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Pandemie není důvodem k omezení
zaměstnaneckých práv, upozorňují odbory

Mimořádná situace spojená s pandemií koronaviru by mohla ohrozit pozici zaměstnanců, upozorňují odbory. Varují
před opakováním chyb z dob globální ekonomické krize v letech 2008–2009. Ta vedla v řadě zemí k výraznému omezení práv pracujících, a někdy dokonce k přímým snahám o likvidaci odborů. Podle předsedy Odborového svazu KOVO
Jaroslava Součka se zaměstnanci nesmějí nechat vmanipulovat do role obětních beránků, kteří jako jediní ponesou
náklady pandemie a vzdají se svých práv.
„V letech po krizi roku 2008 jsme byli
svědky obrovského tlaku a doslova brutálních škrtů mnoha výdobytků, které zaměstnancům odborové svazy za dlouhá
desetiletí před krizí vyjednaly. V současné době vidíme znovu tytéž snahy. Jako
příklad můžu uvést třeba Maďarsko, kde
úprava legislativy umožňuje zaměstnavatelům měnit pracovní dobu, jak se jim to
zrovna hodí, a dokonce mzdy mohou být
sníženy pod úroveň stanoveného minima,“ upozorňuje na jeden z konkrétních
příkladů předseda svazu Jaroslav Souček.
„Má sice jít o dočasné změny platné jen
po dobu koronavirové krize, ale nikde nejsou záruky, že se po návratu k normálu
vrátí i původní legislativa,“ varuje předseda OS KOVO.
„Vítáme úsilí vlád řešit krizi Covid-19,
zejména těch, které v těžké době zapojují sociální partnery do hledání řešení
na podporu pracujících a hospodářství.
Jako odbory však musíme bít na poplach proti zneužívání současné krize
k oslabení práv pracujících a zvyšování jejich flexibility. Bohužel vidíme, že

Představitelé odborů varují před nebezpečím ohrožení práv v době mimořádných pandemických opatření.
FOTO: (red)

některé vlády velmi pečlivě naslouchají
zaměstnavatelům a nikoli zaměstnancům a jejich odborům. Ochrana práv
pracujících a podpora odborů je důležitější než kdy jindy. Vyzýváme politiky, aby

neopakovali chyby minulosti a vzali si
poučení z předchozí hospodářské krize,
kdy podkopávání práv pracovníků pouze zpomalilo více
strana
zotavení,“ poukazuje na
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Odborová rekreace v létě 2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

procházíme nyní velice těžkým obdobím
kolem situace s Covid-19, nicméně zdá
se, že již začínáme vidět světlo na konci
dlouhého tunelu, i když nikdo neví, jak
dlouhý ten tunel bude.
Cestování za hranice bude v létě velice
obtížné, a proto se obracíme s prosbou
na ZO OS KOVO, aby nabídly svoje rekreační zařízení pro kováky či širokou

veřejnost prostřednictvím reklamy
zdarma v časopisu Kovák, kde vaši nabídku zveřejníme. Tím bychom podpořili ekonomicky ZO, které zařízení vlastní, a také turismus v ČR.
Nabídky na rekreaci posílejte na e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz. Graficky
vám je pomůžeme zpracovat, stačí dodat podklady s fotografiemi a ceníky.
V tomto čísle již naleznete na str. 11
speciální nabídku od hotelu Olšanka

s exkluzivními balíčky pro členy OS KOVO.
Nabídka bude záležet na rozmělnění či
zpřísnění opatření vlády ČR v souvislosti
s koronavirovou situací. V tomto čase se
zdá, že hotely a restaurační zařízení budou otevřeny dříve než v původně avizovaném termínu 8. června, a to v pondělí
25. května.
Tomáš Valášek,
místopředseda OS KOVO
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ohrožení zaměstnaneckých práv generální tajemník evropské odborové centrály
industriAll Luc Triangle.
„Už teď se setkáváme s tím, že se téma
obnovy ekonomiky stává v podstatě hlavním tématem pandemické krize, ale abychom mohli ekonomiku znovu nastartovat, musíme udělat všechno pro udržení

pracovních míst a zabránit propadu lidí
do chudoby. Jsem přesvědčen, že bez
pojistky v podobě kolektivního vyjednávání a sjednaných kolektivních smluv by
v řadě firem byla situace pro zaměstnance dramaticky horší. Zaměstnavatelé by
je s klidným svědomím obětovali. Musíme se připravit na to, že dříve či později

k podobnému globálnímu kolapsu může
dojít znovu. V takové situaci se lidé musejí mít o co opřít. Nemůžeme si dovolit
ani dočasně slevit z dodržování zákonů,
které zaměstnance chrání, je to naopak
o důvod víc, proč bychom se jako odbory
měli snažit je ještě posílit,“ dodává před(jom)
seda OS KOVO Jaroslav Souček.

Ostravští kováci zvažují mítink proti odstávce pece
Přes nesouhlas místních odborů odstavila huť Liberty Ostrava jednu z vysokých pecí (VP2). Odboráři zpochybňují důvody odstávky a obávají se, že je ohrožen další vývoj podniku. Zvažují vyhlášení stávkové pohotovosti a uspořádání
protestního mítinku. Vedení huti avizovalo odstávku před dvěma týdny, chod pece má být obnoven v srpnu.
„Předložené dokumenty nás nepřesvědčily, že vedení společnosti zvolilo
strategii adekvátní současné situaci
v souvislosti s Covid-19, ale má pouze
snahu tuto situaci využít pro snížení výroby,“ uvedli odboráři ve svém prohlášení. V provozu zůstává pouze jediná
pec, což je podle jejich mínění pro hutě
finančně nevýhodné. Kvůli obavám
o budoucnost podniku napsali dopis
i premiérovi Andreji Babišovi.
„Bavíme se o stávkové pohotovosti,
protože odstavení VP2 vnímáme jako
obrovský krok ohrožující firmu do budoucna. Snížení výroby ohrozí zaměstnanost. Je riziko, že zkušení pracovníci
odejdou. Domluvili jsme se, že připravíme podpisovou akci pro zaměstnance,
abychom si ověřili, že máme jejich podporu,“ řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika
Petr Slanina.
„Odstavení VP2 může ohrozit samotnou existenci celé huti a s ní tisíce

