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Rekordní
čelbové postupy

V prvním měsíci vyrazili u Marcola
218 metrů, u Lichého 204 metrů.
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Finále
rubáňových z ČSA

Dąbek dokopává v takzvané „Austrálii“,
Nachtnebl v Doubravském ohradníku.

Třikrát
desatero BOZP

Největší rizika v revíru – chůze,
pád horniny a manipulace s břemeny.

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: Buď ostražitý a předvídavý!

Vyvezeno poslední uhlí z Dolu Darkov
Ředitel provozu i předsedkyně představenstva těžební společnosti zdůraznili, že stěžejní podíl na výsledcích měli lidé, všem
současným i bývalým zaměstnancům poděkovali
DARKOV – Na pokyn závodního Milana

Jáma Gabriela v roce 1856.

nancům, od horníků přes úpraváře až
po koupeláře.
Darkovská lokalita, jak navázal závodní Andrýsek, se začala budovat
před devětatřiceti lety. Budoucí skupinový velkodůl dostal do vínku i úpravnu s projektovanou kapacitou 7,3 milionu tun surového uhlí ročně. „Avšak
přírodní podmínky na Karvinsku neumožnily vydávat uhlí na povrch snadno. Fedrunk si vyžádal mnoho životů,“ podotkl. Přítomní uctili alespoň
památku obětí největších neštěstí:
Výbuchu dynamitu v důlním skladišti
trhavin na jámě Hohenegger s dvaapadesáti mrtvými z roku 1895, endogenního požáru na jámě Gabriela se dvěma výbuchy metanu a patnácti mrtvými z roku 1924 a výbuch metanu právě
na lokalitě Darkov ve 40. sloji v 50. kře
se třiceti mrtvými z roku 1990.
Byť bude Darkov časem zlikvidován a připomínat ho budou jen metanové komínky v místech jam na betonových ohlubňových povalech, regionu zůstanou i pozitivní vzpomínky
na zdejší hornictví. „Například v podobě Karvinského moře, které vzniklo
v důsledku poklesu povrchu po intenzivním darkovském fedrunku v oblasti 5. kry. Dnes slouží k rekreaci,“ uvedl závodní dolu. Ředitel provozu na závěr vyzval účastníky symbolického
aktu vyvezeného posledního vozíku,
ať vzdají končící šachtě hold: „Darkovu
třikrát Zdař Bůh!“
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Andrýska spustili narážeči vedení
Petrem Nesitem na vtažné jámě Mír 5
klec na desáté patro. Tam hlavní předák rubáňového kolektivu Ladislav
Valíček spolu se zástupcem vedoucího
těžebního úseku Rostislavem Riedlem
naložili do etáže vozík s uhlím z bloku
240 401 se symbolem obrácených kladívek. Vyvezli ho a tím v úterý 23. února skončila těžba Dolu Darkov.
„Důl Darkov vznikal postupně a navazoval na dobývání na sousedních
mnohem starších lokalitách,“ konstatoval ředitel provozu OKD David Hájek
patřící svým způsobem k pamětníkům
toho, co se časem stalo skupinovým
Dolem Darkov. Začínal totiž na šachtě Barbora, kde poznával také havíře z jámy Hohenegger, dále vypomáhal
na šachtě Gabriela, až nakonec přešel
na samotný Darkov, k němuž byla později připojena rovněž šachta 9. květen.
„Chlop je dobrý, lepší, nejlepší
a z Darkova,“ komentoval Hájek čtyři
stupně výkonnosti, jež si zavedli právě
horníci na utlumované šachtě. Darkov,
jak upozornil, nebyl pouze o rubáních,
ražbách, vynikající úpravně či čtyřmilionových ročních těžbách, ale zejména o kolezích. „O lidech, kteří za těmi
tunami, metry, stroji a výkony stáli,
o nichž stále slýcháváme bohatýrské
zkazky. A kteří práci na šachtě obětovali mnohé, někdy osobní i rodinný život, někdy zdraví, a bohužel byli i ti, co
zaplatili cenu nejvyšší,“ uvedl ředitel
provozu.
Předsedkyně představenstva OKD
Vanda Staňková připomenula bezmála čtyřiapadesát milionů tun uhlí nakopaného na Dole Darkov od roku 1982.
„K přibližně šestatřiceti milionům vozíků s uhlím, které by v řadě vytvořily
vlak dlouhý více než pětasedmdesát tisíc kilometrů – což je okolo celé zeměkoule a ještě dále – přibyl tento den vozík poslední. Děkuji za něj všem, kteří spojili své profesní životy a často
i soukromí s Darkovem a OKD,“ prohlásila. I ona děkovala všem zaměst-

Poslední vozík uhlí z Dolu Darkov.

Předsedkyně představenstva poděkovala všem zaměstnancům.

Skipová věž Dolu Darkov.

Ředitel provozu David Hájek.

Vedení OKD opět vyjádřilo lítost
nad tím, že symbolické vyvezení
posledního vozíku z Dolu Darkov
muselo z důvodu vážné epidemiologické situace v Česku proběhnout
pouze v úzkém kruhu přítomných.
Vzhledem k platným opatřením
nemohli být pozváni všichni ti, kteří
by se zcela jistě rádi s Dolem Darkov
rozloučili. Také vyvezení symbolicky posledního vozíku z Dolu ČSA
proběhne komorně.
Děkujeme za pochopení.

Ladislav Valíček (zleva) a Rostislav Riedl vyvezli poslední vozík.

2

Z OKD

číslo 2 | ročník 51

Lichého raziči začali rok
postupem nad 200 metrů

RUBÁNÍ V LEDNU NA 100 %,
ČELBY DALY NĚCO NAVÍC

Čelboví pokračovali v excelentních výkonech.

Zelek ujel s porubní frontou
112 metrů
Kromě porubu od Nachtnebla pokračovala na ČSA těžba i ve stěně 11 3432
s dodavatelským kolektivem Polcarba
hlavního předáka Grzegorze Dąbka.
Na severní lokalitě ČSM se kopalo
v blocích 400 002 (horníci z Alpexu
s hlavním předákem Dariuszem Zelkem)
a 463 200 (také Alpex s hlavním
předákem Romanem Kurkem a části
osádek od Bogdana Kanii na výpomoc).
Na jižní lokalitě ČSM fedroval v porubu
463 304 kolektiv hlavního předáka
Kamila Turoně.
Nejlépe se v lednu dařilo u Zelka,
kde nakopali přes pětaosmdesát tisíc

tun. „A jejich měsíční postup porubní
fronty o 112 metrů je ve stěně dlouhé
190 metrů velmi krásný výsledek,“ líčil
Janulek. Zelek samozřejmě splnil limitní
výkon. Další přidal Turoň, u kterého se
ovšem stal i registovaný úraz.
„Nově nám ze Severu najel pluhový
komplex ve stěně 236 501 s horníky
od Rudolfa Kubeše a na Jihu začali
horníci od Ladislava Valíčka dobývat
blok 401 204/1,“ sdělil vedoucí provozu
rubání. Na druhém zmíněném pracovišti
se však hned po rozjezdu potýkali s velmi vysokou geomechanickou aktivitou.
Těžíme tam s omezeným postupem
2,4 m a rovnoměrně rozloženou těžbou
do všech paret.

„A mohlo být ještě lépe…“ upozorňoval
v souvislosti s lednovými výsledky
vedoucí provozu příprav Petr Glas.
Kdyby totiž party od hlavních předáků
Vladimíra Slíže a Waldemara Paśika
nepřerušily na čas koncem měsíce
ražby kvůli kladení pásu 11A na třídách
463 290 a 463 292, zastavila by se celková metráž výše než na 1380 metrech.
„Kolektivy navazovaly na vynikající
výkony podávané v posledních měsících
loňského roku. Dva dokonce s kombajny
překročily magickou dvousetmetrovou
hranici,“ konstatoval Glas. Tomu odpovídalo i plnění limitních výkonů, všechny
měly hodnotu druhého stupně. Byť to
razičům Marka Noworyty, Vladimíra
Vereše, Ryszarda Michońie a Vladimíra
Sliže pokazily registrované úrazy.

• kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku vedoucího Davida
Miarky v porubu 436 304 nakopal
40 652 tun při měsíčním postupu 73
metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 3,39 metru a rubáňový
výkon 32 tun na horníka a směnu,

Limitní výkony v ražbě
• kolektiv hlavního předáka Marka
Noworyty z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 220 vyrazil 169
metrů při průměrném postupu 5,83
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 27,75 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Davida
Lichého z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 240 vyrazil 204
metrů při průměrném postupu 6,8 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
32,38 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 292 220/3
a 292 260/3 vyrazil 73 metrů při průměrném postupu 3,48 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 16,55
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 292 240/2P
a 292 260/2 vyrazil 78 metrů při průměrném postupu 3,71 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 17,69
centimetru na raziče a směnu,

s klasickou technologií,“ informoval
Gajzdica.
Lichého výkony pak postupně
narůstaly: Listopad 105, prosinec
158 a v lednu dokonce 204 metrů!
„Luxusní postupy, jeli jako tygři,“
poznamenal k tomu vedoucí úseku.
Neopomenul úsilí svého zástupce

Marcol pokračoval
v rekordní metráži

Limitní výkony v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka z úseku Alpex vedoucího Józefa
Ulmana v porubu 400 002 nakopal
85 020 tun při měsíčním postupu 112
metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 3,73 metru a rubáňový
výkon 57 tun na horníka a směnu,

Hlavní předák (zleva) s vedoucím úseku.

• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 522 vyrazil 112
metrů při průměrném postupu 5,89
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 28,07 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 292 297 vyrazil 218 metrů při průměrném postupu
7,27 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 42,75 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michnońie z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbě 292 297 vyrazil
117 metrů při průměrném postupu 6,1
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 35,9 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Adriana Firly
na čelbě 463 220/2 vyrazil 60 metrů
při průměrném postupu 3 metry denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 14,99
centimetru na raziče a směnu

S kombajnem MR 340 se razilo u Lichého nad 200 metrů.

