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Vaše společnost má společnou 
historii s firmou Baťa a obuvnictvím, 
připomeňte ji prosím a vysvětlete, 
jak se firma dostala z tohoto oboru 
ke strojírenství. 
Ano, když se ohlédneme zpět do his-
torie, tak v  roce 1939 ve Zruči nad 
Sázavou firma Baťa založila výrobní 
závod především na produkci dětské 
obuvi. V  roce 1948 byly strojírny po-
staveny na výrobu obuvnických stro-
jů, které byly mimo tehdejší závody 
v ČR vyváženy do celého světa, zejmé-
na zemí RVHP. Po sametové revoluci 
se strojní závod privatizoval do samo-
statné firmy s  názvem Strojírny Sá-
zavan, která výrobu rozšířila i na jiné 
jednoúčelové stroje a díly pro dřevo
zpracující stroje, zámečnické, tvářecí, 
kovoobráběcí stroje, textilní, galan-
terní a  obuvnickou výrobu, zakázko-
vou výrobu podle předané výkresové 
dokumentace. V roce 2012 byla firma 
odkoupena skupinou Wikov a  došlo 
k  přejmenování na současný název 
Wikov Sázavan.  
Počáteční architektura budov v tzv. ba-
ťovském funkcionalismu je zachována 
dodnes. Stejně tak se hlásíme k původ-
ním baťovským podnikatelským zása-
dám. 

Co vaše společnost vyrábí a pro 
koho dodává? Jste dodavatelem 
v rámci skupiny, nebo i pro externí 
zákazníky?
Wikov Sázavan společně s  dalšími 
podniky (Wikov Gear, Wikov MGI, OR-
BITAL2, Detail CZ, Gmeinder Getrie-
be Gruppe a Wikov RS) patří do velké 
skupiny Wikov Industry. Hlavním pro-
duktem skupiny jsou mechanické pře-
vodovky, od průmyslových, určených 

pro např. větrné elektrárny, gumáren-
ský, cementářský nebo ropný průmysl, 
až po lokomotivy a  tramvaje. Více jak 
75 procent své výroby vyváží skupina 
do zahraničí a  je jedním z nejvýznam-
nějších výrobců mechanických pře-
vodovek v  regionu střední a  východ-
ní Evropy.  U  nás ve Wikovu Sázavan 
vyrábíme zejména kom-
ponenty těchto převo-
dovek a  také celou řadu 

Společnost Wikov působí ve Zruči nad Sázavou. Toto město bylo spjaté s výrobou obuvi. Nyní se zde vyrábí špičkové 
stroje, které se vyváží do zahraničí. Se zástupkyní společnosti paní Petrou Pražákovou jsme se ponořili do historie 
této firmy a zajímali se také o to, jaké podmínky poskytují zaměstnancům.  

11 Za krásou  
ferrat

Konference začaly 30. března v Plzni, kde 
proběhla konference krajského sdru-
žení Plzeňského a  Karlovarského kraje, 
které se za výkonné vedení zúčastnili 

Na několika místech proběhly konfe-
rence krajských sdružení OS  KOVO. 
Kromě dalšího programu se volili de-
legáti a jejich náhradníci na VIII. sjezd 
OS KOVO, který se uskuteční 23.–25. 6. 
2022 v Praze, a taktéž se volí zástupci 
DaRK OS KOVO na další období. 

Wikov Sázavan – od obuvi ke strojírenství

Krajské konference o diskusi o VIII. sjezdu OS KOVO

více
strana 2

Společnost Wikov Sázavan sídlí ve Zruči nad Sázavou.   
 FOTO: Wikov Sázavan

Konference KS Ústeckého a Libereckého kraje v Děčíně.   
 FOTO: RP Ústí nad Labem
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strojních dílců pro naše samostatné 
partnery. Naše společnost nabízí pře-
devším špičkové pětiosé obrábění, 
přesné soustružení a navazující doplň-
kové procesy… 

Vaše společnost působí ve 
strojírenství, jak je těžké zde 
získávat kvalitní odborníky?
Víme, že kvalitní personál je základním 
stavebním prvkem firmy, a  našich za-
městnanců si velmi vážíme. V  dnešní 
době je velmi obtížné sehnat další kva-
litní kolegy, přesto se nám daří počet za-
městnanců držet na požadované úrovni, 
abychom stíhali vyrábět veškeré zakáz-
ky. Stále bychom ale pro další růst po-
třebovali navýšit stav o brusiče, frézaře 
a soustružníky, kteří mají daný obor vy-
studovaný, nebo mají alespoň adekvát-
ní praxi. Spolupracujeme se středními 
učilišti a se středními odbornými škola-
mi, abychom si zajistili naše budoucí za-
městnance – Wikov novou generaci. 

Kolik má vaše společnost 
zaměstnanců? Plánujete nabírat 
další? Jak probíhá náborový proces?
V  současné době máme téměř 100 
zaměstnanců. Preferujeme zaměst-
nance z okolí Zruče, ale také nabízíme 

možnost ubytování pro přespolní. 
V  posledních měsících máme nedo-
statek frézařů, soustružníků na kon-
venčních strojích a  také máme nouzi 
o  brusiče. Jsme stabilní zaměstnava-
tel, který má historii přes čtyři gene-
race, a v porovnání s okolními firmami 
nabízíme odpovídající finanční ohod-
nocení. Nové zaměstnance oslovu-
jeme přes různé kanály. Od inzerátů 
v místních novinách, spolupracujeme 
s úřadem práce nebo jsme aktivní na 
sociálních sítích. Naším záměrem je 
mít kvalitní, stabilní, výkonný a  spo-
kojený personál.

Jak u vás probíhá výzkum a vývoj?
Cílem celé skupiny Wikov je výroba 
precizních mechanických převodovek 
a  ozubených kol do celé široké škály 
průmyslových oborů. Výzkumu a  vý-
voji se proto věnuje celá řada odborní-
ků, jejichž úkolem je udržení značky na 
prvních místech mezi výrobními strojí-
renskými podniky. Skupina má vlastní 
vývojovou a konstrukční kancelář, dále 
se investuje do zkušeben a  testova-
cích laboratoří. Zkušenosti vytvářené 
a  předávané již po čtyři generace ve 
spojení se špičkovou výrobou nám 
umožňují produkovat top výrobky 
s rostoucím konstrukčním řešením.

Jak se snažíte ve vaší firmě 
dosahovat sociálního smíru? 
Jaké benefity zaměstnancům 
poskytujete?
Našich zaměstnanců si vážíme. Firma 
nabízí nadstandardní mzdové ohodno-
cení. Každý zaměstnanec má možnost 
realizovat vlastní nápady, za které jsou 
finanční odměny. Personál má k dispo-
zici dotované závodní stravování s vý-
běrem až z  pěti jídel, dále také nárok 
na dovolenou v  délce 25 dní. Podnik 

svým zaměstnancům rád přispívá na 
sport a  různé kulturní a  společenské 
akce formou mikrosponzoringu. Aby si 
u nás našel každý to své, lze se vzdě-
lávat nejen v oblasti kovoobrábění, ale 
také naši zaměstnanci navštěvují lekce 
cizích jazyků. Wikov nabízí kromě toho 
worklife balance benefit s konzultace-
mi s odborníky nebo také online léka-
ře. Nabízíme také příspěvek na penzij-
ní pojištění a příspěvek na dopravu pro 
přespolní.

