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Fajman
přezbrojoval
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Nová linka
do Natanu

Pásy jedou na novém severojižním
překopu dlouhém 1620 metrů.

Stometrové postupy už nedává
s klasikou, ale razicími kombajny.

Ceny pro
neziskovky

Nadace OKD vyhodnotila trojnásobný
počet nejlepších projektů.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Čím je větší horko – tím je důležitější pitný režim!

Milion tun uhlí je letos na povrchu!

Výrobní úkoly OKD byly splněny.

První letošní milion tun v revíru nakopán.

předložit zaměstnavateli prostřednictvím
svého nadřízeného, který tuto informaci,
krátkou cestou sdělí směnmistrovi.
Na pravidelné odběry vzorků nemusí
ani ti, jimž byla aplikována vakcína
v jednodávkovém očkovacím schématu
a od jejího podání uplynulo nejméně čtrnáct dní, ale ne více než devět měsíců.
Od povinnosti byli zproštěni dále
lidé, u kterých od prvního pozitivního
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
(RT-PCR test) neuplynulo více než 180
dnů, nejeví žádné příznaky covid-19
a o tomto předložili zaměstnavateli
lékařskou zprávu prostřednictvím svého
nadřízeného. Z původních devadesáti
dní se tak prodloužila tzv. karenční
(vyčkávací) doba, během níž se zaměstnanec netestuje, na 180 dní.

STONAVA – Těžební společnost spusti-
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dodavatelů na onemocnění covid-19 doznalo v souvislosti s aktuálními nařízeními
české vlády určitých změn. Vyšly v novém
technicko-organizačním opatření
vydaném ředitelem provozu společnosti
a platí pro všechny zaměstnance firmy
včetně dodavatelů (vyjma zaměstnanců
Pily Salma a Golf Resortu Lipiny).
Testování se už nyní netýká těch, kteří
dostali první dávku očkovací látky proti
koronaviru podle dvoudávkového očkovacího schématu, přičemž od aplikace první
dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne
více než 90 dní, pokud nebyla aplikována
druhá dávka. V případě aplikace druhé
dávky očkovací látky, ale neuplynulo více
než devět měsíců. Doklad o aplikaci první
dávky očkovací látky je nutno neprodleně

Testování pokračuje, ale se změnami odrážejícími vládní nařízení.

V současné době už také v OKD začaly probíhat přípravy pro plnění plánu
na rok 2022. „Již nyní razíme chodby,
které budou sloužit pro dobývání uhlí
v příštím roce, takový předstih prací
je při hornické činnosti nutný. V roce
2022 pak bude ražeb postupně ubývat,“ zakončil Hájek.

Zaměstnance OKD očkované
proti koronaviru čeká odměna

Úprava režimu testování
proti koronaviru v revíru
STONAVA – Pravidelné testování včetně

dou, starají se o stroje a elektrozařízení, řídí nákladovost, nákup materiálu a náhradních dílů,“ vysvětloval
Hájek. Za nepostradatelné označil
rovněž schopné obchodníky.
Úspěchy ve výrobě byly samozřejmě podmíněny důsledným dodržováním bezpečnosti práce a provozu.

ně představenstva společnosti Vanda
Staňkova.
Ředitel provozu zdůraznil, že dobré výsledky OKD byly, jsou a budou
podmíněny kvalitně odvedenou prací
nejen těch, kteří pracují přímo v porubech, na ražbách a úpravně. „Ale
i lidí, kteří výrobu a bezpečnost ve-

se v OKD mělo vytěžit zhruba 1 800
tisíc tun uhlí a podíl koksovatelného by měl dosáhnout až 79 %. „V revíru OKD pracují ty nejlepší kolektivy, snížila se absence, narostla odbornost i spolehlivost lidí, kteří se na těžbě podílejí a patří jim tedy právem
uznaní,“ poznamenala předsedky-

la motivační program pro své pracovníky, kteří budou naočkovaní proti
onemocnění covid-19. Představila ho
v pátek 14. května s tím, že od tohoto
data se mohou všichni, kteří prošli plným očkováním, po předložení certifikátu o vakcinaci – ať přímo z očkovacího centra nebo od vlastního praktického lékaře – ucházet o příspěvek
ve výši tří tisíc korun.
„Chceme tímto způsobem našim
kolegům poděkovat a také je motivovat, aby mysleli na své zdraví, bezpečí svých rodin i spolupracovníků.
Přihlášení se o motivační příspěvek
je zcela dobrovolné a zaměstnanci
příspěvek mohou využívat například
na zpříjemnění zaslouženého odpočinku, který všichni v dnešní těžké
době tak potřebujeme,“ informovala předsedkyně představenstva OKD
Vanda Staňková.
„Na tomto příspěvku jsme se s vedením OKD dohodli a z naší strany to pak vnímáme jako pozitivní
krok vůči lidem ve firmě a plně tento program podporujeme,“ uvedl Jiří
Waloszek, předseda Sdružení hornických odborů.
„Testujeme nepřetržitě od 17. srpna 2020 a počet provedených tes-

tů v první polovině května 2021 přesáhl už dvaadevadesát tisíc. Je to logisticky i finančně náročná činnost
a uvítáme,
když budou naši zaměstnanci
očkovaní a tým lidí, který se teď podílí na testování, se tak bude moct ales-

poň částečně vrátit ke své práci,“ poznamenal David Hájek, ředitel provozu OKD. Samotný třítisícový motivační příspěvek za očkování proti
covid-19 bude v čistém příjmu zaměstnancům OKD o něj mohou žádat
až do konce letošního roku.

FOTO: Nemocnice Karviná-Ráj

STONAVA – Horníci v OKD nakopali
od 1. ledna do 12. května 2021 rovný
milion tun uhlí, z toho většinu na poslední činné šachtě revíru – ČSM –
byť nemálo přispěly i finišující bloky na šachtách ČSA a Darkov. Dobré
výsledky byly dosaženy nejen v rubáních, ale i na čelbách s bezmála pěti
kilometry vyraženými za řečené období. Všemu předcházelo především
pečlivé plánování.
„Ničeho bychom ovšem nedosáhli bez poctivé a usilovné práce našich
i dodavatelských zaměstnanců. Za leden a únor je třeba ocenit kolegy, kteří do poslední možné chvíle těžili uhlí
na dolech ČSA a Darkov, také pracovníci z darkovské úpravny jeli naplno až do doby předání lokality i prádla státnímu podniku DIAMO,“ informoval ředitel provozu OKD David
Hájek.
Sedmasedmdesát procent dosavadní letošní produkce těžební firmy představovalo ÚVPK, tedy kvalitní koksovatelné uhlí. Zbylou část
pak uhlí energetické. Za rok 2021 by
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V oblastech budoucích
porubních kapacit
na stonavské šachtě
byly zahájeny obfarávky
pro těžbu plánovanou
na příští rok

Očkování proti koronaviru v Nemocnici Karviné-Ráji
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Rubání i čelby v dubnu jely nad režimy i plán
STONAVA – Po čtvrtém měsíci letošní-

ho roku byly provozy rubání i příprav
v OKD v plusu nad business plánem,
samozřejmě při dubnovém překročení technických režimů. Nakopalo se
142 tisíc tun uhlí, vyrazilo 940 metrů
a na limitní výkony dosáhly dva těžební a pět čelbových kolektivů.

Limitní výkony v tunách
• kolektiv hlavního předáka Rudolfa
Kubeše z úseku vedoucího Martina
Pamánka v porubu 236 501 nakopal
42 606 tun při měsíčním postupu
129,1 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 4,61 metru
a rubáňový výkon 30 tun na horníka
a směnu,

Své úkoly překonaly všechny
těžební party

Petr Glas z pozice vedoucího provozu příprav také potvrdil metry navíc – v dubnu deset nad schválený

Všichni v rubání přesáhli technické režimy.
technický režim a současně třicet
na business plán. Od ledna do dubna čelboví v OKD vyrazili 4460 metrů a business plán celkově překročili
o 146 metrů.
„Nejkvalitnějšího výsledku, byť bez
limitního výkonu, dosáhli dodavatelé z Alpexu z úseku Janusze Zgudy
s hlavním předákem Dariuszem
Marcolem, když na výdušné třídě
292 247 v profilu SPN 14 s budováním výztuže po 0,8 metru postoupili s kombajnem MR 340 o 150 metrů,“ informoval Glas. Pochválil i raziče od Tibora Pavlík a Waldemara
Paśika (Alpex), ti shodně zvládli 125
metrů, což znamenalo předpoklad
splnění stavební připravenosti porubu 463 200/1 ke konci tohoto měsíce.

