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2 Kováci vyjednávají 
nadprůměrné mzdy 4 Novinky  

z východních Čech 5-8 Právní servis10 Festivaly jídla  
jsou v módě 

pokračování na str. 2

Hospodařením, vývojem členské základny a aktuálními problémy na tuzemské i globální úrovni se ve čtvrtek 6. červ-
na zabývalo šesté jednání Rady Odborového svazu KOVO v pražském Hotelu Olšanka. Předseda Odborového svazu 
KOVO Jaroslav Souček se v úvodu jednání zaměřil na globální témata. Upozornil na extrémní nevyváženost v rozdělo-
vání vytvořeného zisku. Podle zprávy mezinárodní organizace Oxfam bojující s chudobou si mezi sebou pouhé jedno 
procento lidí rozdělilo 45,6 % veškerého bohatství vytvořeného v roce 2018. „Spěje to k tomu, že několik lidí bude 
rozhodovat o osudu většiny,“ upozornil předseda OS KOVO.  

Předsedkyně Marcela Švarcová a místopředseda Petr Jungmann se snaží o konstruktivní dialog  
s vedením firmy FOTO: (mia)

Z nového majitele jsou odboráři v PAL zklamaní

Šesté jednání Rady OS KOVO se dotklo i globálních témat

Pražský podnik PAL – spojené závo-
dy pomocného automobilového a  le-
teckého průmyslu – vznikl po druhé 
světové válce a  jeho výroba se zamě-
řila především na automobilové příslu-
šenství. Většina starších motoristů si 
jistě vzpomene na automobilové díly, 
na nichž se známé logo PAL v kroužku 
objevovalo. Podnik v  Praze Kbely vy-
ráběl mimo jiné také palubní přístroje 
pro vozidla nebo elektromotorky ke 
stěračům. Po změnách organizační 
struktury podniku v  devadesátých le-
tech se v PAL vystřídalo několik vlast-
níků. Posledním z nich je od roku 2017 
indická společnost Pricol, 
která v  logistickém areálu 
v Klecanech, kam se firma 

Připomněl také některá konkrétní data 
o  vývoji české ekonomiky, z  nichž vy-
plývá, že zisky zahraničních korporací 
dosáhly za loňský rok celkem 7,8 % čes-
kého HDP, přičemž si jejich zahraniční 
vlastníci na dividendách rozdělili téměř 
294 mld. Kč. Zmínil se o  problemati-
ce minimálních mezd a  agenturního 
zaměstnávání. Pokud jde o  minimální 
mzdy, podporují kovácké odbory návrh 
ČMKOS, který požaduje jejich navýšení 
na 15 tisíc Kč. Rozdíl vyplývající z porov-
nání nákladů na práci v jednotlivých ze-
mích Evropské unie a  výší mezd u  nás 
přirovnal předseda OS KOVO k „mzdové 
železné oponě“ mezi Východem a Zápa-

dem. Díky růstu ekonomiky po období 
krize se stále frekventovanějším té-
matem stalo agenturní zaměstnávání. 
„Blížíme se desetiprocentnímu podílu 
na zaměstnancích celkem… V  rámci 
ČMKOS pracujeme na upřesnění pod-
mínek pro agenturní práci, samozřejmě 
přes tuhý odpor zaměstnavatelů, kteří 
mají přesně opačný záměr. Nejmilitant-
nější v  tom je Hospodářská komora,“ 
poznamenal předseda Souček. 
Jednání Rady OS KOVO se zaměřilo mimo 
jiné na situaci v  ocelářském průmyslu 
a  dopady dovozů surovin do Evropské 
unie. „Byl poslán dopis IndustriAll, což 
je naše evropská odborová federace, ko-

misařce Malströmové. Evropské odbory 
vyzvaly k posílení ochranných opatření 
zamezujících dovozu levné oceli. Nějaká 
opatření již byla přijata, ale nezabránilo 
to dovozu především čínské oceli. Do 
budoucna hrozí, že to přeroste v  glo-
bální problém nejen pro evropské oce-
láře, ale i pro ty v jiných částech světa,“ 
upozornil Jaroslav Souček na hrozící 
globální důsledky těchto dovozů. Po-
psal také aktuální vývoj v ArcelorMittal 
Ostrava i  situaci v  Pilsen Steel, kde se 
schyluje k  ustavení věřitelského výbo-
ru. Ten rozhodne, zda firma projde další 
restrukturalizací, nebo zda bude poslá-
na do konkurzu. Vedení odborového 

více
strana 3

Odboráři ve společnosti PRICOL WIPING SYSTEMS CZECH s.r.o. (dříve PMP PAL International s.r.o.) se snaží nalézt ces-
tu ke kvalitnímu sociálnímu dialogu s novým vedením podniku. Základní organizace Odborového svazu KOVO působí 
pod jménem Social-Partner ve společnosti PAL již od roku 1994. V jejím čele stál více než čtvrtstoletí Petr Jungmann, 
z toho posledních šest let vykonával funkci předsedy jako důchodce. Své bohaté zkušenosti z odborové práce nyní 
předává kolegyni Marcele Švarcové, která jej ve vedení ZO v loňském roce vystřídala. Petr Jungmann se dnes z pozice 
místopředsedy snaží podpořit novou předsedkyni v její snaze přimět vedení společnosti ke konstruktivní spolupráci.  
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investoval do rekonstrukcí tří svých 
objektů – DKO Jihlava, Metropol České 
Budějovice a  hotel Clarion Špindlerův 
Mlýn. OS KOVO investovalo také do poří-
zení dvou nových nemovitostí pro Regi-
onální pracoviště v Ostravě a Hradci Krá-
lové, v jednání je nákup objektu pro RP 
Plzeň. „Vytipovali jsme také nemovitost 
pro nové sídlo regionálního pracoviště 
v Brně. Pokud se nám to podaří zreali-
zovat, měli bychom až na Liberec a Zlín 
všechna naše regionální pracoviště v na-
šich vlastních objektech,“ upozornil mís-
topředseda Pavel Komárek. 
Potleskem reagovali členové rady na 
zprávu Tomáše Valáška, který informo-
val o dlouhodobé konjunktuře členské 
základy. „Díky práci nás všech může-
me konstatovat, že už čtvrtý rok po 
sobě rosteme. Aktuálně je nás 81 628,“ 
řekl na jednání rady místopředseda 
OS KOVO Tomáš Valášek. „Za uplynulé 
čtyři roky máme 31 225 nových členů, 
to nemají ani politické strany,“ oko-
mentoval pozici kováků Tomáš Valášek. 

svazu v  uplynulém období iniciovalo 
řadu jednání na nejvyšší úrovni. „Dařilo 
se vyvolat jednání u premiéra Vlády ČR 
a ministryně a nyní i ministra průmyslu 
a  obchodu o  existenčních problémech 
společností, kde působí OS  KOVO,“ do-
dal Jaroslav Souček.
Místopředseda OS  KOVO Pavel Komá-
rek rozsáhle referoval o  hospodaření 
svazu za loňský rok. To skončilo ziskem 
ve výši téměř 19 mil. Kč. Odborový svaz 
vygeneroval zisk i přesto, že v roce 2018 

Mzdy vyjednané kováky přesáhly 
loni o více než 18 % krajský průměr. 
Průměrná hrubá měsíční mzda v bez-
mála šedesátce jihočeských prů-
myslových podniků, v  nichž působí 
Odborový svaz KOVO, přesáhla v loň-
ském roce krajský průměr o více než 
5 000 Kč. Vyplývá to z údajů Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) a interních 
statistik OS KOVO.
Zatímco průměrná hrubá mzda činila 
v roce 2018 v Jihočeském kraji 28 808 Kč 
měsíčně, zaměstnanci firem, v  nichž 
působí OS KOVO, dosáhli na 34 021 Kč. 
To bylo tedy zhruba o  18,1 %, resp. 
o 5 213 Kč více ve srovnání s krajským 
průměrem a o 6,7 %, resp. 2 136 Kč více 

Ve firmách, v nichž působí OS KOVO, mají lidé 
nadprůměrné příjmy

V  diskuzi nicméně opakovaně zazně-
lo, že je nutné pracovat na propagaci 
odborů a  zaměřit aktivity na mladou 
generaci. „Naši mladí lidé často ani ne-
vědí, co jsou odbory, přitom v Němec-
ku se děti o odborech učí už ve škole,“ 
zdůraznil podstatu problému práce 
s mladými lidmi zástupce Karlovarské-
ho kraje Milan Scheer. „Jako cestu vidím 
intenzivní nátlak na změnu legislativy,“ 
doporučil Roman Bence z  Krajského 
sdružení OS KOVO Vysočina.  (jom)

ve srovnání s  celo republikovým prů-
měrem, který představoval 31 885 Kč.