Bylo pro vás náročné období 
pandemie?
Období pandemie covid19 bylo pro 
všechny nová zkušenost a velmi obtíž-
né období. Ve výrobním podniku není 
možnost poskytování home officů, 
proto děkujeme všem našim zaměst-
nancům za dodržování protiepidemio-
logických pravidel, díky kterým jsme 
nemuseli zastavovat výrobu. Ani nám 
se pandemie nevyhnula a část perso-
nálu onemocněla, ale vždy v takovém 
počtu, že stále podnik produkoval.

Kdy vznikly ve vaší firmě odbory? 
Naše základní organizace vznikla 
v  roce 1994 na základě firmy Sázavan 
Strojírny, s.r.o. Areál, kde se nachá-
zíme, začal budovat v  roce 1930 pan 
Baťa, vyráběly se zde dětské boty. Po 
znárodnění zde začala strojírenská vý-
roba, výroba strojů a náhradních dílů. 
Odbory zde mají dlouhou tradici, dříve 

jsme byli součástí odborového svazu 
TOK. Obuvnický průmysl ve Zruči nad 
Sázavou v roce 1998 skončil, ale strojí-
renská výroba běžela s novými majiteli 
nepřetržitě dál. To bylo jedno štěstí, 
druhé přišlo, když si firmu v roce 2012 
vyhlídl a  koupil pan Martin Wichterle 
a  tím jsme se zařadili do skupiny Wi-
kov. Od této doby je název firmy Wikov 

Sázavan s.r.o. Zruč nad Sázavou. Také 
se ve větší míře změnil výrobní pro-
gram, skupina Wikov se zaměřuje na 
mechanické převodovky a  ozubená 
kola.

Jak problémy se vám řešily nejhůře? 
Nejhorší je, když vám majitel ozná-
mí, že musí z  organizačních důvodů 

Základní organizace OS KOVO, která působí ve firmě Wikov Sázavan, dokázala vyjednat s firmou navýšení mezd o více 
jak 10 procent. Jak se jim to podařilo, na to jsme se zeptali předsedy místní základní organizace Jindřicha Petrů.

Nejhorší je, když se propouští
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propouštět část zaměstnanců. To se 
stalo v kritických letech 2008 až 2010. 
Tyto problémy se řeší těžce. V  první 
řadě odešli zaměstnanci před důcho-
dem. Druhá vlna zasáhla kolegy v pro-
duktivním věku. Další, co naše základ-
ní organizace řeší, je každý rok dávat 
návrh a pak vyjednat co nejlepší novou 
kolektivní smlouvu. To je hlavní důvod, 
aby zde odbory fungovaly. 

Kolik má vaše organizace členů a jak 
se vám získávají noví? 
Noví členové se získávají těžko. Nově 
přijatých zaměstnanců se ptám, zda 
v této firmě mají úmysl pracovat déle, 
nebo to mají jen jako přestupní stani-
ci. Většinou se daří získávat mladé za-
městnance, co se učili pro naši firmu. 
Bohužel nám stále členů ubývá, pro-
tože odchází do starobního důchodu. 
Nyní máme 43 členů, ve firmě je asi sto 
zaměstnanců. 

Jak probíhala jednání o nejnovější 
kolektivní smlouvě? 
V  roce 2021 začali odcházet v  malém 
množství mladí zapracovaní zaměst-
nanci do okolních firem. A  to z  jediné-
ho důvodu, že v jiné firmě dostali vyšší 
mzdu. Několikrát jsme byli za ředitelem 

a  upozorňovali jsme na problém, že 
musí dojít k  navýšení mezd, nebo zde 
zůstanou jen starší zaměstnanci nebo 
zahraniční pracovníci. Nakonec nám 
domluvil schůzku s  generálním ředi-
telem skupiny Wikov inženýrem Rů-
žičkou. Znovu jsme nadnesli naše ar-
gumenty, bylo nám odpovězeno, že 
do konce roku 2021 nemůžeme čekat 
žádný růst mezd. Firma je ve ztrátě, při-
dal nám Babiš, takhle to vyloženě řekl. 
Dále zdůraznil, že ve firmě musí dojít ke 
změnám. Takto jsme se rozešli. Něco 
se ale přes noc stalo, protože druhý 
den byl odvolán náš ředitel. Do čtrnác-
ti dnů nám byl představen nový ředi-
tel. Generální ředitel přišel s  návrhem 
na změnu kolektivní smlouvy od 1. 12. 
2021. Změna se týkala pouze výrobních 
dělníků a najednou šla udělat. Výrobní 
dělníci si polepšili v průměru o 12 pro-
cent. Byl podepsán dodatek kolektivní 
smlouvy na rok 2021 v listopadu, pak se 
začali řešit režijní a  THP zaměstnanci. 
Tady už to bylo horší. Nárůst byl pou-
ze osm procent, ale šest procent dělá 
jen nárůst prodloužení pracovní doby 
na 40 hodin týdně. I když jsme měli vý-
hrady, že tato změna je krokem zpět, 
bohužel jsme neuspěli. Většina zaměst-
nanců dala najevo, že jim prodloužení 

pracovní doby zas tak nevadí. Před vá-
nočními svátky byl podepsán dodatek 
kolektivní smlouvy číslo dvě. Tím bylo 
vyjednávání pro rok 2022 jednoduché. 
Nárůst mzdy se přenesl z  roku 2021, 
řešily se jen kosmetické úpravy. V naší 
firmě se hodně let podepisuje kolektiv-
ní smlouva s platností od 1. března do 
konce února následujícího roku. Nový 
ředitel inženýr Šubrta chce přivést fir-
mu k  prosperitě a  je si vědom, že se 
musí dál vytvářet podmínky pro růst 
mezd. Uznává, že práce je zde kvalifiko-
vaně náročná. Jediný problém je nynější 
konflikt na Ukrajině. 