Tomáše Klimese a mechanika Petra
Sikory při zajišťování chodu razicího kombajnu. Ten byl bezproblémový, zlobily jen zádrhely na odtěžení.
Ve štufě 170 metrů se Lichého raziči ve druhém únorovém víkendu zastavili, vytočili a začali budovat respovou odbočku z výdušné třídy 362 240 do prorážky. „Tu povedou
ve dvou řezech 362 260 a 362 260/1
v profilu ROV a osmiapůlmetrové šířce, čeká je tam 200 metrů,“ upřesnil
Gajdzica. Do poloviny února Lichého
kolektiv vyrazil už 72 metrů.
Obfarávku nového porubu 362 200
dostal z opačné strany za úkol kolektiv
hlavního předáka Marka Noworyty
spadající také do Gajdzicova úseku a využívající také kombajnu MR
340. „Jeho podmínky na úvodní třídě 362 220 nejsou tak dobré, jako
u Lichého. Přibírají kámen, uhlí je
tam něco nad metr, připomíná mi to
paskovské sloje,“ podotkl vedoucí
úseku. Noworyta každopádně i tak
v lednu dokázal vyrazit na svém pracovišti 169 metrů.

Fedrunk s pluhem: Dukla, Lazy, ČSA, Darkov i ČSM
Kubešův kolektiv najel
na totální nonstop
od pondělí do neděle,
v únoru už navyšoval
postupy porubní fronty
k pěti metrům denně
STONAVA – Kde bylo potřeba v karvinské části revíru OKD v posledních letech nasadit pluhovou technologii, tam povolali úsek vedený
Martinem Pamánkem. Poskládaný
původně ještě na šachtě Dukla, odkud přešel na Lazy, ČSA a nakonec
ČSM. S hlavním předákem Rudolfem
Kubešem začal z této lokality kopat
blok 236 501 v oblasti darkovského
pomocného závodu.
„Základ kolektivu tvoří chlapi ještě z Dukly a postupně ho doplňovali
i Paskováci, kteří ani neznali jiný způsob dobývání než s pluhem,“ popsal
Pamánek. Připomenul hlavní předáky, kteří se v čele této party vystřídali:
Petr Zeman (jenž později vedl vlastní kolektiv právě na Dole Paskov),
Jiří Marek, Milan Čech, Kamil Huták,
Miroslav Pokorný a Rudolf Kubeš.
Kolektiv předloni ve stěně 161 908
končil těžbu na Lazech, odkud se
s technologií stěhoval na ČSA. „Tam
jsme v docela slušných podmínkách
vydobyli porub 11 2833, ujelo se tam
za tři měsíce 262 metrů a nakopalo
53 608 tun uhlí,“ pokračoval vedoucí úseku s tím, že chlapi sami toto
pracoviště i obložili a zlikvidovali.
Celý ansámbl posléze zamířil dále
na Darkov.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Teprve na samotném konci
letošního prvního měsíce se stabilizovala situace ve stěně 22 4054 na Dole
ČSA a i toto pracoviště tedy více
přispívalo ke stoprocentnímu splnění
technického režimu v těžbě. Na čelbách
se pokračovalo v excelentních výkonech
podávaných v závěru loňského roku
a výsledkem bylo sto metrů v plusu.
„Největší výpadky jsme zaznamenávali opět v porubu 22 4054, kde se
horníci hlavního předáka Františka
Nachtnebla doslova prali se stále
vypadávajícím nadložím. V posledních
lednových dnech se ovšem tento blok
dostal na režimované těžby a nakopal
celkem 38 968 tun,“ sdělil vedoucí provozu rubání Roman Janulek. OKD podle
něho za leden hlásila těžbu 319 tisíc
tun, což znamenalo i splnění business
plánu na rovných 100 %.

potvrzoval dodavatelský kolektiv
hlavního předáka Dariusze Marcola
vyražením 218 metrů statut přípravářských jedniček v OKD z předešlého roku, ale kmenoví raziči s hlavním
předákem Davidem Lichým za ním
nezůstali moc daleko. Na budoucí výdušné třídě porubu 362 200 totiž postoupili o 204 metrů.
„Fantastická čelba,“ komentoval
podmínky na budoucí výdušné třídě 362 240 vedoucí úseku příprav
Roman Gajdzica. Lichého kolektiv
– přestěhovaný na ČSM z Darkova,
kde působil i pod dlouholetým hlavním předákem René Polákem – zde
postupoval s kombajnem MR 340
ve sloji s mocností 270 centimetrů uhlí a s budováním hajcmanů
po metru.
Na uvedené pracoviště nastoupily osádky se směnovými předáky Patrikem Pytlíkem, Janem
Špachmanem, Zdeňkem Janíčkem
a Radkem Šidlerem a posilami
z WPBK-BIS s předákem Danielem
Opiołou v listopadu. „Zarážku
na kombajn udělaly do štufy 75 metrů
party Vládi Sliže a Vaška Michalčíka
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STONAVA – Hned v prvním měsíci sice

Martin Pamánek (zleva) s Rudolfem Kubešem.
„Menší část osádek vybavovala ve spolupráci s důlně technickými službami vedenými Janem
Slowikem a hlavním předákem Jiřím
Macháčkem dnešní stěnu, ostatní se
podíleli na fedrunku v OKD v jiných
kolektivech,“ pokračoval Pamánek.
Dohromady se Kubešův kolektiv
s předáky směn Liborem Miláčkem,
Jaroslavem Tomečkem, Radkem
Hemowskim, Vladimírem Fischerem,
Lubomírem Adamim a Vladimírem
Klechem dal znovu na přelomu loňského a letošního roku.
„Je nás i s techniky hodně, přes
sto padesát, najeli jsme totiž na totální nonstop,“ poznamenal vedoucí úseku. V němž sestavili pro údržbu
v nepřetržitém provozu i dvě zámečnické osádky pod vedením mechanika Zdeňka Rašky a předáků Tomáše
Pavlici a Petra Kosely. V kolektivu se shromáždili horníci naučení
na pluhy napříč revírem: Češi, Poláci,
Ukrajinec, Rus, Maďar.

„Změna oproti dřívějším stěnám
je v použitém pluhu. Nedostali jsme
RHH 800, ale GH 9/28 využívaný běžně na Dukle, Staříči a Chlebovicích,“
upřesnil Pamánek. Do porubu
236 501 instalovali dále 117 sekcí
DBT 600/1400 vybavených v povrchových mechanických dílnách nástavci umožňujícími zvýšit jejich dosah na 1600 milimetrů (mocnost tam
činí metr a půl). Dobývací komplex
doplnil stěnový pancíř PF4/932 s podporubovým dopravníkem Grot 850.
„Zapluhování proběhlo bez větších
problémů a v lednu jsme nafedrovali přes
devatenáct tisíc tun a postoupili o třiapadesát metrů,“ informoval vedoucí úseku. Od počátku tohoto měsíce se ve stěně 236 501 navyšovaly denní postupy
porubní fronty až k pěti metrům. Druhé
únorové úterý například hlásili 1666 nakopaných tun, přičemž režimováno měli
1430. Práce tam, jak Pamánek doplnil,
mají Kubešovy osádky do léta. Pak je
čeká přímý překliz do stěny 236 502.
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Finále v porubech na „Armádě“, zápasy s onemocněním i přírodou
KARVINÁ – 11 3432 a 22 4054, to jsou

a také náročnější operace při chystání vrchní úvratě. Austrálie se vyznačuje i velmi teplým mikroklimatem
a dlouhým odtěžením, úsek Polcarbo
má z bloku 11 3432 šest vlastních pásů
Belt 1200 a z překopu vede k zásobníku rubaniny dalších osm.

čísla posledních bloků dobývaných
v bohaté historii karvinských šachet
pod hlavičkou dnešního Dolu ČSA.
Horníci z kolektivů hlavních předáků Grzegorze Dąbka a Františka
Nachtnebla se v nich musí vypořádat se složitými situacemi při výskytu koronavirového onemocnění i nesnadnými geologickými podmínkami.

Dąbkovi dodavatelé z Polcarba
s vedoucím úseku Krzysztofem
Sędkowskim pracují od září v oblasti nazývané na této šachtě
Austrálie, je daleko od jámy a prakticky na úrovni dvanáctého patra.
„Oproti předchozímu bloku 11 3431
nemají na současném pracovišti 11 3432 tak velké potíže s metanem. Ale potýkají se se silnými tlaky na výdušné chodbě 11 3402,“ popisuje Ota Sabela, směnový technik
provozu rubání.