Odboráři se obávají, že odstavení pece ohrozí
budoucnost hutí.
FOTO: (red)

pracovních míst. Výrobu jsme schopni
udržet pouze za provozu obou pecí.
Na jednání stávkového výboru jsme se
domluvili na zvážení přípravy protestního mítinku zaměstnanců v souladu
se zákonnými pravidly a se zřetelem

na nouzový stav v ČR. Tlak na vedení
firmy budeme vyvíjet dál. Bylo by potřeba udržet ohřívače větru u vysoké
pece v alespoň provozní teplotě, což by
umožnilo rychlejší obnovení jejího provozu,“ uvedl Pavel Fichna, předseda základní organizace OS KOVO Ostravská
huť – Servis.
Ostravským hutníkům vyjádřil svoji
podporu Luis Colunga, zastupující generální tajemník IndustriAll European Trade Union. V dopise zaslaném
OS KOVO zdůrazňuje hluboké znepokojení nad riskantním rozhodnutím
managementu Liberty. „Pracovníci
jsou klíčem pro budoucnost ostravského závodu a je zásadní, aby byla
nalezena dohoda mezi odbory a managementem o budoucnosti této lokality. IndustriAll Europe je plně odhodlán podporovat váš boj za udržení
druhé vysoké pece otevřené, aby byla
chráněna pracovní místa v Liberty
(ČTK, red)
Steel Ostrava,“ uvedl.

Další vydání Poraden na přání je připraveno k distribuci

Jako každý rok jsme také letos pro členy OS KOVO připravili brožuru se souhrnem odborných právních poraden, které byly otištěny v Kováku v roce 2019. Všechny texty byly však před knižním vydáním jednotlivými
autory aktualizovány, takže odrážejí platnou legislativu. Brožurka, která je doplněna kreslenými vtipy našich
redakčních kreslířů Miroslava Pavlíka a Miloslava Marteneka, je od 7. května k dispozici na regionálních praco(red)
vištích OS KOVO, kde se o ni mohou zájemci také přihlásit.
V sobotu 18. dubna nás opustil náš kolega a kamarád Michal Muravjev. Podlehl
komplikacím po nehodě, kterou utrpěl v lednu, právě v den svých 84. narozenin.
Pozdější člen předsednictva OS KOVO, předseda Rady sekcí a předseda sekce
modelářů nastoupil do Závodů ťažkého strojárstva ve slovenském Martině v roce
1976. Jako dřevomodelář se stal uznávaným odborníkem. Lidé si ho vážili pro
jeho sečtělost a moudrost. Michalovi Muravjevovi nebyl osud kolegů a zaměstnanců lhostejný, právě proto se zapojil do odborových aktivit a kováci v něm
získali schopného předsedu OZ KOVO – Martinmetal. Po odchodu do důchodu se
věnoval rodině. Dva roky se vzorně staral o nemocnou manželku.
Kdo jste Michala znali, věnujete mu tichou vzpomínku.
OS KOVO
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Pozor na pracovní práva – mohou být ohrožena
Některé vlády využívají mimořádné situace k tomu, aby okleštily práva zaměstnanců. Od svých zahraničních kolegů
máme informace o vládních aktivitách na tomto poli v některých evropských zemích. Někde vláda opomíjí zapojit odbory
do diskusí o chystaných opatřeních, jinde jde přímo o změny v obecně závazných pracovněprávních předpisech.

FOTO: elements.envato.com

Francie
Francouzský parlament přijal 22. března „mimořádný návrh zákona o vypořádání se s vypuknutím epidemie
Covid-19“, který zmocnil vládu k přijetí
různých opatření prostřednictvím nařízení, a to i v oblasti pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení. Jedna
ze tří následně přijatých vyhlášek zasahuje do zákoníku práce. Maximální denní pracovní doba se například
zvyšuje z 10 na 12 hodin a noční práce
z 8 také na 12 hodin. Doba odpočinku
mezi dvěma pracovními dny se zkracuje
na 9 hodin z aktuálního minima 11 hodin. Zatímco maximální hranice pro týdenní pracovní dobu činila do schválení
nového opatření 48 hodin, nyní je tento
limit posunut na 60 hodin týdně. Změny by měly platit do konce roku.

změny do právní úpravy pracovních
vztahů po dobu vyhlášení mimořádné
situace, nouzového stavu nebo výjimečného stavu včetně doby dvou následujících měsíců po jejich ukončení. Cílem
přijatých změn je umožnit zaměstnavatelům pružněji reagovat na vzniklou
situaci tak, aby nemuseli rušit pracovní
místa a propouštět. Zaměstnavatel například může zaměstnanci nařídit práci z domova, i když s tím zaměstnanec
nesouhlasí. Nicméně i zaměstnanec
má právo pracovat z domova, pokud
tomu nebrání vážné provozní důvody
na straně zaměstnavatele. Nově je zaměstnavatel povinen oznámit rozvržení pracovní doby zaměstnanci dva dny
předem s platností nejméně na jeden
týden, dosud byla doba pro oznámení
sedm dní.

Slovensko
K dočasným změnám zákoníku práce
došlo i u našich sousedů na Slovensku. Národní rada SR schválila 2. dubna
novelu zákoníku práce, kterou zavádí

Maďarsko
Maďarská vláda využila pandemie Covid-19 k drastickému oslabení práv zaměstnanců, která jsou již tak slabá. Byl
vydán předpis, podle kterého se mohou

zaměstnavatelé a zaměstnanci odchýlit
od zákoníku práce jen na základě ústních dohod. Týká se to především pracovní doby a doby odpočinku. Zaměstnavatel může jednostranně na poslední
chvíli měnit pracovní dobu – z jednoho
dne na druhý. Také povinnost pracovat
z domova může zaměstnavatel uložit,
aniž by ověřil, zda jsou pro ni splněny
podmínky.
Česká republika
U nás se zatím odehrál jen malý pokus o zásah do zákoníku práce. Ten je
aktuálně v Poslanecké sněmovně otevřený, neboť ve schvalovacím procesu
je novela, na jejímž znění se již v minulosti shodli sociální partneři. Ti se také
zavázali, že do projednávání předlohy
nebudou zasahovat. Nicméně samo
ministerstvo práce navrhlo, aby došlo
v rámci projednávání formou pozměňovacího návrhu k úpravě týkající se
možnosti dočasně přidělovat zaměstnance jednoho zaměstnavatele k jiné(ap, red)
mu.