Co vaši základní organizaci 
v nejbližší době čeká? 
Toto je  můj třetí příspěvek do Ková-
ku od mého zvolení předsedou v roce 
1994. Příští rok končí výboru volební 
období. Do této doby musíme najít 
vhodného předsedu, který bude tuto 
funkci vykonávat. Pracuji zde celý ži-
vot. Zaměstnanci doposud nepoznali 
zpoždění výplaty, ba její nevyplacení. 
Pamatuji si lepší i horší časy. Věřím, že 
odbory jsou ve firmě potřebné. Někdy 
může být doba pro zaměstnance ne-
příznivá, hodně zakázek, málo kvalifi-
kovaných zaměstnanců.  (kad)
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místopředsedové OS KOVO Tomáš Valá-
šek a Libor Dvořák, konferenci krajského 
sdružení Ústeckého a Libereckého kraje 
ten samý den v Děčíně navštívil předse-
da OS KOVO Jaroslav Souček. V dalších 
dubnových dnech proběhly  konference 
krajského sdružení Prahy a  středních 
Čech, dále Moravskoslezského kraje 

a  kraje Královehradeckého a  Pardubic-
kého, vždy za účasti zástupců výkonné-
ho vedení či kandidátů. 
Kromě schvalování zpráv o činnostech 
KS za loňský rok, diskuse o stanovách 
a  velikosti Rady OS  KOVO po sjezdu,  
účastníci jednotlivých konferencí vy-
jádřili podporu některým kandidátům 

do vedení OS KOVO, kteří se budou vo-
lit na sjezdu. 
Další krajské konference proběhnou 
do konce dubna letošního roku. O jed-
notlivých nominacích kandidátů do VV 
OS KOVO a dalších závěrech z konferen-
cí KS vás budeme informovat v následu-
jících vydáních Kováku.  (kad)

Konference KS Královéhradeckého a Pardubického 
kraje FOTO: RP Hradec Králové

Na Kladně proběhla konference KS Prahy a Středo-
českého kraje FOTO: PR Praha a střední Čechy

Konference KS Moravskoslezského kraje  
 FOTO: RP Ostrava

Nabídka rekreace – chata Říp
ZO OS KOVO Meva nabízí rekreaci na své chatě Říp, která se nachází v Jetřicho-
vicích, 15 kilometrů od České Kamenice, v malebné části národního parku České 
Švýcarsko. Okolí vybízí návštěvníky k pěší nebo cyklo turistice. Je to ráj pro hou-
baře, horolezce a milovníky přírody. Vybrat si lze mezi termíny 2. července až  
9. července, další volné kapacity jsou od srpna do října 2022. 

Pro další informace je možné se podívat na web www.chatarip.cz, termíny si ob-
jednávejte u Ireny Bartošové na 728 920 013, nebo bartosova.irena@meva.cz.



Pokud od druhé ses-
try odkoupíte půlku 
nebo část domu, sta-
nete se se sestrou, 
která v  domě zůsta-

ne bydlet, tzv. podílovými spoluvlast-
níky, dle podílů zapsaných v  katastru 
nemovitosti. 
V  zájmu zamezení sporů je třeba do-
hodnout předem pevně daná pravi-
dla. Pokud by nebylo přesně stano-
veno, co kdo může používat a v jakém 
rozsahu, znamená to, že může každá 
z  vás používat celý dům a  nemůžete 
si navzájem bránit vstupu kamkoliv 
v domě či do jeho příslušenství apod. 
Zde je prostor pro spory, které nezříd-
ka končí u soudu.
Doporučuji vám, abyste se se sestrou, 
která bude v  domě spoluvlastníkem, 
domluvily na znění smlouvy o užívání 
domu a úhradě nákladů s jeho provo-
zem spojených, a  to ještě před kou-
pí části domu. V  dohodě doporučuji 
uvést i  ujednání o  tom, jak se budete 
podílet např. na údržbě a úklidu domu, 
společných prostor – chodeb, půdy, 
sklepa, zahrady, dvora. Dále platby za 
spotřebovanou energii ve společných 
prostorách a  další. Postup při změně 
cen atd.
Pokud se budete dohodou obě řídit, 
problémy by se neměly vyskytnout. 
Nejlépe je tak učinit písemnou formou. 
Dohodu si můžete sepsat samy nebo 
u advokáta či notáře.
V případě, že byste se nedohodly, mu-
sel by na návrh některé z vás rozhod-
nout soud. Nikdo jiný do těchto vztahů 
není oprávněn zasáhnout. 
Nedohodneteli se již nyní, je třeba 
se mít na pozoru. V tom případě bych 
doporučila řádně zvážit koupi podílu 
na tomto domě, neboť pokud se ne-
dohodnete v  této fázi, lze předpoklá-
dat, že se nedohodnete ani po koupi, 
a  hrozí spory. Ty opět může řešit jen 
soud. Že nejde o levnou záležitost, jis-
tě víte. Jsou to náklady na soudní říze-
ní, advokátní zastoupení, znalecké po-
sudky apod. Vždy je lepší mimosoudní 
dohoda.
Touto problematikou se zabývá usta-
novení občanského zákoníku, což je 
zákon č. 89/2012 Sb. (§ 1115–1239). 

Najdete zde obecná ustanovení, usta-
novení týkající se spoluvlastnického 
podílu, správy společné věci a  další. 
Doporučuji jejich nastudování. Aktua-
lizované zákony najdete např. na www.
zakonyprolidi.cz. Postačí do vyhledáva-
če zadat OZ či číslo zákona a vyhledat 
výše uvedené paragrafy.
O  nakládání se společnou věcí rozho-
dují spoluvlastníci tzv. většinou, která 
se počítá podle velikosti podílů. V pří-
padě rovnosti hlasů, což bude asi váš 
případ, nebo nedosáhneteli většiny 
nebo dohody, rozhodne na návrh ně-
kterého spoluvlastníka soud. V úvahu 

by mohla přicházet i  dohoda, jak se 
bude postupovat v  zájmu mimosoud-
ního řešení sporů o  rozhodování ve 
věcech týkajících se společného vlast-
nictví.
Pokud se jedná o důležitá rozhodnutí, 
jako je prodej, zřízení věcného břeme-
ne, zatížení zástavním právem, může 
přehlasovaný vlastník zažádat o  ná-
pravu soudní cestou a  dožadovat se, 
aby o  tomto nakládání s  danou věcí 
rozhodl soud. 
Jde o závažné rozhodnutí, zvažte tedy 
pečlivě všechna pro i proti. Spoluvlast-
nické spory rozhodně výhrou nejsou!

FOTO: Depositphotos

Prosím o informace, zda je rozumné koupit část rodinného domu od sestry, druhá část domu je ve 
vlastnictví sestry. Bydlí v něm nyní sama. Co by to pro mě znamenalo a lze nějak upravit dopředu to, 
kdo bude co používat a o co se starat nebo jak se co bude platit? S. K., Brno

Společné vlastnictví nemusí být výhra
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Při předání automobilu do servisu 
jste uzavřeli smlouvu o  dílo. Může jít 
o  smlouvu ústní nebo písemnou. Zá-
ruční doba v  tomto případě není daná 
občanským zákoníkem ani jiným záko-
nem. Přesto můžete uplatňovat prá-
va z  vadného plnění, tj. toho, co bylo 
opraveno špatně a projevilo se znovu. 
Pokud jde o  stejnou vadu, můžete ji 
reklamovat. Jde o  vady, které je velmi 
žádoucí napsat do smlouvy o dílo (do-
poručuji zkontrolovat), a dbát, aby vady 
byly vymezeny podrobně a  přesně. Je 
třeba tak učinit již v době přebírání au-
tomobilu k opravě a tyto vady pak ne-
smí na automobilu být v době, kdy si po 
opravě zákazník přebírá provedenou 
opravu. 