OS KOVO je silným parterem při 
vyjednávání 
„Tato čísla rozhodně nejsou náhodná, 
protože podobný trend držíme již řadu 
let. Za touto bilancí stojí jednoznačně 
práce našich členů, především předse-
dů jednotlivých základních organizací, 
a  zkušenosti vyjednávacích týmů. Na 
druhé straně je to stále ještě rostoucí 
ekonomika v  kombinaci s  personál-
ní krizí, která se již netýká pouze ko-
voprůmyslu, ale stále citelněji i dalších 
odvětví. Významnou roli samozřejmě 
sehrává i síla odborové organizace. Čím 

více má členů, tím více ji zaměstnava-
tel musí brát vážně,“ uvedl zmocněnec 
Krajského sdružení Odborového svazu 
KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.
Vedoucí Regionálního pracoviště 
OS  KOVO v  Českých Budějovicích Ru-
dolf Tkáč v  této souvislosti připomněl, 
že z  kolektivního vyjednávání profitují 
všichni zaměstnanci, tedy i  ti, kteří ne-
jsou členy odborového svazu. „Výše 
mezd není při kolektivním vyjednávání 
závislá pouze na libovůli managementů 
jednotlivých firem, ale je věcí dohody se 
silným partnerem zastupujícím všechny 
zaměstnance. Bohužel mnozí do odborů 
nevstupují a jen se vezou na vlně výhod 
získaných odbory. Tím ovšem pozice vy-
jednavačů oslabují,“ doplnil Tkáč.

Chceme spravedlivé mzdy
Podle Švece ovšem není cílem odbo-
rů navýšení mezd za každou cenu. „Při 
vyjednávání vycházíme ze skutečného 
ekonomického vývoje a  reálných mož-
ností firmy. Určitě nechceme dostat za-
městnavatele přehnanými požadavky 
do finančních problémů, na druhé stra-
ně chceme pro zaměstnance spravedlivé 
mzdy odrážející hospodářské výsledky 
podniků,“ zdůraznil Švec.  Petr Pokorný

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček hovořil  
o globálních tématech FOTO: Josef Kůta

Šesté jednání Rady OS KOVO zasedalo  
v pražském Hotelu Olšanka FOTO: Josef Kůta

FOTO: Pixabay
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v  roce 2010 přestěhovala z  pražských 
Kbel, vyrábí stěračové soupravy do au-
tomobilů. Kovácké odbory se v  Pricol 
snaží vyjednat lepší pracovní podmín-
ky pro zhruba 260 zaměstnanců.

Odbory vedl syn živnostníka z první 
republiky
„O činnost v odborech jsem zprvu ne-
projevoval zájem, ale protože bývalý 
předseda odborů v PAL František Jen-
čík věděl, že se umím ozvat a vyjádřit 
své názory na postavení zaměstnan-
ců a  jejich potřeby, přemluvil mě a  já 
mu rok dělal místopředsedu. V  roce 
1991 jsem byl zvolen předsedou míst-
ních odborů. Nikomu se tehdy do té 
funkce nechtělo a  pro mě to zname-
nalo konec odborné kariéry,“ vzpomí-
ná na své začátky v  odborech bývalý 
předseda a  současný místopředseda 
ZO OS KOVO Social-Partner Petr Jung-
mann. Do podniku PAL v  Praze Kbely 
nastoupil jako elektromechanik. Na-
skytla se mu tím příležitost uplatnit 
své schopnosti, měl totiž v  oboru do-
slova rodinné zkušenosti. „Můj otec 
byl živnostník, měli jsme opravnu elek-
tromotorů a 20 zaměstnanců. U mého 
otce, který vedl podnik i po znárodně-
ní, jsem se také vyučil,“ dodává Petr 
Jungmann.
V čele odborů se tak pro někoho mož-
ná paradoxně ocitl syn živnostníka. 
Zkušenosti se vztahy k  zaměstnan-
cům, které znal Petr Jungmann z rodin-
ného vyprávění, ale byly jiné než rea-
lita v nově zprivatizovaných podnicích 
devadesátých let. „Zaměstnanci mého 
otce pro nás byli jako rodina. Otec vel-
mi dbal na řemeslo, vzdělávání a sluš-
né chování k lidem. Velice naivně jsem 
si představoval, že se změnou režimu 
zavládne podobný přístup k  zaměst-
nancům, jako jsem znal z domova, že 
se opráší styl vzájemného chápání 
a vypomáhání. Dopadlo to jinak,“ trp-

dokončení ze str. 1

podniku nastoupila v  roce 2016 jako 
dělnice na kontrole kvality. Díky svému 
aktivnímu působení mezi zaměstnan-
ci, mezi nimiž se těší velké důvěře, také 
vzrůstá počet nových kováků. Společ-
ně s místopředsedou Petrem Jungma-
nnem tvoří silný tým. „Už dříve jsem se 
zajímala o  lidi okolo, proč si v  našem 
podniku stěžují, a  chtěla jsem změnit 
věci k lepšímu. Vím, že zaměstnance na 
výrobních pracovištích trápí zpřeháze-
né směny, kdy lidé po noční mají jít na 
ranní. Přes naše opakovaná upozorně-
ní a slíbenou nápravu ze strany vedení 
se situace zatím nelepší. Také straven-
ky pro všechny zaměstnance a  nikoli 
pouze za odměnu pro vyhodnoceného 
jedince, jsou aktuálním problémem, 
který chceme vyřešit. Určitě budeme 
vyjednávat také navýšení mezd, jejichž 
dosavadní nárůst není dostačující, což 
snižuje zájem lidí v podniku pracovat,“ 
upřesňuje předsedkyně Švarcová. 
„Přáli bychom si, aby vedení firmy zača-
lo s odbory konstruktivně jednat a ko-
munikovat. V  této souvislosti si vzpo-
mínám na jednoho z bývalých ředitelů 
PAL, který mně jako odborovému zá-
stupci řekl: ‚Chceme mít spokojené za-
městnance, vy se starejte o lidi, my se 
postaráme o  byznys’. Bylo by krásné, 
kdyby současný management pocho-
pil, že rozumné jednání podložené fak-
ty může být oboustranně výhodné,“ 
dodává místopředseda ZO OS  KOVO 
Social-Partner Petr Jungmann.

„Velmi si cením práce a zkušeností své-
ho kolegy, místopředsedy Petra Jung-
manna. Je mojí pravou rukou a velkým 
pomocníkem v  mé pozici neuvolněné 
předsedkyně. Věřím, že se nám poda-
ří změnit přístup vedení firmy tak, aby 
začalo odbory respektovat jako důleži-
tého sociálního partnera,“ říká na zá-
věr předsedkyně ZO OS  KOVO Social-
-Partner Marcela Švarcová.  (mia)

V klecanském Pricol sestavují z komponentů 
stěračové soupravy  FOTO: (mia)

ce hodnotí polistopadový vývoj Petr 
Jungmann.

