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Chod logistky v DZ 2 brzdí nedostatek
pracovníků důlní dopravy.

Finanční
odměny
za bezpečnost
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Podeváté budou vyhlášeny
nejlepší projekty, Srdcaři
a osobnosti neziskové sféry.

Mimořádná říjnová kampaň BOZP
opět cílí na kolektivy i jednotlivce.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Rotující stroje – nebezpečí tvoje!"
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Soud schválil reorganizaci OKD

Noví ředitele hovoří o změnách
v organizační struktuře
KARVINÁ – Představenstvo společnosti
OKD vytvořilo od 9. října v základní struktuře ﬁrmy novou organizační jednotku Útvar
ředitele pro restrukturalizaci a do jeho čela
jmenovalo Zbigniewa Janowského. Zároveň
začalo chystat sloučení posledních činných

za majetkovou podstatou (přibližně
370 milionů) a z výnosů z neprovozních pohledávek a likvidačního zůstatku. Za neprovozní se, jak Kula
uvedl, považují pohledávky OKD vymáhané ve sporech s bývalými vlastníky, členy představenstva a dozorčí rady dlužníka vzniklé v souvislosti
s porušením péče řádného hospodáře.

šachet v revíru – Důlních závodů1 a 2 –
ve společný funkční celek. Realizací tohoto
projektu pověřilo Boleslava Kowalczyka.
Oběma novým ředitelům jsme dali prostor,
aby představili své úkoly, vize a plány
do budoucnosti.

Boleslav Kowalczyk: Spojení šachet
pro lepší využití strojů i odborníků
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Dnes je nás i s dodavatelskými
firmami něco kolem desíti tisíc, a to
ve dvou činných šachtách. Oba důlní
závody mají téměř shodné geologické
podmínky, stejné vybavení a odborníky při různých činnostech v dole.
A to je právě cílem spojení DZ 1 a DZ
2 - efektivně řídit šachty z jednoho
centra. Dále například nenakupovat
zbytečně materiál nebo náhradní
díly, které jsou potřeba a vím, že jsou
na jiné lokalitě.
Pokračování na straně 2

Proti byli jen zástupci NWR
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Jaký je účel
sjednocování
dosavadních
důlních
závodů 1 a 2?
Pamětníci si ještě vzpomenou,
že společnost
Boleslav Kowalczyk
pověřený sloučením OKD v minulosti
provozovala
DZ 1 a 2.
patnáct šachet
a spoustu dalších firem. Dohromady
pak zaměstnávala asi sto tisíc lidí.

Insolvenční řízení se společností OKD u Krajského soudu v Ostravě.

Vedení společnosti se na pokračování činnosti
připravovalo již v předstihu, souvisely s tím i říjnové
změny v její základní organizační struktuře
OSTRAVA – Krajský soud v Ostravě
ve středu 11. října potvrdil rozhodnutí schůze věřitelů OKD ze čtvrtka 24.
srpna. Schválil reorganizační plán těžební společnosti! Ten předpokládá
pokračování provozu podniku v rámci dceřiné ﬁrmy OKD Nástupnická, a.
s., v níž bude mít stoprocentní podíl
státní podnik Prisko.
„Verdikt insolvenčního
soudu jednoznačně vítáme,“ uvedl v reakci výkonný ředitel Antonín
Klimša. Současně zdůraznil, že management společnost
od prvopočátku vyhlášení insolvence
v květnu loňského roku prioritně prosazoval a také zodpovědně připravoval plán na reorganizaci, který řešil
další životaschopnost OKD. „S tím
souvisely rovněž v předstihu uskutečňované optimalizační procesy reagující na postupný útlum těžby i změny
v základní organizační struktuře ﬁrmy – vznik reorganizačního útvaru či
zahajování procesu slučování dosud

„Bude to pro mě více úřednické hornictví,“
říká ředitel pro restrukturalizaci Zbigniew Janowski

Výdej poukázek
V souladu s platnou
kolektivní smlouvou bude
výdej zaměstnaneckých
poukázek, tzv. Flexi passů,
probíhat v termínu od 28.
do 29. listopadu.

Bližší informace k výdeji
budou zveřejněny v příštím
čísle Horníku, které vyjde
23. listopadu.

o deset let zpět, kdy jsem začínal na tehdejším Dole Paskov (dnešním Závodě Útlum–
Jih) jako hlavní inženýr a mým úkolem bylo
mimo jiné i vyřizování podobných projektů.
Dá se už přiblížit personální
obsazení a rozdělení
kompetencí?
To je v současné chvíli ještě předčasné.
Mám za úkol vytvořit organizační strukturu útvaru, vymezit jeho kompetence
a personální obsazení, vytvořit koncepci. Naší prací bude příprava a zajišťování veškerých potřebných dokumentací,
dozor nad uskutečňováním projektů
likvidace včetně kontroly ﬁnancování
i dodržování rozpočtů.
Pokračování na straně 3

aktivních důlních závodů 1 a 2 s lokalitami ČSA, Lazy, Darkov a ČSM v jeden funkční celek,“ speciﬁkoval výkonný ředitel.

Reorganizace kombinuje
více opatření
Věřiteli i soudem schválený reorganizační plán
OKD byl založen na kombinaci více opatření.
„Dojde ke vkladu podstatné části ﬁrmy dlužníka do nové
dceřiné společnosti OKD Nástupnická,
a. s., jejíž akcie budou následně prodány, k výplatě části hotovostního zůstatku i získávání peněžních prostředků
z neprovozních pohledávek,“ napsal
v jedenadvacetistránkovém usnesení
samosoudce Petr Kula.
Zdroje pro uspokojení věřitelů
OKD podle něho budou vycházet ze
zisku z prodeje akcií (okolo 79,5 milionu korun), z výtěžku z provozu společnosti (zde se počítá s asi 200 miliony), z rezervy na sporné pohledávky

Insolvenční správce, věřitelé OKD
(s výjimkou tří, jež se zdrželi hlasování, a zástupců NWR hlasujících
proti), krajské státní zastupitelství
a nakonec i krajský soud se přiklonili k tomu, že nabídka Priska umožňuje úspěšnou reorganizaci. „Prisko
se zavázalo pokrýt náklady na útlum
dolů.Navržený způsob reorganizace byl podpořen i zaměstnanci a významnými dodavateli či odběrateli. Toto řešení umožní zachovat zaměstnanost v regionu, pokračování
dodavatelsko-odběratelských vztahů
a nelze předpokládat další úpadek,“
zdůvodnil samosoudce. K nabídce
americké Alcentry, která se o OKD
také ucházela, pak poznamenal, že
nebyla výhodnější, neplnila základní
kritéria a navíc ji podmiňovaly často
nesplnitelné podmínky.

Soud: Prisko skýtá jistotu
i ve ztrátě
Soud je přesvědčen, že pokud
bude podnikání OKD provozováno prostřednictvím ﬁrmy OKD
Nástupnická, dojde k postupnému
předpokládanému útlumu šachet.
Průběžně budou hrazeny pohledávky, věřitelé se dočkají uspokojení
v míře očekávané reorganizačním
plánem. „Osoba investora dostatečně garantuje, že náklady útlumu budou uhrazeny i v případě nepříznivých výsledků OKD Nástupnická,
jelikož se k tomu Prisko zavázalo,“
zdůraznil Kula.

Fedrunkový kahan i sv. Barbora pro DZ 1
KARVINÁ – Fedrunkový kahan i svatá Barbora mají za třetí čtvrtletí letošního roku jen jediného držitele. Po vyhodnocení všech ukazatelů
v bezpečnosti, výrobě, ekonomice
a úrazovosti obě tyto putovní trofeje
převzal provozní náměstek Důlního
závodu
1 Petr Glas.
z
DZ 1 od července do září splnil
plánovanou
těžbu a ražbu na 88 %
p
(nakopal
505 tisíc tun uhlí a vyra(
zil
z 2712 metrů, zatímco DZ 2 jen
na
n 79,8 procenta oproti stanovenému
plánu (548 tisíc tun a vyrazil
n
3340
metrů chodeb). Fedrunkový
3
kahan
získal DZ 1 potřetí v tomto
k
roce.
r
Cena výkonného ředitele za bezpečnost – socha sv. Barbory, vztahující se k úrazové četnosti, putovala v prvním čtvrtletí na tehdejší
DZ 3 a ve druhém na DZ 2. „Za výsledky v červenci, srpnu a září sv.
Barbora opět změnila svého maji-
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Co bylo
důvodem
zřízení
nového
odboru, jaké
jsou jeho
úkoly?
Důvodem je
centralizovat,
Zbigniew Janowski,
sjednotit a koorředitel pro
dinovat veškeré
restrukturalizaci.
činnosti spojené
s postupným útlumem hornické činnosti
v jednotlivých důlních lokalitách v našem
revíru. Představenstvo společnosti OKD
uložilo v termínu do konce letošního roku
odbor vytvořit a stanovit náplň jeho práce.
Já se ve své nynější funkci vracím prakticky

Ceny
Nadace OKD

Provozní ředitel Pavel Hardrava předal kahan.
tele. Stal se jím DZ 1, kde zaznamenali v tomto období dvacet registrovaných úrazů a úrazovou čet-

Výkonný ředitel Antonín Klimša předal sv. Barboru.
nost 11,94,“ upřesnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
DZ 2 pak měl ve sledovaném třetím

kvartále třiadvacet registrovaných
úrazů a úrazová četnost se zde zastavila na hodnotě 15,96.
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Boleslav Kowalczyk

Boleslav Kowalczyk: Spojení šachet
pro lepší využití strojů i odborníků
Ředitelem jmenovali vás. Jaké
bude další obsazení vedení?
V této fázi k velkým změnám nedošlo.
Na DZ 2 se mnou přešel stávající
technický náměstek Oldřich Bortel.
Vzhledem k tomu, že nejvíce ploch
k dobývání je právě ve stonavské
šachtě, tak jsme se rozhodli zřídit
funkci provozního náměstka i v tomto
závodě. Vykonávat ji bude Vladislav
Szmek. Na místa Bortela a Szmeka
na DZ 1 byli dosazeni Petr Glas jako
provozní náměstek a Luděk Podvojský
jako technický náměstek.