Zákon uvádí, že dílo má vadu, pokud 
neodpovídá smlouvě! 
Co to znamená pro vás jako zákazníka 
autoservisu? Znamená to, že vzhle-
dem k tomu, že jde o důležité ujednání, 
zvláště v době sporu s autoservisem, je 
třeba si dávat pozor na znění smlouvy 
a správné a úplné popsání toho, co má 

autoopravna opravit. Doporučuji vždy 
písemnou smlouvu, nikoliv jen ústní. 
Jinak by mohlo dojít k tomu, že vaše tvr-
zení by mohlo být neprokazatelné. 
Pokud autoservis vadu uvedenou ve 
smlouvě řádně neopravil a tatáž vada 
se po krátké době objevila znovu, 
oznamte to servisu, a to co nejdříve, tj. 
bez zbytečného odkladu. 

Vadu reklamujte, je to vaše právo. 
V tomto případě se postupuje obdob-
ně jako při reklamaci u kupní smlouvy. 
Stejně tak se postupuje, pokud au-
toservis sám poskytne za jakost své 
opravy záruku. 
Vadu servis může opravit následně:
 vyměnit vadnou součástku,
 vadnou opravu provést znovu,
 poskytnout přiměřenou slevu.

V některých případech, lze od smlouvy 
odstoupit. V tomto případě doporučuji 
konkrétní konzultaci s odborníkem na 
spotřebitelské či občanské právo.
Pokud servis k  provedení opravy 
nakoupil nové náhradní díly či jiné 

potřebné věci, může být považován za 
prodávajícího. Prodal vám totiž nové 
zboží, které vmontoval do automobilu. 
V takovém případě pak máte možnost 
postupovat podle občanského zákona, 
protože se u těchto nově zakoupených 
součástek jedná o kupní smlouvu. Na 
tyto součástky (na jiné ne) pak máte 
záruku 24 měsíců. Kupní smlouva je 
ošetřena v občanském zákoníku.
Pokud by autoopravna při opravě vy-
užila použitou autosoučástku, dává jí 
zákon možnost využít výjimku, spočí-
vající v možnosti sjednat záruční dobu 
v délce pouze 12 měsíců. 
Jednáli se o  stejnou závadu, nemá 
servis na opětovné uhrazení nákladů 
nárok, leda, že by šlo o jinou vadu.
Tvrdíli zaměstnanec autoservisu, že jde 
o  jinou vadu, a  vy s  tím nesouhlasíte, 
projednejte věc s majitelem či vedoucím 
servisu. Nedomluvíteli se ani s  ním, je 
třeba, aby se k věci vyjádřil soudní zna-
lec. Autoservisu napište předžalobní vý-
zvu na mimosoudní řešení sporu. Pokud 
by k vyřešení sporu nedošlo, může roz-
hodnut pouze soud.

FOTO: Pixabay

Přestal mi fungovat automobil. Po domluvě jsem ho předal do autoopravny. Po dvou týdnech mi zavolal servisní tech-
nik, že je automobil opravený a mohu si ho vyzvednout. Dovezl jsem si ho domů a den poté stejná závada. Volal jsem 
do servisu a bylo mi řečeno, že si budu muset opravu znovu zaplatit. Měl servis pravdu? C. O., Brno

Autoservis provedl opravu špatně 
Práva spotřebitele | JUDr. Zdeňka Vejvalková, specialistka na spotřebitelské právo
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Dne 28. ledna 2022 
nabyl účinnosti zá-
kon č. 17/2022 Sb., 
který novelizoval zá-
kon č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění poz-
dějších předpisů, a  to v  části, která se 
týká příspěvku na bydlení.
Podle tohoto zákona a nově uvedeného 
§ 24a s nadpisem „Podmínky nároku na 
příspěvek na bydlení pro vlastníka stav-
by pro individuální či rodinnou rekreaci 
pro rok 2022“ má nárok na příspěvek 
na bydlení pro období roku 2022 rov-
něž vlastník stavby pro individuální či 
rodinnou rekreaci v případě úspěšného 
dokončení legislativního procesu v prů-
běhu ledna 2022, jestliže:
a) jeho náklady na bydlení přesahují 

30 % (na území hlavního města Pra-
hy 35 %) rozhodného (čistého) pří-
jmu rodiny a zároveň

Ano, máte pravdu. Podle § 2251 
odst. 2 občanského zákoníku skuteč-
ně pronajímatel nemůže po nájemci 
požadovat žádné jiné platby než ná-
jemné a  služby spojené s  bydlením 
(obvykle je toto přesně specifikováno 
v nájemní smlouvě). Příspěvek do fon-
du oprav je povinen hradit vlastník bytu 

b) těchto 30 % (na území hlavního měs-
ta Prahy 35 %) rozhodného (čistého) 
příjmu rodiny není vyšší než částka 
normativních nákladů na bydlení.

Při splnění podmínek zákona má tento 
uvedený vlastník nárok na příspěvek na 
bydlení poprvé za leden 2022.

Stavba pro individuální či rodinnou re-
kreaci musí mít pro účely poskytnutí 
příspěvku na bydlení podle tohoto zá-
kona povahu samostatně vymezeného 
uzamykatelného prostoru s  minimál-
ně jednou pobytovou místností, který 
svou polohou, velikostí a  stavebním 
uspořádáním splňuje dále uvedené 
požadavky k  tomu, aby se v  něm zdr-
žovaly a  bydlely osoby, a  neomezený 
přístup k  pitné vodě. Pro vymezení 
stavby pro individuální či rodinnou re-
kreaci se použijí § 3 písm. i), § 8, 11, 38 
a § 40 odst. 2 vyhlášky o  technických 

svému společenství vlastníků. K žádné 
změně občanského zákoníku v  tomto 
směru nedošlo.
Pokud v  nájemní smlouvě máte mezi 
„službami“ uveden i  příspěvek do fon-
du oprav, je v  této části vaše nájem-
ní smlouva nicotná, nebude se k  této 
části nájemní smlouvy přihlížet a  vy 

požadavcích na stavby, ve znění účin-
ném ke dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, přiměřeně s  tím, že tato stavba 
musí mít záchod.
Kontrolu, zda stavba pro individuální 
či rodinnou rekreaci splňuje uvedené 
požadavky, provádí pro účely tohoto 
zákona na žádost orgánu státní sociál-
ní podpory obecný stavební úřad. Při 
provádění kontroly se postupuje podle 
ustanovení zákona o  kontrole.  K  žá-
dosti o příspěvek na bydlení musí být 
dále přiloženy doklady, na základě kte-
rých je možné získat údaje potřebné 
k hodnocení standardů kvality bydlení 
stavby pro individuální či rodinnou re-
kreaci; pokud je předložení uvedených 
dokladů spojeno pro žadatele o dávku 
s  těžko překonatelnou překážkou, po-
skytne tyto doklady na žádost orgánu 
státní sociální podpory obecný staveb-
ní úřad.

příspěvky do fondu oprav nemusíte 
platit. Již zaplacené příspěvky do fondu 
oprav můžete po pronajímateli požado-
vat za tři roky zpětně jako bezdůvodné 
obohacení. Bez znalosti přesného zně-
ní vaší nájemní smlouvy je nutno pova-
žovat shora uvedené informace pouze 
jako obecné informace k problému.