Neschválené normy zaměstnance 
poškozují
Se změnami majitelů podniku PAL při-
cházely i  nové podmínky kolektivní-
ho vyjednávání. Zásadním úspěchem 
místních kováků bylo uzavření kolek-
tivní smlouvy na dobu neurčitou ještě 
s původními majiteli. „Máme zde histo-
ricky dané kolektivní smlouvy domlou-
vané na dobu neurčitou, s tím už jsme 
přišli ze Kbel. Současné vedení mělo 
tendenci tuto formu zrušit. Předložili 
nám vlastní návrh smlouvy, kde z  pů-
vodního znění zbyly pouze povinnosti 
zaměstnavatele dané zákoníkem práce. 
Nakonec se nám podařilo smlouvu udr-
žet za cenu několika menších ústupků. 
Vyjednávání s novým vedením je těžké, 
vlastně bojujeme hlavně za to, aby se 
udržely původní podmínky smlouvy. 
Současný jednatel firmy neumí čes-
ky a  s  odborovou organizací nejedná. 
K tomu zplnomocnil personální ředitel-
ku,“ otevírá téma obtížného vyjednává-
ní místopředseda Jungmann.
„Nejhorší je to, že paní ředitelka nás 
bere spíše jako nějaký skautský oddíl. 
Musíme jí připomínat, že odbory musí 
zaměstnavatel respektovat ze zákona. 
Zaměstnavatel se zde v určitých přípa-
dech nechová k  lidem tak, jak by měl. 
Používá vlastní, nikým neschválené 
a  neprojednané normy práce, za je-
jichž nesplnění jsou zaměstnanci tres-
táni. Nechceme vyvolávat komplikace, 
ale nezbyde nám asi nic jiného než ně-
které otázky řešit s inspektorátem prá-
ce,“ potvrzuje závažnost situace před-
sedkyně ZO OS  KOVO Social-Partner 
Marcela Švarcová. 

Snažíme se o lidi postarat 
Nově zvolená předsedkyně je pro 
místní odbory významnou posilou. Do 

V Klecanech pracuje okolo 260 zaměstnanců FOTO: (mia)



Daří se nám sjednávat vyšší růsty mezd
Okénko do regionu  | Ing. Radko Šamánek, vedoucí RP Hradec Králové

Seskupení členů je vhodné pro 
nastartování činnosti odborů
V  uplynulém roce a  na začátku tohoto 
roku jsme pokračovali v  zakládání no-
vých organizací v  našem regionu. Pře-
vedli jsme seskupení členů ve firmách 
Kimberly Clark Jaroměř a Adient Kvasiny 
na stabilní formu základní organizace 
a  rovněž jsme zakládali nová SČ ve fir-
mách Abera Moravská Třebová, BV Elek-
tronik Holice a JTEKT Pardubice. Členové 
v BV Elektronik Holice se však rozhodli, že 
budou dále pokračovat pouze jako indi-
viduální členové OS KOVO. Na našem RP 
se snažíme využívat institutu seskupení 
členů pro nastartování činnosti odborů 
ve firmě, kde doposud odbory nepůso-
bily. Vždy se snažíme aktivovat některé 
zájemce z  těchto firem, aby souhlasili 
s činností ve výboru seskupení společně 
se zástupci regionálního pracoviště. Uka-
zuje se, že takto může po nějaký čas pů-
sobit odborová organizace ve firmě, kde 
je zapotřebí nastavit vztahy s  vedením, 
připravit návrh kolektivní smlouvy a za-
čít proces kolektivního vyjednávání. Tato 
činnost má ovšem své meze, nelze dlou-
hodobě zachovávat anonymitu členů 
(stejně se nakonec zaměstnavatel dozví, 
kdo je v  odborech). Navíc při neústup-
nosti zaměstnavatele hrozí nemožnost 
protitlaku ze strany odborů, kdy vše zá-
visí pouze na vyjednávacích možnostech 
výboru. V případě většiny našich sesku-
pení jsou nyní vztahy s vedením firem až 
na výjimky poměrně korektní, podařilo 
se již uzavřít kolektivní smlouvy, násled-
ně proškolit nové výbory organizací a na-
startovat jejich činnost. 

Regionální pracoviště pomoc 
seskupením členů zvládá
K  dnešnímu dni máme osm seskupení 
členů ve firmách Amcor Nový Bydžov 
(KS je neuzavřena po jednání před zpro-
středkovatelem, další postup bude pod-
le ZoKV), Kunvaldská, a. s. (KS je před 
podpisem), Tecmaplast CZ Kněžnice (KS 
bude v  nejbližší době podepsána – po 
tlaku a  hrozbě jednání před zprostřed-
kovatelem), Dioptra Turnov (KS je po-

V  oblasti východních Čech působí v  rámci OS KOVO 55 základních organizací a  sedm seskupení členů 
v královéhradeckém krajském sdružení s celkem 7032 členy, 32 základních organizací a tři seskupení čle-
nů v pardubickém krajském sdružení s 6950 členy. Z tohoto hlediska je situace v regionu stabilní a růst 
členské základny má kladný výsledek již řadu let. I když některé základní organizace končí svou činnost, 
vznikají zároveň nové. Daří se získávat nové členy – ať již ve stávajících nebo nově zřízených organizacích 
(ZO nebo seskupení členů). V roce 2018 v KS Královéhradeckého kraje bylo nově přijatých 809 členů, v KS 
Pardubického kraje byl tento počet ještě o něco vyšší – 1090. V roce 2018 došlo k růstu mezd – v KS Králové-
hradeckého kraje vzrostly mzdy o 8,09 % na 33 089 Kč a v Pardubickém KS o 5,74 % na 31 515 Kč.
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depsána), Šroubárna Turnov (KS je 
podepsána), Abera Moravská Třebová 
(jednání je v počátcích, velmi nevstřícný 
postoj majitele) a JTEKT Pardubice (nové 
SČ, zatím je přístup zaměstnavatele ko-
rektní). Z hlediska možnosti pomoci RP je 
to situace, kterou je ještě technicky mož-
né zvládnout. Zvlášť bych se zastavil u SČ 
v CTS Ceramics Hradec Králové (dřívější 
Noliac). Vedením této nadnárodní firmy 
bylo avizováno, že po požáru v  Hradci 
Králové, kde jsou podmínky pro výrobu 
nevyhovující, došlo k  rozhodnutí vysta-
vět novou firmu v  Nupacích u  Prahy, 
a tím přesunout výrobu ze dvou závodů 
do jednoho místa. Proto jsme vyjednali 
kolektivní smlouvu, která zaručuje např. 
při odchodu z firmy z organizačních dů-
vodů o tři měsíční mzdy odstupného na-
víc nad rámec zákoníku práce.