Trable s ražbami okolo stařin
ve 36. sloji
„Naopak se nám nedařilo naplnit předpoklady na čelbách ko-

lektivů hlavních předáků Davida
Lichého a Marka Noworyty pracujících v oblasti budoucího porubu 360 200,“ sdělil vedoucí provozu příprav. Příčinou výpadku byla
zejména zdejší složitá geomechanická situace, jedna ražba je totiž
vedená podél stařin a druhá ražba
ve směru k nim. Obě navíc ve třetím stupni nebezpečí vzniku důlních otřesů, a tudíž s prováděním
aktivních prostředků protiotřesové prevence.
„Přitížením uhelné sloje od stařin
proto bylo provádění těchto aktivních
prostředků časově náročné, což zapříčinilo výše uvedený výpadek vůči
předpokladu. Abychom splnili termín stavební připravenosti porubu
236 200, musíme změnit strategii při
ražbách, které se budou měnit v průběhu června tak, abychom neopozdili
předání oblasti pro fázi vybavování,“
dodal Glas.
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Fajmanova nová technologie.
Klasickou technologii Fajmanovi raziči opouštějí v 29. sloji
v prorážce 292 200/2 na lokalitě Sever, kde po sto metrech
práce zastavují kvůli fedrunku
sousedního porubu 292 200/3.
Kolektiv se stěhuje na Jih,
kde dostává kombajn MR 340
a úkol pokračovat na úvodní třídě 463 330 pro budoucí porub 463 310. „Tam se stojí na celíku a čeká, až bude stát
hráz mezi úvodní a výdušnou třídou, teprve pak se bude
moci probíjet,“ popisuje vedoucí úseku Firla.
Fajmanovy
osádky
si
tedy vybavují novou ražbu
463 220/2, úvodní chodbu

budoucího bloku 463 200/2.
Tam už mají kombajn AM 50,
o jehož chod se stará mechanik Břetislav Hlawiczka a zástupce vedoucího úseku Luboš
Poloček. „S oběma typy dokázali dosahovat denní postupy mezi šesti a sedmi metry. V květnu jedou taky pěkně, jsou v plusu na režim,“
upřesňuje Firla. Geologické
podmínky sice mají na čelbě
463 220/2 slušné (jen menší přesmyky, výskoky či seskoky sloje), ale bojují s náročným mikroklimatem. V první
půlce května jim tam doplňují druhou klimatizaci, „ledničku“ typu RWK 300.

• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 522 vyrazil 115
metrů při průměrném postupu 5,75
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 27,38 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońie z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbách 292 299
a 292 227/2 vyrazil 98 metrů při
průměrném postupu 4,08 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
24,02 centimetru na raziče a směnu.

Přípravářům se dařilo s výjimkou 36. sloje

Kurkovo rubání – fedrunk
po přechodu tektoniky

Fajmanovy postupy přes stovku
pokračují, ale teď už s kombajny
STONAVA – Čelbové osádky kolektivu hlavního předáka
Marka Fajmana zvyklé dosahovat sto i více metrových postupů s vrtacím vozem a nakladačem, tedy klasikou, zažívají doslova životní změnu.
Pracují s razicími kombajny!
A onu magickou hranici měsíc
co měsíc i nadále překračují.
„Bez pomoci kombajnérů
a směnových předáků z rozpuštěných kombajnových part
se zatím neobejdou,“ popisuje
vedoucí přípravářského úseku
z ČSM-Jihu Adrian Firla, kam
Fajmanův kolektiv se čtyřiatřiceti raziči spadá. Původně
paskovská parta (kde razicí
kombajny nemají v celé historii) asi nejvíce lituje faktu, že
v ranní údržbové směně, kdy
nejedou pásy, si mohl s klasickou technologií nějaké metry
přidat a možné výpadky dohonit. Zatímco s kombajnem
se v tuto dobu bez odtěžení
neobejde.
Kolektiv se směnovým předáky Michalem Sněhotou,
Patrikem Adamovem, Pavlem
Alinou, Michalem Omelkou
a Tomášem Wilkusem nyní posilují kombajnéři Jiří Obadal,
Petr Polák, Jan Wieczorek,
Michal Hrobař a Marcin
Krystek. Na jejich zástup mají
ke kombajnu Jiřího Janečku,
Rostislava Borůvku, Martina
Krejčíříka, Michala Szurmana
a Štefana Hrubého. V březnu hlásí 107, v dubnu pak 121
metrů.

• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbě 463 220/2 vyrazil
121 metrů při průměrném postupu
5,26 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 25,05 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbách 463 240/1 vyrazil
125 metrů při průměrném postupu
5,21 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 24,8 centimetru
na raziče a směnu,

STONAVA – Dojezdem porubu
463 200 na stop čáru se završilo působení kolektivu hlavního předáka Romana Kurka
s vedoucím úseku Januszem
Piełkou a vedoucím provozu Krysztofem Szewczykem.
Dodavatelé z Alpexu na tomto pracovišti na severní lokalitě stonavské šachty ujeli s porubní frontou 458 metrů a nakopali 132 460 tun uhlí.
„Darkov, 9. květen, Lazy,
ČSM, spousta změn, každá
s sebou přinášela něco jiného, zvykali jsme si,“ vypočítal
hlavní předák šachty v OKD,
jimiž od roku 2000 – kdy začal působit v českém hornictví
– prošel. Počet vykopaných porubů odhadli s vedoucím úseku
minimálně na dvacet. Do toho
posledního jim nainstalovali kombajn Eickhoff SL 300,
sekce Fazos 15/33, stěnový dopravník Rybnik 850 a podporubový dopravník Grot.
„Najížděli jsme vloni v desátém měsíci, dobývanou mocnost jsme tam udržovali těsně
pod tři metry,“ uvedl Szewczyk.
Podmínky ve stěně se měnily,
většinou k horšímu. Kolektiv
musel zajišťovat systematickým prolepováním strop i pilíř, koncem roku najel do tektoniky, která se táhla od vrchní
kaple přes celou přibližně 190
metrů dlouhou porubní frontu. „Bylo tam i dva metry třicet
kamene, naštěstí měkčího prachovce, takže si s ním kombajn

poradil, obešlo se to bez trhacích prací,“ navázal Kurek.
Nejvyšší těžby dosáhly
osádky se směnovými předáky Piotrem Chorangwickim,
Zbigniewem
Kochelem
a Zbigniewem Duźym v lednu, nafedrovaly 52 600 tun
a splnily jeden limitní výkon.
Průměrná denní těžba byla
na hranici 2000 tun. Havíři
z Alpexu pochvalně hovořili
o spolupráci s kolegy z těžebního úseku vedeného Karlem
Pochopněm s hlavním předákem Bogdanem Kaniou, přísunu materiálu pod taktovkou mechanika provozu rubání Mariana Adámka a úsilí zámečnické party vedené
Jarosławem Fierekem.
Od půlky března Kurkův
kolektiv začal spolupracovat s úsekem CZ Bastav vede-

ným Petrem Sklepkem, a to
už na přípravě dokopané stěny
k likvidaci. „Je zabaldachováno a prozatím se opravuje hydraulika u sekcí před přímým
překlizem technologie. Půjde
do nového bloku 463 200/1.
Tam ale ještě pracují dva kolektivy příprav na obfárání,“ doplnil vedoucí úseku Alpex.
Kurkova parta se sloučila s kolektivem hlavního předáka Dariusze Zelka pod vedením Janusze Piełky a Dariusze
Hetmana. V OKD už tak zůstal
pouze jeden rubáňový kolektiv
dodavatelské firmy Alpex a to
právě ten Zelkův. Na starost dostane porub 463 310, kde spolupracuje na instalaci technologie
s kolektivem hlavního předáka
Radima Škuty z úseku vedeného
Janem Febrem. Nájezd je plánován na první den června.
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Nejvyšší postup, byť bez
limitu, 150 metrů