Finanční situace naší rodiny a stále vyšší nájemné v bytě nás nakonec donutily k rozhodnutí, že 
budeme bydlet na chatě. V chatě máme všechno, vodu, elektřinu, topení, koupelnu i záchod. Sly-
šeli jsme, že bychom mohli žádat o příspěvek na bydlení. Je to pravda? A. H., Pardubice

Bydlím v nájmu. Vlastník bytu mi teprve nyní předložil vyúčtování záloh za služby spojené s bydlením, a to za 
roky 2019 až 2021. Ve vyúčtování mám uveden i fond oprav. Byl snad změněn zákon a mám právo na vrácení pe-
něz? J. K., Poděbrady

Příspěvek na bydlení v chatě
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Nájemce do fondu oprav nepřispívá
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Potvrzuji, že došlo ke změně zákona 
o státní sociální podpoře, kdy se mimo 
jiné za nájemce bytu pro účely tohoto 
zákona považuje i  podnájemce celé-
ho bytu, který byt užívá se souhlasem 
vlastníka bytu. Pro účely tohoto záko-
na, jdeli o podnájemní vztah, nájemce 
vstupuje do práv a povinností vlastníka 
bytu a podnájemce do práv a povinnos-
tí nájemce bytu.
Jste členem bytového družstva, máte 
s  družstvem uzavřenu nájemní smlou-
vu a tento družstevní byt dále poskytu-
jete do podnájmu. Jen si dovoluji upo-
zornit na to, že k podnájmu musíte mít 
souhlas družstva, pokud nemáte přímo 
ve stanovách podnájem povolen.
Podnájemní smlouva by měla mít ob-
dobné náležitosti jako smlouva nájemní. 

Použijemeli analogii s nájemní smlou-
vou bytu, ust. § 2246 a násl. občanské-
ho zákoníku o nájemném a jiných plat-
bách, pak v  případě, že si strany výši 
nájemného neujednají, vznikne prona-
jímateli právo na nájemné v takové výši, 
jaká je v den uzavření smlouvy v místě 
obvyklá pro nový nájem obdobného 
bytu za obdobných smluvních pod-
mínek. Jinak si ale můžete dohodnout 
i nulové nájemné.
Pokud předpokládáte, že váš podná-
jemník (babička) bude žádat o  příspě-
vek na bydlení, pak bude muset úřadu 
práce doložit své příjmy a výši nákladů 
spojených s bydlením, což jsou obvykle 
nájemné a  služby spojené s  bydlením, 
které podnájemníkovi budete muset 
potvrdit na předepsaném tiskopisu.

Dále se ptáte, jak vysoké nájemné máte 
požadovat, abyste nemusela odvádět 
daň z příjmu. Podotýkám, že tato otáz-
ka je pro daňového poradce nebo účet-
ní, a to já nejsem.
Pouze obecně mohu uvést, že právní 
úpravu tohoto problému naleznete v zá-
koně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění (ZDP).  Základem daně 
(dílčím základem daně) jsou příjmy z ná-
jmu snížené o výdaje vynaložené na je-
jich dosažení, zajištění a udržení. 
Daňové přiznání se týká téměř všech 
pronajímatelů. Abyste daňové přizná-
ní nemusela podávat, musel by být váš 
roční příjem z nájmu nižší než 15 000 Kč, 
a  to pro případ, že vaším jediným pří-
jmem je rodičovský příspěvek (ten se ale 
do daňového přiznání neuvádí). 

Babička přepsala svůj družstevní byt na mne, vnučku. Od nového roku má konečně možnost požádat si o pří-
spěvky na bydlení i podnájemník. Připravila jsem tedy podnájemní smlouvu. Je možné udělat tuto smlouvu bez 
nájemného? Pokud je nájemné nutné, pak jakou výši lze maximálně stanovit, aby byl můj příjem získaný podná-
jmem bytu osvobozený od daně? Momentálně jsem na rodičovské dovolené, tak můj příjem je pouze rodičovský 
příspěvek. K. S., Tábor

Podnájem a příspěvek na bydlení
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

Pro účely vzniku nároku na příspě-
vek na bydlení, tj. dávky státní sociální 
podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., 
v  platném znění, patří mezi rozhodné 

příjmy mimo jiné rodičovský příspěvek, 
ale i přídavek na dítě. 
Podmínky vzniku nároku na příspěvek 
na bydlení upravuje shora citovaný 

zákon nebo si podrobnosti můžete 
přečíst například na webu Ministerstva 
práce a sociálních věcí: 
www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

Ráda bych si požádala o příspěvek na bydlení, a proto se na vás obracím s dotazem, zda je rodičovský příspěvek čistý 
(rozhodný) příjem? Nevím totiž, zda jej započítat a zda mi na příspěvek na bydlení vzniká nárok. K. V., Chomutov 

Rodičovský příspěvek je příjmem
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR



Výbor je nečinný
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR
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Pokud je to skutečně 
tak, že se dá konstato-
vat nebo bude po ur-

čité době jasné, že výbor je nečinný, pak 
platí občanský zákoník nebo vaše stanovy, 
kdy můžete výbor odvolat a zvolit nový.
Dle § 1208 písm. b) občanského záko-
níku spadá do působnosti shromáž-
dění odvolání starého výboru a  volba 
nového výboru, a to z podnětu více než 
čtvrtiny nespokojených hlasů nebo dle 
úpravy ve stanovách.
Podle § 1207 občanského zákoníku pla-
tí, že statutární orgán (předseda, výbor 
SVJ) svolá shromáždění k zasedání tak, 
aby se konalo nejméně jedenkrát do 
roka. Statutární orgán svolá shromáž-
dění i  z  podnětu vlastníků jednotek, 
kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, 
nejméně však dvou z  nich; neučiníli 

to, svolají tito vlastníci shromáždě-
ní k  zasedání na náklad společenství 
vlastníků sami. Nejsouli k  pozvánce 
připojeny podklady týkající se pořadu 
zasedání, umožní svolavatel každému 
vlastníku jednotky včas se s  nimi se-
známit. Pokud o  to před rozesláním 
pozvánky na shromáždění požádají 
vlastníci jednotek, z  jejichž podnětu 
je shromáždění svoláno, zařadí statu-
tární orgán na pořad shromáždění jimi 
určenou záležitost za předpokladu, že 
k  takové záležitosti je navrženo usne-
sení nebo je její zařazení odůvodněno.