Znáte podmínky na všech
šachtách, na co se bude třeba
zaměřit?
Vycházím z toho, že naprostá většina
zaměstnanců chce ve společnosti OKD
i nadále pracovat. Ze svých zkušeností
taky vím, že každý člověk chce být
úspěšný a mít zajištěný pravidelný
a dlouhodobý příjem. Naším cílem bude
právě toto zajistit. Samozřejmě to musí
být ruku v ruce s bezpečně odvedenými
výkony! Domnívám se, že by byla velká
škoda nevyužít té obrovské šance, kterou jsme dostali tím, že OKD může vyjít
z insolvence a realizovat svůj reorganizační plán.

Co bude pro zaměstnance
nynějších DZ 1 a 2 zásadní
změnou?
V současné době je cílem připravit
projekt spojení těchto závodů a zároveň
nakopat v letošním roce požadované
množství tun. Takže pro zaměstnance
DZ 1 ani DZ 2 to nebude v nejbližší
době znamenat nic nového, ani příliš
převratného.

Dotkne se nějak sloučení
zažitého chodu kolektivů,
úseků, útvarů?
Vzhledem k tomu, že jsem už působil na obou závodech a jak dělníci,
tak technici vědí, jak na svém postu
„funguji“, tak žádné převratné změny
nechystám. Nicméně upozorňuji, že
pro nás všechny musí být vždy prioritní
bezpečnost a výroba.

KARVINÁ – Důlní závod 1 přistoupil
k úpravám ve větrní síti ve své lokalitě
Karviná. Tou nejzásadnější byla změna
charakteru jámy Doubrava III (DO III)
v dobývacím prostoru Doubrava u Orlové,
která se stala po necelých devatenácti letech z výdušné jámy opět jámou vtažnou.
„S postupným vydobytím slojí a zmenšováním doubravského dobývacího prostoru z důvodu uzavírání nepotřebných
důlních děl dochází postupně ke změně
ekvivalentního průřezu dolu. Zvětšuje se
odpor dolu a parametry hlavního ventilátoru v jámě DO III přechází do takzvané neověřené části pracovní charakteristiky. Zjednodušeně řečeno, je ohrožena stabilita chodu hlavního ventilátoru
vznikem mimořádné události v lopatkovém soustrojí,“ sdělil vedoucí větrání.
Vzhledem k prioritě, kterou je bezpečné hlavní větrání a předcházení možných rizik spojených s případnou havárií hlavního ventilátoru (HV), padlo rozhodnutí změnit charakter jámy DO III
na jámu vtažnou – úvodní – a provoz
HV v ní trvale zastavit. Toto řešení dostalo přednost před výměnou celého HV
za méně výkonný.
„Ani tak to ale nebylo snadné a předcházela tomu náročná příprava,“ líčil
Molnári.
S ročním předstihem byly zpracovávány projekty, prováděny výpočty a stanovovány harmonogramy prací. Pracovníci
úseku větrání museli mimo jiné v dole vybudovat osmnáct regulačních větrních
zařízení, šest izolačních větrních objektů a tři izolační výbuchuvzdorné objekty. „Samotnou změnu charakteru jámy
jsme pak načasovali tak, aby v té době neběžela těžba v porubech. Využili jsme období mezi dokopáním a rozjezdem dalších porubních bloků,“ pokračoval vedoucí větrání lokality Karviná.
Zastavení provozu HV, otáčení větrů
v jámě DO III a současně i ve třech roz-

Hlavní předák skončil, šachta ale
jeho zkušeností využívá nadále
sídlil na Lazy a nakonec i ČSM. „Teď
můj bývalý kolektiv vede nový hlavní předák Tomáš Žvak, šikovný kluk,
jeden z nejlepších,“ poznamenal
Gallik, jehož kolektiv platil za „obojživelníky“ dosahující vynikajících
výsledků s kombajnovou i klasickou
technologií.
Gallika s odchodem z funkce vedení DZ 1 odměnilo za mnohaletou
dobře odváděnou práci a rozhodlo se i nadále těžit z jeho hornických
zkušeností. „Kvaliﬁkovaných lidí je
nedostatek, byl by hřích jich nevyužít,“ prohlásil provozní náměstek
Petr Glas. Gallik začal fárat na lokalitě Lazy v kolektivu hlavního předáka
Jaromíra Hvozdeckého, který se specializuje na budování křížů a provádění přibírek či zarážek.

Marek Gallik (vlevo) s provozním náměstkem DZ 1.

vající bloky pro vydobytí uhelných zásob
vázaných ve 22. kře ve 40. sloji, “ upřesnil vedoucí větrání.
V lokalitě Karviná se tím změnil
počet vtažných jam na pět – jsou to
DO III v dobývacím prostoru Doubrava
u Orlové, Jan a TJ 2 v dobývacím prostoru Karviná-Doly I. a jámy TJ 2 a TJ
5 v dobývacím prostoru Lazy. Výdušné
jámy zůstaly dvě – ČSA 3 v dobývacím
prostoru Karviná-Doly I. a VJ 6 v dobývacím prostoru Lazy.
„Vzhledem ke složitosti celé větrní
sítě v OKD, která je v podzemí vzájemně propojena cca 135 kilometry důlních
chodeb mezi všemi jámami v karvinské
části revíru, je vyřazení HV v DO III krokem ke zvýšení stability větrání,“ uzavřel Molnári s tím, že změnu zajisté uvítali i lidé žijící v blízkosti uvedené jámy.
Ty dříve obtěžoval monotónní hluk hlavního ventilátoru.

lehlých dobývacích prostorech bez omezení práce v dole, zajištění plné bezpečnosti větrání s eliminací nebezpečí nahromadění metanu proběhlo podle něj
na jedničku. „Obrovský dík si za to zaslouží Radim Botur, zástupce vedoucího větrání na lokalitě Karviná, s vedoucím úseku větrání a klimatizace
Jaroslavem Winklerem i všichni kolegové z úseku větrání a klimatizace za spolehlivé stavební a ostatní větračské práce, bez nichž by tento záměr nebylo možné uskutečnit,“ poděkoval Molnári.
Součástí změn ve větrní síti, jak zdůraznil, byla náročná změna otočení větrání i pro porub 140 806, provozovaný
v dobývacím prostoru Lazy. Výdušné větry z pracoviště kolektivu hlavního předáka Zbyňka Rzidkého začaly být vedeny do výdušné jámy ČSA 3, kam jsou
nově vyvedeny i výdušné větry z dobývacího prostoru Doubrava u Orlové.
S tím souvisí jedno negativum – větrní
cesty, které byly v minulosti vtažné, jsou
teď výdušné. Osazenstvo dolu si musí
zvyknout na to, že tam, kde se pohybovalo ve vtažných, chodívá se nyní ve výdušných větrech,“ upřesnil Molnári.
Kladů se ovšem našlo více. Od vyřešení problému s takzvaným „pumpováním“ HV v jámě DO III (které mohlo zapříčinit i mimořádnou událost – utržení
vzdušného sloupce v jámě – s mechanickým poškozením lopatkového soustrojí
ventilátoru) po umožnění těžby v porubu 140 806 a pokračování dobývání uhlí
ve 39. sloji, 22. kře. „Zde kopou horníci
Alpexu s hlavním předákem Januszem
Siwkem v porubu 22 3954 a provozujeme tam i tři čelby, které rozfárvají zbý-

Parametry jámy se už měnily
Doubrava III byla původně jámou
vtažnou. Na výdušnou se ovšem
změnila po havárii vtažné jámy
Doubrava IV, k čemuž došlo v červenci 1998. Kvůli porušení výztuže
se tehdy zhroutila a do obrovského
kráteru (cca 65 krát 53 metrů
s hloubkou až 36 metrů od povrchu)
propadla celá jámová budova včetně
těžní věže. OKD posléze provedlo
na místě náročnou sanaci terénu,
v dole bylo vybudováno několik hrází, které oddělily nebezpečné místo
od zbytku důlního pole.

Září: Měsíc kolektivu Zbyňka Rzidkého

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Ze zdravotních důvodů skončil ve funkci hlavního předáka příprav Marek Gallik. A zatímco jeho kolektiv pokračuje v ražbách v Důlním závodě 2, jeho si stáhli na domovský Důlní závod 1, kde
vypomáhá čelbovým při zarážkách
a vstupech do nových oblastí.
Gallik, rodák z Hranic na Moravě,
se nejprve vyučil železničářem a pracoval v ČSD Košice. „Po vojně jsem si
to rozmyslel. Místo lokomotivy zkusím jezdit s kombajnem,“ prohlásil
ke svému prvnímu příchodu na šachtu. Po roce v Dole Dukla zamířil znovu do Košic – tentokrát do železáren – ale zanedlouho se do havírny
vrátil natrvalo. V roce 2000 se ještě
na Dukle stal hlavním předákem čelbového kolektivu, s nímž poté pře-

Odstavený hlavní ventilátor v lokalitě Doubrava III.