Kmenové osádky Nachtnebla z úseku vedeného Petrem Weissem (později René Kubankem) kopou od května loňského roku v porubu 22 4054
v Doubravském ohradníku. I oni to
mají na pracoviště daleko, okolo čtyř
kilometrů. „Už během obfarávky se
tady na čelbách ve velkém musela čerpat důlní voda přitékající ze stařin
z Dolu Fučík. Při těžbě jsme na výduchu 22 4005 i úvodu 22 4006 využívali systému se třemi nonstop odčerpávanými odvodňovacími vrty,“ konstatuje Sabela.
Největší trable však přicházejí opět s koronavirem a odstávkami.
„Několik měsíců se nám ve 40. slo-
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Austrálie, přibírky kamene
a potlačený výduch

Doubravský ohradník, stále
propadávající strop

Ve středním dobývacím komplexu POP 2010.
V bloku s délkou porubní fronty
200 metrů má kolektiv 116 sekcí DBT
13/31, kombajn SL 300 Eickhoff, stěnový dopravník PF 6/1042 a sběrný
dopravník PZF 11/F. „Mocnost sloje se tam pohybuje okolo dvou metrů, ale na průjezd kombajnu potřebují ještě o půl metru více, takže se
fedruje s přibírkami kamene,“ pokračuje Sabela. Únorový postup mají

u Dąbka průměrně 3,14 metru za den.
Nejvyšší denní těžby se pohybují okolo dvou tisíc tun.
„Stěnu jsme dvakrát zastavovali kvůli covidu,“ upozorňuje směnový
technik provozu rubání. Vlivem vysokých důlních tlaků dochází na výdušné třídě 11 3402 k deformaci hajcmanů, což pro chlapy znamená zesilování
únosnosti chodby pomocí SHZ stojek

ji sedlových vrstev karvinského souvrství ve 22. kře nedařilo udržet rozpraskaný propadávající strop. Denně
se zavrtávaly roviny, injektážně prolepoval pilíř, postupy neodpovídaly plánům ani našemu očekávání,“
vzpomíná Sabela. Ještě během vánočních svátků tady chlapi zápasí
s přírodou, místy přibírají až dva metry kamene.
„V lednu se vystoupalo zpátky
do sloje, vyspravil se strop a stěna začala podávat lepší výsledky. V prvním
měsíci u Nachtnebla nakopali téměř
devětatřicet tisíc tun, ale na režim nedosáhli“ upřesňuje směnový technik
provozu rubání.
V únoru pak horníci věnují v bloku 22 4054 hodně úsilí opravám hydraulických rozvodů sekcí, kdy jim
pomáhají kolegové z důlně-technických služeb pod vedením Romana
Piechaczka. „Opakovaně pak v porubu zaznamenali denní postup ve výši
4,8 metru s těžbou více než dva a půl
tisíce tun. Těžba se blíží očekávání,“
zakončuje Sabela.
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Dopraváři jižního skipu,
experti na velká břemena

Dopraváři (zleva) Radek Sláma, Pavel Glomb a Peter Horniak.
Práce v dokopaných stěnách budou ještě pokračovat.

Pro lidi z OKD práce na dolech
ČSA ani Darkov ještě neskončila
DARKOV – S ukončením těžby a symbo-

lickým rozloučením – posledními vozíky uhlí – se šachtami ČSA a Darkov
odtud neodejdou pryč hned naráz
všichni zaměstnanci spadající pod
OKD. Na první lokalitě se počítá s působením dvou zmenšených úseků asi
do půlky května a na povrchu druhé
zůstává zachována část dílenské činnosti.
„Chystáme si dopravní trasy, dovážíme fachy s nářadím a co nejdříve se vrhneme na likvidaci dokopaných porubů,“ popisují dodavatelé
z úseků CZ Bastav, kteří se s vedoucími Petrem Sklepkem, Emanuelem
Čellárem a předáky Lubomírem
Pruškou a Mariánem Kubaskem budou podílet na výklizu posledních
dvou stěn na „Armádě“. Z obou najednou demontují a nechají na povrch vyvézt technologie potřebné
k dalšímu nasazení. Nakládat se bude
na ohlubni a převážet na ČSM. Z povrchu na ČSA se také postupně přemisťují na Darkov opraváři se svým
zařízením.
„Čerpadla, ventilátory a další provozy potřebné k zajištění provozu
dolu spadnou od března pod obsluhu ze státního podniku DIAMO,“
uvádí k situaci na Dole ČSA technický náměstek OKD Antonín Míra.
Taktéž do oblasti Dolu Darkov už
od příštího měsíce nebudou fárat
lidé z těžební společnosti. Byť tato
lokalita zůstane se stonavskou šachtou propojena na překopech 2001
a 2017 větrním spojením. A na jejím pomocném závodě – spadajícím

pod Důl ČSM – se nadále kope uhlí
v pluhovém bloku 236 501 s horníky Rudolfa Kubeše a novou stěnu 236 502 tam obfárávají raziči
od Romana Kadlece.
Předposlední darkovský porub
340 902 je vyklizený. Zůstává tu kus
odvedené práce za horníky Zbyňka
Rzidkého, kteří po celkové těžbě
ve výši 19 557 tun předávají obložené
pracoviště partě Jána Slovíka z důlně technických služeb k likvidaci.
„Těsně před dokončením je i výkliz
stěny 240 401, kde kolektiv hlavního
předáka Ladislava Valíčka od srpna
do prosince nakopal celkem 144 623

tun uhlí a pak také, ve spolupráci
s důlně technickými službami, likvidoval,“ upřesnil Míra. I z darkovského podzemí se stěhují využitelné
technologie na severní i jižní lokalitu ČSM.
„V pronájmu nám na Darkově zůstanou na nádvoří plochy na uložení
strojních dílů, hlavně k mechanizovaným výztužím, které budou v následujícím období potřebné na ČSM.
Zůstávají i darkovské mechanické dílny věnující s opravám sekcí, razicích
i dobývacích strojů či pohonů stěnových dopravníků,“ uzavírá technický
náměstek.

Nejvýkonnější skip revíru
Odtěžení z porubů nejen na Darkově,
ale v poslední době též ČSA a ČSM
zajišťoval – co se užitečné zátěže týče
– jeden z nejvýkonnějších skipů v OKD.
„Jižní oddělení je vyloženo na osmé patro do hloubky 802 metrů pod ohlubní,
severní pak na desáté patro, do hloubky 967 metrů pod ohlubní,“ popisoval
Zbigniew Palowski, jenž nastoupil
do revíru hned po škole v roce 1981
a útlum ho zastihl ve funkci koordinačního technika těžních zařízení. O chod
dvou těžních strojů typu 4K5016 se
na skipu staraly elektromotory umožňující dosahovat při těžbě rychlosti
čtrnácti metrů za sekundu. „Kapacita
jedné dopravní nádoby je pětatřicet
kubíků,“ vysvětlil Palowski, pro něhož
se stal konec Dolu Darkov i osobní
a sentimentální záležitostí. „Profesní

Darkovský skip.

kariéru jsem strávil na povrchu šachty,
nechal jsem tady kus života,“ doplnil.
S tím, že měl štěstí na pracovní dobrý
kolektiv.

STONAVA – Sekce, nakladače, kombajny,
pohony, plošiny, ale i potrubí, pásy,
kulatiny. Co se jinak nevejde do běžných
dopravních nádob, s tím pracují chlapi
na těžním zařízení (TZ) 6 na jižní lokalitě
Dolu ČSM. Zdejší výdušnou jámou
popouští i pro potřeby severní části
šachty.
„Transport nadrozměných břemen
leží na našich bedrech, dá se říci
historicky,“ říká vedoucí úseku svislé
dopravy Jan Pejsar. Vysvětlení je prosté: Pravá dvouetážová dopravní nádoba
na TZ 6 je širší, vyšší a delší. Levá je
naopak kontejnerová, pojme náklad
o délce až šesti metrů. Manipulace
s velkými a těžkými věcmi se odehrává
na každé denní směně, v noci se jezdívá
s břemeny méně – tento čas patří
hlavně údržbářům vedeným Martinem
Nowakem.
Předáky dopravy ve výdušné jámě
jsou Jan Bucifal a Roman Palarczyk
(ten dělá v partě už čtyřiatřicet let)
a celý úsek čítá okolo sedmdesáti
chlapů. „Nadměrné náklady jsou, co se
přepravy týče, nevyzpytatelné a taky
nebezpečné, ale chlapi si plně uvědomují nutnost dodržovat bezpečnostní
předpisy a technologické postupy při
práci s těmito břemeny,“ poznamenává
vedoucí úseku. Připomíná, že loňské registrované úrazy na svislé dopravě jižní
lokality ČSM se dají spočítat na prstech
jedné ruky a ještě zbude. Letos tu
mají jeden evidovaný úraz, ovšem bez
nemocenské.
Specifikem jižní lokality je přetěžování nákladu. Na úrovni čtvrtého patra
(v pátém náražišti) se z TZ 6 ovládaného
strojníkem z povrchu vykládá, odváží
po kolejích na vzdálenost 300 metrů
k TZ 7 instalovanému přímo ve vtažné
jámě se strojovnou v ochozu čtvrtého
patra, kterým se popouští na páté patro
(sedmé náražiště). „Celý proces není
nejjednodušší,“ upozorňuje Pejsar s tím,
že u přetěžování působí jako předák
Witold Bojda.

Pod svislou dopravu na Jihu spadá
také osazenstvo vtažné jámy s TZ5, kde
je předák Martin Holinka a Pavel Glomb
(další více než třicetiletý dopravář)
a údržbu vede Vladimír Havlíček. „U nich
je to především o dopravě mužstva, vozů,
kontejnerů, materiálu na čelby,“ popisuje
Pejsar. Ten ze své pozice letos oslovuje
všechny kolegy: „Složme se na sirotky
z Barborky!“ A výsledkem je příspěvek
k celkem jednadvaceti tisícům korun,
které zaměstnanci ČSM-Jih letos předávají předsedkyni Spolku svatá Barbora.

Transport rozložené sekce jižním skipem.

Nastaly boje s mrazem
Údržbářům jam jižní lokality stonavské
šachty vedeným Radimem Juraškem
a Václavem Dobešem nastaly s příchodem skutečné zimy důležité úkoly
navíc – předcházet zamrzání vzduchu
v ovládacím zařízení náraziště i dveří
na ohlubni. „Každý den se leje do rozvodů vzduchu technický líh, abychom
předešli problémům,“ vysvětlil
jejich vedoucí Jan Pejsar. Údržbáře
vykonávající také prohlídky, kontroly,
údržby či opravy, aby se mohlo jezdit
do dolu s horníky i materiálem, označil
za nezbytnou součást velkého dopravářského celku.