Limitní výkony v metrech
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„Technický režim máme přeplněn
o dvanáct tisíc tun, je to zásluha všech
kolektivů, patří jim za dubnové výsledky obrovské poděkování,“ sdělil vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Na business plán tak přibylo po dubnu jednatřicet tisíc tun navíc, což znamenalo po čtyřech měsících celkově padesát tisíc tun v plusu.
„Nejlépe si vedl kolektiv hlavního předáka Kamila Turoně v porubu
463 304 na jižní lokalitě, a to hlavně
z důvodu urychlení nájezdu po zkracování porubní fronty. I za to si úsek
vedený Davidem Miarkou zaslouží
velký dík, zvládl tuto akci jak organizačně, tak výkonově,“ uvedl Janulek.
Za výborný označil fedrunk horníků od Rudolfa Kubeše v severské stěně 236 501 vybavené jako jediné v revíru OKD pluhovým dobývacím komplexem. Svědčil o tom postup porubní
fronty nad 129 metrů. Nejvyšší těžby dosáhly osádky Ladislava Valíčka
v jižním porubu 401 204/1. „Od května nám kromě těchto provozovaných
porubů začíná najíždět nově vybavený blok 292 200/3 na lokalitě Sever,
kde máme kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii s vedoucím úseku Karlem Pochopněm,“ upřesnil vedoucí provozu rubání.

• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera v porubu 401 204/1 nakopal
68 249 tun při měsíčním postupu 94,1 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,27 metru
a rubáňový výkon 43 tun na horníka
a směnu.

Vedoucí provozu (vlevo) s hlavním předákem.
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Část chlapů z úseku Rubání 3.
dě, kde je rozebírají chlapi z Bastavu
a transportují na povrch,“ sdělil vedoucí úseku s tím, že výkliz se týkal
i sběrného dopravníku Grot. Pohon
stěnového dopravníku se stěhoval

Stěna najela dříve a nafedrovala více.

do nové dělící třídy 463 324/1, kde
se zařízení propojovalo dohromady.
Horníci ještě rozebrali a vyklidili 320
metrů pásového dopravníku „dvanáctistovky“ na úvodní chodbě včetně pohonu a natáhli do ní nové sací větrání.
„Šikovností se to urychlilo,“ poznamenal Miarka a upozornil, že práce se obešly bez úrazu. Ale nikoliv
bez pomoci dalších úseků a provozů
– zejména centrální dopravy vedené
Janem Pejsarem a záchranářů v čele
s Markem Michalčákem (ZBZS jim
tam stavěla hráz v místě styku vypleněné části porubu).
„Po reinstalaci a dřívějším nájezdu
stěny jsme postoupili o jednapadesát
metrů, měsíční těžba byla plus 4946
tun,“ shrnul vedoucí úseku. V půlce
května chybí ve stěně 463 304 na baldach okolo 180 metrů, průměrně se
postupuje 5,5 metru denně s těžbou
1700 tun. Nicméně na konci tohoto měsíce se porubní fronta u Turoně
dostane blízko zatáčce, kde se nevejde technologie a kolektiv bude muset
opět provádět reinstalaci odtěžení.

Nové centrální odtěžení z Jihu
pro oblast sloje Natan je hotovo
KARVINÁ – Dva kolektivy centrálního
odtěžení (CO) působí na stonavské
šachtě po útlumu sousedních dolů
a pracují v nich chlapi z dřívějších úseků
lokalit ČSM Sever i Jih a kolegové z ČSA
i Darkova. Sloužit tady začíná rovněž
hlavní pásová linka „A“ z oblasti sloje
Natan do severního skipu
„Nová linka centrálního odtěžení
umožní odstavení stávající linky „N“ vedoucí z pátého patra do zásobníku č. 13
na čtvrtém patře, kam sypou rubáňoví
ze stěny 463 304. Následně i ukončení
převozu těžby velkokapacitními kolejovými vozy po překopu 4101,“ popisuje
vedoucí úseku CO David Bláha.
„Áčkové“ odtěžení s pásy 1 až 3 je
provozováno již nějakou dobu a nedávno spuštěnými jsou pásy 4 až 10. „Pro
ty nové byl speciálně vyražený severojižní překop s celkovou délkou 1620
metrů,“ uvádí Bláha. Na čelbách tady
v období roků 2019 a 2020 dělali raziči
od hlavního předáka Petera Ilavského
ze Severu (dílo 54 621) a hlavních
předáků Waldemara Paśika a Vladimíra
Sliže z Jihu (díla 54 023 a 463 282).
Samotné odtěžení má nainstalovány
dva pásy Belt 1400 délky 800 metrů,

tři DP 1200 délky 220 metrů a pět
Belt 1200 délky 1750 metrů. Sypou
na ně čelboví z Natanu z osádek Marka
Fajmana, Waldemara Paśika, Marka
Noworyty a Tibora Pavlíka, dále porub
236 501 horníků Rudolfa Kubeše.
Koncem května přibude porub 463 310
a později i budoucí bloky 463 200/1,
463 200/2, 463 206 či 236 502.
„Na pás 1A bude odtěžována stěna
292 200/3 a také následující v této
oblasti,“ pokračuje vedoucí CO.
Ten má v úseku hlavní předáky
Štefana Vičíka a Jiřího Ščotku, v každém ze dvou kolektivů je třiapadesát
dělníků a šest techniků. CO1 má
na starosti dvanáct, CO2 jedenáct
dopravníků. A k tomu je, jak Blaha
upozorňuje, třeba připočítat sedm
dalších pásů linky N. Kterou obsluhují
dodavatelé z Carbokovu s vedoucím
úseku Piotrem Gajdou a hlavním
předákem Marianem Brańkou, jezdí
po nich fedrunk z porubu 463 304
od horníků Kamila Turoně.
„Dohromady tak máme pod sebou
třicet dopravníků, což představuje bez
dvou set metrů celkem devět kilometrů
pásů,“ dodává vedoucí úseku CO.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Patnáct dní oproti předpokládaným devatenácti strávili v průběhu dubna horníci z kolektivu hlavního předáka Kamila Turoně ve spolupráci s dodavateli Bastav CZ vedenými Petrem Sklepkem na reinstalaci
porubu 463 304. Nájezd o čtyři dny
dříve navíc korunovali i fedrunkem
nad plán, kdy místo 11 580 tun uhlí
jich zvládli ve čtvrtém měsíci celkem
16 520.
„Reinstalaci jsme měli naplánovanou kvůli tektonice mezi úvodní chodbou 463 324 a dělící třídou
463 324/1,“ vysvětlil David Miarka,
pod jehož úsek Rubání 3 spadá
i Turoňův kolektiv. Krátilo se o šestapadesát sekcí z původních 145, z toho
devět Fazosů 15/33 a sedmačtyřicet
Fazosů 15/31, jejich plenění zabralo pět pracovních dnů. Šestapadesát
bylo i žlabů stěnového dopravníku
Rybnik 850, které musely ven.
„Vypleněné technologie jsme nechávali u boků důlního díla na úvo-

FOTO: Radek Lukša

Turoňova stěna po vykrácení,
nájezd dříve a 4946 tun navíc
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Na centrálním odtěžení stonavské šachty.

Opraváři pokračují na ČSM-Sever a také na ústředním závodě Darkov
chtu,“ pokračuje Parák.
Servis dobývací techniky včetně uzlů, plenících a těžních vrátků
či malé mechanizace, který se v minulosti prováděl na ČSA, mají nově
na starosti na ČSM-Sever. „Ostatní
opravy, které se zajišťovaly na lokalitě ČSA, jako pohonů porubových dopravníků, hydraulických agregátů,
čerpací techniky, klimatizačních jednotek a ventilátorů teď máme v dílnách na lokalitě Darkov ÚZ,“ líčí vedoucí projekce a technologie.
Byť i majetek z ústředního darkovského závodu od dubna spadá
do vlastnictví s.p. DIAMO, působení pracovníků z OKD zde pokračuje. Jsou přichystány požadavky k uzavření smluv o pronájmu objektů, skladovacích ploch a jeřábů včetně návrhu služeb požadovaných Odborem
oprav.

Servisní provozy na darkovském ústředním závodě.

