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Sbírka
rodiny zpět,
obětí Karviná
z ČSM
Tradicepro
se vrátila
vynesla
přes 2,7slavnosti
milionu korun
zažila Hornické
OKD
sbírka začala hned následující den
po tragédii – v pátek 21. prosince
2018 – a finanční dary na bankovním
účtu okamžitě přibývaly,“ popisovala
Preisingerová s tím, že se zapojili jak
jednotlivci, tak firmy či instituce. A to
z Česka i Polska. Dárci v průměru posílali dvoutisícové částky.
Získané peníze těžařská nadace
jednorázově rozdělí mezi manželky,
družky a děti třinácti horníků, kteří
přišli o život v důsledku výbuchu metanu, jenž postihl porub a čelbu v oblasti 29. sloje na severní lokalitě stonavské šachty. „Potřebujeme nyní
především zjistit údaje o pozůstalých
příbuzných. To bude mít vliv na výši
finančního daru, protože si uvědomujeme, že například náklady čtyřčlenné rodiny jsou daleko vyšší než
u dvoučlenné. Naší společnou snahou
je, aby finanční dary byly předány v co

závodů a jiní krojovaní zaměstnanci, jakožto členové havířských spolků nejprve uctili na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.

FOTO: Eduard Kijonka

ké prosincové mimořádné události
na ČSM-Sever. Její ředitelka Karolína
KARVINÁ – Společnost OKD pořádaPreisingerová informovala, že bezla v sobotu 2. září v Karviné tradiční
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oslavu profesního svátku – Hornické
2slavnosti.
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Zástupci vrcholného man„V historii
nadace
to bylo vůbec
poagementu
v čele
s výkonným
řediteprvé,
kdy
jsme
přistoupili
k
vyhlášení
lem Antonínem Klimšou, dále ředitetakovéto
humanitární
Veřejná
lé, náměstci
a závodní zakce.
jednotlivých

Předseda představenstva a výkonný
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slavnosti OKD 2017 v Karviné.
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Traczyk při bohoslužbě v kostele
dalo 13 lidských životů a i v této nestanul v samotném čele společnosHornicko-geologická fakulta VŠBPovýšení sv. Kříže, kam se účastnízáviděníhodné krizové situaci obti, jež mezitím prošla obtížným obTUO, Střední škola techniky a služeb
ci pietního aktu přemístili ve špalístál se ctí,“ v reakci uvedl stávající
dobím insolvence a procesem vlastKarviná, Sandvik).
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místopředseda představenstva Jan
ní záchrany jako její výkonný ředitel
Cestu na Hornické slavnosti 2017
V průvodu nechyběly ani prapory příkterý po
odchodu
Boleslava
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i předseda představen- siSolich,
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našli
zaměstnanci
těpolského havířského cechu.
Kowalczyka bude představenstvo
stva. Na konci loňského roku byl nadočasně řídit.  
víc vystaven nelehké situaci při zdo-

dány výhradně za sociálním účelem.
ká minulost, a proto se nás tragéTedy jako instituce, které měly pomoci
die na ČSM dotýká. Všichni soucítípostiženým rodinám právě v takových
me s rodinami zahynulých horníků.
těžkých chvílích.
Nemůžeme sice nahradit jejich živoNa pozůstalé mysleli i radní
ty, ale přispějeme Nadaci, která rozMoravskoslezského kraje; schválili
dělí peníze jejich příbuzným. Tyto
poskytnutí stotisícové částky. „Téměř
prostředky pomohou jistě zmírnit
kilometr pod zemí přišli o život otcojejich složitou situaci. Děkuji všem,
vé rodin a manželé, prostě lidé, ktekteří hlasováním podpořili schváleří jsou pro své blízké nenahraditelní daru,“ prohlásil primátor města
ní a po nichž zůstane neskutečná
Tomáš Macura.
prázdnota. Osobně jsem neznal nikoPodle známého regionálního ctitele
ho z nich, přesto jsem cítil intenzivní
montánních tradic a emeritního profeKoller bezmoc a smutek. Vlna lidúzkost,
sora VŠB-TUO Pavla Prokopa tak mo- David
ské sounáležitosti, díky níž se ve veravskoslezská metropole – kde se uhlí
řejných sbírkách střádaly peníze pro
netěží od první poloviny 90. let minupostižené rodiny, snad alespoň trošlého století – přispěla na oběti z ČSM
ku povzbudila všechny, kterých se
nejvíce. „Přál bych si, aby se k hornické
tragédie dotkla,“ vzkázal hejtman Ivo
charitativní činnosti postavili stejným
Vondrák. Ten navíc sám přispěl ze
nebo alespoň podobným způsobem
svého poslaneckého platu do sbírky
i jinde,“ konstatoval Prokop s tím, že
třicetitisícovou sumou.
i havířské spolky byly původně zaklá-