Kampaň Konec levné práce základky 
zmobilizovala
Firmám, kde naše odborové organizace 
působí, se daří v posledních letech větši-
nou dobře, firmy mají výrobní zakázky, je 
i dobrý výhled na letošní rok a kolektivní 
vyjednávání je o poznání efektivnější než 
v  roce předcházejícím. Objevují se však 
určité náznaky, že u některých firem za-
čínají potíže s udržením růstu a některé 
již z  různých důvodů snižují produkci 
(pokles zakázek a  odbytu, nedostatek 
zaměstnanců). Daří se sice sjednávat 

vyšší růsty mezd než v předchozích dvou 
letech, a  to i  díky další kampani Konec 
levné práce, která oslovila a  zmobilizo-
vala řadu našich základních organizací. 
(Největší počet ZO sjednává růst mezi 
pěti a více procenty (20 %), 55 % sjedná-
vá v rozmezí 3–5 %. Vyšší sjednání již ne-
jsou ojedinělá a jsou i nad hranici 10 %).
Nicméně zaměstnavatelé se stavějí stále 
více nevstřícně k  požadavkům odborů 
oproti předchozím letům i přes mnohdy 
dobré výsledky firem. A pokud odborová 
organizace nemá dostatečnou sílu a pod-
poru členů, těžko může vyjednat slušné 
podmínky. Je řada firem, kde se podaři-
lo vyjednat dobré mzdové podmínky až 
po nátlakových akcích a  jednáních před 
zprostředkovatelem (např. již hodně 
medializovaná situace v  Bäcker Elektro 
Hlinsko, koncern NIBE). Přesto je dobré 
vyzdvihnout ty odborové organizace, kde 
se podařilo dojednat výraznější zvýšení 
mezd – např. více než 5% průměrný růst 
mezd sjednali v  královéhradeckém KS: 
Coorstek Turnov 6 %, Dätwyler Rubber 
Nový Bydžov 9 %, AXL Semily 6 %, LPM 
Jičín 6 %, Continental Jičín 8,5 %, ESAB 
Vamberk 10 %, Ammann Nové Město 
10 %, Pewag Vamberk 6,3 %, Řetězy Vam-
berk 7 %. V pardubickém KS to byly např. 
tyto organizace – Rieter Ústí nad Orlicí 
8 %, Autoneum Choceň 5 %, Iveco 7,2 %, 
Cimbria Litomyšl 7,7 %, Kiekert Přelouč 
6,3 %, THT Polička 5 % a mnozí další.

Regionální pracoviště OS KOVO v Hradci Králové sídlí nově v ulici Cihlářská FOTO: RP Hradec Králové
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Kontrola na alkohol a drogy na pracovišti
Právo  |  JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy

Problematika alkoho-
lu a  drog na pracovi-
šti je upravena v ust. 
§ 106 zákoníku práce 
(dále jen ZP) – práva 
a  povinnosti zaměst-
nance. Váš dotaz kon-
krétně řeší ust. § 106 
odst. 4 písm. e). ZP 

v § 106 upravuje postavení zaměstnan-
ců v  souladu se základními zásadami 
chování a jednání zaměstnanců na pra-
covišti a zakotvuje uspokojivé a bezpeč-
né pracovní podmínky pro výkon práce.
To koresponduje s  ust. §  346 b odst. 
2 ZP, dle kterého zaměstnavatel nesmí 
přenášet riziko z výkonu závislé práce 
na zaměstnance. Povinnosti zaměst-
nance zčásti odpovídají povinnostem 
zaměstnavatele dle § 103 ZP. V obecné 
rovině lze zmínit povinnost účasti na 
školeních k  BOZP, která jsou pořádá-
na zaměstnavatelem, a  povinnost za-
městnance dbát o BOZP svoji a dalších 
fyzických osob, kterých se dotýká jeho 
činnost. Další právní předpisy, jejichž 
výčet je rozsáhlý, upravují povinnosti 
zaměstnavatelů, a  tedy oprávnění za-
městnanců.

Práva zaměstnance
Základním právem zaměstnance je 
z  pohledu komentovaných ustanove-
ní jeho právo na zajištění bezpečnosti 
a  ochrany zdraví při práci. Zaměstna-
nec má v rámci těchto oprávnění prá-
vo na informace o  rizicích své práce 
a  opatřeních, která byla přijata na 
ochranu před jejich působením. 
Takto podané informace musejí být 
srozumitelné, neboť pouze taková in-
formace může splnit účel (ze strany 
zaměstnavatele je třeba ke splnění 
této povinnosti vůči jednotlivcům při-
stupovat individuálně, nejen primárně 
v  ohledu srozumitelnosti jazyka, ve 
kterém je podávána, ale např. i v ohle-
du fyzických či dalších schopností ad-
resáta informace) i  při absenci poža-
davku na formu (lze tedy informovat 
také ústně). Z hlediska průkaznosti by 
měla být poskytována písemně.
V případě bezprostředního a závažné-
ho ohrožení života zaměstnance (i  ji-
ných osob) při práci může výkon tako-
vé práce odmítnout a  zaměstnavatel 

ho nemůže za takové jednání postih-
nout (bude posuzována adekvátnost, 
důvodnost, bezprostřednost a  přimě-
řenost takového jednání v  porovnání 
se všemi okolnostmi případu). Pokud 
zaměstnavatel odůvodněné odmítnutí 
práce neakceptuje, je možné mu udělit 
dle § 30 odst. 1 písm. t) zák. o inspekci 
práce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Povinnosti zaměstnance – zákaz 
kouření a konzumace alkoholu
V  tomto ustanovení jsou také zakot-
veny některé povinnosti zaměstnance 
v oblasti BOZP. Je stanovena povinnost 
zaměstnance nekouřit na pracovištích 
i v jiných prostorách, kde jsou účinkům 
kouření vystaveni kolegové nekuřáci, 
a zaměstnavatel je povinen zajistit do-
držování zákazu kouření na pracoviš-
tích dle ust. § 103 odst. 1 písm. l) ZP. 
Zákoník práce zásadně také zaměst-
nanci zakazuje konzumaci alkoholic-
kých nápojů v  pracovní době a  sou-
časně je zakázáno pod jejich vlivem na 
pracoviště vstupovat. 

Ust. § 106 odst. 4 písm. e)
Existuje-li podezření, že je zaměstna-
nec pod vlivem alkoholu nebo návy-
kové látky, je povinen podrobit se 
na pokyn oprávněného zaměstnance 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, ovšem 
tato povinnost není bezvýhradná a ka-
tegorická, jak se již v podobném přípa-
dě vyjádřil NS v roce 2003. 

Výzvu k  podrobení se dechové 
zkoušce může učinit pověřený za-
městnanec vykonávající určitou funk-
ci stanovenou ve vnitřním předpise, 
např. „bezpečnostní technik, přímý 
nadřízený pracovník nebo člen ostra-
hy“. Pokud by zaměstnance vyzvala 
neoprávněná osoba, mohl by tuto 
výzvu neuposlechnout. Jestliže by se 
však při takové výzvě zkoušce podro-
bil s pozitivním výsledkem, nemohl by 
zřejmě již výsledek zpochybnit. 
Pokud se zaměstnanec (ať již z jakých-
koli důvodů) odmítne podrobit výše 
uvedenému pokynu, je na zaměstna-
vateli, jak takové jednání vyhodnotí, 
avšak zaměstnanec zcela jistě poru-
šuje povinnosti vyplývající z ust. § 106 
odst. 4 písm. i) ZP. Zaměstnavatel by 
měl v  daném případě situaci řešit pí-
semným upozorněním na možnost vý-
povědi. 
Zde odkazuji na rozhodnutí Krajského 
soudu v Ústí nad Labem 11Co 409/2004: 
„Odvolací soud sdílí rovněž právní ná-
zor soudu prvního stupně, že samot-
né odmítnutí zaměstnance podrobit 
se orientační dechové zkoušce, zda 

Můžete mi vysvětlit, kdy a za jakých podmínek jsem povinen se na pracovišti podrobit na pokyn vedoucího zkoušce 
na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky? K. J., Kutná Hora

FOTO: minot.af.mil

pokračování na str. 6



není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, nelze považovat za 
závažné porušení pracovní kázně. 
Odmítnutí takové zkoušky nepochyb-
ně zakládá porušení pracovní kázně 
vždy, avšak intenzita porušení je dána 
až souvisejícími okolnostmi každého in-
dividuálního případu.“ 
V  projednávané věci tyto okolnosti, 
jak byly shora uvedeny, neodůvodňují 
závěr pro posouzení jednání žalobce 
(v  tomto případě zaměstnance, který 
podal žalobu k  soudu) jako závažné 
porušení pracovní kázně. Pokud do-
jde k  pozitivnímu zjištění – zaměst-
nanec je pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky – bude nutné posuzo-
vat závažnost zjištění např. vzhledem 
k povaze vykonávané práce.