KARVINÁ – Kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku Janusze
Sztuly nakopal v září letošní měsíční
rekord na Důlním závodě 1. Z porubu 140 806 přidal k měsíční produkci šachty 82 060 tun uhlí! Splnil s přehledem také pátý limitní výkon a dosáhl na jejich doposud nejvyšší počet v tomto roce. Od letošního ledna
do září tak Rzidkého kolektiv nakopal
už 307 799 tun.
Fedrunk u Rzidkého horníků pracujících s dobývacím kombajnem
KSW 475 a sekcemi Fazos 15/33
a Fazos 17/37 spočíval v měsíčním
postupu 80,9 metru při denním průměrném postupu 2,7 metru. Tohoto
výsledku dosáhl kolektiv i díky šedesáti havířům Alpexu z osádek hlavního předáka Tadeusze Czaji, kteří jsou k němu momentálně začleněni. Rubáňový výkon měli u Rzidkého
v podobě jedenapadesáti tun na hlavu
a směnu. „Tento kolektiv má velkou
zásluhu na naplnění zářijového technického režimu v rubání na naší šachtě. Jejich výkon ve stěně, která má 150
sekcí byl velmi dobrý, byť tam neměli
vždy jednoduché podmínky. Závěrem
měsíce začal jejich těžbu výrazně
ovlivňovat přechod vypleněných a zaplavených chodeb,“ řekl výrobní náměstek DZ 1 Kamil Kempný.

cet metrů nad technický režim).
„Režim metráže se nám podařilo překročit, ale bohužel se nám vzhledem
k nedostatečnému počtu kolektivů
nedaří plnit prováděcí plán. Dlužíme
na něj 137 metrů a v posledním kvartále budeme muset pořádně zabojovat, aby to manko bylo co nejnižší,“
uvedl provozní náměstek Petr Glas.
V letošním roce nicméně čelboví v DZ 1 zaznamenali pětapadesát
limitních výkonů. Nejlépe se v plnění daří kolektivům hlavních předáků Václava Michalčíka (8 LV),
Miroslava Suwaje (6 LV), Miroslava
Vráblíka, Adama Doseděla a Ondřeje
Špičky (5 LV).

Technický režim v DZ 1 v září
splnili jak rubáňoví, tak čelboví.
Vytěženo bylo 181 tisíc tun, což je sedmnáct tisíc tun nad technický režim. Vyraženo bylo 947 metrů (dva-

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1

„Zaznamenali jsme
jediné negativum – pro
osazenstvo určitých
částí dolu to znamená
zvykat si na pohyb
ve výdušných větrech,“
řekl Pavel Molnári,
vedoucí větrání
FOTO: Důlní závod 1

FOTO: OKD

Jáma Doubrava III je opět vtažná,
pro bezpečné větrání a lepší těžbu

Zbyněk Rzidký (zleva) s Januszem Sztulou.

Zářijové čelbové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku Radima Kalafuta
na čelbě 340 961 vyrazil 53 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Vráblíka z úseku Radima Kalafura
na čelbě 340 921 vyrazil 37 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku Radima Kalafuta
na čelbě 240 420.2 (3) vyrazil 78
metrů,
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku Marka Wdówky

na čelbách 11 2803 a 11 2802
vyrazil celkem 98 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku Romana Pastuchy
na čelbě 61 907 vyrazil 148 metrů
při průměrném postupu 6,17 metru
denně a čelbovém výkonu 34,26
centimetrů na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Mateusze
Wróbela z úseku WPBK-BIS vedoucího Zygmunta Boroweho na čelbě
22 4001 vyrazil 58 metrů.

DZ 2
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Paskovští technici = přínos pro DZ 2

Chod logistiky v DZ 2 zpomalují
chybějící lokomotiváři i narážeči

STONAVA – Celkem čtyřiadvacet technických kádrů přešlo z utlumovaných
paskovských lokalit na stonavskou
šachtu. Nejvíce samozřejmě do výrobně
nejdůležitějších provozů rubání a příprav, jak říká manažer logistiky Milan
Macíček
„Negativní ohlasy z hlediska mezilidských vztahů jsme od kolegů, kteří
k nám nastoupili z tehdejšího Důlního
závodu 3, nezaznamenali žádné.
Naopak, pochvalují si, že v DZ 2 mají
dostatek nových příležitostí využívat
a zhodnocovat své zkušenosti nabyté
v paskovských těžkých hornických
podmínkách,“ informuje Macíček.
Na počátku podle něj sice zaznívaly
fráze typu „to u nás na Paskově...“, ale
dnes už všichni tvoří jednu partu. Noví
THZ na stonavské šachtě například
poznávali jiná speciﬁka, než na jaké
bývali zvyklí. „Týkalo se to například
průchodnosti jam, mnohonásobně
vyššího počtu dopravovaných jednotek

FOTO: Radek Lukša

Logistika v roce 2017 v DZ 2,
jaká je situace?
Součástí logistiky jsou všichni zaměstnanci účastnící se procesu dopravy. A to od nakládky materiálu na povrchu a popouštění svislými jámami, přes kolejovou dopravu
na překladiště, přeložení materiálu na závěsnou dopravu až po transport po trasách na patřičná pracoviště. V tomto systému však máme
nedostatky. Nejsou dodržována již nastavená pravidla logistiky. Konkrétně jde například o zbytečné předzásobování materiálem.
Nepomáhá tomu ani časté stěhování kolektivů i jejich strojních technologií a technologická nekázeň řidičů
obecně.

A lokomotivářů se přitom
šachtě nedostává ...
V důsledku vývoje OKD v poslední
době – vyhlášení insolvence, programů racia – došlo k rapidnímu úbytku
lidí v dopravě. Proto se letos prakticky dostáváme nazpátek k počátkům
logistiky, kdy si úseky navzájem vypůjčovaly závěsné lokomotivy a tím
docházelo k jejich neřízenému pohybu v revíru. A ano, zároveň cítíme
nedostatek řidičů kolejových i závěsných lokomotiv, jakožto pracovníků
obsluhy jam v lokalitách Sever i Jih.
Zaměstnanci jsou nuceni přecházet
z jednoho těžního zařízení na druhé
a přejíždět mezi patry kvůli zachování jejich obslužnosti. K řidičům závěsných lokomotiv už doplňujeme pomocníky lokomotivářů, které bereme
z jiných úseků.

Manažer pro logistiku Milan Macíček.

STONAVA – Hned na počátku letošního roku vystřídal kolektiv hlavního
předáka Dariusze Marcola z Alpexu
kmenové raziče Jána Savaryho
na přípravě úvodní třídy 463 320
nového porubu 463 300. A po jejím
dokončení se pustil i do prorážky
463 360, kterou s příchodem podzimu zdárně dokončil.
„Marcolův kolektiv s razicím
kombajnem MR 340 jsme nasadili
na čelbu 463 320, jelikož byly jeho
osádky početně silnější, než raziči
od Savaryho,“ vysvětlil vedoucí vý-

roby příprav Důlního závodu 2 Ján
Kollár s tím, že chlapi z úseku vedeného Januzem Zgudou a Bogdanem
Kijewskim platí za sehrané a šachta jim zadává dlouhodobě důležité
obfarávky.
Což neznamená, že by se na pracovištích Marcolovi raziči nepotýkali s problémy! „Přecházeli několik tektonických poruch přesmykového charakteru. Přesto se
jim ovšem dařilo dosahovat stabilních měsíčních postupů a odvádět
svou práci ve slušné kvalitě,“ uvedl Kollár a zdůraznil opakované pokusy pětatřicetičlenného kolektivu Alpex o dosažení limitních výkonů. Dvakrát se je také splnit podařilo. Nejvyšší postupy zaznamenali
v lednu (125), dubnu (129) a květnu
(149 metrů).
Úvodní třídu 463 320 s délkou
833 metrů vyrazily Marcolovy osádky v profilu SPN 14/29 s budováním co 0,67 metru. „Současně zde

STONAVA – Důlní závod 2 vyhlásil
v prvním říjnovém týdnu limitní výkony
hned za celý třetí letošní kvartál. V tom
se nejlépe dařilo čelbovým kolektivům
hlavních předáků Marka Fajmana,
Vladimíra Sliže, Zdisława Drzenieka
a Józefa Damiana Szkota, kteří zaznamenali po dvou zápisech na skuru.
V září – kdy stonavská šachta nakopala celkem 158 tisíc tun, dohromady
vyrazila 980 metrů – o limitní výkony
usilovaly čtyři rubáňové, osm kombajnových a čtyři klasické přípavářské
kolektivy. A také osádky pracující
s technologií Room & Pillar. Ze sedmnácti přihlášených však podle výrobního náměstka Romana Kołatka uspěly
jen čtyři, všechny na čelbách.
Nejvyšší hodnotu má (už pátý
letošní) limitní výkon kolektivu hlavního

Čeho se v této oblasti
v poslední době dosáhlo?
Pokračuje začleňování dalších zaměstnanců do procesu logistiky – zejména z úseků vybavování a likvidace. Optimalizovali jsme kapacity pomocných překladišť 4204, 5101, 5507,
dokončili procesní centralizaci překopu 5201 a snížili množství zásob
v dole. Snažíme se uspokojovat požadavky a plnit své úkoly, což se nám
v rámci možností daří. Za to chci poděkovat všem aktivním zaměstnancům, kteří se na logistice podílí.
Kde jsou naopak mezery, na co
se zaměřujete?
Výše uvedené negativní vlivy přispěly k obnovení týmu logistiky v DZ 2,
který se zabývá a řeší procesní nedostatky této oblasti, jakými jsou
pořádky, výklizy, přenos dat, hlášení řidičů, poškozování zařízení
a decentralizace.
Jaká je budoucnost logistiky
na této šachtě?
Logistika tady byla, je a bude, a to v jakékoli formě. My chceme plnit požadavky zákazníků na 100 procent, nicméně k tomu je potřeba mít odpovídající administrativní i strojní zázemí.
Po převozu vybavení a strojních částí
z DZ 3 a doplnění chybějících zaměstnanců výhledově posuneme logistiku
zase o velký kus dopředu. Určitě uvítáme každý podnět a názor týkající se logistiky. I ty negativní pro nás budou významné pro posun logistiky kupředu.