možná nejkratším termínu, bez zbytečných časových prodlev,“ konstatovala Preisingerová. Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů a také
přání rodin obětí nebude Nadace
OKD uvádět podrobnosti o výši jednotlivých poskytnutých darů.
Jako vůbec nejštědřejší se ve sbírce ukázala Ostrava – její zastupitelstvo schválilo přeposlání 325 tisíc
korun! „K důlnímu neštěstí sice nedošlo přímo v našem městě, ale v našem regionu, který spojuje hornic-

Vyhlášení nejlepších kolektivů
v BOZP za druhé pololetí 2018
Ewa Farna

Od letošního roku se
v pololetní soutěži
bodují tři rubáňové,
osm čelbových a dva
kolektivy v kategorii
vybavování a likvidace

FOTO: Radek Lukša
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Čelbové jedničky: S klasikou
i kombajnem z jednoho úseku

Vyhlášení nejlepších kolektivů v BOZP...
Dokončení ze strany 1
Až o polovinu se zvýší, jak upozornil,
odměny horníkům za umístění na 1.
místě v pololetní soutěži BOZP v porubech. Na více by si měli přijít i nejlepší
přípraváři a vybavovači. „Kvartálně
vyhlásíme dále jednotlivce, kteří
nejvíce přispějí k bezpečnosti na svých
lokalitách, mohou dostat až pět tisíc
korun. Stále běží i program sdílení
Skoronehod, v němž mohou zaměstnanci získat až dva tisíce měsíčně,“ popsal.

Motivace jsou opět
i pro jednotlivce

KARVINÁ – Nejúspěšnější přípravářský úsek v revíru OKD vedl v minulém roce Roman Čáp. Jeho kolektivy
zaznamenaly loňskou nejvyšší metráž
jak s kombajny, tak s klasickou technologií!
„Máme za sebou úspěšné období. Při plnění provozní metráže nám přála příroda a projevila
se i sehranost celého týmu úseku
včetně vedení a revírníků,“ vzkazoval Čáp, jehož zástupcem je Daniel
Cartelli a úsekovým mechanikem
pak Miroslav Sedláček. Čelbové
jedničky pracovaly pod hlavními
předáky Tiborem Pavlíkem s kombajnem AM 50/132 a Romanem
Jakubišinem s vrtacím vozem VVH
1U a nakladačem Hausherr. V úseku působily v průběhu loňského

roku po nějaký čas i osádky hlavních předáků Romana Kadlece
a Petra Rojíčka, které dosahovaly
taktéž skvělých výsledků.
Raziči od Pavlíka pracovali na lokalitách Lazy a ČSA na čelbách
10 2402, 10 2432 (na její části),
40 712, 40 808 A, 10 2403 a nakonec nastoupili na 10 2432/2 k rozšíření prorážky pro budoucí porub
10 2432. Při plnění loňských osmi
limitních výkonů si v lednu připsali 158 metrů, v březnu 131, v dubnu 133, 87 zvládli v červenci, 120
v srpnu, pěkných 161 přidali v září,
nejvyšší postup 171 hlásili za říjen
a rok uzavřeli 56 metry v prosinci.
„Těžištěm jejich práce v daném období byly obfarávky jednoho bloku
v 10. kře 24. sloje“ poznamenal Čáp.

Jakubišinovi raziči pracovali kromě
štreky 336 740 na Darkově, na třech
čelbách na ČSA, a to 10 2201, odkud
odbočili doleva 10 2403 (výduch budoucího rubání) a pak na 10 2402
(vstup do sloje) pro následnou přípravu obfárání dalšího porubu 10 2431.
Nejvyšší měsíční postup zaznamenali
v červnu se 102 metry. Limitních výkonů si nicméně na konto připsali deset (spolu s kolektivem hlavního předáka Václava Michalčíka to bylo vloni
nejvíce v OKD).
„Musím říci, že zásadní důraz při
práci v našem úseku je dbání na bezpečnost. Počínaje pořádkem na přístupových cestách i čelbách samotných, přes měření plynů až po zneškodňování uhelného prachu,“ doplnil vedoucí Čáp.