Monitoring OS KOVO: Přehled situace ve firmách v souvislosti s výskytem COVID-19
Aktualizováno
ke dni

Počet
zaměstnanců

Počet
osob v karanténě

Počet
nakažených osob

29.4.2020

304289

3492

56

Počet
osob v karanténě

Počet
nakažených osob

Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových

agenturních

583

4825

Data jsou aktualizována dle chronologického vývoje
Datum a čas

Počet
zaměstnanců

Počet propuštěných zaměstnanců
kmenových

agenturních

CELKEM K 28. 4. 14:10

304488

3532

58

563

4133

CELKEM K 24. 4. 13:35

304488

3580

55

563

4133

CELKEM K 22. 4. 17:21

304574

3610

54

553

4147

CELKEM K 17. 4. 13:30

304574

3758

44

553

4145

CELKEM K 15. 4. 16:05

305271

3744

40

529

2720

CELKEM K 9. 4. 11:39

304625

3741

44

521

2311

CELKEM K 6. 4. 12:23

302516

3733

22

495

2291

CELKEM k 3. 4. 8:04

296117

3748

21

476

2170

CELKEM k 1. 4. 8:45

295444

3766

21

476

1950

CELKEM k 30. 3. 6:30

292289

3667

12

476

1293

CELKEM k 25. 3 18:01

276837

3447

8

359
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Okénko do regionu | Martin Sýkora, vedoucí RP Ostrava

Okénko z Regionálního pracoviště v Ostravě
Je to už rok, co jsem po odchodu Ing. Jiřího Kozla na zasloužilý odpočinek nastoupil jako vedoucí
RP OS KOVO v Ostravě. Tím jsem přebral pod svá křídla kolektiv zkušených specialistů v oblasti pracovního práva, ekonomiky podniku, BOZP a hospodaření. Stejně tak spadají do našeho kolektivu
i pracovníci správy Domu odborových služeb v Ostravě, sídla RP Ostrava.
Regionální pracoviště v Ostravě zajišťuje
v první řadě poradenskou činnost pro Základní organizace OS KOVO z Moravskoslezského kraje. Ta spočívá v právním
poradenství jak pro ZO, tak i jejich členy.
Právní poradenství zajišťujeme různými
způsoby, nejčastěji telefonicky či e-mailem, ale také návštěvou tazatelů přímo
v kancelářích RP. Dvakrát měsíčně zajíždějí naši specialisté do vzdálenějších
částí regionu, Třince a Nového Jičína.
Zde probíhá právní poradenství v kancelářích místních ZO. V současné době
zajišťují právní poradenství v našem regionu JUDr. Ivana Jančíková a JUDr. Miriam Foksová. Další činností RP je poradenství v oblasti ekonomiky podniku
a kolektivního vyjednávání. Tuto činnost má na starosti Ing. Soňa Šuláková.
Problematiku BOZP řeší v našem MSK
regionu i v sousedním olomouckém
specialista Stanislav Šmíd. Hospodaření
RP, ale i hospodaření ZO má na starost
kolegyně Irena Randusová.
Jako celek zajišťujeme celou řadu školení pro ZO: dvakrát ročně školení BOZP
pro zástupce ZO v oblasti bezpečnosti práce, dále pak školení hospodářek
v oblasti hospodaření a daní, ale také
školení z oblasti ekonomiky podniku
a základních dokumentů ZO. V loňském
roce jsme nově zavedli školení pro nové
funkcionáře a zveřejněné členy seskupení. Pro velký úspěch budeme tato
školení jednou ročně opakovat. Pro letošní rok jsme se rozhodli zařadit i školení předsedů a členů revizních komisí.
Jako lektorku jsme oslovili členku DaRK
OS KOVO Karin Čorbovou. Téma tohoto
školení bylo zařazeno z důvodu zjištění,
že ne zrovna všichni zvolení funkcionáři DaRK v základních organizacích mají
přehled o svých kompetencích a zodpovědnostech. Současná krize spojená
s onemocněním COVID-19 nám však
v plánovaném termínu neumožnila toto
školení realizovat. Mimo tyto námi organizovaná školení zajišťujeme i tzv. školení na klíč, přímo pro jednotlivé základní
organizace.
Další pracovní náplní specialistů RP
Ostrava je výkon funkcí v Seskupeních

FOTO: archiv RP Ostrava

členů (SČ). V MSK regionu jich máme
v současné době 14. Tato SČ jsou vedena pod hlavičkou OS KOVO a v každém
seskupení vykonává funkci předsedy plně pověřený člen – specialista RP
Ostrava. Vyjednáváme zde kolektivní
smlouvy, kontroly BOZP a řešíme veškeré záležitosti plynoucí z platné legislativy. SČ vznikají ve firmách, kde zatím
nepůsobí odborová organizace. Jedná
se o startovní projekt k založení ZO ve
firmě. Zatím se podařilo u nás v MSK
překlopit v ZO dvě seskupení. Snažíme
se tento počet navýšit, ale většinou to
zkrachuje z důvodu nedostatku dobrovolných zájemců, kteří by pracovali jako
funkcionáři nové ZO.
Závěrem pár vizí, které bychom chtěli
postupně realizovat. Hned první novinkou, která už mohla být realizována
nebýt současné krize, je změna místa
konání konference Krajského sdružení
Moravskoslezského kraje. Doposud se
konference konala v hudebním sále KD
Akord, pro letošní rok jsme zamluvili
malý sál multifunkční auly Gong v Dolní
oblasti Vítkovice. Zde jsme chtěli a věřím, že tomu tak i v náhradním termínu bude, využít toto moderní prostředí
k lepšímu a neokoukanému rázu konference. Další změnou, která se také týká

konference KS MSK, je pořádání dvakrát
ročně. První standardní začátkem roku
a druhá podzimní, která bude zaměřena
spíše na předávání zkušeností z jednotlivých ZO formou diskuse, ale také zde
budeme informovat předsedy ZO o legislativních novinkách. Změnu chceme
realizovat i v oblasti volebních obvodů.
Setkání zástupců VO bude jednou ročně
organizovat RP Ostrava a bude spojeno
s kratším školením BOZP.
Nápadů je dostatek a věřím, že najdeme prostor pro jejich realizaci, protože
v současné době vše odkládáme na
dobu po ukončení nouzového stavu.
Chtěl bych poděkovat všem za vstřícnost v této nelehké době, za informace
ze ZO, které jsou v tomto období nesmírně důležité. Také chci poděkovat
svým spolupracovníkům, specialistům
RP Ostrava za profesionální přístup
v období, ve kterém neměli možnost
využívat ke své práci všech běžných
prostředků z důvodu práce z domova.
A v neposlední řadě i kolegovi Ondřeji Kočikovi, který v době krize zajistil
a koordinoval vymalování pracoviště
RP včetně výměny koberců.
Těšíme se tedy, jakmile to bude možné, na vaši návštěvu v nově vytuněném
prostředí RP Ostrava.
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Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo

Vrácení peněz za neuskutečněnou akci
Mám právo na vrácení peněz za vstupenku na kulturní akci, která byla zrušena na základě opatření
vlády v souvislosti s koronavirem? Pořadatel nabídl posunutí termínu, ale ten se mi nehodí. Pokud
se v náhradní době nezúčastním, přijdu o peníze, které jsem za vstupenku zaplatil? P. K., Břeclav
Tento dotaz se nyní
vyskytuje velmi často. Důvod je všem
velmi dobře znám.
Díky přijatým opatřením směřujícím k ochraně zdraví nás
všech došlo k zrušení velkého množství akcí, ať už jde o různé kurzy, sportovní, relaxační či kulturní akce. Pokud
jde o peníze, máte vždy právo požadovat jejich vrácení! Podmínkou je,
že se akce skutečně nekonala. Pokud
se konala v době, kdy ještě k opatření, z jehož titulu bylo nutno akci zrušit,
nebylo vydáno, ale vy jste se jí z obavy o své zdraví nebo z jiného důvodu
nezúčastnil, nemáte na vrácení peněz
nárok. Jestliže se akce, na niž jste si
koupil vstupenku, nekonala, žádejte
vrácení peněz. Pokud by vám je pořadatel nevrátil, lze se jich domáhat,
neboť pořadatel by se tzv. bezdůvodně obohatil.

Jiná práva vám jako spotřebiteli
nevznikají!
V dnešní době nejde o porušení povinností pořadatele, ale o stav, který vznikl jako důsledek opatření souvisejících
se současnou pandemií, což nikdo,
tedy ani pořadatel, nezavinil.
Pokud vám v souvislosti se zrušením
akce vznikla nějaká škoda, nemůžete
po pořadateli úspěšně požadovat její
náhradu.
Co vám může pořadatel akce
nabídnout?
1. Finanční narovnání – vrácení ceny
vstupenky
2. Náhradní plnění – jiný termín konání akce

V případě náhradního plnění je na vás
jako spotřebiteli, zda jiný termín přijmete, nebo budete požadovat vrácení
peněz za nerealizovanou akci. Pokud
budete souhlasit s náhradním termínem, doporučuji, abyste si nechal od
pořadatele vystavit potvrzení jako důkaz o tom, že se tak stalo.
Podnikatel nesplnil dohodu, co dál?
V případě nesplnění vaší dohody, pak
přichází v úvahu:
• mimosoudní řešení sporu, např.
Českou obchodní inspekcí
• soudní řešení (v tomto případě zvážit sjednání služeb advokáta)
Vždy apeluji na to, aby se obě strany
dohodly, což platí dvojnásob v této nelehké době.

Co je to bezdůvodné obohacení?
Bezdůvodné obohacení vzniká, když
se někdo neoprávněně obohatí na
úkor druhého. Tento problém je upraven zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Najdeme zde všechna práva
a povinnosti, které účastníci tohoto
vztahu mají.
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Finance | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Podpora členům OS KOVO v souvislosti
s koronavirem
Někteří naši členové se v souvislosti s koronavirem dostali do problematické finanční situace. Chtěli bychom jim nějak pomoci, například jednorázovou podporou. V rozpočtu na letošní rok jsme s tím
moc nepočítali. Jak máme postupovat? Bude se naše podpora u člena danit?
K. H., Pardubice
Předpokládám, že v zásadách hospodaření
máme možnost poskytnutí finanční podpory členovi v případě,
že se tento dostane do finančních problémů a obtížné sociální situace. Že s tím
přímo nepočítáte v rozpočtu, není problém. Rozpočet odborové organizace

předpokládá, co nastane, a obvykle se
vychází ze skutečnosti předchozího období.
Nastane-li výjimečná situace, jako je
tato, lze rozpočet překročit (pokud
máte zdroje) a při čerpání rozpočtu
tuto skutečnost zohlednit v důvodové zprávě. Na schůzi výboru základní organizace (může být per rollam)

rozhodnete, za jakých podmínek
a komu finanční prostředky poskytnete formou podpory na překlenutí tíživé
sociální situace v důsledku koronaviru.
Co se týče zdanění u člena, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm.
k bod. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
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Finance | Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Odklad splátek úvěru v době pandemie
Chtěl bych si odložit splátky úvěru kvůli koronaviru, neboť se nám významně snížily příjmy. Podle jakého předpisu to lze
a jaké jsou podmínky?
K. L., Červené Pečky
Poslanci schválili zákonem č. 177 ze dne
16. dubna 2020 (s účinností od 17. dubna
2020) o některých opatřeních v oblasti
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
Covid-19 možnost odkladu splátek úvěru, a to včetně hypotečních.
Pro účely tohoto zákona se rozumí
v souladu s ustanovením § 2 zákona:
a) úvěrem odložená platba, peněžitá
zápůjčka, úvěr nebo obdobná fi nanční služba
b) úvěrovaným spotřebitel nebo podnikatel, kterému byl poskytnut úvěr
nebo na kterého přešel nebo který
převzal dluh z takto poskytnutého
úvěru
c) úvěrujícím ten, kdo jako podnikatel
poskytl úvěr úvěrovanému nebo
kdo nabyl pohledávku z takto poskytnutého úvěru
Musí se jednat o úvěr sjednaný a čerpaný před 26. březnem 2020. Odklad lze
sjednat na dobu tří nebo šesti měsíců.
Podrobnější podmínky si stanovují
banky a úvěrové společnosti v souladu
s výše uvedeným zákonem.
Podle slov ministryně financí Schillerové přerušení splácení úvěru nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tedy nemusejí obávat,
že by jim do budoucna komplikovalo
případné další žádosti o úvěry. Odklad
splátek ale nemusí být vždy bez navýšení plateb v podobě nárůstu úroků.
Dlužná částka se tedy bude úročit
i nadále, tzn., že dojde k přepočtu
úroků. Proto je potřeba počítat s tím,
že za odklad splácení lidé v budoucnu
zaplatí nárůstem úroků. Jednotlivé
banky k tomu přistupují individuálně.
Předpokládá se ale u spotřebitelských
účtů zastropování výše úroků. O odklad splátek se žádá písemně příslušná banka nebo úvěrová společnost.
Příklad žádosti:

Pokud si potřebujete odložit už květnovou splátku, je nutné tento záměr
oznámit věřiteli nejpozději do konce
dubna.
Níže cituji bližší informace o úvěrovém
moratoriu, jak je na svých stránkách
zveřejnilo Ministerstvo financí ČR.
Kdo si může odložit splátky
Splátky si mohou odložit běžní spotřebitelé, OSVČ a firmy. Splátky se odloží od
prvního dne následujícího měsíce poté,
co oznámíte tento záměr svému věřiteli
a prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru.
Tyto důvody však nebudete muset nijak
prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.
Jaké splátky si mohu odložit
Splátky je možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. U hypoték je možné splácení odložit pouze
u smluv sjednaných před 26. březnem,
ale čerpány mohou být i po tomto datu.
Odklad v režimu zákonného moratoria
se týká úvěrů a hypoték u jakékoli banky a nebankovního poskytovatele.
Co odložit nepůjde
Možnost odložení splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasing
nebo úvěry v souvislosti s obchody
na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých jste byli
k 26. březnu 2020 se splácením v prodlení delším než 30 dnů.
Odkdy poběží odklad splátek
Jako první se vám odloží splátka v kalendářním měsíci, který následuje po
měsíci, kdy odložení oznámíte. Pokud
tedy oznámíte odložení splátky v dubnu, odloží se vám splátky od května.
Když oznámíte odklad až v květnu,
splátky se vám odloží od června.