Obfarávka bloku 463 300: Hotovo!
Marcolův kolektiv
nasazovaný
dlouhodobě na důležité
ražby potvrdil své
kvality, byť se musel
vícekrát potýkat
s tektonikami

Kam a kolik THZ přešlo
• provoz rubání 6
• provoz příprav 5
• bezpečnostní služby 3
• větrání 3
• centrální doprava 2
• vybavování a likvidace 3
• centrální odtěžení 1
• měřičství 1

probíhalo i vrtání lanových svorníků pro zvýšení stability důlního
díla, které prováděla firma Novum
Servis,“ upřesnil Kollár. Od června pak kolektiv postavil respovou odbočku a pustil se do prorážky 463 360 o délce 187 metrů. „Zde
byla výška čtyři a šířka šest a půl
metru. A i v prorážce se pro zvýšení stability zavrtávaly dlouhé – jedenáctimetrové – svorníky, ale i krátké svorníky Fe typu APB-1k pro zajištění předpolí čelby. Dále se pro
zesílení prorážky za mezidopravníkem upínaly hydraulické stojky,“
pokračoval vedoucí výroby příprav.
Chlapům podle něj hodně pomohla od července zahájená doprava osob a také změna sacího větrání
za kombinované – což zlepšilo mikroklimatické podmínky. V termínu tedy prorážku dorazili, postavili další respovou odbočku, připravili komoru pro montáž sekcí a probili
se do výdušné třídy 463 320/1.

předáka Waldemara Pasika z úseku
Alpex vedoucího Bogdana Bajaczyka,
který s kombajnem MR 340 na čelbě
364 224 vyrazil 176 metrů. Parametry
úkolující mu 150 metrů tak přeplnil
na 117,33 %.
Premiérový zápis na skuru se
s kombajnem AM 50 podařil kolektivu hlavního předáka Sergeje Tarana
z úseku vedoucího Vladimíra Durkota.
Na čelbách 292 281 a 292 291 přidal
k zářijové metráži šachty 77 metrů.
S klasikou splnil – čtvrtý – limitní
výkon kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedeného Radkem
Czyžem (55 metrů na čelbě 440 30).
A se stejnou technologií také osádky
hlavního předáka Marka Vlčka z úseku
Davida Vodičky (47 metrů na čelbách
292 283 , 292 283/1 a 292 240/1).

FOTO: Důlní závod 2

STONAVA – Logistika na stonavské
šachtě – byť zaznamenává řadu dílčích úspěchů – stále nefunguje podle představ a plánů. Jedním z důvodů je i nedostatek lidí v důlní dopravě, jak v rozhovoru upozorňuje manažer pro logistiku v Důlním závodě 2
Milan Macíček.

či větší různorodosti strojního zařízení,“
tvrdí Macíček, s tím, že v DZ 2 si práce
Paskováků považují. Jsou zde přínosem,
Uplatňují i určité postupy, které
si s sebou přinesli z lokalit Staříč
a Chlebovice. „Zatím je krátká doba
na nějaké větší hodnocení, ale v dopravě jsme ve fázi zdokonalování nastavených pravidel a systému logistiky,
zkapacitnění pomocných překladišť
a překopů,“ líčí Macíček.

ZÁŘIJOVÉ LIMITNÍ VÝKONY,
ČTYŘI ÚSPĚCHY NA ČELBÁCH

Problémem je nedostatek lokomotivářů.

Dopraváři uvítají
podněty a názory
kolegů týkající se této
oblasti, i ty negativní
mohou totiž přispět
ke změně situace
a posunu kupředu
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Vyhlašování limitních výkonů za devátý měsíc.

„Bude to pro mě více
úřednické hornictví,“
říká ředitel pro restrukturalizaci Zbigniew Janowski
Dokončení ze strany 1
Dále také komunikace s dotčenými
orgány státní správy. Mám představu,
že v personální oblasti budeme čerpat
ze stávajících lidských zdrojů v OKD.
Byť je v naší ﬁrmě momentálně už
minimum zaměstnanců, kteří v minulosti vykonávali nějakou systémovou
činnost spojenou s útlumem lokality.
Krátkodobě i můžeme v této souvislosti
využívat externích služeb.
V jaké rovině se ponese jednání
s úřady a báňskou správou?
Protože každé činnosti spojené
s útlumem lokality předchází rozsáhlá
legislativní příprava, zejména co se
určitých dokumentů a projektů týče, bývají s tím vždy spojená i jednání s úřady
státní správy, municipalitami a ostatními
účastníky řízení. Budou se řešit zpracovávání dokumentace vlivů na životní
prostředí EIA, vypořádání zásob, technické projekty likvidace, plány likvidace
a zajištění, technologické postupy.

Kdy a jak se v OKD projeví
činnost nového útvaru?
Prakticky se již projevila začleněním
Závodu Útlum–Jih a lokalit Frenštát
a 9. květen. Vznikem a nastartováním
jeho činností chceme vytvořit funkční
standard, který bude možno aplikovat
téměř univerzálně na další lokality zařazené do útlumového programu nebo
konzervačního režimu.
Co pro vás znamená
přechod z činné části revíru
do utlumované?
Osobně to pro mne znamená změnu
podstatnou. A to přechod od každodenní
operativy na činné šachtě ke koncepční
práci, kdy se budu místo výroby zabývat
útlumovými projekty a konzervačním
režimem a přibude jednání s úřady státní
správy. Stále to však bude hornictví,
i když už ne přímo spojené s plněním
úkolů v těžbě a metráži. Očekávám méně
adrenalinovou práci s omezením řešení
různých anomálních stavů.

4

Z OKD

číslo 12 | ročník 47

Závod Útlum–Jih uzavřel velkou
plochu důlního pole v Chlebovcích
CHLEBOVICE – V prvním týdnu října hlásili závodní báňští záchranáři
(ZBZS) Závodu Útlum-Jih dočasné
uzavření velké části důlního pole v lokalitě Chlebovice. Konkrétně oblastí
112. a 121. sloje, kde před ukončením
paskovské těžby kopaly poslední poruby 112 408, 112 751 a předtím také
stěna 121 761/1.

Tuny sádry, betonu,
minerální cementové směsi
„Hráze postavené na hlavních otvírkových dílech zatím zajišťují jejich dočasnou uzavírku, do škatulky trvalých spadnou teprve po vyřízení všech legislativních požadavku
pro technickou likvidaci naší šachty,“
upozornil vedoucí ZBZS Tomáš Zrun

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ZÁŘÍ 2017
Rubání – kombajny

neúspěšné pokusy v přípravě záseků pro stavbu peření. Bezpečnost
záchranářů ohrožovala a náročnost
velmi zvyšovala tektonika v nadloží.
Nebylo také možné docílit požadované těsnosti uzavření,“ popsali Zrun
s Duchoněm. Výsledkem byla uzavírka u bývalé přípravné protipožární
hráze. Ukončili ji po šestasedmdesáti
směnách, v nichž spotřebovali na třináct tun Adibetu. Celou uvedenou oblast posléze znepřístupnili montáží
výbuchuvzdorných poklopů na průlezech všech hrází.
Uzavření velkých oblastí podle jejich slov přinášelo ale i problémy s metanem. „Velmi často se stává, že se začne díky uzavírkám objevovat tento plyn i tam, kde nikdy v dole běžně

vedoucí
úseku

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

1.

Rzidký(140806/)

2.

Kania(364202/)

3.

Szwed(11634/)

Kubanek

Důlní závod 1

41637

1461

614.7

4.

Koval(461202/)

Miarka

Důlní závod 2

31866

1202

412.6

5.

ALPEX_Kražewski(400006/)

Hildebrand

Důlní závod 2

24812

1323

321.7

33,083

6.

Pospíchal(371004/)

Huspeka

Důlní závod 2

17154

630

284.5

7.

Badura(332206/2)

Puffer

Důlní závod 2

5808

226

94.1

8.

ALPEX_Wozniak(240502/)
POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

5756

2878

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

1374

611

9.

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

důl

těžba (t)

Sztula

Důlní závod 1

82060

2735

604.1

42,444

2,70

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

Pochopeň

Důlní závod 2

50878

1770

612.4

36,821

3,12

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

22,183

3,24

SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75

23,255

2,08

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

2,04

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

12,410

1,74

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

4,019

0,66

KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD

314.5

81,070

2,00

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-522

186.7

15,267

0,89

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161904/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

33665

1132

805.9

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

23,161

3,99

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

1.

ALPEX_Pasik(364224/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

176,00

6,52

147,32

42,51

MR 340X-Ex SANDVIK C01

2.

Špička(61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

148,00

6,17

150,47

34,26

MR 340X-Ex SANDVIK K02

3.

ALPEX Figura(300221/4)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

126,00

4,67

105,47

24,28

AM-50/132 C02

4.

ALPEX_Skubik(113410A/)

Baraniak

Důlní závod 1

99,00

4,30

105,03

23,91

MR 340X-Ex SANDVIK K01

měsíční
m/d
ražba (m)

důl

čistý výlom/den
(m3/den)

typ zařízení

5.

Polák(112803/, 112802/)

Wdówka

Důlní závod 1

98,00

4,67

103,13

24,59

AM-50 K01

6.

POL-ALPEX_Drzeniek(402240/)

Palej

Důlní závod 2

90,00

5,29

122,72

54,55

AM-50/132 C01

7.

Kadlec(112803B/, 112801/)

Pastucha

Důlní závod 1

86,00

5,06

111,80

34,82

AM-50 K05

8.

Rojíček(224004/)

Pastucha

Důlní závod 1

79,00

5,64

137,69

29,71

AM-50 K08

9.