č. 46. „Z lazecké jednatřicítky jsme
přesunuli servis pro razicí techniku včetně uzlů, řezných orgánů pro
razicí a dobývací kombajny a opravy chladičů pro nakladače na darkovskou čtyřiaosmdesátku,“ upřesňuje vedoucí projekce a technologie.
S opravami hydraulických válců se
pokračuje v mechanické dílně č. 96
též na Darkově ÚZ. Jen opravy multiplikátorů a brzdných vozíků převádějí na ČSM Sever do mechanické dílny
č. 18.
Na pomocném darkovském závodě končí v únoru práce na repasování hajcmanů. Rovnání TH výztuží se nyní dělá přímo v dole a výroba TH stropnic je převedena na mechanickou dílnu č. 96 na Darkov ÚZ.
„Kolegy specializující se na TH a TP
dopravníky jsme přesunuli z lokality
ČSA na darkovskou a stonavskou ša-

Mechanická dílna specializovaná na opravy sekcí.

Odbor oprav zůstává na Darkově v pronajatých objektech.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Centrum servisních služeb
OKD je v rámci reorganizace firmy
rozděleno od 1. března na Odbor řízení povrchů (vedený Jiřím Zahrádkou)
a Odbor oprav (vedený Milanem
Budou). Samotné servisní práce nadále pokračují na severní lokalitě stonavské šachty a také ústředním darkovském závodě.
„Během reorganizace se stále prováděly opravy důlních strojů ve všech mechanických i elektro
dílnách Odboru oprav na lokalitách
Lazy, ČSA, Darkov ÚZ a PZ a ČSM
Sever. Bylo zapotřebí rozhodnout,
které lokality opustíme, a kam umístíme opravy technologií, abychom
neomezili sortiment servisovaných
strojů a zařízení potřebných pro
hornickou činnost,“ říká František
Parák, vedoucí projekce a technologie OKD.
Po zvážení všech pro a proti se rozhodlo: Opustíme prostory na lokalitě
Lazy (kde byla důlní činnost ukončena již 31. října 2019) i lokalitách ČSA
a pomocném závodě Darkov (které jsou v útlumu od 28. února 2021).
„Vše se samozřejmě pečlivě plánovalo, včetně harmonogramů pro stěhování, co, kde, kam a v jakém časovém
sledu přemístíme na ústřední závod
Darkov či na ČSM Sever,“ pokračuje Parák.
Lazy přecházejí z majetku OKD
kompletně pod státní podnik
DIAMO od 1. listopadu 2020 a zdejší mechanické dílny č. 27 na renovace
mechanizovaných výztuží DBT nacházejí zázemí na Darkově ÚZ v mechanické dílně č 99. Opraváři sekcí
typu Fazos přesouvají svou činnost
na ČSM-Sever do mechanické dílny
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Extraliga nejlepších rubáňových
a přípravářských kolektivů
DUBEN 2021

FOTO: Radek Lukša

Rubání – kombajny

Technologie dále využitelné v OKD se přestěhovaly.

Vysoký komplex po útlumu ČSA
dosloužil, větší část zůstala v dole
Horníci z OKD tady odváděli
práci i po ukončení těžby,
zlikvidovali dokokopané
poruby a vystěhovali
využitelné technologie
KARVINÁ – V práci v podzemí po předání

šachet ČSA a Darkov na s. p. DIAMO,
pokračovali kromě tamních zaměstnanců stále i chlapi ze společnosti
OKD. A to při likvidačních a výklizových
operacích, kdy také pro další nasazení v revíru demontovali a na povrch

vyváželi využitelné technologie.
„Jednalo se o pracovníky dodavatelské firmy Bastav CZ s vedoucím provozu
Petrem Krčmářem, vedoucím úseku
Petrem Sklepkem a hlavním předákem
Ĺuboslavem Strihanem. Jejich činnost
tam skončila 15. dubna a vrátili se
nazpět na Důl ČSM,“ vysvětlil hlavní
mechanik OKD Antonín Míra.
Z dokopaného porubu 22 4054
vybaveného velkým dobývacím komplexem POP 2020 v oblasti ohradníku
jámy Doubrava DOIII stěhovali sběrný
dopravník PZF 11 a linku pásového

denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Valíček(401204/1)

Kubanek

68249

2374

630.4

43,194

3,27

SL 300, DBT 1300/3100

3.

Turoň(463304/)

Miarka

16526

1469

602.5

19,324

4,53

SL 300, FAZOS 15/31

kombajn, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

1.

Kubeš(236501/)

vedoucí úseku těžba (t)

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

Pamánek, Ing.

1535

42606

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

820.7

36,573

kombajn, výztuž

4,65

GH9-38VE, DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(292247/)

Zguda, Mgr.

150,00

5,77

130,96

30,36

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

ALPEX_Pasik(463240/1P)

Bajaczyk, Ing.

125,00

5,21

118,23

27,41

AM-50/132 D06

3.

Pavlík(463240/1)

Firla

125,00

5,21

118,23

24,24

AM-50/132 C04

4.

Fajman(463220/2)

Firla

121,00

5,04

127,05

21,05

AM-50/132 C03

5.

Kadlec(236522/)

Čáp

115,00

6,05

137,39

38,46

MR 340X-Ex SANDVIK D01

6.

ALPEX_Michoń(292299/, 292227/2)

Palej

98,00

4,08

91,08

21,49

MR 340X-Ex SANDVIK K04

7.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

96,00

4,17

105,18

24,43

MR 340X-Ex SANDVIK C04

9.

Lichý(362260/)

Gajdzica

59,00

2,68

65,97

15,67

MR 340X-Ex SANDVIK C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(463266/)

Firla

51,00

2,68

80,53

11,64

VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P22

LEDEN–DUBEN 2021

Rubání – kombajny

V podzemí šachty ČSA po útlumu.

Záchranáři budují uzavírací hráze.

odtěžení DP 1200/1. Sekce i kombajn,
ty v dole zůstaly. Co se týče středního komplexu ve zlikvidované stěně
11 3432 v oblasti přezdívané kvůli
své vzdálenosti Austrálie, byl odvezen
do OKD sběrný dopravník PZF 11 F,
pásy DP 1200/1, veškeré elektrozařízení porubu včetně ovládání sekcí
mechanizovaných výztuží, upotřebitelné
díly stěnového dopravníku PF 6/1042
a dobývací kombajn SL 300.
„Technický výkliz využitelných důlních
strojů je dokončen a probíhá takzvaný
ekologický výkliz, aby v podzemí nezůstaly žádné škodlivé látky, které by tam
mohly způsobit případnou ekologickou
havárii, například olejové náplně z převodovek,“ upřesnil závodní dolu Darkov
a ČSA Milan Andrýsek.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Valíček

Kubanek

202627

1958

514.2

38,013

2,66

2.

Turoň

Miarka

137999

1653

695.4

24,835

3,43

3.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

4.

ALPEX_Zelek

Ulman

104063

2211

577.2

56,149

3,01

5.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

6.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

148354

1316

701.8

30,684

3,99

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

627,00

5,55

124,79

29,20

2.

Noworyta

Gajdzica

559,00

5,27

133,49

28,57

3.

Kadlec

Čáp

491,00

5,92

134,60

33,25

4.

ALPEX_Michoń

Palej

479,00

4,28

94,70

22,51

5.

Lichý

Gajdzica

477,00

4,63

110,47

30,29

6.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

385,00

4,05

96,65

21,35

7.

Pavlík

Firla

327,00

4,09

86,03

20,03

8.

Fajman

Firla

228,00

4,96

124,68

20,56

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

Přípravy – klasické technologie

Oblast zlikvidované stěny 22 4054.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž

Firla

211,00

2,74

73,75

13,24

2.