Také pro shromáždění podle § 1221 
občanského zákoníku platí, že se při-
měřeně použijí ustanovení o  spolku, 
nevyplýváli z ustanovení o SVJ nebo ze 
stanov SVJ něco jiného. 

Jak tedy při svolání shromáždění postu-
povat:
a) Pokud by ve stanovách nebyl dů-

sledně uveden způsob svolání shro-
máždění, použilo by se přiměřeně 
ustanovení § 249, podle něhož by se 
svolávalo shromáždění nejméně 30 
dnů před jeho konáním, a v pozván-
ce by muselo být zřejmé místo, čas 
a pořad zasedání. Pokud by zasedá-
ní shromáždění bylo svoláno z pod-
nětu vlastníků jednotek, bylo by 
možné pořad zasedání měnit oproti 
návrhu uvedenému v  podnětu ke 
svolání jen se souhlasem vlastníků 
jednotek, kteří podnět ke svolání po-
dali.

b) Místo a čas zasedání se určí tak, aby 
co nejméně omezovaly možnost čle-
nů se jej zúčastnit.

V našem SVJ jsme začátkem roku volili nový výbor. Došlo ale k situaci, že nová předsedkyně vícemé-
ně nic nepodniká. Dodnes nemáme sjednané pojištění domu (odhad hodnoty je 60 milionů), nemá-
me stanovené zálohy (vodné, společná elektřina, fond oprav...) a platby, není odsouhlasen domovní 
řád, není zajištěno (podvojné) účetnictví apod. Kdo je v případě jakékoliv škody na majetku nyní 
odpovědný, když nemáme pojištění?   K. H., Nový Bydžov 

FOTO: Pixabay



Revizor v SVJ
Bydlení | JUDr. Jitka Kocianová, poradkyně Sdružení nájemníků ČR

c) Kdo zasedání svolal, může je podle 
§ 250 odvolat nebo odložit stejným 
způsobem, jakým bylo svoláno. Sta-
neli se tak méně než týden před 
oznámeným datem zasedání, na-
hradí SVJ členům, kteří se na zasedá-
ní dostavili podle pozvánky, účelně 
vynaložené náklady. Pokud by však 
bylo zasedání svoláno z  podnětu 
členů, mohlo by být odvoláno nebo 
odloženo jen se souhlasem těchto 
členů, kteří ke svolání dali podnět.

d) Každý člen je oprávněn podle § 251 
na zasedání požadovat a  dostat na 
něm vysvětlení záležitostí SVJ, vzta-
hujeli se požadované vysvětlení 
k  předmětu zasedání shromáždění. 
Požadujeli člen na zasedání sdělení 
o skutečnostech, které zákon uveřej-
nit zakazuje nebo jejichž prozrazení 
by způsobilo SVJ vážnou újmu, nelze 
takové vysvětlení poskytnout.

e) Kdo zasedání zahájí, je povinen po
dle § 253 ověřit, zda je shromáždě-
ní schopné se usnášet. Poté zajistí 
volbu předsedy zasedání a případně 
i  dalších činovníků, vyžadujíli jejich 
volbu stanovy. Předseda vede zase-
dání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, 
pokud se shromáždění neusnese na 
předčasném ukončení zasedání.

f) Záležitost, která nebyla zařazena na 
pořad zasedání při jeho ohlášení (tj. 
na pozvánce), lze rozhodnout jen za 
účasti a  se souhlasem všech členů 
SVJ oprávněných o ní hlasovat.

K volbě revizora SVJ uvádím, že pokud 
ve stanovách máte zakotvenu možnost 
volby revizora a jeho kompetence, pak 
je nutné jej na nejbližším shromáždění 
zvolit. Kdo to však bude, o tom rozhod-
ne volba. Neplatí pravidlo, že by to mu-
sel být někdo z „opozice“. 
Pro funkci revizora se přiměřeně použijí 
ustanovení občanského zákoníku upra-
vující kontrolní komisi spolku. Z občan-
ského zákoníku vyplývá neslučitelnost 
výkonu funkce revizora s  členstvím ve 
výboru společenství vlastníků. 
Doplňuji ještě, že funkce revizora, stej-
ně jako statutární orgán SVJ, tj. výbor 
nebo předseda SVJ, se zapisují do veřej-
ného rejstříku.

g) Statutární orgán SVJ zajistí podle 
§ 254 vyhotovení zápisu ze zasedání 
do 30 dnů od jeho ukončení. Neníli 
to možné, vyhotoví zápis ten, kdo za-
sedání předsedal nebo koho tím po-
věřilo shromáždění. Ze zápisu musí 
být patrno, kdo zasedání svolal a jak, 
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo 
mu předsedal, jaké případné další 
činovníky shromáždění zvolilo (má 
se zřejmě na mysli např. mandátová 
komise, volební komise, zapisovatelé 
apod.), jaká usnesení shromáždění 
přijalo (zřejmě se má na mysli spolu 
s údajem o výsledku hlasování) a kdy 
byl zápis vyhotoven.

h) Každý člen může nahlížet do zápisů 
ze zasedání shromáždění za podmí-
nek určených stanovami. Neurčíli 
stanovy jinak, lze toto právo vykoná-
vat v sídle SVJ.

Připomínám také, že jako člen spole-
čenství vlastníků, máteli podezření, 
že předseda společenství se dopouš-
tí jednání, které není v  souladu s  péčí 
řádného hospodáře, doporučuji, abys-
te se nejprve seznámil se stavem hos-
podaření s majetkem společenství, a to 
tak, že s odkazem na § 1179 občanské-
ho zákoníku požádáte předsedu spole-
čenství, aby vám umožnil seznámit se 
s  tím, jak společenství hospodaří a  jak 
dům spravuje, zejména aby vám umož-
nil nahlédnout do smluv uzavřených ve 
věcech správy domu a do účetních knih 
a  dokladů. Podle stavu, který zjistíte, 