Valenčík(240420/2, 240420/3)

Ing Kalafut

Důlní závod 1

78,00

4,11

71,14

23,93

AM-50/132 D07

10.

THK-ČECHPOL_Taran(292291/)

Durkot

Důlní závod 2

77,00

3,85

86,97

23,40

AM-50 C01

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

WPBK-BIS_Wróbel(224001/)

Borowy

Důlní závod 1

Vyskytly se problémy
s nadložím, ale i metanem
Záchranáři na druhou hráz – č. 48
– na III. patře na díle 112 5430/1 využívali minerální cementovou směs
Adibet. Celkem třicet tun. Dokončili
ji za pětašedesát směn, i zde nechali otevřeny dvě lutny osmistovky.
Adibet slouží také k budování hráze č. 57 na překopu 2034, kde však
narážejí na problémy. „Zde byly dva

nebýval. Je tomu z důvodu změny tlakových poměrů ve stařinách. O to důsledněji provádíme kontroly složení
důlního ovzduší ve všech zbylých přístupných dílech a u uzavíracích hrází,“ řekli členové paskovské ZBZS.
Ti dostali za úkol především
uzavírání zbylých části II. patra
v Chlebovické lokalitě – zde se začala
stavět přímo v náraží jámy III/6 zatím
rozměrově největší hráz, na kterou
se počítá s bezmála padesáti tunami
Adibetu.

Celkem je v ZÚJ hotovo
devatenáct nových hrází
„Ke konci letošního roku chystáme odstavení chlebovického hlavního důlního ventilátoru a tomu
bude předcházet mimo jiné také příprava na uzavření další velké důlní plochy – tentokrát mezi Staříčem
a Chlebovicemi. A opět to bude
prostřednictvím tří hrází, dvou
v Chlebovicích a jedné ve Staříčí,“
doplnil závodní dolu Ivan Šimek
s tím, že v ZÚJ mají od dubna hotovo už devatenáct nových uzavíracích
hrází.

m/d
2,52

čistý
výlom/den(m3/den)
55,73

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
13,99

VVH-1U K01, PSU 9000 K01
DH-DT1 (BTRL 1) C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

typ zařízení

2.

Fajman(44030/)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

55,00

2,72

67,05

14,22

3.

Michalčík(340961/)

Ing. Kalafut

Důlní závod 1

53,00

2,41

60,71

17,92

VVH-1B D02, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

4.

Slíž(300233/2, 402222/1)
SDD_Vlček(292283/1,
292240/1)

Gajdzica

Důlní závod 2

49,00

2,36

53,41

12,49

VVH-1R C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P07

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

47,00

2,76

61,38

15,51

VVH-1U C02, NSU-1E C01

5.

Budování uzavíracích hrází v chlebovické lokalitě ZÚJ.
a jeho zástupce Robert Duchoň. Ti
mají pod sebou čtyřiadvacetičlenný
kolektiv, jejichž aktuálním hlavním
úkolem je právě stavba hrází. Pracují
v jednosměnném provozu.
Uzavírání oblastí 112. a 121. sloje probíhalo od června, kdy se začalo
na IV. patře na překopu 2344 sádrovou hrází. „Práce na zhotovení záseků se dělaly ve složitých geologických
podmínkách. Odpracovali jsme tam
dvaasedmdesát směn a spotřebovali sedmapadesát tun sádry. Tato uzavírací hráz byla dokončena v závěru července a zůstaly v ní tři průlezové lutny o průměru 800 milimetrů,“
uvedli záchranáři.

měsíční ražba
(m)
58,00

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–ZÁŘÍ 2017
Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

405.2

55,882

2,12

1911

595.0

47,370

2,98

307799

1460

367.9

26,999

2,67

Důlní závod 1

292828

1321

354.4

22,331

2,17

Hildebrand

Důlní závod 2

218008

1317

372.2

32,766

2,64

Kania(364202/)

Pochopeň

Důlní závod 2

206199

1789

575.1

35,956

2,93

ALPEX_Siwek(223952/)

Wypych

Důlní závod 1

192103

1940

339.8

42,019

2,43

8.

ALPEX_Czaja(40903/, 40907/,
340812V/)

Pielka

Důlní závod 1

162632

914

177.2

25,515

1,63

9.

Koval(461200/, 461202/)

Miarka

Důlní závod 2

154651

1406

451.8

26,095

2,32

10.

Badura(140710/, 331211/,
332206/2)

Puffer

Důlní závod 2

150654

1078

235.3

20,120

2,10

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75;
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZ

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

S dkowski

Důlní závod 2

369480

2291

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

342071

Sztula

Důlní závod 1

Szwed(14793/, 11634/)

Kubanek

ALPEX_Kražewski(332209/,
331315/1, 400006/)

Pořadí

kolektiv

1.
2.

POLCARBO_Dąbek(401301/)
POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)

3.

Rzidký(339701/, 337700/,
140806/)

4.
5.
6.
7.

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

kombajn, výztuž
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE
710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD; KSW
475 K01
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD; SL
300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD; SL
300/3,3 kV D01
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75;
SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD;
KGE 750 F D01; MEOS
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161902/, 161904/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

205170

1171

811.6

25,507

4,53

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman(059607/)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny
1.
2.
3.

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

5,31

118,82

30,26

MR 340X-Ex SANDVIK K02

5,11

121,47

28,18

MR 340X-Ex SANDVIK C01

958,00

5,26

127,14

29,78

AM-50/132 D07

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

Špička(40807/1, 40807A/, 40810/3, 61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

1003,00

Důlní závod 2

991,00

Důlní závod 1

Pořadí

ALPEX_Pasik(364242/P, 364290/, 364224/, 402220/) Bajaczyk, Ing.

Pastucha

Důlní závod 1

937,00

5,26

122,70

32,38

AM-50 K05

5.

Valenčík(240420/, 240420/2)
Kadlec(61905/, 61904/, 61907/, 112810/, 112801/,
112803B/)
POL-ALPEX_Drzeniek(461262/, 402240/2)

Palej

Důlní závod 2

888,00

4,21

100,00

30,81

AM-50/132 C01

6.

Rojíček(11617/, 11634/1, 223952/2, 224004/)

Neuwert

Důlní závod 1

879,00

4,73

92,83

25,37

AM-50 K08

Důlní závod 2

870,00

4,10

101,39

23,80

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4.

7.
8.
9.
10.

Poloček

měsíční
m/d
ražba (m)

ALPEX_Marcol(463320/, 463360/)
Zguda, Mgr.
Polák(11634/P, 11617A/, 11634/1, 11618/1A, 223905/,
Wdówka
112811/, 112803/)
Savary(402364/, 400020/, 400040/)
Gajdzica
ALPEX_Michoń(331231/1, 402280/, 402324/1,
Palej
400020/)

Důlní závod 1

862,00

4,25

91,87

23,69

AM-50 K01

Důlní závod 2

810,00

4,93

116,50

25,94

MR 340X-Ex SANDVIK C04

Důlní závod 2

757,00

3,64

87,09

20,59

MR 340X-Ex SANDVIK C05

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(331231/, 331271/,
300233/1, 300233/2)
Michalčík(112810/, 340921/,
340961/)
WPBK-BIS_Suwaj(224003/,
224004/, 224002A/)
Fajman(53321/, 331283/,
364292/, 44030/)
Doseděl(112811/, 112810/,
224001/, 336740/)

Gajdzica

Důlní závod 2

623,00

3,15

63,85

17,57

VVH-1R C01

Wdówka

Důlní závod 1

485,00

2,47

54,52

14,59

VVH-1B D02

Borowy

Důlní závod 1

470,00

2,33

54,13

12,91

VVH-1U K02

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

435,00

2,38

55,25

11,84

DH-DT1 (BTRL 1) C01

Neuwert

Důlní závod 1

426,00

2,43

53,42

16,32

VVH-1B D01

2.
3.
4.
5.

Tuny sádry určené pro stavbu hrází v lokalitě Chlebovice.

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Hasiči s báňskými záchranáři nacvičovali Dny NATO: Skvělá reklama
pro naše báňské záchranáře
likvidaci požáru i záchranu velínářů

Cvičení složek IZS v Úpravně ČSM.
dřením odtlačného bočního válečku.
Mimořádnou událost ohlásili na číslo
3333 stálé inspekční službě, která volala hasiče a poslala na vrátnici kontaktní osobu pro navádění jejich vozidel
k úpravně. Požárníci dorazili se dvěma
cisternovými automobilovými stříkačkami, vysokozdvižnou plošinou a velitelským vozidlem.
Scénář počítal i s „uvězněním“ dvou
zaměstnanců v prostorách velínu.
Proto byly hasičské jednotky po příjezdu na ČSM a navedení na místo mimořádné události rozděleny do dvou skupin – jedna dostala za úkol najít a zachránit ohrožené lidi, druhá hasit.
Zasahovalo se v dýchacích přístrojích.
Na poskytování první pomoci a likvidaci požáru poté nastoupila i četa HBZS.
Ta vyslala vozidlo důlního výjezdu, sanitku lékařského výjezdu a velitelský
automobil.

„Vyzkoušeli jsme si spolupráci
s báňskými záchranáři, prověřili možnosti vjezdu i následného pohybu hasičské techniky v areálu důlního závodu za běžného provozu, dostupnost a zajištění dodávek hasebních
látek a dále orientaci v poměrně složitém objektu i jednání s odpovědnými
zaměstnanci společnosti OKD,“ shrnul vedoucí cvičení a velitel karvinských profesionálních hasičů Marian
Mrózek.
Důležitým se podle něj také ukázalo ověření dojezdových časů jednotky HZS MSK z Karviné a HBZS
z Ostravy-Radvanic. „Cvičení proběhlo bez výrazných nedostatků. Zároveň
se ovšem ukázalo, že vzhledem k charakteru a členitosti provozů jednotlivých důlních závodů je nutno podobné akce pravidelně opakovat,“ zdůraznil Mrózek.