Fajman

Firla

197,00

4,69

92,90

23,36

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Čím je větší horko - tím je důležitější pitný režim! OKD je průkopníkem kontrol
na alkohol i v době koronaviru
– Ačkoliv tomu stávající počasí
STONAVA

STONAVA – Zavedení hygienických
opatření proti koronavirové nákaze nepřerušilo v OKD pravidelné preventivní
kontroly zaměstnanců na alkohol i jiné
návykové látky. Z konzultací s jinými
podniky v regionu dokonce vyplynulo, že
se těžaři v roce 2020 stali průkopníky
v dané oblasti dodržování bezpečnostních předpisů mezi firmami.
„V návaznosti na omezení v souvislosti s výskytem covid-19 se samozřejmě počty kontrol snížily na minimum.
Začali jsme však hned pracovat
na způsobu, jakým by se daly provádět
i nadále – protože, jak se ukazuje, je to
stále zapotřebí,“ vysvětloval vedoucí
odboru ochrany a kontroly Jan Jurásek.
Od března 2020 do března 2021 tak
bylo v revíru provedeno 11 343 testů,
přičemž pod vlivem alkoholu bylo
zjištěno šestnáct pracovníků Nejvyšší
zjištěnou hodnotou se stalo 3,31
promile na jedné z vrátnic na stonavské
šachtě. S pracovníkem byl ukončen
pracovní poměr.
Odbor řízení bezpečnosti a ochrany
a kontroly v OKD spolu s Krajskou
hygienickou stanicí Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě vypracoval
minulý rok metodický pokyn „pro provádění orientačního vyšetření na zjištění
alkoholu za účelem jednotného postupu
pro minimalizace šíření viru SARS CoV-2

FOTO: Radek Lukša

příliš neodpovídá, pohled do kalendáře
svědčí o tom, že teplé období je za dveřmi.
Společnost OKD proto s předstihem vypracovává bezpečnostní poučení na květen právě v souvislosti s prací ve zhoršených mikroklimatických podmínkách.
Které samozřejmě nemusí panovat jen
pod zemí.
„Čím je větší horko – tím je důležitější pitný režim!“ přibližuje heslo pro tento měsíc vedoucí odboru řízení BOZP
Luboš Dúbravka. Poukazuje na rizika
odvodnění (dehydratace), přehřátí organismu a v extrémních případech i srdeční či mozkové příhody, a to zejména v létě
K hlavním zásadám pro práce v náročném mikroklimatu patří: Pamatovat
na skutečnost, že velký vliv na pohodu a výkon na šichtě má životospráva
předchozího dne. Připravit se předem
na náročnou směnu zavodněním organismu (vypitím co nejvíce vhodných tekutin ještě před sfáráním či zahájením
činnosti). Pít tekutiny během pracovní
doby průběžně, nikoliv naráz, a mít jich
dostatek.
„Zvláštní pozornost věnujme kolegům po přerušení pracovní docházky.
Nenecháme je dělat samostatně a pokud
možno jim přizpůsobíme pracovní prostředí a úkoly,“ připomíná vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Ani zkušený horník
s léty praxe se podle něj nemá stydět svěřovat se chlapům z party v případě zdravotních obtíží – nestojí za to hrát si na hrdiny – a včas taky požádat, pokud potřebuje pomoc. Totéž platí opačně, spolupracovníkovi může být zle, avšak nechce
o tom mluvit, je třeba si ho všímat.
„Cesty na pracoviště a nazpět zajišťujme v maximální míře pomocí strojní dopravy. Pěšky to řešme tak, abychom šli co
nejdéle do lepšího – do úvodních větrů –
a zkrátili dobu chůze ve výdušných větrech. I kdyby měla být trasa delší, bude

Pěšky co nejdéle do lepšího – do úvodních větrů.

První pomoc
Přemístíme postiženého z horka, případně odstraníme horký oděv. V případě zvýšené tělesné teploty zajistíme aktivní ochlazování postiženého například ventilátorem, chladnou sprchou, studenými obklady (na hlavu, přední plochu krku,
krajinu srdeční, jaterní a třísla), ofoukávání stlačeným vzduchem. Ochlazení musí
být pozvolné (do snížení teploty na 38° C), zde pozor na druhotné podchlazení!
Musíme zajistit podání dostatečného množství tekutin postiženému, nejlépe
s obsahem minerálů. V případě těžkého stavu muže dojít k zástavě životně důležitých funkcí, kolegové musí urychleně zahájit základní neodkladnou resuscitaci
a volat na inspekční službu.
bezpečnější,“ poznamenává Dúbravka.
Kapitolou samou o sobě jsou mikroklimaticky náročné úseky v dole (vrchní
úvratě porubů, výdušné chodby a dlouhá
separátní díla v takovémto prostředí by
neměli zůstávat zaměstnanci pokud možno sami. A když už, tak s neustálým spojením s kolegy: Vizuálním, světelném, telefonickém či jinými signály.
„Neposílejme samostatně na dlouhé
výdušné chodby například porubů ani
řidiče lokomotivy, elektrikáře nebo jiné
zaměstnance neznalé, tohoto prostředí. Rizikové pro přehřátí organismu jsou
i dlouhé trasy při předfárání, zejména
ve svážných s výdušnými větry. Fárající
dvojice se nesmí v žádném případě rozdělit,“ upozorňuje vedoucí odboru říze-

ní bezpečnosti. Za stěžejní považuje seznámení s režimem práce a odpočinku
na pracovišti, potřebu dodržovat stanovené přestávky i starost o bezvadné větrání (uzavření regulačních objektů, těsnost
přepážek, plent, i těsné separátní lutnové
tahy, čisté odlučovače prachu, dochlazovače …).
„Nefunkční nebo neúčinná klimatizace výrazně může snížit výkonnost až
o padesát procent. Nečerpaná voda výrazně zvyšuje vlhkost a mikroklimatické podmínky na pracovišti,“ uvádí
Dúbravka. Řádné větrání a dodržování
pitného režimu platí i pro povrchová pracoviště. Při nevolnosti spolupracovníka,
jak dodává, se zastavuje práce a zajišťuje
postiženému první pomoc.

způsobující onemocnění covid-19“.
V prvním bodě bylo nařízeno před samotným namátkovým testem provádět
u zaměstnance bezkontaktní měření
tělesné teploty, to je dnes prováděno
automaticky termo kamerami na vstupních vrátnicích.
Kvůli hygienickému provádění zkoušek na alkohol a na návykové látky dále
vznikly u vrátnic všech lokalit vyhrazená a oddělená místa (dřevotřískové
budky), ve kterých zaměstnanci pod
dohledem bezpečnostní služby dýchají
do testerů. „Osoby určené k provádění
namátkových orientačních vyšetření
jsou vybaveni rouškami nebo respirátory, ochrannými rukavicemi a obličejovými štíty. Po každém vyšetření prostor
dezinfikují,“ upřesnil Jurásek.
Na ostatních aspektech těchto kontrol stanovených Směrnicí č. 56/2018
představenstva OKD, a.s. ve věci
„Provádění kontrol na dodržování zákazu vstupu osob pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek,
zákazu jejich požívání a zákazu jejich
donášky do objektů a na pracoviště“ se
nezměnilo nic. Včetně postihů v pozitivních případech a pohlížení na toho, kdo
test odmítne, také jako na pozitivního.
„O odmítnutí sepíše oprávněný nadřízený patřičný záznam,“ doplnil vedoucí
odboru ochrany a kontroly.

1. základem je čistá pramenitá voda
a nízce a středně mineralizované
minerální vody (ty rozproudí krevní
oběh, který má na boj s únavou velký
vliv),
2. z vykněte si začínat den sklenkou pramenité vody (cca 0,3 l), na začátku
dne byste měli vypít alespoň ¼ litru
teplého nápoje k snídani a k tomu
nejlépe skleničku džusu,
3. doplňujte tekutiny průběžně,
nečekejte na pocit žízně – počáteční známku dehydratace – pítt je
třeba pravidelně a vědomě během
dne, nejlépe po menších doušcích

(jednorázové vypití velkého množství
vody, může zatěžovat ledviny),
4. signálem nedostatku vody je například sucho v ústech, tmavá moč, ale
i pocit neklidu, zhoršené soustředění
a nervozita,
5. bilance tekutin (výdej a příjem) by
měla být vyrovnaná, podle výdeje
regulujeme příjem,
6. denně vypijte dva až tři litry tekutin,
v horku, při extrémních klimatických
podmínkách a při zvýšené zátěži by
se měl příjem zvýšit až na pět litrů,
7. ideální je pít čistou vodu, v mikroklimatických podmínkách iontové

nápoje, doporučeny jsou dále bylinkové a zelené čaje,
8. nápoj by neměl být moc chladný,
raději vlažný,
9. každý gram soli nebo cukru v potravě
navíc má za následek zadržování vody
v organismu (měli by se tedy omezit
příliš slané a příliš sladké potraviny
a nápoje),
10. s ilný černý čaj a černá káva nejsou pro
organismus zdrojem tekutin, naopak
vypitím kávy tělo tekutiny ztrácí (alkohol, káva, některé čaje a nápoje se
nezahrnují do pitného režimu, protože
organismus naopak odvodňují).