FOTO: adek Lukša

Aby lidé v OKD nepřestávali na BOZP
myslet, připravila firma další motivace.
Nově zavedla (podle dodatku č. 22
ke kolektivní smlouvě) možnost jednoho
dne placeného volna v průběhu pololetí.

„Jen je třeba dělat bez úrazu, absence
i nemocenské. Je to vlastně takzvaný
sick-day, který je u jiných zaměstnavatelů už běžný,“ vysvětloval Zajíček.
Čtvrtletně se dostanou ti, co pracovali
bez újmy na zdraví do osudí o losování
požárních hlásičů do domácností.
Rozděleno jich bude letos až 1160.
„Chystáme i mimořádnou – opět
motivační – bezpečnostní kampaň.
Po dubnu odměníme 538 zaměstnanců
dvoudenními vstupenkami na Léto Fest
v Dolní oblasti Vítkovice, kde vystoupí
například známý Pražský výběr. Pro
další nejbezpečnější i jejich partnerky
připravujeme, tak jako vloni v Karviné,
program s rockovou muzikou. Bude
to v Horní Suché a pracujeme na tom,
aby se tam objevil i Zdeněk Izer,“ dodal
Zajíček.

Vedoucí geomechaniků (vlevo) a měřičů z ČSM při vyhlášení soutěže BOZP.

Ocenění měřičů a geomechaniků
samozřejmost, ale musíme ji přesto pořád
připomínat,“ uvedl Debald. Geomechanikové
ze stonavské šachty vedení Petrem Kubicou
pracovní úraz nezaznamenali několik let.
„Včetně operátorů a specialistů je nás
deset. Naše pracoviště nonstop vyhodnocuje data z dobývacího prostoru ČSM,
v předstihu upozorňuje na seizmicky aktivní
oblasti a navrhuje opatření pro eliminaci
nepříznivého napěťového stavu,“ popisoval
Kubica. Doplnil, že bezpečnost musí začínat
u každého jednotlivce a vyžaduje především
jeho aktivní přístup.
FOTO: adek Lukša

Vítězové z ČSA, Lazů, Darkova
• 1. místo v rubání kolektiv hlavního předáka
Janusze Siwka z úseku vedoucího Jozefa
Ulmana s jedním evidovaným (EÚ) a jedním
registrovaným úrazem (RÚ) ve druhém pololetí,
celkem měl vloni tři EÚ a jeden RÚ,
• 2. místo v rubání kolektiv hlavního předáka
Zbyňka Rzidkého z úseku vedoucího Janusze
Sztuly s jedním (EÚ) a jedním (RÚ) ve druhém
pololetí, celkem měl vloni jeden EÚ a jeden RÚ.
• 1. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Miroslava Vráblíka z úseku vedoucího
Radima Kalafuta s celoročním bezúrazovým
provozem,
• 2. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Mateusze Wróbela z úseku WPBK–BIS
vedoucího Zygmunta Boroweho s bezúrazovým
provozem ve druhém pololetí, celkem měl vloni
dva EÚ a jeden RÚ,
• 3. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka René Poláka z úseku vedoucího
Marka Wdówky s bezúrazovým provozem

ve druhém pololetí, celkem měl vloni jeden
EÚ a jeden RÚ,
• 4. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Václava Michalčíka z úseku vedoucího
Radima Kalafuta s jedním (EÚ) ve druhém
pololetí i za celý rok,
• 5. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Ondřeje Špičky z úseku vedoucího
Radima Pastuchy se dvěma (EÚ) a dvěma (RÚ)
ve druhém pololetí, dohromady měl vloni tři
EÚ a tři RÚ.
• 1. místo v kategorii vybavování a likvidace
kolektiv hlavního předáka Marka Szelonga
z úseku vedoucího Adama Iwanuszka se
dvěma (EÚ) a jedním (RÚ) ve druhém pololetí,
dohromady měl vloni tři EÚ a dva RÚ.
• 1. místo v kategorii ostatní kolektiv vertikální
dopravy z Lazů hlavního předáka Bedřicha
Peřiny z úseku vedoucího Ervína Bardoně
s bezúrazovým provozem ve druhém pololetí.