Prezentace HBZS na Dnech NATO 2017.

POMŮŽETE DĚTEM Z BARBORKY?
2. jednorázovým darem a to:
KARVINÁ – Spolek svatá
a) formou vyplnění darovací
Barbora (SSB), jenž od roku
smlouvy a zasláním ﬁnančního
2004 pomáhá rodinám,
daru na účet Barborky,
jimž zemřel jeden z rodičů
b) osobním předáním ﬁnanční
při práci na šachtě, má
hotovosti předsedkyni nebo
v současné době v evidenci
tajemnici (po předchozí domluvě,
necelou stovku českých
a polských dětí. Přispívá jim Spolek svatá Barbora v tomto případě obdrží dárce
příjmový doklad),
především na vzdělávání,
ale i zájmovou činnost a podporuje péči
3. vložením či zasláním peněz
o jejich zdraví. Pomoci v tom mohou také
anonymně na účet Barborky.
zaměstnanci OKD.
„Pokud máte zájem podpořit děti
(další informace včetně formuláře darovací
z Barborky, můžete využít jednu ze tří možsmlouvy jsou na www.svatabarbora.cz)
ností,“ informuje předsedkyně SSB Monika
Němcová. V případě srážek ze mzdy a jednoČíslo účtu Spolku
rázového daru si může zaměstnanec uplatnit
svatá Barbora
odpočet daně z příjmu, a to na základě
1657 156 389 / 0800
potvrzení o poskytnutém daru. To mu bude
vystaveno na začátku kalendářního roku.
Kontakty na Barborku

Cílové odměny za bezpečnost!
KARVINÁ – Deset zářijových registrovaných úrazů v OKD je (po dubnu a květnu)
letošním třetím nejlepším výsledkem.
Také úrazová četnost v revíru se za první
až devátý měsíc snížila na hodnotu 8,35
(vloni ve stejném období 8,40). Přesto
však nesmíme v bezpečnosti nikdy
polevit. Proto běží i říjnová mimořádná
kampaň BOZP motivující jak kolektivy, tak
jednotlivce.
„Počet úrazů byl sice v září třetím
nejnižším v tomto roce, ale vzhledem
ke snižujícímu se počtu zaměstnanců a tím
pádem i odpracovaných směn, není nad
čím příliš jásat,“ upozorňuje Pavel Zajíček,
vedoucí odboru řízení bezpečnosti ﬁrmy.
Pracovních úrazů se letos od ledna do září

taháky; potápěčskou, dýchací a lezeckou technikou. „Zájem byl zejména
o naši dekompresní komoru, miniponorku, historickou potápěčskou helmu,
ale i vysokozdvižnou plošinu. Zastavili
se zde i hasiči a vojáci, přišlo hodně
současných i bývalých horníků, kteří
naše vybavení pyšně ukazovali dětem či
vnukům,“ poznamenal Hanzelka s tím,
že chyběla jen sanitka. Ta by se totiž
v případě potřeby zásahu v revíru OKD
nebyla schopná přes masy návštěvníků
dostat na místo výjezdu v požadovaném
čase.

FOTO: HBZS Ostrava

STONAVA – Společné taktické cvičení složek Integrovaného záchranného
systému (IZS) Moravskoslezského kraje se konalo v provoze drtírny a třídírny Úpravny ČSM v Důlním závodě 2 –
Sever. Prověřilo spolupráci hasičů ze
stanice HZS MSK Karviná a záchranářů z HBZS Ostrava při řešení mimořádné situace v povrchovém provozu OKD.
„Vybrali jsme úpravnu ČSM proto,
že podobné prostory patří z hlediska
možnosti vzniku požáru k rizikovým.
Naposledy zde byl ostatně požár zaznamenán vloni v květnu a došlo tehdy
ke škodě na pásovém dopravníku,“ vysvětlil vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel Zajíček. Kromě koordinace zásahu hasičů a báňských záchranářů sledovalo cvičení i prověření postupů zaměstnanců úpravny,
inspekční služby a průvodce ZBZS ze
stonavské šachty.
Námětem cvičení byl požár na plošině ve výšce 4,2 metru způsobený za-

MOŠNOV – Podstatná část z devadesáti
tisíc návštěvníků Dnů NATO na letišti
v Mošnově registrovalo kromě vojáků,
policistů i jiných ozbrojených složek
a záchranářů také tradiční účastníky
největší evropské bezpečnostní show –
četu z Hlavní báňské záchranné stanice
(HBZS) v Ostravě.
„Je to pro nás obrovská reklama.
Tolik lidí se na jednom místě sejde
opravdu málokdy. Byť se letos na účasti
podepsalo špatné počasí,“ popisoval
Petr Hanzelka, četař HBZS. Ta dorazila
na Dny NATO se svými zaručenými

FOTO: Radek Lukša

Námětem cvičného
zásahu v Úpravně
ČSM bylo zablokování
válečku na pásovém
dopravníku s následným
vznícením potahu
doprovázeným velkým
množstvím kouře

stalo celkem 110, což je o 21 méně, než
v loňském roce.
„V nejobjektivnějším ukazateli, kterým je
úrazová četnost, jsme jen o něco málo lepší,
než v roce 2016. Proto jsme po vyhodnocení

tři čtvrtě roku dospěli k závěru, že v rámci
mimořádné říjnové bezpečnostní kampaně
budeme opět naše zaměstnance a pracovní
kolektivy motivovat ﬁnančními odměnami,“
upozornil Zajíček.

Peníze pro kolektivy
Poukazy jednotlivcům
• 25 tisíc korun pro rubání,
• zaměstnanci, kteří nebudou mít
• 15 tisíc korun pro přípraváře, vybav říjnu registrovaný pracovní úraz
vování/likvidace a ostatní,
a záznam v bezpečnostní kartě
• 20 tisíc korun pro vyhodnocení ostatza negativní jev a odpracují více než
ních kolektivů Závodu Útlum–Jih,
padesát procent směn v měsíci, bu• 30 tisíc korun na ocenění povrdou zařazeni do losování o tisícikochových kolektivů Závodu úpraven
runové poukázky Sodexo Flexi Pass.
a Závodu servisních služeb.
Těch bude celkem rozděleno 250.
(Poznámka redakce: částky pro kolektivy v ZÚJ, ZÚ a SC stanoví jejich ředitelé.)

Jak přispívat SSB:
1. srážkou ze mzdy – zaměstnanec
nahlásí na své mzdové účtárně, že
chce pravidelně přispívat na Barborku
a jím zvolená částka začne pravidelně
odcházet z platu.

Monika Němcová – předsedkyně,
tel. 724 257 089,
monika.nemcova@okd.cz
Adriana Furendová – tajemnice, tel.
737 194 773,
adriana.ossb@seznam.cz

Rotující stroje umí zranit bolestivě
KARVINÁ – Zachycení, vtažení, namotání, amputace, zmrzačení, skalpování a v krajním případě i usmrcení! To
je riziko při práci s pohybujícími se
a rotujícími stroji a zařízeními či jejich
částmi. Proto se také říjnové bezpečnostní poučení v OKD nese v duchu
hesla Rotující stroje - Nebezpečí tvoje!
Vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček poukazuje hned na dva
bolestivé případy z loňského roku:
„Soustružnice v dílně se při změně posuvu supportu nahýbala k páčce spojky a při manipulaci s ní ji vodící šroub
posuvu zachytil vlasy přečnívající
zpod pracovní čepice. Došlo k vytržení kusu kůže a tržné ráně od čela k temeni hlavy. Úpravář kontroloval válečky na pásovém dopravníku pohledem
a poklepem kladivem při jedoucím zařízení místo toho, aby označil vadný
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Vedoucí odboru řízení
bezpečnosti upozorňuje
na nebezpečí
nošení šperků či
hodinek, stejně jako
na nedopnutý oděv či
vyčnívající vlasy

Pozor při práci s rotujícími stroji, hrozí ošklivé a bolestivé poranění!
váleček křídou a vyjmul ho po zajištění
pohonu. Při této činnosti mu pás vtáhl
levou ruku mezi gumu a váleček a poranil poslední článek palce.“
Hlavním rizikem bývá tedy podle Zajíčka ve většině případů podcenění nebezpečí zachycení člověka pohyblivými částmi strojních zařízení.
„A jsou bohužel i tragické následky.