Žádost o odklad splátek úvěru
Z důvodu komplikací se splácením v souvislosti s nařízeními vlády týkajícími se preventivních opatření proti šíření nemoci SARS-CoV2 vás žádám o odklad splátek úvěru.
Žádám o odklad tří (šesti) měsíčních splátek půjčky / jistiny půjčky / podnikatelského úvěru: Smlouva o zápůjčce / úvěrová smlouva č.:
Jméno a příjmení

FOTO: elements.envato.com

Úroky během odkladu
Během doby odkladu splátek se váš
dluh nadále úročí podle uzavřené
smlouvy. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky
jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej
zaplatí později, a to až po splacení celé
jistiny. U spotřebitelů je navíc jeho výše
omezena a může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na
úrovni repo sazby ČNB navýšené o 8 %.
K dnešnímu dni je tedy výše úroku zastropovaná na 9 %. Úrok naběhlý během odložení splácení nebude mít vliv
na výši splátek. Ty zůstanou i nadále
v původně smluvené výši, pouze dojde
k přepočítání doby splácení.
Banka už mi splátky odložila
Odkladu splátky v režimu zákonného
moratoria můžete využít i tehdy, pokud
už jste se na odložení splátek dohodli
se svým věřitelem. V takovém případě
si můžete vybrat variantu, která je pro
vás výhodnější. Buď můžete zachovat
původní dohodu s věřitelem o odkladu
splátky po celou dobu, na kterou byla
uzavřena, nebo ji můžete zachovat
jen po část sjednané doby a následně
vstoupit do režimu zákonného moratoria.
Bližší informace naleznete na webu
MFČR: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/
uverove-moratorium-38130.
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Právo | Mgr. Iva Štědrá, specialista právník úseku odborové politiky OS KOVO

Předkupní právo u spoluvlastnického podílu
Máme se sestrou ve spoluvlastnictví již dlouho pozemek s chatou, který bych chtěl prodat. Sestra
se mnou však dlouhodobě nekomunikuje a žije v cizině. Slyšel jsem, že má předkupní právo. Je to
pravda? Jak mám postupovat, když mám již zájemce o koupi?
K. B., Kladno
Pokud již máte zájemce o koupi a kupní smlouvu uzavřete
do 30. června 2020,
má sestra ze zákona
předkupní právo a svůj spoluvlastnický
podíl jí musíte nabídnout k odkupu za
stejných podmínek, za jakých jej chce
koupit koupěchtivý (tzn. váš zájemce
o koupi). Nejprve je nutné uzavřít kupní smlouvu se zájemcem o koupi a poté

písemně oslovit sestru. Pokud byste tak
neučinil a pozemek s chatou jste zájemci o koupi prodal, je vaše sestra oprávněna domáhat se využití svého zákonného předkupního práva zpětně.
Pokud však smlouvu uzavřete po
1. červenci 2020, nemusíte sestře nabídku k využití předkupního práva činit. Zákonem č. 163/2020 Sb., kterým
se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony, došlo ke změně předkupního práva spoluvlastníků.
V souladu s § 1124 a § 1125 mají s účinností od 1. července 2020 spoluvlastníci předkupní právo jen v případě, že
spoluvlastnictví vzniklo pořízením pro
případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá
práva a povinnosti od počátku ovlivnit.
Situace se tedy vrací do stavu, který tu
platil před několika lety.

Na slovíčko s bezpečákem | Václav Pelc, specialista BOZP, RP OS KOVO Plzeň

Průchodové uličky ve výrobní hale
Zaměstnavatel vyznačil ve výrobní hale komunikace pro pěší široké pouze 60 cm, tzv. jednosměrné
průchodové uličky dle ČSN 26 9010. Je možné je ve výrobní hale používat?
J. L., Plzeň
Norma ČSN 26 9010
skutečně umožňuje
vytvořit jednosměrnou
průchodovou
uličku širokou 60 cm
(bez přenášení břemen). V předmětu normy je uvedeno:
„Tato norma stanovuje šířky a výšky
cest a uliček pro manipulaci s materiálem z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ve výrobních, průmyslových a skladových objektech.“ Avšak
název normy zní: „Manipulace s materiálem ŠÍŘKY A VÝŠKY CEST A ULIČEK.“
Už z názvu je patrné, že uvedené průchodové uličky se vztahují pouze ke
skladování a manipulaci s materiálem.
Dále se tato norma odkazuje na normu
ČSN 26 9017 – Názvosloví. V této normě je přesná citace průchodové uličky:
„Nutná ulička (237) určená pro nezbytný pěší přístup osob ke skladovacímu
zařízení a uloženému materiálu ve
skladovacích zónách.“ Z výše uvedeného vyplývá, že pro výrobní haly se musí
postupovat dle normy ČSN 73 5105 –
VÝROBNÍ PRŮMYSLOVÉ BUDOVY, čl. 7 –
Požadavky na vnitřní komunikace. Nejmenší šířky komunikací pro pěší jsou
uvedeny v tabulce č. 1 – do 100 osob je
nejmenší šířka 110 cm.
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Tabulka 1 – Nejmenší šířky komunikací
pro pěší
Počet osob/min.