Vítězové z obou lokalit na ČSM
• 1. místo v rubání kolektiv hlavního předáka
Lumíra Zapalače z úseku vedoucího Rostislava
Huspeky se dvěma evidovaným (EÚ) a jedním
úrazem (RÚ) ve druhém pololetí, dohromady
měl vloni devět EÚ a pět RÚ,
• 2. místo v rubání kolektiv hlavního předáka
Tadeusze Czaji z úseku Alpex vedoucího
Janusze Piełky s jedním evidovaným (EÚ)
ve druhém pololetí, dohromady měl vloni dva
EÚ a jeden RÚ.
• 1. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Marka Fajmana z úseku vedoucího
Romana Gajdzici s bezúrazovým provozem
ve druhém pololetí, dohromady měl vloni jeden
EÚ a jeden RÚ,
• 2. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Tomasze S. Figury z úseku Alpex
vedoucího Janusze S. Zgudy s bezúrazovým
provozem ve druhém pololetí, dohromady měl
vloni jeden EÚ,

• 3. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Jiřího Kláska z úseku vedoucího
Romana Gajdzici s celoročním bezúrazovým
provozem,
• 4. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Vladimíra Slíže z úseku vedoucího
Adriana Firly se EÚ v průběhu celého roku,
• 5. místo v přípravách kolektiv hlavního
předáka Vladimíra Vereše z úseku vedoucího Adriana Firly se čtyřmi EÚ a třemi RÚ
ve druhém pololetí, dohromady měl vloni pět
EÚ a tři RÚ.

Přípravářský kolektiv hlavního předáka Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Romana Čápa zaznamenal nejvyšší metráž v kategorii razicích
kombajnů, za rok za ním zůstalo 1319 metrů.

V lednu se dařilo přípravářům,
únor bude asi lepší pro rubáňové
HORNÍ SUCHÁ – Ze šesti rubáňových
kolektivů přihlášených k prvním limitním výkonům v roce 2019 se parametry podařilo naplnit jen jedinému.
U přípravářů jich dosáhlo na lednové
parametry sice jedenáct, nicméně
dalších deset neuspělo.
„Začátek letošního roku nebyl
z hlediska těžby příliš úspěšný.
Projevily se důsledky odstavení Dolu
ČSM v souvislosti s tragickou událostí
z 20. prosince. Postupně se nicméně
jednotlivé kapacity rozjely na požadované těžby a nakonec se podařilo
v lednu vytěžit 200 tisíc tun uhlí
požadovaných upraveným prováděcím
plánem,“ prohlásil výrobní ředitel OKD
Kamil Kempný.
Limitní výkon však naplnil jen
kolektiv Ladislava Valíčka dobývající

• 1. místo v kategorii ostatní odbory důlních
měřičů a geomechaniků s vedoucími Pavlem
Debaldem a Petrem Kubicou s celoročními
bezúrazovými provozy.
V kategorii vybavování a likvidace nesplnil
ve druhém pololetí 2018 parametry žádný
kolektiv.

Přípraváři uspěli jedenáctkrát.

FOTO: adek Lukša

Kategorii ostatní na ČSM vyhrály odbory
důlního měřiče a geologa a geomechaniky.
„Je to ocenění práce celého úseku, který má
čtrnáct figurantů, šest měřičů, dvě dokumentaristky, tři geology, tři techniky a geodeta,“
nechal se slyšet za ODMG vedoucí Pavel
Debald. Poslední úraz, jak podotkl, se stal
někdy předloni, bohužel typický v OKD při
chůzi. Postižený špatně došlápl na přechodovém můstku. „Chodíme pěšky, takže si
musíme dávat velký pozor. Jsme na čelbách
i v rubáních, odebíráme vzorky, pohybujeme
se okolo strojů, bezpečnost bereme i jako

V rubání splnili jen jediný LV.

poslední porub ve 40. sloji na Lazích.
„Také tento výsledek však ovlivnily
velmi nepříznivé důlně-geologické podmínky, kdy bylo vyhlušení sloje spojeno
s tektonikami. K naplnění parametrů
LV musela osádka v údržbářské směně