V dílně vrtné techniky došlo ke smrtelnému úrazu zaměstnance sedmé
kvaliﬁkační třídy. Při práci s bruskou
– jejíž typ ani kotouč se v dole nepoužívá a byla tudíž provozována neoprávněně a svévolně – se uvolnil rotační kotouč a zasáhl postiženého,“
vzpomíná vedoucí odboru řízení bezpečnosti na prosinec 2006. A necelý

půlrok nato byl v úpravně nalezen další zaměstnanec bez známek života; vyšetřováním se zjistilo, že u vratné stanice pásu TP 1400 vstoupil do ohroženého prostoru a byl usmrcen převáděcím válcem spodní větve dopravníku.
„Pro snížení rizika při práci s rotujícími stroji a zařízeními existuje
řada zásad pro práci i pohyb,“ upozorňuje Zajíček. Základem je vypnutí elektřiny a zajištění proti nežádoucímu spuštění, a to jak při kontrolách,
tak seřizování, údržbě, mazání i čištění. Nezbytné pak jsou kryty a hrazení
v místech, kde existuje nebezpečí zachycení a vtažení oděvu nebo končetin zaměstnance (například před náběhy na výsypné, pohonné a vratné
válce). Dodržování mezer pro chůzi
okolo pásů i zákazu dotýkat se rukama či předměty pohybujících se částí
dopravníků.
„Zaměstnanci provádějící opravy
musí nosit zapnuté pracovní oděvy
bez volných částí a používat vhodné
pomůcky k ochraně dlouhých vlasů –
tedy šátek či síťku. Rotující zařízení se
nesmí obsluhovat s prstýnky, řetízky,
náramky, náramkovými hodinkami,
šálami,“ zdůrazňuje Zajíček. A přidává varovný příklad: Při sundávání hřídele ložiskového domku ze soustruhu

se uvedený stroj náhle spustil, sklíčidlo zachytilo zaměstnance pomáhajícího při opravě za oděv a přehodilo ho
přes soustruh. Výsledek? Otevřená
zlomenina levé stehenní kosti nad kolenem a tržné rány.
Nebezpečí však hrozí také
při provozu vrtných technologií. „Zámečníka příprav zachytila
na čelbě lafeta vrtného vozu za vlasy
a skalpovala mu část kůže na hlavě.
Další kolega z příprav přišel o poslední článek palce levé ruky poté, co mu ji
zachytil rotující vrták a vtáhl do tělesa vrtačky,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti. K zásadám
pro bezpečnou práci při vrtání proto platí držet se mimo ohrožený prostor (před a za pohybujícím se vrtným
strojem a boky důlního díla).
Navádění vrtné tyče je pak možno provádět jen ve ztížených geologických podmínkách, kdy se naváděč
musí nacházet na opačné straně od ramena manipulátoru, používat k této
činnosti dřevěnou tyč, komunikovat
s obsluhou stroje předem dohodnutým způsobem a po ukončení navádění odejít do bezpečí. „Přítomnost pomocníka na čelbě při navádění vrtné
tyče schvaluje předák nebo směnový
technik,“ dodává Zajíček.

OKD/Panorama

Vitamíny pro pojištěnce RBP
OSTRAVA – Revírní bratrská pokladna,
zdravotní pojišťovna, vydává jako
každoročně i letos svým pojištěncům,
kteří jsou zaměstnanci OKD a pracují
na důlním či povrchovém rizikovém
pracovišti, vitamínové přípravky.
Výdej vitamínů bude probíhat od pondělí 13. listopadu 2017 na všech

závodech podle níže přiloženého
rozpisu (v němž jsou uvedena i jména
a telefonní čísla na pověřené zaměstnance útvaru Centra personálních
služeb pro případ dotazů). Při výdeji
je potřeba prokázat se ASEP kartou,
případně převzít vitamíny oproti
podpisu.

lokalita

pověřený
zaměstnanec
Centra personálních služeb

telefon

Darkov, Úpravny
Darkov, Podnik,
OŘKJ Darkov

Irena Pavlíčková

výdejna prádla Darkov pro
596 262 162 zaměstnance lokality Darkov
a Pomocného Závodu

Lazy, Úpravny Lazy,
Podnik, OŘKJ Lazy

Helena
Karkošková

596 352 440 výdejna prádla

ČSA, Úpravny ČSA,
Podnik, OŘKJ ČSA

Helena
Karkošková

596 352 440 výdejna prádla

Paskov, Podnik
Paskov, Úpravny

Lucie Citnarová

558 492 791

výdejna ochranných pomůcek
v lokalitě Staříč

ČSM, Úpravny ČSM, Mgr.Iveta
Podnik, OŘKJ ČSM Muchová

596 451 634

výdejna ochranných pomůcek
v lokalitách Sever a Jih

SC

596 353 586 výdej u vedoucích mistrů

Beáta Pučková

výdejní místo

číslo 12 | ročník 47

Exkurze z japonské univerzity
fáraly na tři pracoviště v OKD
STONAVA – Čelbu 402 324/1 v severní lokalitě Důlního závodu 2, kde
razí s kombajnem AM 50/132 osádky hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedeného Adrianem
Firlou navštívila exkurze z Kyushu
Univerzity. Pro dva studenty
z Japonska, studentku z Myanmaru,
profesorku Ai Nakayama a profesora
Takashi Sasaoku to byl nezapomenutelný a také poučný zážitek.
„Setkali jsme se s mnoha věcmi,
které jsme doposud měli možnost
poznat pouze z teoretické stránky.
Vidět podmínky i technologie v hlubinném dole v praxi při ražbě důlního
díla ve sloji je k nezaplacení. Japonští
těžaři prakticky neumožňují soukromým osobám, byť z univerzity, z bezpečnostních důvodů přístup na své
lokality,“ popisovali hosté. Ti se zajímali o hornicko-geologické podmínky v oblasti ražby, horninové složení,
způsob odtěžení z pracoviště či důlní
dopravu.
OKD umožnila exkurzi i dalším
skupinám jejich spolužáků a profe-
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Exkurze z Kyushu Univerzity na čelbě 402 324/1 v DZ 2.
sorů. „Druhá fárala také na ČSMSever a třetí na Darkově,“ upřesnil Pavel Staša, odborný asistent
Institutu ekonomiky a řízení systémů na Hornicko-geologické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta jako dlouholetý
partner Kyushu Univerzity jejím posluchačům i zaměstnancům nabídla
v rámci hornické zahraniční exkurze
právě návštěvy českých těžařských
lokalit a míst souvisejících s oborem.

Skupina složená ze studentů
z Japonska, Číny, Myanmaru, Ghany,
Kambodži a čtyř profesorů tak kromě OKD viděla odstřel v kamenolomu v Bohučovicích u Hradce nad
Moravicí, solný důl ve Wieliczce
v Polsku, břidlicový Důl Radim
ve Svatoňovicích, rudný Důl Jeroným
u Karlových Varů a Dolní oblast
Vítkovice s historickou šachtou
Hlubina a vysokopecním provozem
v Ostravě.

Dukla 1961: Film věnovaný památce horníků

OSTRAVA – Interiéry i exteriéry šachet
Staříč, Chlebovice, ale i Barbora či
Žoﬁe posloužily ﬁlmařům z ostravského
studia České televize jako kulisy při
natáčení ﬁlmu s názvem Dukla 1961.
Podrobnosti přiblížili v rozhovoru jeho
výkonný producent Matěj Stehlík a kreativní producent Michal Reitler.

STAŇ SE HORNÍKEM V OKD
A ZÍSKEJ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40 TISÍC KORUN!

Hledáme nové kolegy do rubání a příprav
a dále důlní zámečníky a elektrikáře.
Společnost OKD vyplatí každému novému uchazeči po splnění
stanovených kritérií náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun.
Současně mu uhradí i náklady spojené se vstupní prohlídkou.
NEVÁHEJTE! Naše nabídka je časově omezená.
Podrobné informace získáte
 během osobní návštěvy

Poradenského centra
OKD v Karviné na
tř. Osvobození 1721/9

 nebo telefonicky
na čísle

 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese

725 756 830

prace@okd.cz

31/12-VI/17

Ozvěte se nám, stojí to za to!

Můžete ve zkratce představit
připravovaný ﬁlm?
Dukla 61 je dvoudílný televizní ﬁlm,
hraný dokument. Je věnován především
památce mužů, kteří se tehdy už nevrátili
ke svým rodinám. Na pozadí důlního neštěstí, které se odehrálo 7. července roku
1961 na tehdejším Dole Dukla v Dolní
Suché, líčí příběh ﬁktivní hornické rodiny
Šlachtů. Budeme v něm vyprávět, jak katastrofa zasáhla do jejich životů i životů
jejich přátel, jak se se ztrátou vyrovnávali
ti, co přišli o své bratry, syny, manžely,
a také, jak se se situací vypořádali ti,
kteří se cítili být odpovědní. Dukla 1961
je příběhem z doby, kdy se uprostřed
hlubokého socialismu a z rozhodnutí
vlády daly oﬁciálně vydělat velké peníze.
Šachty byly místem velkých výdělků
a nízké ceny života. Svět dolů a horníků
pomalu mizí a my se snažíme vrátit a podívat se do tváří pamětníků, pro něž být
havířem znamenalo životní postoj.
Jaká je spolupráce ﬁlmařů se
společností OKD?
Kéž by takováto spolupráce byla všude!
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám
za těžební společnost umožnili v objektech

Radek Lukša

Společnost OKD vyšla vstříc
ﬁlmařům a umožnila jim
využívat lokality a prostory,
které se štábu hodily pro
zaznamenání autentické
havířské i dobové atmosféry

Přípravy na natáčení scény s hornickými vdovami.

OKD natáčet, ať už paskovskému řediteli
Zdenku Kovalovi, tiskovému mluvčími Ivo
Čelechovskému, specialistovi ochrany
a kontroly Jiřímu Jurčíkovi… Je jich spousta
a velmi si vážíme, že měli odvahu a chuť
s námi do tohoto těžkého projektu jít.
Natáčení dobového hraného dokumentu,
který je navíc inspirovaný skutečnou událostí, s sebou přináší spoustu přípravných
prací, úprav stávajících prostor, máme zde
také několik větších komparsních scén.
Zkrátka, děkujeme moc všem za vstřícnost
a pochopení.
Využili jste také zkušenosti
horníků a pamětníků?
Vzniku scénáře předcházela rozsáhlá
rešerše na základě vzpomínek pamětníků
i dostupné dokumentace. Z řad horníků
jsme využívali konzultace v průběhu psaní

scénáře i během samotného natáčení.
Mnozí si dokonce sami zahráli. Využili
jsme rovněž více než stovky komparzistů
představujících jak řadové horníky, tak
pozůstalé po obětech tohoto důlního
neštěstí, tedy vdovy a družky.
Kdo má hlavní slovo, jaké je
obsazení hlavních rolí?
Scénář napsal Jakub Režný, režie se ujal
David Ondříček a dramaturgie Matěj
Podzimek. V hlavních rolích se objeví
Marek Taclík a Martha Issová. Ze známých
hereckých tváří pak také Jiří Langmajer.
Závěrem, kdy bude mít
dokument premiéru?
Natáčení skončilo v dubnu a premiéra
by pak mohla proběhnout nejdříve
v květnu příštího roku.