Z OKD
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Co už nemá v revíru využití,
prodává OKD nejen do šrotu

Do konce února uhlí třídí i perou,
pak bude jen expedice ze skládek

Zájemců je spousta –
od těžebních podniků,
přes hornické nadšence
a sběratele až po lidi,
kteří kupují důlní vozíky
jako netradiční dárky
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LAZY – Kupec musí vždy zaplatit více,

Část darkovského úpravárenského provozu.
DARKOV – Nejmladší, největší, nejmo-

dernější. Tím se svého času pyšnila
úpravna na Dole Darkov, jejíž provozy
odkamenění i prádla mají před sebou
poslední hodiny při zpracovávání surové
těžby z dolů OKD. Od března – tak jako
další v aktuální fázi utlumované části
těžební firmy – přejde pod státní podnik
DIAMO.
„Komplex vybudovaný podnikem
Vítkovice a uvedený do provozu v roce
1987 představoval náhradu za starou
úpravnu uhlí ÚZK u Dolu Barbora,“
oznámil technolog Jiří Waclawik, jenž
na darkovském prádle strávil 18 let
ve funkcích hlavního mechanika, vedoucího provozu a vedoucího úpravny.
Největší úpravna byla svou kapacitou schopna zpracovávat až 25 000 t
těžného uhlí za den, byly tady využívány
technologie rozdružování uhlí v těžké
kapalině, na sazečkách, na dvoustupňové flotaci, odvodňovaní uhlí v odstředivkách, filtrech a sušárně.
Úpravna zpracovávala uhlí jak ze
šachet Darkov, tak 9. květen, Barbora
a z polí Dolu Karviná (ČSA, Doubrava,
Lazy). A v posledních několika letech
rovněž z ČSM. „Za svou bohatou historii dosáhla vůbec nejvyššího výkonu
6. června 2014, to jsme měli přejímku
surové těžby z dolu 27 860 tun
a zároveň jsme docílili nejvyšší vsázky
28 782 tun,“ řekl Waclawik s tím, že
hlavní produkt představovalo uhlí
vhodné pro koksování. Samozřejmě se
dále vyráběly i energetické palivové
směsi pro tuzemské a zahraniční
klienty. Rekord nakládky byl stanoven
30. listopadu 2015 ve výši 20 258 tun
za den.

„Přestože tato úpravna patřila k nejmladším v revíru, bylo nutno se stále
podřizovat tržnímu prostředí a dalšími
rekonstrukcemi dosáhnout vyšších
výnosů,“ upozornil Waclawik. Zmínil
v prvé řadě uzavřený kalový oběh, pak
modernizaci a utomatizaci základních
úpravárenských strojů, výstavby linek
na výrobu energetického prachu či
zpracování uhelných kalů.
Končící darkovský úpravárenský komplex tvořilo několik celků:
• o dkamenění, kde na dvou linkách
(každá o výkonu 750 tun za hodinu) docházelo k oddělení hrubého
kamene od uhlí v těžkokapalinové
suspenzi (směsi vody a železné rudy
magnetitu),
• v elkokapacitní zásobníky surového
i praného uhlí schopné pojmout až
šedesát tisíc tun uhlí,
• ú pravna uhlí, kde se pomoci vody
a vzduchu rozdružovalo uhlí, proplástek a hlušina s výkonem až 900 tun
za hodinu,
• budova expeditu, kde docházelo k nakládce uhlí do vagónu, jejich vážení
a expedici k zákazníkům,
• t ermické sušárny jemných podílů uhlí,
• o dsun a nakládka hlušiny pro její
další využití.
„Hlušina se v současné době
využívá například k výstavbě obchvatu Karviné,“ informoval darkovský
technolog úpravny. Ten, s ukončením
činnosti úpravny Darkov, ze své pozice
poděkoval bývalým i současným zaměstnancům, technikům a dělníkům
za odvedenou práci.

než je cena šrotu! Touto zásadou se
řídí odprodeje zařízení a technologií,
pro které už v revíru OKD není a nebude jiné využití. Agendou se zabývali vedoucí odboru oprav Tadeusz Pieczka
a specialista hospodaření s majetkem
Eva Šimíčková spadající pod útvar náměstka pro nákup Libora Polocha.
„Veškerou nabídku máme na firemních internetových stránkách, prodej
se pak uskutečňuje prostřednictvím
e-tendru, tedy elektronické dražby,
a se zájemci vyjednáváme násobky
cen šrotu. To je pro firmu výhodnější, než předání nepotřebných položek
provozu hospodaření s kovovým odpadem,“ informuje Pieczka.
Šimíčková, jež má na starosti zejména administrativní stránku prodeje, navazuje s odkazem na technologii Room
& Pillar (Chodba / Pilíř) nasazenou
před časem na šachtě ČSM-Sever. „Tyto
stroje nesmí do otřesových slojí a po mimořádné události v 29. sloji se s jejich
dalším provozem nepočítá. Prodáváme
je taky, neboť už máme všechny sloje zařazené v kategoriích s nebezpečím důlních otřesů,“ popisuje.
Co do objemu je právě prodej Room
& Pillar největší. „Odebral je původní dodavatel těchto zařízení, polská
pobočka firmy Joy Global. Bylo toho
sedmnáct kamionů,“ uvádí Pieczka
s tím, že pryč jsou auta na převoz ru-

OKD odprodává stroje a zařízení, které už nevyužije.
důlní vozy a chtěli by i mechanizované výztuže. Budují nové hornické muzeum,“ líčí Šimíčková.
Soukromý těžař ze Španělska si posílá do OKD kamion pro klasické důlní vozíky na uhlí JDV. „Chtěl sedmdesát, ale na ložnou plochu se jich
vešlo jen dvaadvacet. Další transport by se mu nevyplatil,“ zmiňuje
Pieczka. Až z Vietnamu – přes českého prostředníka – poptávají důlní
trafostanice na 6000V/500V, případně na 6000V/1000V. Objevují se dokonce sběratelé hornických artefaktů a kuriozitou jsou lidé kupující důlní vozíky jako dárky. „Manželka pro
muže k šedesátinám, kamarádi ženichovi k svatbě,“ dodávají Šimíčková
s Pieczkou.

baniny Shuttle Car, kombajn Bolter
Miner, drtič uhlí Feeder Breaker
a elektrická vozítka na převoz materiálu do čelby Scoop. „Na nádvoří nicméně zůstaly baterie do vozítek Scoop, které se následně podařilo odprodat a ekologicky zlikvidovat.
Jediná vrtačka Alminco dále slouží při stabilizaci důlních děl.“ říká
Šimíčková.
Největší zájem je o dobývací a razicí technologie a jejich součásti.
„Například razící kombajn AM 50
z OKD teď razí pod Prahou. Firma,
která ho koupila, si ho u nás nechala
i opravit,“ pokračuje Pieczka. Polští
těžaři si z revíru odvážejí tři nakladače PSU 9000, DHL 800, zajímají
se i o DHL 1200 a dvoulafetový vrtací vůz DH DT2. V současné době probíhají jednání o prodeji sekcí Fazos
12/25 a razících kombajnů DH R 75 či
AM 50/132 se zahraničními zájemci.
K významným odběratelům ale patří i moravská obec Zbýšov. „Koupili
dobývací kombajn KGS 645 i s částí
stěnového dopravníku PF 4/932, čelbový nakladač Hausherr, hřeblový
dopravník TH 400, závěsnou lokomotivu LZH 50.1, kolejovou lokomotivu
DH 70, vozy pro dopravu mužstva,
klanicové, plošinové či nádržkové

Stroj z technologie Room & Pillar.

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN 2021

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

85020

2920

736.2

74,270

3,85

SL 300, DBT 1300/3100

2.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

52600

1944

644.7

48,810

3,47

SL 300, FAZOS 15/33

3.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sᶒdkowski

47249

1575

554.9

39,272

2,76

SL 300, DBT 1300/3100

4.

Turoň(463304/)

Miarka

40652

1891

742.9

28,678

3,40

SL 300, FAZOS 15/33

5.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

38968

1310

219.9

25,283

1,94

SL 500, DBT 2600/5500

6.

Valíček(401204/1)

Puffer

15675

995

246.0

20,122

1,27

SL 300, DBT 1300/3100

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

16,288

1,93

GH9-38VE, DBT 600/1400

Rubání – pluhy

Hyperbar ještě slouží na ČSM
Historie úpravny na Dole ČSA se
začala psát před 120 lety, když při
jámě Jindřich nejprve zřídili jednoduchou třídírnu. Vítkovické železárny ji
v letech 1922 až 1923 modernizovaly,
aby tady mohli vyrábět následující
produkty:
Kusové uhlí, kostka, ořech, krupice
a prach. Těžba z jámy Františka se
také vozila lanovkou na sazečkové
prádlo systému Baum u jámy Hlubina
(a odtud zpět na koksovnu). Přímo
na šachtě Jan-Karel měli elektrifikovanou dvoulinkovou třídírnu s kapacitou až dvou tisíc tun denně, energii
odebírali z rozvodny koksovny.
Před sedmdesáti lety při sloučení
šachet Jan-Karel, Františka, Jindřich
a Hlubina v jeden Velkodůl Čs. Armády
se rozhodlo o centrální třídírně
i úpravně – tento provoz postavily
v roce 1953 podniky Škoda Plzeň
a ČKD Slaný. Její kapacita však časem
nestíhala zpracovat objemy těžby,
a proto se v půlce šedesátých let
modernizovalo na těžkokapalinovou
úpravnu s francouzskou technologií
Venot-PIC. Objevily se tu i třídiče
Scalpeur, rozdružovače Drewboy,
sazečky Škoda, zahušťovače Dorr.

FOTO: Radek Lukša
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Pořadí

kolektiv

1.

Kubeš(236501/)

vedoucí úseku těžba (t)
Pamánek, Ing.

18035

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
694

336.3

Přípravy – kombajny

Čistírenský systém odpadních vod
byl třístupňový jak pro prádlo, tak
šachtu ČSA. Prakticky po celou dobu
se „armáďácká“ úpravna renovovala,
naposledy přibyly v roce 1998 hyperbary Andritz/Vítkovice. Jedna z těchto
obřích filtračních válcových nádob
se v roce 2015 stěhovala střechou
(na snímku) budovy prádla ven a přesouvala na Důl ČSM-Sever, kde slouží
úpravářům dodnes. Samotná úpravna
na Dole ČSA skončila provoz v závěru
června 2013 a v dalších letech byla
zcela zbourána, nezbylo z ní nic.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(292297/)

Zguda, Mgr.

218,00

7,27

160,59

38,25

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

Lichý(362240/)

Gajdzica

204,00

6,80

155,04

51,33

MR 340X-Ex SANDVIK C02

3.