Nejmenší šířka
v mm

do 100 osob

1 100

do 300 osob

1 600

nad 300 osob

2 200

Šířku komunikace pro pěší rovněž řeší
NAŘÍZENÍ VLÁDY o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí č. 101/2005 Sb., v příloze čl.
5.1: „Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále
jen „komunikace“) včetně schodišť,
šikmých ramp, pevně zabudovaných

žebříků a nakládacích a vykládacích
prostorů a ramp musejí být voleny
a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný,
bezpečný a vyhovující přístup pro pěší
nebo jízdu dopravních prostředků, aby
nedocházelo k ohrožení zaměstnanců zdržujících se v jejich blízkosti. Od
ostatních ploch se stejnou úrovní musejí být komunikace výrazně odlišeny
a musejí být dostatečně široké a trvale
volné. Komunikace pro pěší musejí být
řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak,
musejí být široké nejméně 110 cm.“
Z výše uvedených předpisů vyplývá, že
není možné použít průchodovou uličku
pro výrobní halu.
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Nájemci ve svízelné situaci mohou žádat o odložení nájmu
Poslanecká sněmovna ve středu 22. dubna schválila návrh na pomoc občanům, kteří se dostali do svízelné situace
s úhradou nájmů z důvodu současné pandemie. Zároveň budou ošetřena i práva samotných pronajímatelů bytů. Pomoci se dočkají také příjemci úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), kteří se dostali do finanční nouze.
„Především bych všechny ještě jednou
ráda upozornila, že tento zákon neodkládá nájemcům placení nájemného.
Zákon pouze nájemce ochraňuje před
výpovědí, pokud budou mít do konce
července problém s úhradou nájemného z prokazatelných důvodů, které
vznikly kvůli pandemii. Každý občan
však dlužný nájem bude muset doplatit
do konce roku a je třeba připomenout,
že bude povinen uhradit i úrok z prodlení. Naše snaha je zaměřena pouze
a výlučně na zranitelné nájemce, a to
v případech, kdy selžou jiná opatření,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová.
Zákonem je požadováno, aby nájemce doložil pronajímateli odpovídajícím
a hodnověrným způsobem, např. dokladem o ztrátě zaměstnání z důvodu
mimořádných opatření, dokladem od
zaměstnavatele o překážkách na straně zaměstnavatele a výši vyplacených
náhrad, dokladem o ošetřovném nebo
dokladem o karanténě, že nemá dostatečné příjmy kvůli krizovým opatřením spojeným s výskytem koronaviru.
Doklady, které by měl nájemce získat
a předložit úřadu práce pro získání dokladu pro pronajímatele, budou vyjmenovány v metodickém pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí, který bude
v nejbližším možném termínu vyvěšený

také na stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR).
Pokud bude nájemce nečinný, neprodleně a bez zbytečného odkladu nedoloží pronajímateli absenci příjmů,
ochranné opatření se na něj nevztahuje. Lze předpokládat, že řada pronajímatelů krizovou situaci vnímá a sami
se s nájemci dohodnou na přechodně
nižším nájemném či si určí splátkový
kalendář, který bude vyhovovat oběma
stranám, takže nebude potřeba zákonné ochrany využít.
Nájemce si musí uvědomit, že ochrana, která je mu zákonem poskytována,
je časově omezená, a i v případě jejího
oprávněného využití jej vzniklé závazky do budoucna značně zatíží, přičemž
bude vystaven možnosti okamžité výpovědi v případě nesplnění povinností spojených s úhradou závazků vůči
pronajímateli včetně úroků z prodlení.
Ochrana se nevztahuje na neuhrazení
nákladů na služby v rozhodné době. Pokud tedy nájemce nebude hradit zálohy
na úhradu služeb spojených s bydlením,
vystavuje se nadále riziku výpovědi.
Považujeme za nezbytné upozornit, že
v případech, kdy si nájemce a pronajímatel sjednali jistotu, lze na úhradu vzniklých nedoplatků v prvé řadě použít takto
složené prostředky a není třeba přistupovat k využití ochrany navrhované

v krizovém zákoně. Jistotu pak nájemce
v přiměřené době opětovně navýší. Snahou MMR je minimalizovat také dopady na pronajímatele. „Zákon nesmí být
vychýlený jen na jednu stranu. Nejlepší
cestou je dohoda na splátkovém kalendáři,“ dodává Klára Dostálová.
Návrh zákona dále umožní SFRB vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali
do finančních těžkostí způsobených
dopadem epidemie koronaviru, a odložit jim splatnost úvěrů. SFRB je v těchto
případech schopen vyhodnocovat na
základě dodaných podkladů oprávněnost žádostí. Přerušení splácení jistiny
a úroku bude možné do 30. listopadu
2020. SFRB poskytuje úvěry pro specificky dané cílové skupiny, které mají
ztížený přístup k bydlení. Nemožnost
přerušení splácení by jejich situaci
zkomplikovala a stát by musel začít vymáhat neuhrazené pohledávky, což by
v důsledku mohlo být pro některé z příjemců likvidační.
Další opatření se týká zákona o službách a spočívá v prodloužení lhůt pro
doručení vyúčtování. V návaznosti na to
pak dojde případně i k prodloužení lhůty pro provedení finančního vyrovnání
nákladů na plnění spojená s užíváním
bytů a nebytových prostorů v domě
s byty podle zákona o službách.
Zdroj: MMR

Klienti cestovních kanceláří obdrží vouchery
Senát ČR schválil návrh zákona, který stanoví, že v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. února do
31. srpna 2020 z důvodu pandemie má cestovní kancelář možnost vydat klientovi poukaz na zájezd. Ty jsou chráněny
pro případ úpadku cestovní kanceláře. Klienti se tak nemusí bát je přijímat. Zákon byl schválen ve znění, které postoupila minulý týden Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Voucher bude moci klient vyčerpat na náhradní termín
dovolené. Rozhodne-li se tedy cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, musí o tom písemně vyrozumět zákazníka a současně mu zaslat poukaz na náhradní zájezd.
„Cestovní kanceláře v současné době
nejsou schopny fungovat a většina je
na pokraji krachu. V tomto odvětví pracuje přes 14 tisíc zaměstnanců a trh se
zájezdy je naprosto paralyzován. Obdobný návrh přijaly státy jako Francie,
Belgie a Polsko. Chtěla bych všechny
klienty ujistit, že pokud voucher nevyčerpají ani do 31. srpna 2021, cestovní kancelář jim bude povinna veškeré
uhrazené platby za zájezd vrátit do
14 dní. Klienti se tedy nemusejí obávat,
že o své peníze přijdou,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cestovní kanceláře, které jsou profesionály ve svém oboru, budou se zákazníky aktivně jednat a navrhnou jim
oboustranně přijatelné řešení.
Zákazníci, kteří mají zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. srpna 2020 a tento zájezd nechtějí nebo
nemohou absolvovat, např. z důvodu
ztráty zaměstnání, obav o své zdraví apod., mají možnost odstoupit od
smlouvy o zájezdu, jsou však povinni
cestovní kanceláři uhradit storno poplatky. Nová právní úprava stanoví,
že cestovní kancelář musí zákazníkovi