Největší poválečné důlní neštěstí
Osudného dne v Dole Dukla ke konci
ranní šichty některý z horníků na kříži tříd
1132II a 1134/II D bezesporu nevědomky spustil pohon pásového dopravníku.
Stalo se tak zřejmě nárazem do automatizačního prvku a přitlačením víka
spouštěče. Na pohonu dopravníku se
vytvořila takzvaná manžeta, zablokovala
jeho pohyb a tření pohonných válců
o stojící pás vytvářelo postupně teplo

přecházející v otevřený oheň. Dispečink
i vedoucí likvidace havárie dostali hlášení
pozdě a neuskutečnili všechna opatření
k záchraně horníků. Při rozšíření požáru
přišlo o život celkem 108 zaměstnanců!
Šlo o největší poválečné neštěstí ve 20.
století. Aby se nikdy nic podobného
neopakovalo, byla přijata řada dodnes
platných bezpečnostních opatření.

NOKD/Panorama
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Hornická 10 se už blíží,
běžci by se měli hlásit
s předstihem

Dispečer z ČSA bavil před
noční směnou handicapované
KARVINÁ – Byť nemá Ján Sitai v neziskovce Společnost pro podporu lidí s mentálním postižedním
Karviná (SPMP Karviná) pomáhající handicapovaným žádného
příbuzného, považuje její klienty takřka za rodinu a podle toho se
chová. Když byli na rehabilitačně edukačním pobytu v Beskydech
– mimochodem i díky minigrantu
Srdcovka, který z těžařské nadace získal jako zaměstnanec OKD –
nachystal pro ně zábavný a soutěžní program.
„Měl jsem noční, takže mi to vyšlo,“ popisoval dispečer z lokality
ČSA Důlního závodu 1 Karviná. Ten
za handicapovanými vyrazil i s kamarádem a bývalým spolupracovníkem
z darkovského výrobního dispečinku,
hornickým důchodcem Františkem
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Předsedkyně SPMP
Karviná konstatovala,
že lidé jako Ján Sitai
jsou pro organizaci
velkou oporou

Ján Sitai (uprostřed s logem Nadace OKD) s klienty SPMP Karviná.
Šípkem. „Franta to byl, kdo mě
k SPMP Karviná vlastně přivedl. Má
tam syna. Takže u nich pomáháme
spolu,“ vysvětlil.

Před směnou tak Sitai vyrazil
do Horní Lomné, kde dvacet klientů SPMP Karviná se svým rodičovským doprovodem trávilo týdenní po-

byt. „Naši horničtí pomocníci připravili pro děti nejprve vědomostní soutěž o přírodě a pak hledání pokladu.
Odměnou byla padesátikoruna v krabičce – poklad, který děti proměnily
za poháry,“ upřesnila předsedkyně
neziskovky Jiřina Roubalová.
Ta zároveň ocenila minigrant
z těžařské nadace (Sitaiův už několikátý) pro pobyt na horách, jehož náplň byla zaměřena na environmentální výchovu, rehabilitaci i sportování.
„Umožnilo to dětem například aktivity na procvičování jemné motoriky,
masáže, relaxace ve vířivce, ale také
soutěže v šipkách, stolním tenise, fotbale, bingu,“ konstatovala Roubalová
s poděkováním Nadaci OKD.
SPMP funguje v Karviné už devětatřicátým rokem a jeho prioritou je
vyplňovat čas lidem s mentálním postižením. Staví na klubové činnosti, má sportovní, arteterapeutický
i vzdělávací kroužek. Klientům, říkají jim děti, je mezi patnácti a pětačtyřiceti lety. „Lidé jako pánové Sitai
a Šípek jsou pro nás důležití. Cítíme,
že na nás někdo myslí, máme v nich
oporu,“ dodala Roubalová.

ganizací, našim Srdcařům a osobnostem,“ uvedla ředitelka NOKD Karolína
Preisingerová s tím, že v hodnocení je
zahrnuta rovněž komunikace v průběhu uskutečňování projektů, zapálenost
a angažovanost, obecná prospěšnost,
výjimečnost a především potřebnost.
„Seznam ﬁnalistů naše správní
rada teprve vypracuje,“ upřesnila další členka nadačního týmu, Kateřina
Tůmová Blablová. Ta zdůraznila, že
při vybírání nejlepších Srdcařů hraje roli hlavně jejich nadšení. „S těmito lidmi se osobně setkáváme a chodíme na jejich akce, kde se téměř
vždy dozvídáme, jak se ve skutečnosti ten daný patron projektu angažuje.
Do nominací se tak dostávají Srdcaři

tělem i duší. Jsou to lidé, kteří ve spolku tráví většinu volného času, mnohdy svým zapálením strhávají i celé své
rodiny a přátelé,“ poznamenala.
Speciální kategorií pak budou osobnosti neziskové sféry. „Na ty jsou navrhováni lidé, kteří se opravdu významným způsobem zasluhují o rozvoj neziskového sektoru. Vybírá je náš tým
a správní rada, a to opět na základě našich zkušeností z neziskovek, které navštěvujeme. Občas se stává, že v nich
působí někdo naprosto oddaný tomu,
co dělá, a jeho úsilí má velký dopad pro
celou společnost. Pro naši nadaci je tak
jeho osoba opravdovým přínosem neziskového sektoru,“ vysvětluje Tůmová
Blablová.

Vazby na Ceny NOKD bývají rozhodně pozitivní. „Všichni nominovaní
jsou vždy překvapeni a častokrát i dojatí. Tito lidé, kteří pomáhají, to totiž
dělají ze srdce, nic za to neočekávají.
My o tom víme, a proto si jich vážíme
a těm nejlepším chceme prostřednictvím našich ocenění poděkovat. Stane
se tak 8. 11. 2017 opět v karvinském
kulturním domě na příjemném podvečeru s mírně rodinnou atmosférou,“
uzavřely členky nadačního týmu.

S TÍMTO
KUPONEM

FRÝDEK-MÍSTEK – Za podpory Nadace
OKD se v obvyklém termínu první
listopadové soboty (4. 11.) poběží
ve Frýdku-Místku již 32. ročník Hornické
10, jednoho z nejoblíbenějších silničních závodů v republice. Na hlavní
desetikilometrový závod je k 10. říjnu
zapsáno už 617 účastníků, do kategorie
mílařů 113 a dětí je více než 500.
„Na hlavní závod je nejlepší registrovat se s předstihem. V posledních
letech se běžně stává, že je kapacita
předem naplněna. V den akce bude
k dispozici jen velmi omezený počet
startovních čísel, okolo třiceti,“ upozorňuje bývalý odborář ze šachty Staříč
a ředitel Hornické 10 Josef Nejezchleba.
K letošním novinkám uvádí, že budou
(opět po dvou letech) společně vybíhat
muži i ženy. Naopak, štafetový závod se
vloni neujal a tedy nebude.
Hornická 10 začíná již od 9.30
prezencemi v místeckém Národním
domě. Před ním se pak od 10.30 odbudou starty všech kategorií. Od rodičů
s nejmenšími dětmi, přes školáky až
po juniory. Poběží se opět i kilometr pro
zdraví s Revírní bratrskou pokladnou,
závod mílařů na 3333 metrů a ve 14.30
nakonec hlavní běh na 10 000 metrů.
Přihlásit se dá (s výjimkou Běhu pro
zdraví) na webu: www.atletikafm.cz/
hornicka-desitka .

VZPOMÍNÁME

Ceny Nadace OKD: Motivace, uznání
a obdiv pro neziskovky
KARVINÁ – Po deváté sezve Nadace
OKD počátkem listopadu neziskové organizace, jejichž projekty její
správní rada označí za nejpřínosnější
a udělí jim své ceny. Oceněni zároveň
budou i nejaktivnější z řad pracovníků OKD a dárcovských ﬁrem angažující se dobrovolně a nezištně v tomto
sektoru – Srdcaři – a vyhlášena osobnost neziskové sféry.
„Oceňujeme takto od samého počátku fungování nadace. Děkujeme tím lidem v neziskovkách za jejich píli, aktivní přístup, mnohdy revoluční myšlenky a ukazujeme jim, že jejich práce má
smysl a je vidět. Cenami je chceme motivovat, vyslovit jim uznání i schovaný obdiv, jenž patří do neziskových or-

„Není smrti tam, kde byl život
vyplněn prací, láskou
a obětavostí.“ Dne 18. 10.
vzpomeneme smutné 27.
výročí úmrtí pana Jozefa
Szamaránského z Karviné, který tragicky
zahynul při výkonu svého povolání na Dole
Barbora - 1. máj. S láskou a s úctou
vzpomíná manželka Marta a děti Josef,
Petr, Luboš a Katka s rodinami.
„Odešel, jak si to osud přál. V našich
srdcích a vzpomínkách zůstává dál.“
Dne 15. října 2017 vzpomeneme desáté
výročí úmrtí Štefana Horvátha, bývalého
zaměstnance Dolu Mír, později zaměstnance ČSAD. Vzpomíná manželka s rodinou.

SLEVA

50%

na všechna brýlová skla
v kompletní brýlové zakázce!
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Exkluzivně v pobočkách:
Karviná - nám. T. G. Masaryka 24,
Orlová - ul. Osvobození 1311,
Havířov - Fibichova 23.
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Sleva platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla). Ostatní slevy nelze sčítat. Sleva platí
v pobočkách FOKUS optik Karviná, Orlová, Havířov. Kupon platí od 26. 10. 2017 do 30. 11. 2017.

Inzerce

číslo 12 | ročník 47
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