ALPEX_Michoń(293297/)

Palej

177,00

5,90

130,39

31,05

MR 340X-Ex SANDVIK K04

4.

Noworyta (36 2220/)

Gajdzica

169,00

5,83

148,60

33,33

MR 340X-Ex SANDVIK C04

5.

Kadlec(236522/)

Čáp

112,00

5,89

133,81

30,43

MR 340X-Ex SANDVIK D01

6.

Špička(463330/)

Firla

94,00

4,48

112,35

20,78

MR 340X-Ex SANDVIK K03

7.

ALPEX_Pasik(463260/2)

Bajaczyk, Ing.

86,00

3,74

91,23

19,68

AM-50/132 C05

8.

Vereš(292220/3, 292260/3)

Wdowka

73,00

3,48

89,88

19,68

AM-50/132 K03

9.

Pavlík(292240/3)

Wdowka

72,00

3,43

79,54

16,67

AM-50/132 C04

10.

Duda(463370/, 463370/1)

Firla

37,00

1,95

21,97

8,28

AM-75 C01

Přípravy – klasické technologie
měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Fajman(292240/2P, 292260/2)

Wdowka

78,00

3,71

87,50

17,61

VVH-1B D02, NSU-1E C01

2.

Slíž(463220/2)

Firla

60,00

3,00

75,30

14,99

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P19

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.

Z OKD
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BOZP v únoru: Třikrát desatero pro prevenci nejčastějších úrazů
Pro manipulaci s materiálem
a dopravu osob

městnancům revíru z hlediska BOZP
ne zcela vydařil, za leden bylo v OKD
totiž zaznamenáno čtyřiadvacet evidovaných pracovních úrazů, z nichž
jedenáct spadlo do kategorie registrovaných. A i v souvislosti s nimi odbor
řízení bezpečnosti pro únor pod heslem „Buď ostražitý a předvídavý!“ vydal přehled více pravidel k předcházení nejčastějších zdrojů újmy na zdraví.
„Vycházeli jsme ze zásadní skupiny registrovaných pracovních úrazů
v loňském roce. Padesát se jich stalo
v souvislosti s chůzí, uklouznutím či
pádem. Osmnáct případů bylo zaznamenáno u přiražení, naražení nebo
zasažení při manipulacích s břemeny. Šestnáctkrát zde figurovalo typicky hornické riziko – zasažení padající horninou,“ sdělil poradce vedoucího odboru řízení bezpečnosti Petr
Svrčina. U uvedených vybraných rizik
byly vypracovány takzvaná desatera:

Pro chůzi v dole i na povrchu
1.	Cestou na pracoviště a zpět používej jen určených a vyznačených
cest pro chůzi, při chůzi dbej náležité opatrnosti, v žádném případě
neběhej.
2.	
Každý zaměstnanec, který zjistí překážku (zbytky pásových potahů, kabely, lana, apod.) na cestě
pro chůzi, je povinen ji neprodleně
odstranit či upozornit technický
dozor, každopádně upozorní na ni
za sebou jdoucí kolegy.
3.	
Každý zaměstnanec je povinen
se řídit bezpečnostními tabulkami, dopravními řády, zákazovými značkami a zvukovými signály,
které jsou na pracovištích a v areálu společnosti umístěny, pro chůzi
na pracovištích používá výhradně
předepsanou pracovní obuv.
4.	Je zakázáno překračovat, přelézat
nebo podcházet dopravníky mimo
místa zvlášť určená k tomuto účelu (vyznačené přechody a podchody), zvlášť rizikový je jakýkoliv
vstup na pásový dopravník.
5.	Pokud je důlní dílo vybaveno stupadly a držadly (řetězy), je zaměstnanec povinen jít po stupadlech
a přidržovat se držadel.
6.	
Platí zákaz vstupu do dopravní
cesty mimo dobu vymezenou pro

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Vstup do roku 2021 se za-

Chůze – v OKD hlavní zdroj úrazů.

Pád horniny, velmi časté ohrožení.

Doprava, manipulace, taky riziko.

chůzi na cestách, které jsou zároveň určeny pro dopravu.
7.	Kolejiště kolejových tratí používej
k cestě pro chůzi pouze ve výjimečných případech, kdy cesta pro chůzi mimo kolejiště není řádně schůdná a pouze v době, kdy trať není
využívaná k dopravě. Chůzi v kolejišti věnuj zvýšenou pozornost,
k došlápnutí nikdy nevyužívej samotnou kolej, přechod přes kolejovou trať je možno provést pouze
kolmo na její podélnou osu, vždy se
zvýšenou pozorností a tak, že došlápnutí bude provedeno mimo samostatnou kolej. V místě výhybky
se koleje přecházet nesmí vůbec.
8.	Platí zákaz procházení mezi rozpojenými důlními vozy, rovněž
zákaz vstupu mezi dopravní prostředky nebo dopravovanými břemeny a boky důlního díla bez vědomí obsluhy lokomotivy.
9.	
Pozor na drobné části horniny,
které mohou být zdrojem podklouznutí, zvláště jsou-li na tvrdém podkladu.
10.	Je nutno dbát zvýšené bezpečnosti při sestupování po schodech.
Zaměstnanec je povinen při chůzi po schodišti se vždy držet zábradlí, při scházení z přechodového můstku musí být zaměstnanec
vždy otočen čelem k němu.

niny. Pokud ano, vymez ohrožený prostor (místo kde můžeš být ty
nebo někdo ve tvém okolí ohrožen
pádem horniny).
2.	Před vstupem do blízkosti ohroženého prostoru si prohlédni a zajisti předpokládanou ústupovou
cestu, pokud možno odstraň překážky (kameny, dřeva, hajcmany
apod.).
3.	Před zahájením prací (tj. před prvním vstupem do blízkosti ohroženého prostoru) zkontroluj poklepem stabilitu stropu, boků, pilíře či čelby, toto opakuj i v průběhu
prováděných prací. Narušené části horniny musí být ihned strženy
nebo shozeny, totéž platí pro visící
horninu mezi výztuží v již zabudovaném prostoru.
4.	P ři provádění poklepu používej
k tomu vždy určenou obtrhávací tyč a stůj v zajištěném prostoru mimo předpokládaný směr
pádu strhávané horniny. Postav
se tak, abys mohl stále pozorovat pilíř či čelbu a přitom měl
stále zachovánu možnost a místo pro rychlé odskočení nebo
ustoupení z okolí ohroženého
místa.
5.	Při provádění poklepu nebo samotném shazování nemysli pouze
na sebe, ale také na své spolupracovníky, při této činnosti nesmí
být prováděná v okolí žádná jiná
práce.
6.	
P řed prováděním poklepu tyčí
proveď bezpečné shození horniny pomocí strojů (řeznými orgány razících nebo dobývacích

kombajnů), lopatou nakladače,
stropnicí a pilířovou opěrou sekce, atd.
7.	Zvláštní pozornost věnuj nesoudržným vrstvám v blízkosti tektonik, trhlin a střihů, poklep horniny
však proveď vždy, protože odlučnost vrstev může ovlivňovat například výplň trhlin, fosilie nebo mikrotrhliny, které nemusíš vidět.
8.	
Po vytvoření volného prostoru
na čelbě nebo pilíři porubu musí
být důlní díla i samotný porub
ihned zabudován výztuží, aby bylo
zamezeno vzniku prasklin a poklesu stropu, kdy se riziko pádu
horniny zvyšuje.
9.	Při dobývání a ražení dodržuj bezpečnou vzdálenost od rozpojovacího orgánu, tedy mimo stanovený
ohrožený prostor: Předpokládej,
že pád horniny může rovněž změnit náhle polohu vrtacího stroje
nebo nakladače,
10.	uvědom si, že zvlášť rizikové činnosti z hlediska pádu kamene, při
nichž v minulosti došlo k smrtelným úrazům, kromě samotného
vyuhlování při dobývání a ražení
jsou
• budování
• zajišťování výklenků (předstihů)
u porubů
• zajišťování výlomů
• kladení umělého stropu (baldachování) při přípravě porubu na likvidaci
plenění TH výztuže
• vrtání a údržba strojů v blízkosti čelby
nebo pilíře nebo rubání a předpokládej riziko pádu nejen ze stropu, ale
i z pilíře, čelby a boků.

Pro eliminaci rizika pádem
horniny.
1.	Před zahájením každé práce v dole
si zkontroluj, zda nemůžeš být
na pracovišti ohrožen pádem hor-

1.	
Před manipulací s materiálem
a břemeny si kromě kontroly pracoviště řádně zkontroluj používané pracovní pomůcky, zařízení,
stroje a nástroje, nikdy je nepoužívej poškozené.
2.	Vždy používej ochranné pracovní
pomůcky.
3.	Nikdy nepodceňuj nebezpečí možného pádu materiálu, břemene a nevstupuj do ohroženého prostoru.
4.	Dodržuj stanovený pracovní postup pro manipulaci s materiálem,
břemenem, dopravu osob, výbušnin prováděj podle příslušného
dopravního řádu.
5.	Nemanipuluj s břemeny nadměrně hmotnými, nadměrných rozměrů a neskladnými bez přítomnosti
stálého dozoru, při práci s břemeny nadměrně hmotnými, nadměrných rozměrů a neskladnými poslouchej příkazů stálého dozoru.
6.	V průběhu práce buď opatrný, ostražitý a nepodceňuj možná rizika.
7.	Před zahájením dopravy po závěsné dráze, nebo kolejové trati si vždy
ověř stav dopravní trati v Knize kontrol tratí. Před zahájením dopravy pomocí tažného zařízení si vždy
ověř stav trati fyzickou kontrolou.
8.	V průběhu práce sleduj manipulační prostor z důvodu možného vstupu neoprávněných osob
do manipulačního prostoru. V případě zjištění neoprávněných osob
v okolí, ihned zastav práci a vykaž
neoprávněné osoby mimo manipulační prostor.
9.	V průběhu dopravy sleduj dopravní trasu z důvodu možného poškození trasy nebo vstupu osob na dopravní trasu. V případě zjištění nepovolaných osob, nebo závad na dopravní trase, ihned zastav soupravu
do doby odstranění závady, respektive průchodu nepovolaných osob.
10.	
Dopravu osob smíš zahájit jen
po kontrole zápisu Knihy kontrol
tratí pro danou dopravní trasu,
kontrole kabin, brzdného zařízení,
táhel, čepů i jejich zajištění, nástupu všech osob do kabin, ohlášení
dopravnímu dispečerovi a na pokyn určeného průvodčího.