Váš zaměstnavatel může mít pravdu 
v nadpracování překážky na straně za-
městnance, ale zároveň se v další části 
vašeho dotazu chová protiprávně. Jeli-
kož ve vašem dotazu chybí některé dů-
ležité informace, zobecním a  rozdělím 
váš dotaz na tři oblasti.

Pružné rozvržení pracovní doby 
a překážky v práci na straně 
zaměstnance
Dle § 85 zákoníku práce (dále jen „ZP“) 
pružné rozvržení pracovní doby zahr-
nuje časové úseky základní a  volitelné 
pracovní doby, jejichž začátek a  konec 
určuje zaměstnavatel. V  základní pra-
covní době je zaměstnanec povinen být 
na pracovišti a v rámci volitelné pracov-
ní doby si zaměstnanec sám volí začátek 
a  konec pracovní doby. Celková délka 
směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Při 
pružném rozvržení pracovní doby musí 
být průměrná týdenní pracovní doba 
naplněna ve vyrovnávacím období ur-
čeném zaměstnavatelem. Toto období 
bývá nejčastěji týdenní nebo čtyřtýden-
ní (měsíční), ale v  kolektivní smlouvě 
může být sjednáno až na 52 týdnů.

a) Z ustanovení § 97 odst. 1 ZP se pře-
kážky v práci na straně zaměstnan-
ce při pružném rozvržení pracovní 
doby posuzují jako výkon práce 
jen v  rozsahu, ve kterém zasáh-
ly do základní pracovní doby. To 

Pojem alkohol je vymezen v  §  2 záko-
na č. 65/2017 Sb., o  ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových 
látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
Jiné návykové látky definuje § 2 zákona 
č. 167/1998 Sb., o  návykových látkách 
a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, podle kterého jsou 
návykovými látkami omamné látky 
a  psychotropní látky uvedené v  přílo-
hách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek. Jedná se o  nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návy-
kových látek.
Pokud není na pracovišti zajištěno 
dodržování zákazu požívání alkoho-
lických nápojů a  jiných návykových 
látek, jedná se o porušení povinnos-
ti zaměstnavatele, ze které lze udělit 

Může po mně zaměstnavatel požadovat nadpracování doby strávené u lékaře, když nemám volné hodiny v přesča-
sové bance? Tvrdí mi, že u pružné pracovní doby tuto dobu nadpracovat musím. A může zaměstnavatel propustku 
k lékaři omezit pouze na dvě hodiny? A. D., Hranice
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pokutu dle §  30 odst. 1 písm. x) zák. 
o  inspekci práce do maximální výše 
300  000 Kč, což lze vzhledem k  mož-
ným následkům identifikovat jako po-
kutu minimálně na hranici dostače-
ného preventivního účinku, i  když dle 
názoru autorů by mohla být tato hra-
nice posunuta výše.
Pokud ovšem zaměstnavatel provede 
kontrolu zjištění přítomnosti alkoholu 
u  zaměstnance pouze dechovými tru-
bičkami, popř. alkoholovými testery, je 
tato kontrola pouze prvotní, orientační. 
Následně je třeba odvést zaměstnance 
k odběru krve. Jedině vyšetření krve může 
zaměstnavatel použít pro další řízení se 
zaměstnancem, neboť soudy setrvávají 
v  názoru, že rozhodným důkazem pro 
pracovněprávní účely je vyšetření krve. 

neplatí v případě dočasné pracovní 
neschopnosti, kdy se zaměstnanci 
poskytuje náhrada mzdy. 

b) Pokud se ovšem jedná o  překážky 
v  práci na straně zaměstnance vy-
mezené přesnou délkou nezbytně 
nutné doby (§  97 odst. 2 ZP), po 
kterou přísluší zaměstnanci pracov-
ní volno, pak se posuzuje jako výkon 
práce celá tato doba. Za dobu jed-
noho dne se považuje pro tyto účely 
doba odpovídající průměrné délce 
směny vyplývající ze stanovené tý-
denní pracovní doby nebo z  kratší 
pracovní doby (§ 97 odst. 4 ZP).

Pro bližší vysvětlení použiji příklad:
• základní pracovní doba je stanove-

na od 8,00 do 14,00
• volitelná pracovní doba je stanove-

na od 6,00 do 8,00 a od 14,00 do 18,00

Doba vyšetření u  lékaře připadne na 
dobu od 7,00 do 9,00. Do odpracované 
pracovní doby se zaměstnanci započí-
tá pouze doba od 8,00 do 9,00. Za tuto 
dobu zároveň zaměstnanci náleží ná-
hrada mzdy za překážku v práci.
Zaměstnanci, který by chodil do práce 
pravidelně např. od 6,00 do 14,00 a k lé-
kaři by šel přímo z domova, budou tu-
díž chybět dvě hodiny, které je povinen 
nadpracovat v průběhu vyrovnávacího 
období určeného zaměstnavatelem.

V odstavci b) se jedná především o ce-
lodenní překážky, jako jsou např. svat-
ba či úmrtí v rodině, které mají v naří-
zení vlády č. 590/2006 Sb. vymezenou 
přesnou délku nezbytně nutné doby 
trvání. 
Pokud byste chtěla toto ustanovení ZP 
použít na „celodenní“ vyšetření u léka-
ře, převládá právní názor, že v  tomto 
případě se nejedná o  přesně vymeze-
nou délku nezbytně nutné doby, a  tu-
díž by vám zaměstnavatel mohl uznat 
pouze dobu, která spadá do základní 
pracovní doby, a  to bez přestávky na 
jídlo a oddech.
Pomineme-li tedy fakt, že k lékaři by-
chom měli chodit hlavně mimo svou 
pracovní dobu, tak při pružném roz-
vržení pracovní doby se vám opravdu 
může stát, že si návštěvu u lékaře mimo 
základní pracovní dobu budete muset 
nadpracovat. 

Vyšetření nebo ošetření u lékaře 
(omezení doby trvání tohoto ošetření 
zaměstnavatelem)
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. říká:

Vyšetření nebo ošetření
a) Pracovní volno s  náhradou mzdy 

nebo platu se poskytne na nezbytně 
nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo 
ošetření provedeno ve zdravotnic-
kém zařízení se smluvním vztahem 
ke zdravotní pojišťovně, kterou si 

Nadpracování doby kvůli návštěvě u lékaře
Pracovní právo  |  Lenka Kobylková, mzdová specialistka RP OS KOVO Olomouc

dokončení ze str. 5
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zaměstnanec zvolil, je nejblíže by-
dlišti nebo pracovišti zaměstnance 
a  je schopné potřebnou zdravotní 
péči poskytnout (dále jen „nejbližší 
zdravotnické zařízení“), pokud vy-
šetření nebo ošetření nebylo možné 
provést mimo pracovní dobu. 

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření prove-
deno v  jiném než nejbližším zdravot-
nickém zařízení, poskytne se pracovní 
volno na nezbytně nutnou dobu; ná-
hrada mzdy nebo platu však přísluší 
nejvýše za dobu podle písmene a).