pak můžete přikročit k odvolání předse-
dy či výboru tak, jak je popsáno shora.
Ke správě domu, tj. jak píšete, že nejsou 
odsouhlasené na shromáždění zálohy 
na služby a  příspěvek do fondu oprav, 
nemáte pojištění domu atd., platí, že 
výbor SVJ se musí chovat dle pravidla 
spravovat majetek s péčí řádného hos-
podáře, pokud dojde k porušení tohoto 
pravidla a  společenství tímto vznikne 
škoda, nesou členové výboru za tuto 
škodu odpovědnost. Náhradu škody 
mohou vlastníci zažalovat u  soudu. 
Samozřejmě ale takováto žaloba není 
jednoduchou záležitostí. Je proto lépe 
apelovat na vlastníky a  navrhnout, aby 
do programu shromáždění byly zařaze-
ny k  jednání a  odsouhlasení problémy, 
které v dotaze uvádíte. Všechny problé-
my, na které upozorňujete, spadají do 
kompetence shromáždění a  musí být 
shromážděním odsouhlaseny. Co spadá 
do kompetence shromáždění vlastníků, 
je uvedeno v § 1208 občanského záko-
níku. Shromáždění tvoří všichni vlastníci 
jednotek. Každý z  nich má počet hlasů 
odpovídající velikosti jeho podílu na 
společných částech; jeli však vlastníkem 
jednotky společenství vlastníků, k  jeho 
hlasu se nepřihlíží. Shromáždění je způ-
sobilé usnášet se za přítomnosti vlast-
níků jednotek, kteří mají většinu všech 
hlasů. K  přijetí rozhodnutí se vyžaduje 
souhlas většiny hlasů přítomných vlast-
níků jednotek, ledaže stanovy nebo zá-
kon vyžadují vyšší počet hlasů. 

Jak se můžeme (menšina) bránit proti tomu, abychom se nestali oběťmi nekontrolované činnosti předsedkyně 
SVJ, která evidentně nemá o své funkci žádnou představu. Je např. možnost prosadit zřízení funkce revizora, která 
by měla připadnout v našem případě opozici, protože předsedkyně byla zvolena druhou stranou (většinou)? Jsme 
malé SVJ, v domě je 10 bytů. J. H., Pelhřimov
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IT vychytávky  |  Josef Kůta, IT specialista OS KOVO

Vychytávky v Excelu – 2. díl

Zaokrouhlujeme
Pokud máte v  buň-
kách čísla s  dese-
tinnými čísly, která 
potřebujete zaokrou-

hlit nahoru nebo dolů, použijte v Exce-
lu funkci ZAOKROUHLIT. Řekněme, že 
chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší celé 
číslo, protože desetinná místa pro vás 
nejsou důležitá. Použijte příkaz =ZAO-
KROUHLIT(A1;2). V  tomto případě jsou 
oba argumenty povinné. První říká, že 
chcete zaokrouhlit číslo v buňce A1 a 2, 
potom že to chcete na dvě desetinná 
čísla. Pokud byste chtěli číslo raději 
zkrátit, potom použijte funkci USEK-
NOUT nebo CELÁ.ČÁST. Obě vracejí 
celá čísla. Funkce USEKNOUT odstraňu-
je zlomkovou část čísla. Funkce CELÁ.
ČÁST zaokrouhlí číslo směrem dolů na 
nejbližší celé číslo na základě hodnoty 
zlomkové části čísla. Vyzkoušejte si na-
příklad zadat =USEKNOUT(C16;3), po 
zadání ponechá tři čísla za desetinnou 
čárkou a  zbytek odstraní, přičemž nic 
nezaokrouhluje (obr. 1).

Obarvěme si naše výpočty
Pro přehlednost v rozsáhlých tabulkách 
lze využít tzv. podmíněné formátování. 
Graficky lze zvýraznit například výstup-
ní hodnotu ANO / NE. Číselný rozsah, 
hraniční hodnoty aj.  Nejjednodušší 
použití podmíněného formátování. Za-
čneme tím, že označíme všechny hod-
noty, které chceme vyhodnocovat. Pak 
jdeme na Domů / Podmíněné formáto-
vání / Barevné škály / vybereme jednu 
z možností. Čísla se nabarví (v závislosti 
na vybrané škále) např. tak, že nejvyšší 
hodnoty jsou zelené, nejnižší červené 

a  zbytek je v  tónech zelenožluté nebo 
červenožluté (obr. 2).

Jedna buňka jako druhá
Mnohdy se asi každému z  nás stalo, 
že jsme si nastavili nějaké parametry 
buňky, textu, obarvení a chtěli bychom 
mít nastavené i  jiné buňky stejně, ale 
je únavné u  každé buňky každý para-
metr nastavovat znovu a  znovu. Od 
toho existuje v programech MS Office 
funkce Kopírovat formát. Vyberte text 
nebo obrázek s  formátováním, které 
chcete kopírovat. Na kartě Domů klik-
něte na Kopírovat formát. Ukazatel se 
změní na ikonu štětce. Abyste formá-
tování použili, zamalujte tímto štět-
cem vybraný text nebo obrázek. Tento 
postup funguje pouze jednou. Pokud 
chcete změnit formát více výběrů v do-
kumentu, pak nejdřív poklikejte na Ko-
pírovat formát. Formátování ukončíte 
stisknutím ESC (obr. 3).

Automat v Excelu
Mnoho uživatelů se dotazuje, jak zjed-
nodušit vytváření např. docházky nebo 
automatických posloupností v  Exce-
lu. Pro vytváření docházky potřebuje-
me mít datum a  den v  týdnu. Excel je 

v  tomto velice chytrý 
a  sám pochopí, když 
v  několika nadcházejí-
cích buňkách je logická 
posloupnost, že v  ní 
i  nadále pokračuje. Vy-
plňme do jedné buňky 
pondělí a pod ní do dru-
hé úterý. Označíme obě 
dvě buňky a  u  spodní 
v  pravém dolním rohu, 
kde je jakási větší teč-
ka, klikneme, táhneme 
směrem dolů. Kurzor 
se změní na křížek. To 
je důkaz toho, že jsme 
u  správného bodu pro 
automatické doplnění. 
Takto můžeme praco-
vat i  s obyčejnými čísly, 
datem aj. Prostě všude 
tam, kde je logická po-
sloupnost (obr. 4).

Klávesy pro rychlou práci
Excel umí opravdu hodně, ale zdaleka 
ne všichni mu přijdou na chuť a  velká 
část uživatelů se s některými funkcemi 
stále trápí. Pokud patříte do skupiny 
méně zkušených, podívejte na těchto 
30 klávesových zkratek, o  kterých jste 
možná dosud neslyšeli. Přesvědčte se, 
že zdaleka ne všechno je třeba v Excelu 
nastavovat ručně.
F2 – stiskněte pro editace vybrané buňky 
/ F9 – umožňuje přepočítání všech ote-
vřených pracovních sešitů / F11 – otevře 
nový graf / ALT – zpřístupní horní lištu / 
ALT + Enter – další řádek v  rámci jedné 
buňky / PG UP – přejde na další stranu / 
PG DOWN – přejde na předchozí stranu 
/ CTRL + N – otevře nový sešit / CTRL + 
T – stiskněte pro vytvoření tabulky / CTRL 
+ K – pro vložení hypertextového odkazu 
/ CTRL + B – změní písmena na tučná / 
CTRL + I – styl písma kurzíva / CTRL + U – 
pro podtržení / CTRL + Shift + ~ – použití 
formátu Obecné číslo / CTRL + Shift + # 
– použití formátu Datum se dnem, měsí-
cem a rokem / CTRL + F1 – skryje a zob-
razí panel nástrojů / CTRL + F12 – otevřít 
soubor / CTRL + Mezerník – pro vyjmutí 
celého sloupce / CTRL + ; – pro vložení 
aktuálního data / CTRL + : – pro vložení 
aktuálního času / CTRL + A – vybrat vše.