FOTO: Radek Lukša

Desatero správného pitného režimu

Testování na alkohol na ČSM-Jih.

Vysloužilý záchranář, třikrát u důlních neštěstí na Barboře
li nízkému (víkendovému) tlaku v potrubí požární vody. Padlo proto rozhodnutí oblast postiženého rubání
40 403 uzavřít výbuchuvzdornými
hrázemi. „Ale během stavby nastal

výbuch, létali jsme vzduchem, krátce
jsem i omdlel,“ popsal záchranář, vyváznuvše s popáleninami.
Šest jeho kolegů i ředitel šachty
Rudolf Staňa takové štěstí neměli, za-

Luboš Civín za aktivní kariéry v ZBZS ...

… a čtyřicet let od svého prvního zásahu.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Letos uplynulo půl století od chvíle, kdy Luboš Civín nastoupil do učení na Důl 1. Máj a zároveň
také čtyři desetiletí, kdy se po prvním
ze tří osobně prožitých mimořádných
událostí na závodě Barbora – obrazně řečeno – podruhé narodil. Na záchranářskou profesi ale nikdy nezanevřel, na zemřelé kamarády dodnes
vzpomíná.
„Nejprve jsem dělal důlního zámečníka, pak kombajnéra v rubání a v lednu jednaosmdesátého roku
jsem absolvoval kurz dobrovolného báňského záchranáře,“ popisoval současný hornický důchodce žijící na Jablunkovsku. Pochází ale
z Karlovarska a k práci na šachtě se
svého času upsal náborářům, načež
se na severu Moravy usídlil trvale.
Právě v neděli 31. května 1981 nastal
jeho první záchranářský zásah. „Vzal
jsem víkendové směny v rubání, na tu
druhou už jsem ale spěchal hned na záchranku, venku stály výjezdové autobusy z jiných šachet, bylo mi jasné, že
se něco děje,“ uvedl Civín. Fáral s prvosledovými četami do 40. sloje Prokop,
odkud byl hlášen otevřený oheň.
Snahy o likvidaci požáru se ukázaly jako neúspěšné, mimo jiné kvů-

hynuli – více v Horníku 4/2021. „Já
poležel měsíc na popáleninovém oddělení v Ostravě-Zábřehu a další čtyři měsíce se dával dokupy,“ pokračoval pamětník. Jenž už v únoru 1982

úspěšně prošel záchranářskou zdravotní prohlídkou a od dubna roku byl
členem stálého sboru ZBZS.
„Bylo to o pomoci druhým, ale asi
i o adrenalinu,“ vysvětloval své rozhodnutí Civín. Přežití prvního výbuchu přisuzoval štěstí a dobrému výcviku. Po srpnu 1985 a dalším výbuchu při likvidaci endogenního požáru
už hovořil o vlastním andělu strážném. Dole zůstali tři chlapi z jeho sedmičlenné čety mrtví. Dva další byli ze
sboru vyřazeni.
Civín se účastnil v říjnu 1990 jako
četař i zásahu po nejhorším důlním neštěstí v novodobé (po roce 1989) historii tuzemského hornictví. „A znovu sloj
Prokop, 5. kra,“ poznamenal s tím, že
šachta Barbora patřila k neblaze proslulým, co se týče značných exhalací
metanu i nebezpečí samovznícení uhlí
a rovněž vzniku důlních otřesů.
„Těch třicet kluků mělo vloni na podzim čtyřicáté výročí, tradiční pietní akt
se ale poprvé nemohl konat. Pamětní
deska na jejich počest je však hotova
a bude k vidění v památkově chráněné
části šachty,“ podotkl Civín. Ten v devadesátých letech dělal i mechanika
dýchací techniky a z havírny odcházel
jako vedoucí mechanik ZBZS.
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Stávající systém kontroly školení
v HR portálu je rozšířený o novou funkci
řádně proškoleni platným školením.
Na kontrolu tohoto stavu je dlouhodobě v HR portálu konkrétní report nazvaný Končící kvalifikace za období.
Tím lze v daném úseku jednoduše
ověřit, kterým zaměstnancům bude
v brzké době platnost školení končit
a zároveň je lze, přímo z tohoto reportu, přihlásit na vzdělávací akci, která platnost daného školení prodlouží
o další období.
Pro zpřehlednění výstupů z reportu Končící kvalifikace za období byla
v HR portálu dopracovaná rozšiřující
funkce. Příslušný vedoucí zaměstnanec tak může u svých podřízených –
a to na kartě zaměstnance, v záložce

STONAVA – HR portál je nezbytným
společníkem pro každého vedoucího
zaměstnance, který zodpovídá za to,
že jeho podřízení jsou na danou práci

Platné kvalifikace – označením „nepožadovat“ jednoduše určit, že daná
kvalifikace již není pro zaměstnance
dále potřebná, protože práci, pro kterou danou kvalifikaci potřeboval, již
tento člověk nevykonává.
Výhodou dále je, že při zadání funkce „nepožadovat“ u dané kvalifikace,
je možné rovněž určit datum, od kdy
je možné tuto kvalifikaci již nadále
nepožadovat. V tomto případě obecně platí, že je nejvhodnější nepožadování kvalifikace časově určit na první
den následující po ukončení platnosti
kvalifikace.
Situací, ve kterých označení, že
daná kvalifikace již nebyla dále po-

Tvrdá ruka strojníka s citem pro štětec
Malíř ze šachty se
za umělce sice sám
nepovažuje, ale
vystavuje i v galerii

FOTO: archiv

další přiznávají, že tomu vlastně nerozumí, ale jsou i takoví, co už mají obrazy Julia „Julka“ Majerčáka doma.
Strojník těžního zařízení na hlavní
jámě Dolu ČSM-Sever je totiž i malíř.
Byť se sám za umělce nepovažuje.
„Jednou jsem v Karviné v obchodě viděl drahý abstrakt. Zdálo se mi,
že je to na takový obraz moc peněz.
Tak jsem zkusil malovat sám,“ popisuje Majerčák začátek své amatérské
malířské dráhy. Co se profesní kariéry týče, na šachtě pracuje čtyřicet let.
Nejprve jako hlubič jam pod VOKD
a hlavní předák, poté na teplárně ČSM
a nyní už dvě dekády vozí mužstvo
a materiál na severské vtažné jámě.
„Jak mám múzu, maluji,“ pokračuje strojník, který s sebou běžně nosívá pastelky a papír na zachycení pr-

Proměna území po těžbě?
Velký závazek, ale i výzva!
Kraj představil svou vizi:
Posílit ekonomiku, přilákat
investory, vrátit krajinu
lidem a využívat při tom
inovativní a ekologické
způsoby

HAVÍŘOV – Někteří kolegové se smějí,

Strojník ze stonavské šachty...
votních nápadů. Ty dále rozpracovává ve své havířovské garsonce, která
je také jeho ateliérem. Plným hotových i rozpracovaných děl různých
rozměrů, nejvíce abstraktních obrazů
a koláží, které dokáže dělat i špachtlí.
„Někdy tvořím tři obrazy naráz.
V noci klidně do tří hodin ráno, mám

… a jeho abstraktní malování.

v robotě kolotoč, takže jsem zvyklý,“ tvrdí malíř ze šachty, jehož si všímají i v seriózním uměleckém světě – má za sebou výstavy v galeriích.
Například v domovském Havířově,
na kterou svého času dochází i jeho
vedoucí z provozu dopravy Vladimír
Polášek.
Majerčákovy obrazy jsou na poliklinice v Karviné i v jeho rodných
Straňavách – v kulturním domě, škole,
na farním úřadě i u tamního starosty.
Malování baví Majerčáka asi patnáct let, v průběhu doby k tomu přidává i restaurování rámů na své výtvory.
„Našel jsem i něco vyhozeného a dal
tomu novou podobu,“ nechává se slyšet. Inspiraci nachází také na chatě
na Slovensku. Mimochodem, když neobsluhuje těžní stroj a netvoří, trénuje
judo. Pod hlavičkou oddílu MSK Judo
Karviná má za sebou úspěšné turnaje
ve své váhové kategorii.

tedy obnovovat kvalifikace z období, kdy ještě vykonával funkci
předáka.
Jakmile dojde na kartě zaměstnance v záložce Platné kvalifikace k označení u dané kvalifikace „nepožadovat“, projeví se tato skutečnost zpětně
v reportu Končící kvalifikace za období. Zde pak lze jednoduše zvolit variantu reportu s, anebo bez již nepožadovaných kvalifikací.
Pro rychlejší seznámení s touto novou funkcí bylo připraveno krátké instruktážní video, pomocí kterého si
vedoucí zaměstnanci novinku jednoduše osvojí. Video je k dispozici na intranetu OKD.

