvíli
turistická značka odklání od Labe, abychom se vyhnuli další chatařské osadě.
Po chvíli se ale k řece vracíme, míjíme
osadu Jiřice a směřujeme k blatnému
hradišti Kozly. Abychom došli až na místo, kde stávalo, musíme na malou chvíli
odbočit ze zelené značky a vydat se neznačenou, ale vyšlapanou cestou. Na
místě samotném ale není prakticky nic
zvláštního k vidění.
Jako blatné hradiště se označuje takové,
které přirozeně chránily vodní toky. Zdejší hradiště bylo ze tří stran obklopeno
meandrem Labe, jediný přístup byl z východní strany. Plocha sídla měla okolo
1,4 ha a byla lemována valem a příkopem. Dnes jsou patrné právě jen zbytky
vodního příkopu, ale ani ty nejsou nijak
výrazné. Z informačních materiálů se lze
dočíst, že povrchové nálezy zde učiněné

dokládají život na hradišti v době halštatské nebo v raném středověku.
Zámek, kde pobýval František Palacký
Scházíme zpět k řece a pokračujeme
podél vody až do osady Lobkovice.
Hned na jejím začátku stojí stejnojmenný zámek patřící rodu Lobkowiczů. Na
přelomu 16. a 17. století byla zdejší
původní gotická tvrz rozšířena v renesanční zámek. V průběhu třicetileté
války byl však zámek značně poničen.
K jeho obnově došlo znovu až v roce
1679 za knížete Ferdinanda Augusta
z Lobkovic a v této podobě se dochoval
dodnes. Vznikla tak čtyřkřídlá patrová
budova krytá valbovou střechou, které
dominuje hranolová věž.
Zajímavostí je, že v 19. století na zámku
občas pobýval František Palacký. Zámek
tehdy vlastnil jeho tchán Jan Měchura
a později manželka Terezie. Dnes je zámek po většinu roku nepřístupný, prohlídku si ale můžete objednat telefonicky.

Kamenná kniha na břehu řeky
Od zámku pokračujeme Palackého ulicí ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Ještě před ním se na břehu řeky nachází Kamenná kniha. Autorem pískovcové
plastiky z roku 2018 je sochař Kurt Gebauer, který ji vytvořil k poctě českého
historika, politika a spisovatele Františka

Palackého. Podle Gebauera má dílo také
připomínat nedopsané stránky českých
a československých dějin. Rozměry knihy jsou 225 × 170 × 90 cm, váha je asi devět tun.
Františku Palackému není kniha věnována náhodou. Známý český historik, myslitel, politik a badatel nejenže pobýval
na zdejším zámku, ale našel zde i místo
svého posledního odpočinku. Jeho hrobka se nachází na hřbitově přiléhajícím ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Z oficiálních stránek farnosti Neratovice, pod kterou Lobkovice spadají, se dozvídáme, že kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Lobkovicích byl postaven někdy
před rokem 1352 jako farní kostel. Stavba je jednolodní a presbytář si uchoval
svůj gotický ráz. Ve stěně presbytáře je
gotické sanctuarium a sedille. Hlavní oltář je barokní z roku 1693 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie.
Historická malá vodní elektrárna prošla modernizací
U kostela měníme zelenou turistickou
značku za modrou a pokračujeme k Neratovicím. Hned na jejich začátku chvíli
spočineme u zaniklého a dnes chátrajícího Lobkovického mlýna. Po modré značce obejdeme nákupní centrum a vracíme
se zpět k řece, na které v těchto místech
stojí historická malá vodní elektrárna. Ta
byla postavena Spolkem pro chemickou
a hutní výrobu Praha v letech 1941–45.
Do roku 2003 byla provozována podnikem Spolana, a. s., nyní je ve vlastnictví
státního podniku Povodí Labe.
U Malé vodní elektrárny z roku 1945
naše dnešní putování končí. Čeká nás už
pouze cesta k vlakovému nádraží a pak
domů.
Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 17: Radost, zábavu, citáty i humor vám přináší naše křížovky. Správně luštil a potřebné
štěstí při losování měl Antonín Petrovský z Brna. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další čísla vycházejí 5. a 19. listopadu. Na tajenku z tohoto
čísla čekáme do 11. listopadu 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