Pokud nebylo možné vyšetření nebo 
ošetření provést mimo pracovní dobu 
a zaměstnanec je podstoupil v pracovní 
době, může „nezbytně nutnou dobu“ 
vymezit pouze lékař, nikoli zaměstnava-
tel. Lékař by měl na propustce zaměst-
nance uvést, jak dlouho vyšetření nebo 
ošetření trvalo a  zda je zaměstnanec 
schopen ihned práce (např. po nějakém 
zákroku). Nařízení vlády nijak neupra-
vuje, co je nezbytně nutná doba vyšet-
ření nebo ošetření, protože to ani nelze, 
jelikož každé vyšetření či jakýkoli lékař-
ský zákrok je ovlivněn spoustou faktorů 
a tuto dobu dopředu (např. s ohledem 
na možné komplikace) neví ani ošet-
řující lékař. Každopádně je zaměstna-
nec povinen zaměstnavateli překážku 
v  práci doložit platně potvrzenou pro-
pustkou či vyjádřením ošetřujícího lé-
kaře o nezbytně nutné době vyšetření 
nebo ošetření.
Co se týká cesty k lékaři, pokud je zdra-
votnické zařízení ve smluvním vztahu 
ke zdravotní pojišťovně zaměstnance, 
je nejblíže bydlišti nebo pracovišti za-

městnance a  je zároveň schopno po-
skytnout potřebnou péči, potom se dle 
výše uvedeného nařízení vlády počítá 
do ošetření i cesta k lékaři.

Tzv. přesčasová banka
Zde se dle mého názoru jedná o obchá-
zení zákona z  „nevědomosti“ zaměst-
nance. Zákoník práce žádné časové 
ani přesčasové banky nezná. ZP nám 
v § 114 jasně říká:
1. Za práci přesčas přísluší zaměst-

nanci mzda, na kterou mu vzniklo 
za tuto dobu právo (dále jen „dosa-
žená mzda“), a  příplatek nejméně 
ve výši 25 % průměrného výdělku, 
pokud se zaměstnavatel se zaměst-
nancem nedohodli na poskytnutí 
náhradního volna v  rozsahu práce 
konané přesčas místo příplatku.

2. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměst-
nanci náhradní volno v  době tří ka-
lendářních měsíců po výkonu práce 
přesčas nebo v jinak dohodnuté době, 
přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě 
příplatek podle odstavce 1.

3. Dosažená mzda a  příplatek ani ná-
hradní volno podle odstavců 1 a 2 ne-
přísluší, je-li mzda sjednána (§  113) 
již s  přihlédnutím k  případné práci 
přesčas. Mzdu s  přihlédnutím k  pří-
padné práci přesčas je možné takto 
sjednat, je-li současně sjednán roz-
sah práce přesčas, k níž bylo při sjed-
nání mzdy přihlédnuto. Mzdu s  při-
hlédnutím k  případné práci přesčas 
je možné sjednat nejvýše v  rozsahu 
150 ho din práce přesčas za kalen-
dářní rok a u vedoucích zaměstnan-
ců (§ 11) v mezích celkového rozsahu 
práce přes čas.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměst-
navatel je povinen vám za práci přesčas 
zaplatit dosaženou mzdu a příplatek za 
práci přesčas nejméně ve výši 25 % prů-
měrného výdělku. Pouze pokud se se 
zaměstnavatelem dohodnete, můžete 
za práci přesčas dostat náhradní volno 
místo tohoto příplatku.
Koncepce různých časových a  přesča-
sových bank u zaměstnavatelů obyčej-
ně funguje na principu, kdy zaměstnan-
ci podepíšou souhlas s časovou bankou, 
která u zaměstnavatele „nějakým způ-
sobem“ funguje, a  tím splní podmínku 
dohody, kdy zaměstnanci místo příplat-
ku za práci přesčas náleží volno, které 
de facto nemusí být poskytnuto ani do 
tří měsíců od vykonané práce přesčas. 
Pokud by zaměstnanci „s  ukládáním 
přesčasových hodin“ nesouhlasili, za-
městnavatel jim to nesmí nařídit. 

Navíc § 93 odst. 4 a 5 ZP říká:
4. Celkový rozsah práce přesčas nesmí 

činit v  průměru více než osm hodin 
týdně v  období, které může činit nej-
výše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen 
kolektivní smlouva může vymezit toto 
období nejvýše na 52 týdnů po sobě 
jdoucích.

5. Do počtu hodin nejvýše přípustné prá-
ce přesčas ve vyrovnávacím období 
podle odstavce 4 se nezahrnuje prá-
ce přesčas, za kterou bylo zaměst-
nanci poskytnuto náhradní volno.

Tímto může docházet k  tomu, že by 
mohla být zaměstnanci v  souladu se 
zákonem nařizována (případně s  ním 
dohodnuta) práce přesčas i  nad záko-
nem stanovené limity, které uvádí výše 
zmíněný § 93 odst. 4 ZP.
Pro úplnost ještě dodávám odpověď na 
jiný z častých dotazů, a to že náhradní 
volno za práci přesčas je bez náhrady 
mzdy (tzv. neplacené). Za vykonanou 
práci přesčas dostane zaměstnanec 
zaplacenou dosaženou mzdu ve výpla-
tě za měsíc, ve kterém tuto práci konal, 
a  pokud náhradní volno za přesčaso-
vou práci čerpal v  některém z  násle-
dujících měsíců, nedostane za něj již 
zaplaceno nic. 
V  časových bankách v  tomto ohle-
du může dle mého názoru docházet 
k porušení zákona tím, že zaměstnan-
ci není zaplacena jeho práce ve lhůtě 
splatnosti mzdy. Pokud ovšem toto 
prodlení není již dopředu podepsáno 
a  odsouhlaseno zaměstnancem při 
souhlasu s  tzv. časovou bankou. Oby-
čejně totiž je volno čerpané z  časové 
banky s náhradou mzdy, a tudíž logic-
ky nebyly tyto odpracované hodiny 
proplaceny ve lhůtě splatnosti mzdy, 
která se vztahuje na dobu, kdy byla 
práce přesčas konána.

FOTO: Pixabay
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Ano, od 1. ledna 2014, 
kdy nabyl účinnosti 
nový občanský zá-
koník, je vyvlastnění 
možné. Občanský 

zákoník obnovil tzv. zásadu okupační 
volnosti v  případě opuštění nemovi-
tosti. V  občanském zákoníku úpravu 
naleznete v § 1050 odst. 2. Platí zde, že 
nevykonává-li vlastník vlastnické právo 
k nemovité věci po dobu deseti let, má 
se za to (právní fikce, domněnka), že ji 
opustil. Bude na vlastníkovi, aby pro-
kázal, že tomu tak není. Samozřejmě 
nejde o  jednoduchou záležitost, proto 
také k vyvlastnění nemovité věci dojde 
jen výjimečně.
Pokud vlastník tvrdí, že se nejedná 
o  věc opuštěnou, měly by svou roli 
sehrát stavební úřady, které muse-
jí konat a  vyzvat vlastníka chátrající 
stavby, aby ji řádně zabezpečil nebo 
odstranil. 
Problematikou se v poslední době za-
býval také Úřad veřejného ochránce 
práv spolu s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR. Řešily společně proble-
matiku, kdy obce (stavební úřady) 
nemají finanční prostředky na výkon 
svých rozhodnutí, kterými ve veřej-
ném zájmu uložily odstranění hava-
rijního stavu staveb. Praxe ukázala, 
že neřešení takového stavu může mít 
fatální důsledky nejen pro osoby, kte-
ré v  nebezpečných stavbách žijí, ale 
i pro okolí. V médiích se objevilo více 
případů, např. když stropní konstruk-
ce zchátralého domu smrtelně zranila 