žadovaná, může nastat mnoho.
Nejčastěji je to v případě, kdy lidé působili v minulosti na určité pozici, časem se vypracovali a nyní vykonávají
jinou, kvalifikovanější práci. Může se
jednat například o periodické školení „Požární hlídač pásových dopravníků“, které již daný zaměstnanec nepotřebuje obnovovat, jelikož absolvoval kvalifikační kurz „Speciální práce
v hornictví“ a byl mu přiznán 6. tarifní stupeň Horník.
Dalším případem může být přímo změna pracovní pozice, kdy například zaměstnanec pracující jako
předák v rubání nebo přípravách
dělá nyní střelmistra. Nepotřebuje

FOTO: Radek Lukša a Moravskoslezský kraj

Vedoucí pracovníci
tak mají nyní možnost
u svých podřízených
zaměstnanců rychle
a jednoduše zjistit
aktuálnost školení
potřebných pro výkon
jejich práce

OSTRAVA, PRAHA – Spolupráce při trans-

Podpis memoranda o spolupráci v Praze.

Sviadnov – tady je to jasné, památka
zůstane.

Kraj už dříve představil koncepci
pohornické krajiny POHO 2030 zabývající se přetvářením území po těžbě.
„Musíme tyto lokality zatraktivnit,
posílit ekonomiku regionu, přivést
sem nové investory, ale rovněž vrátit
krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen
za prací, ale i za odpočinkem a také
třeba poznáváním hornické historie či
zábavou. Moravskoslezský kraj chce
přitom klást důraz na inovativní a zelené
technologie,“ vysvětloval hejtman.
Ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček poznamenal, že Moravskoslezský
kraj je jedním ze tří původně uhelných
regionů stojících před zásadní výzvou.
„Útlum těžkého průmyslu a vyrovnávání
se s jeho dopady na ekonomiku a životní
prostředí řeší i Ústecko a Karlovarsko.
Vláda ĆR je připravena tyto regiony v jejich
transformaci podpořit a vítá proaktivní
přístup Moravskoslezského kraje, protože
má jasnou konkrétní vizi a intenzivně se
připravuje na čerpání evropských zdrojů
i státních peněz, které jsou pro uhelné
regiony připraveny v rámci programu
RE:START,“ prohlásil Havlíček. Zdůraznil
závazek ministerstva pomoci proměnit
Karvinsko i celý kraj k lepšímu, což bude
podle něj velice složitý proces.

formaci území po ukončení těžby uhlí. To
bylo obsahem memoranda podepsaného v Praze zástupci Moravskoslezského
kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, státního podniku DIAMO a regionální společnosti Moravskoslezské
Investice a Development.
„Následovat budou sanačně-likvidační práce, zpracování master plánů,
které určí možnosti využití areálů šachet
a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z operačního programu
Spravedlivá transformace,“ přiblížila
Nikola Birklenová, mluvčí kraje. Ten
chce k proměně území dotčeného hornickou činností přistupovat komplexně
a koordinovaně. Včetně zajišťování
finančních prostředků a hledání potencionálních investorů.

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice
Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady
s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy
(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
lev
pu a sle
u
k
á
– Drenážní systémy, geotextilie
n
ate
ost
– Chráničky pro vedení kabelů
Možn aloodběr 6.30 - 15.00
m
– Odvodňovací žlaby
i pro -duben po - p6á.30 - 16.00
d
á
– Ostatní doplňky z plastů, folie,
listopa -říjen po - p 0 - 11.00
jeme
So 7.0
květen
mříže, lapače (gajgry), nádrže,
oskytu
p
m
ů
l
ate
žumpy aj.
odběr
Velko tevní slevy!
– Gabionové sítě
ožs
mn

P/PA-038

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz

PANORAMA
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Nadace OKD letos rozdala
trojnásobný počet ocenění

KARVINÁ – Znemožnění uspořádat loňský ročník kvůli koronaviru a více poukázat v dnešní době na činnost neziskového sektoru. To byly dva důvody, které vedly Nadaci OKD k přidání
dvou odměňovaných v každé z kategorií svých cen. Místo jednoho nejlepšího tak její správní rada vyhlašovala za rok 2020 hned tři!
„Každý rok se díváme, jak lidi z neziskových organizací tvrdě pracují na svých projektech. Za svou aktivitu nečekají potlesk ani slávu…ale
my víme, že nic nepotěší více, než
když si někdo všimne toho, co děláte
a jak dobře to děláte,“ sdělila nadační ředitelka Karolína Preisingerová.
Vybírání „nej“ projektů, jak upozornila, má pro NOKD hluboký význam
a je velmi důležité.
Předávání ocenění sice i na jaře nedovolila platná hygienická opatření,
nicméně nadační tým zvolil alespoň
alternativu osobních schůzek s vítězi
v Karviné. „Ocenění měli velkou radost, s každým jsme si hezky popovídali, lépe jsme poznali nové organizace, byla to velice příjemná setkání,“ vyhodnotila projektová manažerka Silvie Balčíková. S tím, že Srdcaře
vybrali tři, Projekty roku také tři
a Inovativní projekty hned čtyři (zasloužily si to ty, které se společně
umístily jako třetí v pořadí).
„Nezískali jen samotné ceny, ale
i finanční dary, které využijí ve prospěch svých organizací a budou díky
ním dál šířit radost. Třítisícové, pětitisícové a desetitisícové příspěvky
od Nadace OKD smí výherci uplatnit
tradičně v rámci zjednodušené žádosti, na jakékoli pomůcky, akce, odměny pro děti a podobně,“ vzkázali z nadačního týmu.

Srdcař roku podruhé,
Milan Žabčík
Těžařská nadace nestanovila, že kdo
už jednou její ocenění získal, nemá
nárok znovu. Proto Milana Žabčíka
vyhlásila Srdcařem pro rok 2020 stejně jako v roce 2013; zhodnotila tak
jeho zásluhy ve Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Frýdek.
„Jsem u nich od pěti let, takže už
čtyřiatřicátým rokem,“ popsal Žabčík
svou hasičskou dráhu v domovském
městě. Tato profese se mu stala i po-

Soutěž hasičů ve Frýdku-Místku.
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Správní rada
vyhodnotila dobrovolné
hasiče, pěvecký sbor,
sdružení pěstounů,
aktivity pro všechny
generace, pomoc
autistům i několik
sportovních oddílů