Post-covid průzkum v OKD Testování lidí

OSTRAVA – Zapojením zaměstnanců těžební společnosti do unikátního šetření mapujícího zkušenosti s onemocněním covid-19 získali autoři průzkumu z Ostravské univerzity
využitelné údaje. Informovala o nich
Hana Tomášková z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při
její Lékařské fakultě.
„Není bez zajímavosti, že horníci snášeli onemocnění lépe.
Respondenti z OKD – mezi nimiž
byla větší polovina důlních pracovníků – uváděli v šestadvaceti procentech bezpříznakový průběh v době
testování. Zatímco v obecné populaci se symptomy koronaviru neobjevily u patnácti procent tázaných,“ přiblížila Tomášková. S tím, že dotazníky s cílem zmapovat zdravotní stav
a subjektivní potíže nakažených jim
včetně zaměstnanců revíru vyplnilo
kolem 140 respondentů. Celkově se
jednalo o 9,6 procent z 1120 lidí zapojených do dotazníkového šetření zaměřeného na vnímání současné situace související se šířením covid-19.

Co se příznaků samotných týče,
lidé z OKD popisovali nejčastěji únavu, a to v 61 procentech (obecná populace 70 %). Následovala ztráta čichu v 57 procentech (obecná populace 58 %), bolesti svalů či kloubů v 52
procentech (obecná populace 53 %)
a horečka v 39 procentech (obecná
populace 47 %). „Dočasná ztráta čichu a chuti byly jedny z nejvýraznějších symptomů pro onemocnění covid-19. Některé z uvedených symptomů přetrvávají u někoho v řádech týdnů i měsíců,“ sdělila spoluřešitelka
průzkumu.
Asi polovina nakažených z OKD
měla pozitivní test v první – jarní – covidové vlně. Zbytek onemocněl v období října až prosince. U zaměstnanců OKD byl celkové průběh onemocnění proti běžné populaci mírnější.
Zcela bezproblémový průběh uvedlo
19 procent osob z revíru (obecná populace 6 %), střední průběh 88 procent (obecná populace 78 %), vážné
potíže uvedly 3 procenta (obecná populace 7 %). „Na základě dotazníkového šetření žádný zaměstnanec těžařů – respondent nemusel být s covid-19 hospitalizován,“ poznamenala Tomášková.
Podobné hornické šetření podle ní prováděli kolegové z akademického prostředí v Polsku a pojali to
komplexněji včetně klinických vyšetření. „Se zájmem čekáme na jejich výsledky a doufáme, že bude co

srovnávat,“ pokračovala odbornice
z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Výskyt jednotlivých
příznaků v době testování byl zjišťován i v rámci studií uskutečňovaných
v Nemocnici s poliklinikou KarvináRáj při ověřování spolehlivosti antigenních testů.
„Respondenti z OKD byli ve věku
mezi osmnácti a třiašedesáti lety.
V jednom případě někdo uvedl devadesát let, ale to bylo, předpokládáme,
z havířského hecu, z legrace, protože
šetření bylo zaměřeno na aktivní pracovníky,“ konstatovala Tomášková.
Zapojili se horníci, technici i povrchoví pracovníci revíru s převážně
středním vzděláním s maturitou. Dvě
třetiny jich o sobě prozradilo, že nekouří. Necelá polovina ještě doplnila, že covid-19 se objevil i v jejich rodinách (v obecné populaci to bylo
u příbuzenstva v 67 %). Většina dotázaných z OKD projevila ochotu v průzkumu pokračovat. S odstupem se
jich Ostravská univerzita zeptá, jestli
u nich zdravotní potíže spojené s covid-19 přetrvávají.
„Veškerá data budeme zpracovávat, analyzovat a publikovat.
Dostanou se do českých, případně zahraničních časopisů. Data budou také
sloužit studentům pro zpracování diplomových prací,“ řekla Tomášková.
Zdůraznila, že všechny odpovědi respondentů z OKD se ukázaly jako přínosné. Všem za ně poděkovala.

v revíru pokračuje

DARKOV – V období od 17. srpna do 23.
února bylo v OKD provedeno celkem
63 991 PCR testů na onemocnění covid-19. Vzorky se odebíraly na šachtách
ČSA, Darkov, ČSM-Sever i ČSM-Jih.
Od března, jak sdělil Luboš Dúbravka, budou kvůli epidemiologické situaci i nadále
pokračovat.
„Testování je pro všechny lidi v OKD
včetně zaměstnanců dodavatelských
firem,“ upřesnil s tím, že řečená povinnost
neplatí pro ty, kteří byli prohlášeni

FOTO: Radek Lukša

Podobné šetření mezi
personálem na šachtách
dělali i polští vědci,
ostravští akademici se
těší, že budou mít co
porovnávat

Odběrné místo na severní lokalitě
stonavské šachty.

za uzdravené ve smyslu platného
algoritmu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Průběh, frekvence, účast po šichtě i další
náležitosti včetně blokace karty ASEP
(a tím pádem vstupu do areálu firmy)
při neabsolvování výtěru se nezměnily.
Výsledky zaměstnancům přijdou nejpozději do šestatřiceti hodin SMS zprávou
na mobilní telefon. Podrobné informace
o odběrných místech a časech jejich
provozu zveřejníme v následujících dnech
na intranetu.
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Útlum šachet z pohledu personalistů:
Náročný půlrok a zdaleka není konec
STONAVA – Personalisté těžební společ-

Na to, jak vnímal toto období, jsme se také zeptali
Radomíra Štixe, manažera centra personálních služeb:

nosti komentovali poslední půlrok, kdy
nejprve připravovali veškerou agendu
a posléze uskutečňovali samotné útlumové kroky z pohledu jejich resortu.

„Klíčové pro mne bylo vysvětlit všem
propouštěným lidem v rámci prvních
– informačních – pohovorů všechny
informace, kterých nebylo málo.
Pohovorů se účastnilo maximum
mých kolegů a kolegyň personalistek, včetně mě. Rozdělili jsme si to
tak, abychom vše v požadovaném
termínu zvládli. Se všemi, kteří nebyli

V revíru OKD se chystalo:

Daniel Sulava je jedním z týmu personalistů,
který se také podílel na realizaci všech činností:
FOTO: OKD

• přes 1800 jmenovitě připravených
záznamů o informačním pohovoru
pro každého zaměstnance, který byl
na raciu v prvním i druhém milníku,
• přes 1800 jmenovitě připravených
výstupních listů k vyřízení výstupních formalit,
• přes 1800 jmenovitě připravených
pozvánek na výstupní lékařskou
prohlídku,
• přes 1800 předaných brožurek programu pro odchozí zaměstnance
Nová šichta se všemi detailními informacemi k Nové šichtě, důchodům, rekvalifikacím, nárokům, povinnostem atd.,
• přes 1800 listů s nabídkami rekvalifikačních programů Úřadu práce.

Radka Naňáková
pro uvolňované zaměstnance v rámci Nové šichty. Rozeběhla se aktivní
pomoc programu Nová šichta – nyní
má přes pět stovek klientů – a průběžná práce se všemi dalšími zaměstnanci, kteří projeví zájem o pomoc.
Na všech lokalitách začaly fungovat
mobilní pobočky Úřadu práce ČR.
„To všechno muselo být připraveno a uděláno v souvislosti s prvním
a druhým milníkem a to v souladu
s Usnesením vlády České republiky č.
949, k návrhu postupu státního podniku DIAMO, k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých
dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD,“ uvedla personální ředitelka Radka Naňáková.
„Možná, že výčet není kompletní
a že by se ozvali další lidé, kteří by

Dále se vypisovalo více než 2500
jmenovitě připravených a podepsaných dopisů o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců z OKD na DIAMO, státní
podnik, za oba milníky (racio i útlumové práce). Proběhly informační,
vysvětlující pohovory s téměř 2500
zaměstnanci (mimo ty v dočasné pracovní neschopnosti). Souvisely s tím
i systémové úpravy v portále SAP HR
a to opět u cca 2500 zaměstnanců.
OKD navázala spolupráci s více
než stovkou firem nabízejících práci

FOTO: OKD

Dopraváři ČSM-Sever se loučí
s mechanikem, patronem úseku
STONAVA – Ten zarostlý technik černý
jako uhel a s obrovskou kabelou plnou
vercajku není rubáňový havíř z kaple,
ale náš Pepa! Tak hovoří chlapi ze svislé
dopravy z Dolu ČSM-Sever o mechanikovi úseku Josefu Nowakovi. Zatím ještě
v přítomném čase, ale od března už
na něj budou v práci jen vzpomínat.
„Pepa odchází do zaslouženého
hornického důchodu po čtyřiceti letech
na šachtě. Nastoupil po zaškolení hned
k dopravě jako pracovník údržby kolejí
a v tomto provoze už zůstal,“ uvádí René
Trzaskalik, předák osmičlenné údržbářské party těžního zařízení. Ti spadají
pod Nowaka stejně jako pracovníci čerpacích stanic, náraží či odtěžení skipu.
„Opouští nás chlap, který byl takovým
patronem úseku,“ pokračuje Trzaskalik
s tím, že právě končící mechanik ho
před třiceti lety (tak jako posléze
další generace dopravářů) zasvěcuje
do pracovního procesu svislé dopravy. Kolegové dále uznávají Nowakův
přehled – zná veškeré zařízení, ví, kde
je jaký ventil, jenž je třeba pohlídat –
i fakt, že se nebojí ušpinit při manuální
„robotě“.
„Pepa chodíval nahnutý doleva, nosil
totiž obrovský svazek klíčů, možná
stovku, a používal z nich jen tři. Pak
se mu ztratily, podezříval chlapy, že je
vyhodili. Každopádně bez zátěže lítal

Josef Nowak (foto z doby před pandemií).

po dole ještě více,“ komentuje jednu
z pracovních příhod koordinační technik
svislé dopravy Jan Pinkava. A zmiňuje
i zodpovědnost, pečlivost a určitou
šetrnost mechanika úseku. Jenž se
snaží zachovávat co největší objemy
materiálu pro znovupoužití.
„Hoši, to je zadupané,“ připomíná vedoucí provozu dopravy Vladimír Polášek
běžnou reakci Nowaka na volání neznámého telefonního čísla. Mechanika má
za jednoho z neobětavějších, nejpracovitějších horníků, jenž se na nikoho
nevyvyšuje, a přitom disponuje slušnou
autoritou. Nowakův post, jak upozorňuje, zastane nově Richard Palowski,
původně dopravář z lokality Jih.