Vítám všechny čtenáře u dalšího dílu vychytávek v Excelu. Jak jsem zmínil v minulém díle, v Excelu 
existuje velké množství zajímavých funkcí, které uživateli usnadní život a zefektivní práci. Dnes 
se podíváme na zoubek Zaokrouhlování, Obarvení tabulek dle dat nebo na Automatické funkce.

1
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4
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Zima konečně vzdala svoji moc a nastá-
vá čas návratu do přírody. Pokud jste 
milovník hor, můžete je začít obdivovat 
úplně jiným způsobem a šplhat tam, 
kam byste se běžně nedostali. Díky 
ferratám je totiž možné se vydat tam, 
kam nevede žádná stezka ani cesta, 
do míst pro běžné smrtelníky nepro-
bádaných a  nepřístupných. Právě díky 
ferratám se běžný výlet může změnit 
na velmi dobrodružnou výpravu, na 
které musíte občas překonávat sami 
sebe. Ferraty jsou zajištěné cesty přes 
hory, které umožňují přístup do nároč-
ného terénu i bez horolezeckého výcvi-
ku. Ferraty vedou přes hory tam, kde 
nejsou žádné cesty. Hory překonáváte 
jednak díky horolezeckému lanu, které 
je zde natažené na pevno a  může ho 
kdokoliv využít, dále jsou zde k dispozi-
ci schůdky, žebříky a stupačky. Za lano 
se lze pevně držet, zároveň se na něm 
jistíte, abyste nespadli. Ačkoliv jste po 
celou dobu jištěni, takže spadnout a za-
bít se nemůžete, je třeba upozornit na 
to, že se lezec ocitá i ve výškách, kdy je 
sice jištěný, stojí na stupačkách, ale pod 
sebou má prázdno. Ten, kdo má závratě 
a obavy z výšek, by si měl tedy vybírat 
pouze ferraty té nejnižší obtížnosti, kdy 
takové situace nehrozí. 

Různé značení
Ačkoliv jsou tyto cesty otevřené pro 
kohokoli, nelze na ně vycházet bez řád-
ného vybavení. Ferraty se rozlišují po
dle obtížnosti. Značení se využívá hned 

několik, v jednom z nich se ferraty zna-
čí co do obtížnosti podobně jako sjez-
dovky, černá ferrata je nejobtížnější, 
a  pokud ji chcete zdolat, je třeba znát 
horolezecké praktiky. Méně obtížná je 
červená ferrata a  tou nejjednodušší 
ferratou je modrá, která je podobná 
horské procházce obtížnějším terénem. 
Další značení, které je rozšířené hlavně 
v Rakousku, se nazývá Schallova stup-
nice. Začíná od písmene A – nejjedno-
dušší cesta, až po písmeno E, což je ex-
trémně těžká cesta. Značení je většinou 
dovysvětleno ještě slovně. Pokud se vy-
pravíte na ferratu, sledujte předpověď 
počasí. Pokud se totiž v  horách zhorší 
počasí, i jednoduchá cesta se může stát 
velmi nebezpečnou. 

Na ferraty s dětmi?
Lezení je stále populárnější mezi dospě-
lými. Má smysl brát na tyto cesty s se-
bou také děti? Pokud se vypravíte na 
obtížnou cestu, která vede náročným 
terénem, ve kterém musíte pokračovat 
dopředu, protože cesta zpět není, pak 
je taková cesta pro dítě i  nebezpečná. 
Navíc tak dítě určitě otrávíte a hrozí, že 
je nedostanete ani na nejmenší kope-
ček. Začněte tedy s  těmi nejjednoduš-
šími ferratami, které se podobají spíše 
procházce, ale občas nabízejí nějaký zá-
bavný prvek, jako je třeba žebřík nebo 
stupátka. Zcela jistě neberte na ferraty 
předškolní děti. Dítě by mělo mít mini-
mální výšku alespoň 130 centimetrů, 
aby dosáhlo na případné stupínky. 

Výbava 
Na ferraty se nechodí jako na běžný 
výlet, ale je třeba si dopředu zajistit 
odpovídající vybavení. Bezpodmíneč-
ně je třeba se vybavit helmou, neboť 
při lezení vám může spadnout na hla-
vu zbloudilý kamínek nebo se můžete 
odřít. Dále budete potřebovat spe-
ciální rukavice na ferraty, sedák, tlu-
mič pádu, jistící set, taky lékárničku 
a svítilnu. Oblečení byste měli skládat 
z  vlněného spodního prádla a  soft-
shellového svrchního oblečení. Obuv 
volte buď běžnou trekovou, nebo pro 
náročné cesty obuv s podešví s  lezec-
kou zónou ve špičce. S vybavením vám 
pomohou v prodejnách outdoorového 
vybavení. Pokud si chcete tento sport 
teprve vyzkoušet, využijte některé 
z půjčoven tohoto vybavení. 

Kam na ferraty?
Zkušení lezci prozkoumávají krásy ferrat 
v  Alpách a  jinde po světě, začátečníci 
mohou využít ferraty u  nás, které vás 
nezavedou do takových výšek, ale přes-
to umožní dechberoucí zážitky. Nejzná-
mější ferraty u nás se nacházejí u Děčína 
na Pastýřské stěně, kde najdete 16 ferrat 
s různou obtížností. Na ty nejjednodušší 
je možné vzít i starší děti. Ferraty se ne-
nacházejí vždy jen na horách, najdete je 
i v propastech v Moravském krasu.   
 Michaela Kadlecová

Chcete zažít dobrodružství a  pocit, že jste horolezec? Vydejte se na ferraty neboli zajištěné cesty, díky kterým se 
dostanete na místa, kam byste se po běžné cestě nedostali. Kam na ně můžete vyrazit v České republice? 

Za krásou ferrat
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Správné znění tajenky z  čísla 6: Procvičte své šedé buňky s  našimi křížovkami. Správně luštil a  potřebné štěstí při 
losování měl Petr Neumann z Bystřice nad Olší. Blahopřejeme! Získává výhru od vydavatelství Enigma, které připravuje naši 
křížovku a je také vydavatelem časopisu Křížovky pro každého, jehož další číslo vychází 26. dubna. Na tajenku z tohoto čísla 
čekáme do 9. května 2022 na doručovací adrese redakce nebo na emailu novakova.miloslava@cmkos.cz.
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