Bohužel, je to jen na dohodě mezi vámi 
a  pronajímatelem jako poskytovate-
lem těchto služeb. Je třeba si uvědo-
mit, že se jedná o  služby zajišťované 

pro všechny tak, aby byl zabezpečen 
chod domu ve společných částech. 
Svítí se ve spo leč  ných částech domu, 
stejně tak jako se například uklízí ve 

společných částech domu apod. Služ-
ba je vám nabídnuta a  poskytována 
bez ohledu na to, zda ji spotřebujete 
nebo ne.

chlapce nebo padající fasáda zranila 
chodce.
Proto v  únoru letošního roku (2019) 
ministerstvo zpracovalo program 
„Podpora výkonů rozhodnutí staveb-
ních úřadů“. Program je zacílen na 
nápravu nejzávažnějších případů vad-
ných staveb, které řeší stavební úřady 
ve veřejném zájmu. Konkrétně bude 
možné finanční prostředky čerpat na 
krytí nákladů k  zajištění výkonů roz-
hodnutí obecných stavebních úřadů 
o  nařízení neodkladného odstranění 
stavby, rozhodnutí o nařízení nutných 

zabezpečovacích prací na stavbě a na 
rozhodnutí o  nařízení vyklizení stav-
by. O  čerpání finančních prostředků 
mohou obce požádat příslušný krajský 
úřad. Podrobnosti čerpání prostředků 
stanoví daný program, který je Minis-
terstvem pro místní rozvoj ČR evido-
ván pod č. 117D07.

Výzva pro předkládání žádostí je do-
stupná na https://www.mmr.cz/cs/
Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-re-
gionu/Program-vykonu-rozhodnuti-
-stavebnich-uradu.

V okolí mého bydliště je spousta nemovitostí, které nikdo neudržuje, jsou zpustlé, chátrají, některé 
i ohrožují kolemjdoucí nebo se v nich usadili bezdomovci. Slyšela jsem, že je možné tyto nemovitosti 
vyvlastnit. Je to pravda? Neměl by také zasáhnout stavební úřad? J. K., Most

V minulém roce jsem byla služebně tři měsíce v zahraničí. Požádala jsem tedy pronajímatele bytu, který užívám na 
základě nájemní smlouvy, aby mi ve vyúčtování služeb tyto tři měsíce zohlednil (společná elektřina, úklid, výtah, 
vytápění společných prostor). Odmítl moji žádost, prý to není možné. Je to tak? P. H., Blatná

Vyvlastnění nemovitosti nebo odstranění stavby
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

Služby a nepřítomnost v bytě
Bydlení  |  JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR 

FOTO: Pixabay



Nelázeňský výlet do Mariánských 
Lázní
Představovat turistům Mariánské 
Lázně by bylo nošením dříví do lesa. 
Přesto se dnes do tohoto lázeňského 
městečka vypravíme. Nebudeme ale 
obdivovat kolonádu s místními prame-
ny, nýbrž se vydáme do zalesněných 
kopců v okolí. Naším cílem je rozhled-
na Panorama zvaná též Hamelika.

Z Prahy se dostaneme do Mariánských 
Lázní expresním vlakem za dvě hodiny 
a dvacet minut. Dvakrát denně zajíždí na 
zdejší hlavní nádraží také vlak Pendoli-
no, do kterého nemusíme mít v  tomto 
úseku místenku. Z  nádraží se vydáme 
vpravo a po Hlavní třídě (lze využít tro-
lejbus č. 5) dojdeme až do centra města. 
Tady na nás čeká žlutá turistická značka. 
Než se po ní vydáme vzhůru k rozhled-

ně, uděláme si malou odbočku a vydá-
me se k místní kolonádě, protože tu by 
neměl minout žádný turista, ani ten, kte-
rý už je v „Mariánkách“ stálým hostem. 

Mariánskolázeňský hit: Zpívající fon-
tána
Kolem Rudolfova a  Karolínina prame-
ne dojdeme až k  místnímu největšímu 
hitu – zpívající fontáně. Fontánu z  roku 
1986 tvoří kruhový bazén o  průměru 
18 metrů s dvanáctidílnou plastikou v po-
době květu se středem z  leštěné oceli. 
Více než 250 trysek s šestimetrovým stři-
kem společně s  produkcí hudby vytváří 
zajímavé kombinace včetně barevného 
osvětlení. Autorem fontány je architekt 
Pavel Mišík. Na kulturní zpestření se mů-
žete u  fontány těšit v  turistické sezóně 
každé dvě hodiny. 

Mariánky proslavil smradlavý pramen
Z turistických průvodců, které jsou k do-
stání v kolonádním informačním centru, 
se dozvíme, že Mariánské Lázně jsou 
naše druhé největší lázně. Tak trochu pa-
radoxem je, že je proslavil pramen, kte-
rému se pro jeho pronikavou vůni říkalo 
smradlavý. Díky Goethemu se Marián-
ské Lázně dostaly do širšího povědomí, 
ale teprve britský král Eduard VII. pro-
slavil lázně celosvětově. A  Franz Josef? 
Ten tu byl doma. Staly se také oblíbeným 

místem světoznámých hudebních skla-
datelů. Richard Wagner tu napsal svého 
Lohengrina, Frederik Chopin tu našel 
svoji lásku a hudba dodnes ožívá na ko-
lonádě v podání nejstaršího symfonické-
ho orchestru v českých zemích.
Ale zpět ke žluté značce. Kolem moder-
ní i  historické zástavby stoupáme k  vy-
branému cíli. Před vstupem do lesa se 
zastavujeme u Karlova kříže. Jde o mís-
to s výhledem na údolí města. K tomu-
to výhledu v  minulosti chodily údajně 
takové osobnosti jako J. W. Goethe 
a K. K. Reitenberger. Kříž nechal původ-
ně postavit Karel Kašpar Reitenberger, 
premonstrátský opat, který žil v  letech 
1779 až 1860 a je považován za zaklada-
tele Mariánských Lázní. 

Rozhledna připomíná hrad
Stále po žluté značce pokračujeme les-
ní cestou, přibližně za 45 minut se oci-
táme u  hlavního cíle výletu, rozhledny 
Panorama, místními též zvané Hame-
lika podle stejnojmenného vrcholu, na 
němž se nachází. Plány na stavbu roz-
hledny jsou dílem architekta Fridricha 
Zicklera, který stavbu pojal jako roman-
tickou ruinu fiktivního hradu. S výstav-
bou bylo započato v létě roku 1876 a té-
hož roku byla rozhledna dokončena. 
Na starých mapách je zanesena jako 
Vyhlídka Františka Josefa I. 

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

Tipy na výlet | 10. června | KOVÁK číslo 11/2019 | 9

Tam, kde mezi dvěma kostely stojí 
legendární hostinec… 
Na dnešní výšlap se vydáme do Ne-
spek a  Poříčí nad Sázavou. Navštíví-
me legendární hostinec, projdeme se 
kolem řeky Sázavy a budeme obdivo-
vat stavby dvou kostelů.
První místo, které dnes navštívíme, je 
sice součástí Nespek, ale leží od obce 
necelé tři kilometry. Osada, do které se 
vydáváme, nese název Ledce. V  histo-
rické literatuře jsou Ledce popisované 
jako „samota s  kostelem kolem řeky 
Sázavy v  okrese Benešov“. Blízko ny-
nějšího hospodářského dvora stávala 
tvrz, která sloužila jako rodinné sídlo 
vladyků z Ledec. Ti také založili ve zdejší 
osadě farní kostel. Z tvrze se do součas-
nosti ale nic nezachovalo.
Kostel svatého Bartoloměje byl založen 
ve druhé polovině 13. století. Barokní 
úpravy se dočkal v  roce 1736 a  napo-
sledy byl opravován na začátku minu-
lého století (1902). Osada Ledce zanikla 

v  15. století při obléhání hradu Koste-
lec. Zachován zůstal pouze kostel s fa-
rou, která ale zanikla kolem roku 1640. 