vydat poukaz na zájezd v hodnotě části (nejméně 10 %) zaplaceného storno
poplatku. Poukaz lze využít na koupi
zájezdu na pozdější dobu. Cílem projednávaného zákona je zmírnit dopady pandemie onemocnění Covid-19
na sektor cestovního ruchu. Podle
ministryně Dostálové mohou poukazy odmítnout senioři nad 65 let věku,
zdravotně postižení lidé, těhotné ženy,
lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé a také školy
v případě školních zájezdů. Zdroj: MMR
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Nastal čas proměnit nudný balkón v zelinářskou zahradu
Určitě mi dáte zapravdu, že čerstvě utržené ovoce a zelenina chutnají nejlépe. Vzdávat se jich nemusíte, ani pokud nemáte u domu zahradu. Vypěstovat si je spolu s bylinkami můžete třeba na balkóně. Bude vás to stát méně než zpáteční
jízdenka vlakem z Prahy do Ostravy s tím rozdílem, že tady vás čekají jen samé příjemné zážitky.

FOTO: elements.envato.com

Kouzlu domácích zahrádek
propadly tisíce lidí

Balkónové zahradničení je trendem,
do kterého se pouští stále více lidí,
kteří si chtějí vychutnat čerstvé ovoce
a zeleninu nebo si moci kdykoli utrhnout nějakou tu čerstvou bylinku. Nejde ani tak o peníze, které za vlastní
produkty případně ušetříte, ale hlavně o chuť a kvalitu. V nabídce supermarketů totiž dobrou a chutnou zeleninu najdete spíš výjimečně a místo
dobrého rajčete si musíte pořídit jeho
napodobeninu vypěstovanou v obřích
sklenících ve Španělsku nebo Holandsku. Pokud dáte na naše rady a pustíte
se do pěstování sami, zjistíte, že rajče,
na které vám na balkóně svítilo české
sluníčko, je mnohem chutnější. A navíc
hrabat se v hlíně působí velmi uklidňujícím dojmem, což oceníte zejména
v dnešní době.

umístíte rostliny do různých úrovní.
Pořiďte si tedy různé stupínky či stoličky, na které ke stěně umístíte truhlíky.
Rajčata a jahody lze zavěsit a pěstovat ve vzduchu. Dobře si rozmyslete,
jakou zeleninu či bylinky vysadíte. Asi
nejvděčnější jsou rajčata – i na omezeném prostoru balkónu vás překvapí bohatou úrodou. Bylinky jsou zase
většinou velmi nenáročné na kvalitu
půdy a vyžadují jen minimální péči.
Dejte si záležet a zvolte opravdu kvalitní semínka či sazeničky vybraných
rostlin. Pěstování ze semínek je náročnější, zkuste objet pár farmářských
trhů nebo místních zelinářství, uvidíte, že vzrostlé rostlinky pořídíte jen za
pár korun a pěstování vám půjde snáze. V jednom větším květináči můžete
pěstovat hned několik druhů rostlin,
skvělá je třeba kombinace rajčat s bazalkou.

Sadbu vybírejte na farmářských trzích

Rajčata a bylinky – rostliny
první volby

Pro pěstování na balkóně se vybavte
různými truhlíky a většími květináči.
Nakupte si ty plastové, které váš balkón příliš nezatíží. Pořídit si můžete
také samozavlažovací nádoby, kterými
vyřešíte zalévání zeleniny i tehdy, když
nebudete doma. Voda v nich totiž vydrží i několik dnů. Ve velkých květináčích můžete pěstovat například rajčata a papriky, v mělkých truhlících pak
různé saláty a bylinky. Brambory lze
pěstovat i v jutových pytlích naplněných hlínou. Dále potřebujete konev
s kropítkem a substrát neboli hlínu
obohacenou živinami a kvalitní organické hnojivo. Málokdo má k dispozici
terasu o velikosti sta metrů, proto je
klíčové využití prostoru, který je k dispozici. Ten nejlépe využijete, pokud

Klasikou balkónového zahradničení
jsou rajčata, která jsou poměrně nenáročná. I ta si radši pěstujte ze sazeničky,
v určitém okamžiku je třeba je správně
podepřít, aby se nezlomila, a také pravidelně zalévat. Podle toho, zda pěstujete rajčátka typu cherry nebo klasická
keříková, budete potřebovat nádoby.
Keříková pěstujte v hlubších kýblech.
Ze semínka si vypěstujete také hrášek, který roste prakticky sám, opět
stačí pouze podepřít a zalévat. Celý
jeden truhlík věnujte bylinkám, velmi
nenáročná je máta, která roste stejně
spolehlivě jako plevel. Máty existuje
mnoho druhů, zkuste experimentovat.
Dále nezapomeňte na bazalku, tymián
a rozmarýn. Ty pěstujte buď ze semínek, nebo ze sazeniček z farmářského

trhu, bylinky, které koupíte v supermarketu, nejsou k pěstování úplně
vhodné, ale zkusit to můžete. Dále se
můžete vrhnout třeba na pěstování
cuket, jahod, brambor, ředkviček, nejrůznějších salátů – vděčná je rukola.
Můžete zkusit i medvědí česnek, ten ale
nesnáší prudké slunce, musíte jej umístit na balkón na severní straně domu.
Dobrou volbou je také pěstování chilli
papriček, jsou nenáročné a efektní, ale
pozor, na balkón je můžete dát stejně
jako jiné papriky, rajčata či okurky až
v druhé polovině května po „zmrzlých“,
kdy už nehrozí noční mrazíky.