Nadační ředitelka a Srdcař roku.
voláním, nastoupil totiž jako profesionál na Hlavní báňskou záchrannou stanici Ostrava, kde je vedoucím
oddělení požární techniky. Jeho spolupráce s Nadací OKD začala v roce
2012, od té doby nepromarnil jedinou
příležitost, aby pomohl SDH Frýdek
minigrantovou podporou.
Srdcovky využili dobrovolní hasiči na obnovu tradiční soutěže v požárním sportu Velká cena FrýdkuMístku. Ve které se bojuje o Pohár
NOKD. „Vloni jsme z veřejně známých důvodů museli její pořádání odložit. Letos ji v kalendáři máme a počítáme s ní na první červencovou sobotu,“ informoval Žabčík, jenž se stal
Srdcařem roku podruhé, jako zatím
jediný v historii tohoto nadačního
programu určenému zaměstnancům
dobrovolně a bezplatně se angažujícím ve svém volném čase v neziskové sféře.
Žabčík prozradil, že v SDH Frýdek
je členem jednotky požární ochrany
(hasičem i velitelem výjezdu), dále se
aktivně zapojuje jako trenér do přípravy družstev mužů, žen, dorostů či
dětí v požárním sportu, sám závodí
a spolupodílí se na organizaci soutěží i dalších akcí nejen pro hasiče (Den
dětí, Prázdniny ve městě, Mikulášská
nadílka). „Letošní vyhlášení mne zaskočilo, chtěl jsem, aby to správní
rada ještě zvážila, ale nadace byla rozhodnutá,“ doplnil k ocenění Žabčík.
Druhé místo v srdcovkové kategorii připadlo také dobrovolnému hasiči, a to Romanu Rašovi z Horní
Suché. Do zdejšího SDH přišel v roce
2001, aktuálně zastává post člena výboru, vede mládežníky, má za sebou
dráhu rozhodčího na požárních soutěžích. Se sestrou, která je rovněž
členkou, založili novou základnu pro
trénování dětí a mládeže. A to včetně těch ze sociálně znevýhodněných
rodin. Raš se stal srdcovkovým patronem jako pracovník odboru oprav
na Dole ČSM.
Třetí příčku obsadila Marie
Moravcová z Gren Gas DPB Paskov

angažující se ve florbalovém oddíle Paskov Saurians. „Aktivní patronka, která řeší projekt od začátku až
po jeho samotnou realizaci. V organizaci působí jako dobrovolnice šestnáct let a jako koordinátorka klubu
řeší veškeré administrativní záležitosti včetně propagace, organizuje
soutěže klubu, soustředění, turnaje
v tuzemsku a zahraničí, plesy, akce
pro děti a rodiče, příměstské kempy klubu, zároveň je také trenérkou
dětí,“ zdůvodnili ocenění z nadačního týmu.

Projekt roku – 1. místo
pro Permoník
Příprava a realizace výchovných koncertů pro žáky ZŠ okresu Karviná. To
byl projekt, který v programu Pro region zaujal nadační správní radu nejvíce ze všech. Spočíval v nacvičení
a pak živém předvádění tradičních
„pásem“ pro školáky. „Přičemž se
musela zohledňovat i potřeba výběru takové atraktivní formy, aby současné děti zaujala,“ uvedla projektová manažerka Silvie Balčíková k oceněnému záměru pěveckého sdružení
Permoník.
Karvinské sborové studio do projektu zapojilo všech svých pět oddělení, nácviky probíhaly na letních soustředěních. Úspěšné koncerty každopádně motivovaly malé zpěváky
k pokračování v této – časově dosti
náročné – aktivitě. Přivedly do řad
Permoníku i nové zájemce o sborový
zpěv.
8. ročník ADAMova tábora pro
děti s autismem skončil na druhém
místě. Projekt uskutečnila neziskov-

ka ADAM – autistické děti a my, se
kterou Nadace OKD také spolupracuje dlouhou dobu, jak připomenula
Balčíková.
„Pro autistické děti je účast na táboře vyústěním jejich celoročního snažení, těší se na nové zážitky, ale i na kamarády. Mají možnost utužovat své
přátelské vazby, společně prožívat zážitky, což vede k posilování jejich sebedůvěry a sebeúcty. Zásadní je, že
děti s autismem svou účastí na táboře rozvíjí své sociální a emoční dovednosti,“ komentovala přínos projektová manažerka s tím, že akce byla pro
padesát malých autistů. Ty navíc doprovázeli jejich „zdraví“ sourozenci.
Fedrování s folklorem – tradiční
akce ctící hornické tradice a lidovou
hudební kulturu – bylo třetím nejúspěšnějším projektem v programu
Pro region. Stála za ní pořadatelská
obec Horní Suchá – která se rozhodla, že výhru v Cenách Nadace OKD
věnuje Spolku svaté Barbory!
Hlavní myšlenkou „Fedrování“
se stalo spojit místní obyčeje se zvyky z oblastí, ze kterých přicházeli, zejména kvůli práci na šachtách,
do zdejšího hornického regionu noví
obyvatelé. „Písně a tance v programu se střídají se scénkami ze života
havířů. Účinkující i diváci mají často
hornické uniformy. Atmosféru dále
umocňuje nástup krojovaných horníků s dechovým orchestrem a historickými prapory za společného zpěvu hornické hymny,“ popsala ředitelka NOKD Karolína Preisingerová.
Zohlednila i důležitou úlohu spolupráce s družebními městy v Polsku
a na Slovensku i folklórních souborů
z Bulharska a Maďarska.

Mezi inovacemi zazářili
pěstouni
Vítězství v kategorii Inovativní projekt přiřkla nadační správní rada
Sdružení Pěstounu ELIA za terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi v dočasné péči.
Pod hlavičkou této neziskovky se
ho zúčastnilo patnáct dětí z pěstounských rodin ve věku od šesti do patnácti let. „Pomáhal se jim vyrovnávat
s jejich prožitými traumaty,“ přiblížila ředitelka NOKD Preisingerová.
Kromě bohatého programu plného
zážitků a nezapomenutelných chvil
byl vyhrazen čas na setkání s psycholožkou a terapeutkou, jež měly sku-

pinové i individuální sezení s dětmi.
Také hry a plnění úkolů na terapeutickém pobytu byly zaměřeny na rozvíjení sebepoznání, schopnosti spolupráce a komunikace v kolektivu.
Volnočasové aktivity propojující
světy nejstarších a nejmladších generací v obci Doubrava se dočkaly druhého místa mezi Inovativními projekty. „Hry s babičkou, s dědečkem“ zrealizovala zdejší mateřská škola. Dala
všem generacím příležitost ke společnému setkávání, tvoření, ale i čtení pohádek a hraní. Malí i velcí vyrazili na výlet. „Tímto vytváří mateřská škola prostor ke spolupráci dětí,
pedagogů, seniorů, rodičů dětí, žáků
školy a vůbec občanů Doubravy,“
uvedla Preisingerová.

Inovace měli „nej“ pěstouni ELIA.
Do hornické obce Doubrava putovala dále první ze dvou třetích cen
v inovativní kategorii. A to pro Baník
OKD, jenž v posledních dvou letech
dokázal s nadačním příspěvkem svépomocí instalovat systém zavlažování hřiště dešťovou vodou. „ V minulosti byli v kritických měsících sucha
nuceni hřiště kropit pitnou vodou,
což bylo v rozporu jak s finančními
zájmy, tak s těmi obecnými, nebo žádali o pomoc sbor dobrovolných hasičů,“ podotkla Preisingerová.
Do sportovní oblasti mířilo i poslední inovativní ocenění, které si zasloužil 1. SFK Havířov za projekt Florbal
na sídlišti mezi domy. Díky nadační podpoře pořídil plastový demontovatelný povrch pro venkovní použití na betonových hřištích na panelákových sídlištích pro hru pod otevřeným nebem pro děti všech věkových
kategorií. „Snaha odtrhnout dosud
nesportující děti od počítačů a oživit
sportování dětí u obytných domů, tak
jak tomu bývalo v minulosti. Přidanou
hodnotou bylo uspořádání ukázkového turnaje a zapojení široké veřejnosti, kde si mohli všichni vyzkoušet tento
sport,“ chválila nadační ředitelka.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME

Mladí zpěváci oslovují vrstevníky.

Zástupci karvinského Permoníku.

Dne 29. 5. 2021
s lítostí v srdci
vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil pan
Zdenek Gurecký
z Karviné.
Vzpomeňte si někdy, přátelé a moji
milí, ruku stisk Vám již jsem nemohl
dát, srdce mi ztichlo, odešly síly, byl
jsem mezi Vámi tak rád.
S láskou vzpomínáme družka Vlasta
s rodinou.
Dne 5. 6. 2021
s láskou vzpomeneme
na 33. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdenek Fabuš
z Karviné.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi
pomoci, potěšit i rozesmát. Jak z očí
Ti zářila radost a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.
S láskou vzpomínají manželka Vlasta,
dcery Vlasta a Zdenka.
Kdo lásku a dobro
rozdával,
ten neodešel a žije
v našich srdcích dál.
Dne 31. 5. 2021
vzpomeneme 6. výročí
úmrtí pana Milana
Koziela z Orlové Poruby, bývalého
zaměstnance Dolu Darkov.
Dne 12. 6. 2021 připomeneme jeho
nedožité 73. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, syn Milan a dcera Monika
s rodinami.
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