provádět trhací práce v dosedlých
pískovcích a pak pravidelně odjezdit
požadovaný postup. To se nakonec
podařilo dodržovat v průběhu celého
měsíce,“ popisoval Kempný.
Čelboví podle vedoucího výroby
příprav Petra Glase vyražením 1763
provozních metrů lehce překonali jak
business plán, tak technický režim.
Investiční metráž (52 metrů) pak
splnili na 100 %. „Zatímco v únoru
si rubáňoví věří, u nás bude situace
tentokrát asi horší. Na několika čelbách se prolomilo nadloží, hlavně při
vstupech do slojí klasickou technologií
z podloží 40. sloje. Přehodnocujeme
proto projekty rozfárávek a chceme
u určitých kolektivů klasiku nahrazovat
kombajny. Čeká nás boj o splnění
režimů,“ upřesnil Glas.
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Důl ČSM-Jih: Zvýšená
koncentrace oxidu uhelnatého
STONAVA (15. únor) - V Dole ČSMJih ve Stonavě došlo 15. února v likvidovaném dokopaném porubu
402 200 v 7. patře asi 800 metrů pod
zemí k prudkému zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého na hodnotu

Přípravářský kolektiv hlavního předáka Romana Jakubišina z úseku vedoucího
Romana Čápa zaznamenal nejvyšší metráž v kategorii s klasickou technologií, za rok
za ním zůstalo 690 metrů.

Rubáňový kolektiv hlavního předáka Miroslava Pokorného z úseku vedoucího
Martina Pamánka zaznamenal nejvyšší těžbu v kategorii pluhové technologie, za rok
z porubů nafedroval 161 904 a 161 906 na Lazích natěžil 176 663 tun uhlí.

ho procesu – tedy výstavba nárazuvzdorných hrází. V souvislosti s touto
událostí nebyl nikdo z horníků pracujících v podzemí zraněn.

Ivo Čelechovský
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Extraliga má
za sebou deset let
STONAVA – Nejlepší výkony v rubáních
s dobývacími kombajny i pluhovými
komplexy a na čelbách s razicími kombajny i klasickou technologií se v OKD
formou takzvané extraligy hodnotily
podesáté.
„Objemy těžby a výsledky metráže dosahované v náročných podmínkách stojí za jejich měsíční porovnávání a jednou za rok také za vyhlášení vítězů,“ konstatoval vedoucí odboru optimalizace výroby Jiří
Hanusek s tím, že vloni byl v kategorii pluhových rubání znám výherce
hned na počátku. Po ukončení paskovské těžby totiž s touto technologií
kopali jen horníci hlavního předáka
Miroslava Pokorného ve sloji Max
na Lazích.
„Pokorný v průběhu minulého roku
s pluhem průměrně postoupil s porubní frontou o 2,7 metru denně s průměrnou denní těžbou 735 tun. V optimálních podmínkách však dosahoval průměrného denního postupu i 4,5 metru
s denní těžbou okolo 1500 tun,“ pokračoval Hanusek.

FOTO: OKD

Rubáňový kolektiv hlavního předáka Romana Krčmáře (vlevo na snímku se zástupcem
vedoucího úseku Petrem Weissem) z úseku vedoucího René Kubanka zaznamenal
nejvyšší těžbu v kategorii dobývacích kombajnů, za rok z porubů 240 400 a 336 700
na Darkově natěžil 702 202 tun uhlí.

vyšší než 0,013% a k samovznícení
uhlí. Na místo byl ihned povolán výjezd HBZS.
Velitel likvidace postiženou oblast
okamžitě uzavřel. Nyní zde probíhají práce k tlumení samovzněcovací-

Dobývací kombajny v revíru OKD převládly.
Vítězové v kategorii rubáňových
kombajnů – kolektiv hlavního předáka Romana Krčmáře – vloni dosáhli na denní průměrný postup 2,74
metru s výkonem 38,6 tun na hlavu
a směnu a těžbu ve výši 2100 tun.
Vedoucí odboru optimalizace výroby porovnal také čelbové výkony.
Kombajnové kolektivy mívaly okolo
roku 1984 ve zvyku šestimetrové den-

ní postupy… a v roce 2018 se ty nejlepší
v OKD pohybovaly také na této hranici
(5,9 metru). „Na klasiku se kdysi razilo hlavně v plném profilu kamene. Teď
se razí častěji ve sloji s přibírkou průvodních hornin, to se samozřejmě projevuje na metráži. Dnešní postupy jsou
okolo 2,7 metru za den s výkonem 17
centimetrů na hlavu a směnu,“ uzavřel
Hanusek.