Odcházejí ti nejzkušenější
Kromě mechanika Josefa Nowaka
přichází od března doprava na stonavské šachtě i o další „inventáře“, chlapy
s dlouhými léty praxe a obrovskými
– donekonečna dále předávanými – zkušenostmi z praxe. Polášek zmiňuje mj.
koordinačního technika Jana Pinkavu,
vedoucího severské svislé dopravy
Radomíra Godulu či mechanika jižní
svislé dopravy Leška Guńku. Náhradu
za odcházející kolegy doplní přesuny

nemocní, jsme mluvili. Všem jsme
předali související dokumenty.
Připravili jsme přesný časový harmonogram druhých – propouštěcích
– pohovorů. To znamená, že každý
člověk v 1. vlně měl nebo ve 2. vlně
má písemnou informaci, kdy a kde má
přijít. Myslím si, že v tomto počtu lidí
je to důležité.“

vlastních zaměstnanců mezi úseky centrální či svislé dopravy a jedinou nově
příchozí posilou bude Pavel Golasowski
z Darkova. „Obrazně řečeno, ze severské
dopravy nám teď odcházejí čtyři koně
– tahouni, ale jsem si jist, že ani v nejmenším se neprojeví generační výměna
na plynulosti provozu dopravy. Pro nově
obsazené techniky by to měla být výzva
dokázat, že na to mají. A já věřím, že to
dokážou!“ vzkazuje Polášek.

říkali, co všechno připravovali a zajišťovali. A je to tak. Činností spojených s touto akcí bylo opravdu hodně od oblasti personalistiky, mzdově ekonomické oblasti až po organizační zajištění. Myslím si, že všichni
personalisté preferují období, kdy
mohou nabírat zaměstnance, zajišťovat jejich vzdělávání a rozvoj, prostě být na pozitivní vlně. Na druhé straně i propuštění zaměstnanců
patří odjakživa k naší práci. Jakmile
toto období nastane, jsme připraveni jej realizovat. Zároveň se proto snažíme zajišťovat maximum služeb, co můžeme, abychom pomohli všem lidem zmírnit dopady ukončování hornické činnosti. Navzdory
covidu a této době plné únavy,“ řekla Naňáková.

Pracoval dříve jako technik v provozu
rubání na Staříči a specialista tamního
trvalého zlepšování. Nyní je HR manažerem a každodenně se podílí na všem
výše uvedeném. I jeho jsme se ptali,
s čím se nejvíc setkal a jak vše vnímal.
„Nejprve bych chtěl zdůraznit, že
všem zaměstnancům jsme všechny
potřebné informace poskytli včas
a v dostatečném časovém předstihu.

S každým jednáme lidsky. To znamená,
že pořád vysvětlujeme, kdykoliv někdo
přijde, zavolá, zeptá se. Informací je
dost. A pro chlapy to není jednoduché
období, po tolika letech na šachtě.
Někdo se těší pryč, někdo je smutný,
další řeší obavy z toho, co bude. Ale
já vím, že jsou to lidé šikovní a zruční.
A my uděláme všechno proto, abychom
pomohli všem, kdo o to stojí.“

Nová šichta OKD úspěšně pomáhá
DARKOV – Zajištění pracovních pohovorů i podepsání nových smluv mají
za sebou desítky zaměstnanců, kteří končí pracovní poměr v OKD. Už
několik měsíců jim aktivně pomáhají
personalisté těžební společnosti, kteří jsou k dispozici na všech šachtách
a také přímo v centru Nové šichty
v Karviné.
„Všem radíme a pomáháme individuálně a jsme potěšeni, že práce našeho týmu má skvělé výsledky. Někteří
naši bývalí zaměstnanci už podepisují smlouvy v nových firmách, se kterými jsme navázali spolupráci. Další se
chystají na pracovní pohovory nebo
si vybírají z nabídek volných míst
v naší aplikaci Burza práce,“ oznámila Radka Naňáková, personální ředitelka OKD.
Internetová aplikace Burza práce nabízí klientům Nové šichty přehled volných pracovních míst firem v Moravskoslezském kraji.
Nejčastěji poptávají zámečníky, elek-

trikáře, svářeče ale také mají zájem
o lidi na vedoucí pozice. Spolupráci
s Novou šichtou už uzavřela stovka firem z našeho kraje.

„Každý den zaznamenáváme dotaz nějaké firmy, která by s námi chtěla uzavřít spolupráci. Po podepsání
smlouvy o spolupráci tak firma obdrží vstup do naší aplikace a online
vidí naše nabídky, samozřejmě bez
citlivých údajů,“ upřesnila Markéta
Klopcová, manažerka Nové šichty.
V současnosti personalisté OKD pomáhají v rámci Nové šichty více než

500 lidem. Nejedná se pouze o důlní
pracovníky, ale také povrchové a THP
pracovníky.
„Ten zájem stále stoupá, jsme
za to rádi, protože projekt Nové
šichty je zcela výjimečný a ojedinělý. Chceme tak ulehčit a hlavně pomoct lidem, kteří v OKD strávili
mnoho let, aby našli nové uplatnění. Pozitivní zpětné vazby máme už
z několika společností, které naše
lidi zaměstnali v roce 2017, kdy se
uzavíral Důl Paskov,“ sdělila Vanda
Staňková, předsedkyně představenstva OKD.
V čem vidí ojedinělost projektu Nová šichta, dodal výkonný ředitel OKD Radim Tabášek: „Velkou
výhodu vidíme v tom, že v Nové šichtě pracují naši kmenoví zaměstnanci, jsou to naši personalisté, často se tedy s klienty znají. Je to o důvěře a individuální pomoci, proto se
naši zaměstnanci mohou na ně kdykoliv obrátit.“

na OKD. Nabízí pomoc dodavatelským
firmám, které se mohou s útlumem těžby uhlí dostávat do problémů. „Na těžaře jsou totiž navázány dodavatelské
společnosti poskytující jim nejrůznější
služby – od svářečů, opravářů, přes
uklízečky až po spoustu dalších profesí.
A zatímco pro kmenové zaměstnance
OKD je na dobu útlumu těžby a po jejím
definitivním konci připraven opravdu
dobrý a fungující sociální program, pro
ty ze spolupracujících firem nic podobného neexistuje a z centrální úrovně
není plánováno,“ vysvětluje náměstek
hejtmana pro průmysl, energetiku
a chytrý region Jakub Unucka. Kraj
zapojuje i partnery – Moravskoslezský

Smyslem krajského programu je
pomoci firmám vyrovnat se s útlumem
a koncem těžby uhlí tak, aby dále úspěšně fungovaly a dávaly práci. „Nemůže
nám být jedno, z čeho bude žít těch
několik tisíc lidí, až u nás po skoro dvou
stech letech skončí hornictví. Nemůžeme
je nechat ve štychu. Je velmi důležité, aby
nezanikly samotné firmy, které poskytují
zaměstnání,“ popisuje Unucka s tím, že
vše proběhne v několika etapách.
Moravskosleszký kraj nejprve navrhne
přímou finanční pomoc státu na vyplacení odchodného zaměstnancům, aby
se dřívější dodavatelé pro OKD neocitali
kvůli tomuto jednorázovému a povinnému výdaji v platební neschopnosti.

co nejvíce participovaly právě firmy
postižené útlumem OKD. Jinými slovy:
„Chceme, ať stát tyto firmy i jejich
zaměstnance zapojí do připravovaných
velkých veřejných zakázek v kraji a aby
zakázky typu stavby železnice či dálnice
vypsal rychle,“ vysvětlil náměstek
hejtmana. Dále se chystá mechanismus pomoci pro dodavatele OKD, kteří
po konci hornictví chtějí změnit obor
své činnosti.
„Oslovili jsme dodavatelské firmy
OKD, aby určili míru dopadu plánovaného ukončení těžby. Potřebujeme totiž
některé údaje, které není možné zjistit
z veřejných zdrojů nebo orgánů státní
správy,“ dodává náměstek hejtmana.

CO JE NOVÁ
ŠICHTA?