Zalévat můžete odpadní
vodou, hnojit banánovými
slupkami

Rostliny pravidelně plejte (na balkóně sice roste plevele málo, ale přesto
by mohl vaši úrodu ohrozit) a zalévejte, a to pokud možno dešťovou vodou nebo vodou odstátou. K zalévání
můžete využít také tzv. šedou vodu
z koupelny, tedy vodu po mytí nebo
koupání. Pokud je chcete přesazovat,
čiňte tak večer. Rostlinky na balkóně
je třeba pravidelně přihnojovat, hlína
v květináči jim nedává dostatečnou
výživu. Květináče a truhlíky, do kterých sázíte nebo sejete, musejí mít na
dně otvor, kterým bude odtékat přebytečná voda. Než do květináče nebo
truhlíku nasypete zeminu, překryjte
otvor kamínky. Každá rostlina má jiné
požadavky na vláhu, světlo i živiny.
Pamatujte, že rajčata, okurky nebo
papriky budete muset velmi poctivě
zalévat a dopřát jim spoustu živin,
u některých bylinek je tomu ale právě
naopak a přehnaná péče jim uškodí.
Platí to třeba pro tymián, rozmarýn,
oregano, yzop, estragon nebo saturejku, tyhle bylinky mají rády hodně slunce, chudou půdu a jsou zvyklé na sušší
prostředí. Pokud je budete příliš často
zalévat, mohou uhynout. Naopak bazalka přímé sluníčko nevyžaduje a potřebuje pravidelné zalévání. Pokud se
rozhodnete pro pěstování rajčat, musíte jim půdu obohatit, ideální je granulovaný koňský hnůj – můžete zkusit
třeba Hoštické hnojivo, které jej obsahuje. Někteří amatérští zelináři tvrdí,
že cesta k bohaté úrodě rajčat je dlážděná banánovými slupkami. Louhují je
ve vodě, kterou pak rajčata zalévají.
Michaela Kadlecová
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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
Ze zatopené obce zůstal jen kostel,
který rozebrali a znovu postavili
Dnešní přibližně devítikilometrový
výlet nás zavede k bývalé obci Červená nad Vltavou. Ta byla na začátku 60. let minulého století zatopena
při napouštění Orlické přehrady. Zachován z ní zůstal pouze kostel sv.
Bartoloměje, který byl pro svoji historickou hodnotu rozebrán a znovu
postaven o 60 m výš nad zátopovou
oblastí přehrady.
Z vlaku vystoupíme ve stanici Červená
nad Vltavou, která leží v katastru obce
Jetětice, místní části Červená. Hned
u zastávky se napojujeme na červenou turistickou značku, která nás dovede až do cíle naší cesty.
Unikátní viadukt

Pořádně těžký a důležitý most
Most váží 940 tun. Jeho konstrukci
tvoří tři ocelová pole, každé je dlouhé
84 m a celkem se na smontování celého přemostění spotřebovalo neuvěřitelných 329 000 nýtů. Šlo také o první železniční most na našem území,
který byl vystavěn bez lešení pouze
letmou montáží. Ocelovou konstrukci
podpírají pilíře ze žulových kvádrů.
Most vyrobila Pražská mostárna za
510 000 zlatých. Ta si na jeho stavbu
najala italské dělníky, kteří měli s podobnými stavbami zkušenosti.
Strategický význam měl most i za
2. světové války, protože šlo široko
daleko o jediné železniční přemostění. V druhé polovině 30. let se proto
u něj začaly budovat vojenské bunkry.
Kromě rozestavěné linie opevnění podél řeky postřelovaly mostovku přímo
tři objekty druhého sledu na horním
okraji údolí. Dodnes stojí na břehu Vltavy nezatopený lehký objekt 36/137
typu D s palbou po proudu řeky.

rybníka a protéká přes Velkou, Hamr,
Mlýnský rybník u Květova a na svém
konci ústí do Orlické vodní nádrže.
Hlavně ve své závěrečné fázi cesty do
Orlické přehrady meandruje krásnou
a romantickou krajinou.
Potok se vlévá do Vltavy, vlastně už do
Orlické přehrady, v nadmořské výšce
352 m. Původní tok Hrejkovického potoka je zde zkrácen zvýšením hladiny
Orlické přehrady. Z údolí potoka vznikl zatopením asi 2 km dlouhý, meandrovitě zahnutý úzký záliv.
Zachráněný kostel sv. Bartoloměje

Nepřístupná Rukavečská obora –
Schwarzenbergové slibují a slibují

Projdeme chatovou a chalupářskou
osadou a při břehu řeky Vltavy, která
je díky nízkému stavu vody v Orlické
nádrži hodně pod svojí běžnou hladinou, se blížíme k prvnímu důležitému
bodu našeho výletu. Tím je železniční
viadukt na trati Tábor – Ražice. Most
přes Vltavu byl vystavěn v letech 1886
až 1889 jako součást železniční sítě
mezi Prahou a Brnem, tzv. Českomoravské transverzálky. Slavnostního
otevření se dočkal 20. listopadu 1889,
tedy před 131 lety.
Most je 253 m dlouhý a původně byl
67 m vysoký. Po napuštění Orlické
přehrady se ale jeho výška zhruba
o 15 m snížila. Také jeho dva pilíře,
které do té doby stály na břehu, se
ocitly ve vodě a musely být zpevněny.
V době jeho vzniku šlo o druhý nejvyšší most v Rakousku-Uhersku, hned
po slavném alpském arlbergském viaduktu Trisana.

Opouštíme most a červená značka
nás vede po okraji Rukavečské obory.
Jedná se o přírodní památku. Důvodem ochrany je fragment původního
porostu acidofi lních bikových bučin.
V dutinách těchto stromů hnízdí lejsek malý, strakapoud či datel černý.
V místních porostech žijí také chráněná ropucha obecná a slepýš křehký.
Oblast přírodní památky je od roku
1998 oplocena. Údajně proto, aby byla
zajištěna přirozená reprodukce lesního porostu. Místní obyvatelé a turisté
zvyklí zdejší oboru navštěvovat se ale
dostali do sporu s rodinou Schwarzenbergů, které obora patří. Bylo jim
přislíbeno částečné zpřístupnění obory, ale zatím zůstalo pouze u slibů.
Trasa vede dále údolím Hrejkovického
potoka, který vytéká z Hrejkovického

Naše dnešní cesta končí u románského kostelíku z 12. století, který založila Zdislava, matka Jiřího z Milevska,
a který je jedinou památkou na obec
Červená nad Vltavou zatopenou vodami Orlické přehrady. V roce 1960
byl pro svůj historický a umělecký
význam rozebrán a přenesen mimo
zatopenou lokalitu. Jde o jednolodní
stavbu s příčnou lodí, žebrová klenba presbytáře je pravděpodobně nejstarší svého druhu v Čechách.
Kostel je běžně nepřístupný, prohlédnout zevnitř si ho můžete pouze dvakrát do roka – týden po Velikonocích,
kdy se tu konají mše svaté, které vzpomínají na zahájení sezóny vorařů, a na
svátek Bartoloměje 24. srpna. Volně
přístupná je zvonice vedle kostela,
která ale neměla tak velkou historickou hodnotu, proto byla při napouštění vodní nádrže zbouraná a dnes
u kostela stojí replika původní stavby.
Text a foto: Vilém Flášar
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Správné znění tajenky z čísla 7: Příjemné prožití velikonočních svátků. Správně luštil a potřebné štěstí při losování měl Jan
Cieslar z Vendryně. 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. května. Na tajenku z tohoto čísla čekáme do 18. května 2020
na doručovací adrese redakce nebo na e-mailu novakova.miloslava@cmkos.cz.