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN 2019
Rubání – kombajny

Letošní první limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera v porubu 140 808 nakopal
17 547 tun při měsíčním postupu 36,7 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 1,41 metru
a rubáňový výkon 13 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Rastislava Valenčíka z úseku vedoucího Radima Kalafuta na čelbě
240 530 vyrazil 132 metrů při
průměrném denním postupu 5,50
metru, čemuž odpovídal čelbový
výkon 35,97 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 226 522.2 vyrazil
33 metrů,
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 11 3431A
a 11 3431/1A vyrazil 82 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 10 2432/1 vyrazil 112
metrů při průměrném denním postupu
5,33 metru, čemuž odpovídal čelbový
výkon 29,63 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 10 2402 vyrazil 143
metrů při průměrném denním postupu
6,5 metru, čemuž odpovídal čelbový

výkon 36,11 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího
Kláska z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 402 325 vyrazil 52
metrů,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Romana
Pastuchy na čelbách 401 264/2
a 401 224P vyrazil 95 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka z úseku vedoucího Romana
Pastuchy na čelbě 402 343 vyrazil
121 metrů při průměrném denním
postupu 5,04 metru, čemuž odpovídal čelbový výkon 28,4 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Waldemara Paśika z úseku Alpex
vedoucího Bogdana Bajaczyka na čelbách 402 323 a 402 363/1 vyrazil
124 metrů při průměrném denním
postupu 4,59 metru, čemuž odpovídal čelbový výkon 31,16 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Zdisława
Drzenieka z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbě 463 292 vyrazil
96 metrů,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Stanisława Zgudy na čelbě 463 342P
vyrazil 110 metrů při průměrném
denním postupu 5,43 metru, čemuž
odpovídal čelbový výkon 39,14 centimetru na raziče a směnu.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.

ALPEX_Siwek(224052/)

Ulman

Důlní závod 1

63968

2150

406.4

45,639

2,94

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

2.

Koval(463300/)

Miarka

Důlní závod 1

37974

1504

413.4

24,615

2,19

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 15/33 POz-MD

3.

ALPEX_Czaja(400000/)

Pielka

Důlní závod 1

18865

634

104.8

15,826

0,53

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

4.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

17547

684

238.8

18,791

1,43

SL 300/3,3 kV K01; FAZOS 17/37 POz-MD

5.

POLCARBO_Dąbek(402200/,
461200/1)

Sᶒdkowski

Důlní závod 1

12421

414

795.1

10,174

7,33

SL 300/3,3 kV C01; FAZOS 15/33 POz-MD

6.

Zapalač(300201/1, 461200/1)

Huspeka

Důlní závod 1

9987

512

175.9

7,011

1,22

SL 300/3,3 kV C01; FAZOS 15/33 POz-MD

7.

Rzidký(340901/)

Sztula

Důlní závod 1

2910

125

20.6

3,923

0,26

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

8.

Krčmář(336700/)

Kubanek

Důlní závod 1

560

149

39.7

2,679

0,21

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení
AM-50/132 K03

1.

Špička(102402/)

Čáp

Důlní závod 1

143,00

6,50

158,60

38,96

2.

Valenčík(240530/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

132,00

5,50

124,85

35,97

AM-50 D04

3.

ALPEX_Pasik(402323/, 402363/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

124,00

4,59

119,40

31,16

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4.

Rojíček(402343/)

Firla

Důlní závod 1

121,00

4,75

107,24

28,40

AM-50/132 C01

5.

Pavlík(102432/1)

Čáp

Důlní závod 1

112,00

5,33

100,80

31,73

AM-50/132 K02

6.

ALPEX_Marcol(463342/P)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

110,00

5,00

113,00

37,80

MR 340X-Ex SANDVIK K01

7.

ALPEX_Jasiński(402242/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

97,00

4,41

121,69

30,89

AM-50/132 C03

8.

POL-ALPEX_Drzeniek(463292/)

Palej

Důlní závod 1

96,00

3,43

95,66

44,24

MR 340X-Ex SANDVIK C03

9.

Vereš(401264/2, 401224/P)

Firla

Důlní závod 1

95,00

3,84

94,09

19,51

MR 340X-Ex SANDVIK C04

10.

Žwak(463240/)

Poloček

Důlní závod 1

86,00

4,10

92,55

20,53

AM-50/132 D01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Klásek(402325/)

Gajdzica

měsíční ražba
(m)
Důlní závod 1
52,00

m/d

důl

2,36

čistý
výlom/den (m3/den)
58,15

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
15,14

typ zařízení

VVH-1U C01, NSU-1E C01

2.