Program pro
odcházející
Program pro dodavatele
OKD pro překonání dopadů útlumu
zaměstnance
„Pak půjde o koordinaci již napláOSTRAVA – Nenecháme vás ve štypakt
zaměstnanosti, Hospodářskou
chu! Pod tímto heslem zachraňuje
novaných veřejných investic státních
komoru, Svaz průmyslu a Úřad práce.
Moravskoslezský kraj okolo pěti tisíc
organizací, jako jsou DIAMO, ŘSD,
Zakládá
k tomu také odbornou skupinu
OKD.
pracovních míst navázaných v regionu
SFDI, ČEPRO, ČEZ a další, aby na nich
s názvem Task Force OKD.
Pomáhá při
hledání
nového
profesního
uplatnění.
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NA DOSAH
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V srdcovkové výzvě uspělo
47 z 57 žadatelů o minigrant
KARVINÁ – Správní rada Nadace OKD

poslední únorové úterý rozhodovala
o poskytnutí podpory v programech
vyhlášených v grantové, respektive
minigrantové výzvě pro letošní rok.
Dala šanci také projektům na pomoc
hornickým sirotkům a rozvoji aktivit
havířských spolků.
Celkem se v těžařské nadaci sešlo
181 žádostí. Nejvíce v programu Pro
region, kdy ze 124 podaných získalo granty 84 uchazečů. „Srdcaři z revíru poslali za neziskové organizace,
ve kterých aktivně působí, sedmapadesát projektů. Nutno zdůraznit,
že přínosných a kvalitních, vždyť
podpořeno nebylo jen deset z nich,“
uvedla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová. Mezi srdcovkové patrony, jak upřesnila, NOKD rozdělí 954 tisíc korun. „Využijí je sportovci, rybáři, kynologové, dobrovolní hasiči, vodáci, turisté, hudebníci

z dechového orchestru, ale i neziskovky věnující se handicapovaným,“
sdělila.
Všechny žádosti, jak navázala projektová manažerka Silvie Balčíková,
byly bedlivě pročítány a hodnoceny.
„Výsledky oficiálně zveřejníme v pondělí 1. března na našich internetových
stránkách www.nadaceokd.cz a informovat o nich budeme do pátku 5.
března také dopisem v elektronickém
systému Grantys,“ upřesnila s tím, že
NOKD poskytne i doporučení, jak
dále postupovat.

„Apelujeme hlavně na organizace,
jejichž projekt byl podpořen, aby dbaly na včasné dodání všech potřebných
dokumentů pro vyhotovení smlouvy. Jen tento malý krůček je totiž dělí
od uskutečnění projektu,“ zdůraznila Balčíková. Svá slova adresovala též
Spolku svatá Barbora, jemuž opět poskytnou prostředky na jeho činnost.
Jakožto kroužkům krojovaných horníků ze šachet Barbora a Gabriela,
dále Klubu přátel Hornického muzea
Ostrava či Koordinačnímu výboru
důchodců OKD. „Ty usilovaly o podporu hornických tradic,“ vzkazovala
projektová manažerka.
„Jestliže byl váš projekt vybrán,
gratulujeme a již nyní se těšíme
na spolupráci. Pokud jste neměli štěstí a vaše žádost neuspěla, nezoufejte, zkuste to příští rok. Právě k těmto
účelům slouží námi nabízené konzultace,“ doplnila nadační ředitelka.

Název organizace

Název projektu

TJ Baník Karviná, z.s.

Jdeme s dobou! Nové jistící pomůcky pro
instruktory.

FK Gascontrol Havířov, z.s.

Zimní soustředění mládežnických družstev

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Orlová

Rybářské závody pro mládež

Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.

Na myslivecké políčko jetel, oves, zrníčko

Český kynologický svaz ZKO Havířov - Bludovice
- 038

Nákup výcvikových překážek

Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s.

Rozvoj stolního tenisu v Karviné

Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný
spolek

18. ročník X-RUNTO TRIATHLON BRUŠPERK

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
- Závada

Mladí hasiči SDH Petrovice - Závada 21

Rugby Club Havířov, zapsaný spolek

Tréninkové pomůcky pro mládež

Tennis Club Karviná, z.s.

Letní tenisová škola mláděže

7

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Karviná Rybáři pro děti a hendikepované
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
ve Václavovicích

Nebuď "ZEKO", objev v sobě "EKO"

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Koblov

Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže
v roce 2021

UNIE ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek-Místek,z.p.s.

I s handicapem (roztroušená skleróza) nejsme
mimo hru, jsme stále soutěživí a hraví a toužíme
být vidět

Horníci, ale také další dárci
na Barborku stále pamatují

Ski klub Kozlovice, z.s.

Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích
(Turné čtyř můstků)

SPMP ČR pobočný spolek Karviná

Edukační pobyt

CK Orlík Orlová z.s.

Rukávky a nohavičky pro cyklistické závodníčky

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s.

Útěk v řetězech - 12.ročník

STONAVA – Skoro půl milionu korun získal
za poslední rok Spolek svatá Barbora
(SSB), který pomáhá od června roku
2004 dětem a rodinám obětí hornické
práce v revíru společnosti OKD. Mezi
milé setkání s dárci patří i to z počátku
února na Dole ČSM-Jih, kde se mezi
sebou složili a předali Barborce jednadvacet tisíc korun!
Předsedkyně Monika Němcová
za dar poděkovala vedení ČSM-Jihu,
úseku svislé dopravy pod vedením Jana
Pejsara, stejně tak dalším kolegům
nejen z Jihu, ale i ze severní lokality,
kterým není osud dětí z Barborky
lhostejný. Spolek měl na počátku roku
2021 v evidenci čtyřiačtyřicet českých
a polských dětí, od těch nejmenších až
po vysokoškoláky. A nejdůležitější je, že
mezi ně už druhým rokem žádné další
nepřibylo. V OKD se totiž v letech 2019
a 2020 pracovalo historicky poprvé bez
smrtelných úrazů!
„I v této nelehké době se ukazuje,
že jsou mezi námi stále lidé, pro něž je
obdarovat potřebné prostě samozřejmostí. Jimž není osud dětí z Barborky

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Karviná-Hranice Nový dataprojektor do naší hasičárny

Spolek svatá Barbora
lhostejný,“ pokračovala Němcová s tím,
že spolek nerozlišuje mezi dary velkými
či malými. Všechny byly totiž poskytovány nezištně a z dobré lidské vůle. SSB
podpořily v poslední době i velké firmy,
počínaje stáním podnikem PRISKO (mateřskou společností OKD), přes Veolia
Průmyslové služby po Green Gas DPB.

Ke štědrým dlouhodobým dárcům
patří například Petr Motloch, Pavel
Hadrava, Ján Fabián, Vlastimil Kala
a dárci, kteří přispívají pravidelně každý
měsíc i mnoho dalších, kteří si přáli
zůstat anonymní.
„Jsme velice rádi, že na Barborku,
dárci nezapomínají. Asi nikdy nebude
dost díků za jejich laskavost, nikdy
mě nepřestane udivovat nezištnost
lidí kolem nás, i když často můžeme
mít pocit, že kolemje vše špatně.
Není!“ poznamenala předsedkyně
spolku.
K jeho prioritám, jak připomněla,
patří především zajišťování vzdělávání
dětí. Specifická se například ukázala
v době koronavirové pandemie, kdy byly
uzavřeny školy, potřeba dostupnosti
počítačů pro vzdálenou – čili distanční – výuku. Barborka se vloni rovněž
společně nesetkávala, odpadla i její
tradiční prosincová nadílka. „Věříme, že
letos se nám společná setkaní už podaří
uskutečnit a moc se těšíme na společný víkend i Barboradování,“ doplnila
Němcová.

ZE ŠACHTY ZA VOLANT
Autoškola Profi Havířov

PRŮKAZ
PROFESNÍ
NÝCH
O
ZA VÝH D
EK
ÍN
M
D
O
P

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
 Pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009 nebo D před
10. 9. 2008, můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu
 Profesní průkaz lze se slevou získat i ke skupinám C a D získané
v pozdější době.
 Pokud skupinu C , CE, D nebo profesní průkaz nemáte, můžete
je u nás získat ve zvýhodněném cenovém balíčku.

L

www.autoskolaprofihavirov.cz
e-mail: autoskolaprofihavirov@seznam.cz
603 357 069  603 969 315

U NÁS VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

L

Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, Podpora sportující mládeže a dospělých
z.s.
ve fotbalovém oddílu TJ Sokol Dolní LutyněVěřňovice, z.s.
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová

Vodácký tábor Vltava 2021

PASKOV SAURIANS z.s.

Příměstský tábor - SAURIANS 2021

Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.

Horolezecké soustředění Vysočina 2021

FK Baník Albrechtice z. s.

Albrechtický fotbalový kemp 2021

Dobrodiní o.p.s.

Adaptačně ozdravný pobyt pro děti s autismem

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace

Svaly - základ sportování

Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace

MY NETRÉNUJEME, MY SE BAVÍME

Shotokan Karate Frýdek-Místek, z.s.

Výuka dětí a mládeže ve sportovní a tradiční
formě KARATE stylu Shotokan podle SKIF

1. SFK Havířov, z.s.

Podpora činnosti florbalového klubu v omezeném počtu

TJ KOVONA Karviná, z.s.

S pádlem na vodu

1.BFK Frýdlant n.O., z.s.

Nová šatna = zlepšení podmínek pro děti v 1.
BFK.

TJ Sokol Palkovice

Žijeme zdravě - sportujeme

Moravskoslezský klub Karviná, z.s.

Sport - volný čas pro děti a mládež 2021

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lutyně
- Nerad

Poslední krok ke sportovnímu úspěchu

SPMP ČR pobočný spolek Haviřov

Rehabilitační víkendový pobyt zaměřený na hiporehabilitaci pro mentálně hendikepované.

ADAM - autistické děti a my, z.s.

Terapeutické aktivity pro děti s autismem

1.FBC Karviná, z.s.

Moderní pomůcky pro trénování u dětských
družstev

Gymnastika M&E Havířov, z.s.

Pořízení posilovacího a zpevňovacího načiní
pro trénink akrobatické gymnastiky

HC Vlci Český Těšín, z. s.

Soustředění HC Vlci Český Těšín U14 a U15

Tělocvičná jednota Sokol Karviná

NESEĎ DOMA, PŘIDEJ SE K NÁM

Spolek POSEJDON

Indiánské léto – síla kmene

Dechový orchestr Ostrava, spolek

Dechový orchestr Ostrava podporuje mladé
hráče

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace

"Projdeme se vzhůru na Štramberskou trúbu"

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá

ať nás všichni poznají

Beskydská amatérská hokejová
liga, z.s.

Exhibiční hokejové utkání

Dragon Club Karviná, z.s.

Digitalizace životní moudrosti bojovníků

Sportovní Klub Lapačka, z.s.

Zlepšování fyzické kondice nejen u lukostřelců
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