Kočí zde nabírali posily pro stoupání 
ku Praze
Proti proudu řeky Sázavy se vracíme 
zpět do Nespek, které kdysi bývaly vý-
znamnou vsí na zemské silnici z Prahy 
do Tábora a Lince. V Nespekách si moh-
li kočí vyžádat přípřež, aby lépe zdola-
li prudké stoupání směrem na Prahu. 
Mezi významné budovy bezpochyby 
patřily dva zájezdní hostince, které bý-
valy hojně využívány formany. Ti jezdili 
od Divišova, Vlašimi, Domašína směrem 
na Prahu, kam vozili především maso, 
máslo, zelí a další potraviny. Z Prahy na-
opak dováželi různé spotřební věci.
Zájezdní hostince byly v dnešním čísle 
popisném 1 a  v  budově s  číslem po-
pisným 9. Zatímco druhá zmiňovaná 
stavba byla už dávno zbořena, první 
stále slouží svému účelu. A to i přesto, 

že hlavní silnice spojující Prahu s jihem 
Čech dnes vede o několik kilometrů dál. 

Na skok do Poříčí
U  dobrého jídla a  pití bychom klidně 
mohli dnešní výlet ukončit. Pokud 
vám zbude ještě chvíle času, zastav-
te se v  nedalekém Poříčí nad Sáza-
vou. Obec, která dostala současnou 
podobu v  16. století sloučením tří 
historických osad, byla pravděpodob-
ně založena už v  11. století. Písemné 
prameny se o ní sice prvně zmiňují až 
v roce 1351, podle archeologických vy-
kopávek je však jisté, že původní osa-
da tu existovala už v 11. století.
A  právě z  přelomu 11. a  12. století 
pochází hlavní dominanta Poříčí nad 
Sázavou, románský kostel sv. Petra 
a Pavla. Obnovy se dočkal v roce 1677. 
Z původní stavby je zachována půlkru-
hová apsida a věž se zdvojenými okén-
ky. 
  Text a foto: Vilém Flášar
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Chcete se opravdu dobře najíst? 
Vydejte se na festival jídla

Ochutnáte novinky
Čím food festivaly tak lákají? Dobré 
jídlo ocení snad každý, navíc je to pří-
ležitost ochutnat, co bychom si třeba 
v restauraci ani nedali, nebo vyzkoušet 
nabídku podniku, do kterého bychom 
běžně nezašli. Právě takto můžeme 
objevit úplně novou kuchyni, pokrm 
a  v  neposlední řadě si prostě skvěle 
pochutnat. Festivaly jídla se mohou 
soustřeďovat na určitou kuchyni (ital-
ská, francouzská), na nějaký druh po-
krmu (grilování, ryby, polévky…) nebo 
si kladou za cíl představit nabídku 
místních restaurací, to se týká hlavně 
festivalů v  menších městech. V  Praze 
a Brně se konají spíše žánrově zaměře-
né akce, z nichž nás mohou překvapit 
např. zajímavé festivaly polévek nebo 
chlebíčků. Kam se tedy v nejbližší době 
vypravit? 

Pro milovníky polévek
Máte rádi polévky? Tento pokrm za-
znamenal v  poslední době renesan-
ci, tzv. polévkových bister se objevilo 
hned několik. Pokud chcete ochutnat 
vynikající polévky z  celého světa, za-
jděte si na smíchovskou náplavku 
v  Praze na akci Polívkování, která se 
koná v březnu a říjnu spolu s akcí Gu-
láše. Najdete zde kolem sta stánků, 
v  kterých se nabízejí nejrůznější po-
lévky. Od těch tradičních, jako je třeba 
pravá česká kulajda, až po speciality, 
jako jsou různé rybí polévky z celého 
světa, klasický boršč, japonský ra-

men, malajská laksa… Polévku si mů-
žete dát buď v malé ochutnávací mis-
tičce, nebo jako normální porci. Ceny 
se pohybují od 30 Kč výše. Žízeň uha-
síte pivem, vínem, ciderem a  limoná-
dami. Za vstup zaplatíte symbolických 
50 Kč, které vás jistě nezruinují. Míst 
k sezení a vychutnávání polévky bývá 
celkem dost. 

Street Food Jam
Pravidelné gastronomické akce Street 
Food Jam se konají před pražským 
klubem Cross nedaleko nádraží Hole-
šovice. Vždy jednou za dva týdny po 
celé léto až do začátku podzimu si na 
prostranství před klubem můžete dát 
u  několika stánků pizzu, sushi, thaj-
ské speciality, hot dogy, vietnamské 
bagety, pravé ovocné nanuky, vafle na 
tyčce, obří hamburgry… Nabídka se 
pravidelně obměňuje, k pití klub nabízí 
pivo a limonády. Vstup je zdarma, tak-
že utratíte jen za vybrané pochoutky. 
K akci trvající až do večera hraje po ce-
lou dobu dýdžej.

Garden Food Festival
Garden Food festival je putovní akce, 
která se koná na několika místech Čes-
ké republiky. Festival není nijak zamě-
řen, přináší vybrané lahůdky od nej-
lepších lokálních restaurací, pokrmy 
špičkových tuzemských šéfkuchařů 
i netradiční delikatesy a regionální i za-
hraniční speciality. K  ochutnání lákají 
také lanýže, ústřice, hmyz, foie gras 

a další speciality z  jater kachen a hus, 
farmářské i regionální produkty, které 
je možné zapíjet destiláty, tuzemskými 
i zahraničními víny či pivem z minipivo-
varů. 

Na vlně exotiky 
V  areálu letního kina v  Pekární ulici 
v Olomouci bude v druhé polovině září 
k ochutnání běžně nevídané. Uskuteční 
se zde totiž gastronomický festival Ex-
treme Food Fest, a to od 10 do 18 hodin. 
Program zahrnuje ochutnávky hmyzí 
kuchyně, japonské kuchyně, korejské 
kuchyně, chilli a dalších exotických de-
likates, ale také workshopy, kuchařské 
show, přednášky, koncerty a  jiná vy-
stoupení. Pro ty nejotrlejší je připrave-
na akce pojídání chilli piva lžičkou! 

Do Jičína nejen za pohádkou, 
ale i za dobrým jídlem 
Do Jičína se jezdí většinou na dětský 
festival pohádek, ale můžete sem zajet 
také za dobrým jídlem! Jičínský Food 
Festival se koná 22. června, a  to v zá-
meckém parku. Nechte se zlákat na 
dobrý steak, ryby, mořské plody, spe-
ciality z avokáda, a to vše zalijte výbor-
ným vínem či pivem, a nakonec usaďte 
kávou. Pokud jste milovníky chilli, pak 
právě místní nabídka pořádně ostré 
chilli omáčky řádně procvičí vaše chu-
ťové pohárky! Chybět nebudou čínské 
dim sum knedlíčky, perfektní burgery 
nebo ten nejlahodnější štrůdl. 
 Michaela Kadlecová

Festivaly nejrůznějšího jídla jsou posledních pár let obrovskou módou. V sezóně snad nenajdete víkend, kdy 
by se nějaká ta akce spojená s jídlem nekonala. Doporučíme vám ty nejzajímavější! 

FOTO: Pixabay
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Správné znění tajenky z čísla 9: Je těžké mít kolem sebe krásné věci a dobré lidi. Správně luštila a potřebné štěstí při 
losování měla Ludmila Skotnicová z  Pražma. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 18. června. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 24. června 2019 na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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