Jakubišin(236522/2)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

33,00

1,65

41,58

8,19

3.

WPBK-BIS_Suwaj(01206/)

Borowy

Důlní závod 1

32,00

1,78

43,38

9,88

4.

SDD_Vlček(400022/)

Hrnčíř

Důlní závod 1

31,00

1,55

38,13

8,78

VVH-1B D02, PSU 9000 D08
VSU-1E K01, D 1131
HAUSHERR,NOELL K03
VVH-1R C01, PSU 9000 C01

5.

Slíž(54027/P)

Firla

Důlní závod 1

31,00

1,57

45,21

7,42

VVH-1U C02, NSU-1E C01

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Zima na šachtách: Bojují s ní snad všichni na povrchu
Opravářům razicí
techniky na Lazech
začali předtápět dílnu,
po příchodu na ranní
směnu v ní mají
příjemněji

FOTO: Servisní služby OKD

DARKOV – Odhrabávání sněhu, odstraňování ledu, solení chodníků
a cest, rozmrazování uložených technologií i vagonů, vytápění dílen či jiných prostor, úprava větrání dolu…
Tyto operace začali s nástupem zimy
dělat na šachtách zaměstnanci provozů Servisních služeb, úpraven, povrchových služeb i nasmlouvaní dodavatelé.
„Nejcharakterističtějším
rysem
současného období je samozřejmě
sníh. Na boj s ním máme zajištěny
služby společnosti AWT Rekultivace,
která se svými subdodavateli zajišťuje úklid sněhu. Ti drží hotovosti a jsou připraveni ve stanoveném
čase na požadavek energodispečinku
OKD vyslat své pracovníky. Na každé lokalitě máme také osoby zodpovědné za zimní údržbu,“ vysvětloval
Roman Wojnar ze Servisních služeb.
Kalamitní situace – co se sněhu a ledu
týká – zatím do poloviny února v revíru nenastala.

Vypadá to hezky, nicméně v práci působí problémy.
pracovní podmínky opravářů silové
i periferní hydrauliky,“ dodal Pisula.

jí se momentálně DBT 13/31a Fazosy
15/31, 15/33 a 17/37MD, chystají se
práce na DBT 26/55) jsou složitější.
Termíny oprav však nebyly zpožděny.
„Máme právě kvůli zimě zavedena
opatření spočívající v tom, že všechny
dílny pracují celoročně s nemrznoucí
kapalinou. Tím je zajištěno, že opravené a vyzkoušené zařízení, které zůstává uskladněno venku, nezamrzne, nepopraská a nepoškodí se vlivem
teplot pod nulou,“ pokračoval Pisula.
Servisní služby také zajistily tepelnou regulaci dílny č. 31 na Lazech pro
opravy vrtacích vozů a nakladačů pro
přípraváře. „Už v neděli se z přivaděče postupně předtápí, aby zaměstnanci po víkendu přišli ráno do teplejšího prostředí dílny,“ líčil vedoucí
výroby mechanických dílen. V dílně
č. 96 na Darkově pak nechali namontovat ohřívače a upravili tlak v okruhu tak, aby se teplo dostalo i do posledních radiátorů. „Zlepšili jsme tím

„Zima se ale odráží na množství
opravené techniky a také výkonech
zaměstnanců v dílnách,“ konstatoval
Marcin Pisula, vedoucí výroby mechanických dílen Servisních služeb.
Zejména transport, rozmrazování
a čištění mechanizovaných výztuží,
dodaných na dílnu z nádvoří (renovu-

Prasklé potrubí horkovodu zásobujícího uhelné prádlo na Darkově bylo
největším problémem současné zimy.
„Naštěstí se havárii podařilo objevit opravdu rychle a odpolední směna závadu odstranila. Díky tomu nevznikly výrazné ztráty,“ oznámil závodní úpravny Radim Pavlík. Apeloval
na všechny zaměstnance, aby si všímali úniků provozních médií a informovali o nich nadřízeného technika, který
pak dá vědět energodispečinku OKD.
„Každé zimě předchází příprava
a odpovídající příkazy závodního. My
ji začínáme řešit už v září, aby všichni
věděli, co dělat,“ pokračoval Pavlík.
Ke konkrétním krokům patřilo zajištění lepší izolace dveří a vrat u budov,
aby nedocházelo ke zbytečným úni-
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STAŘÍČ – Vyklizené zařízení ze šachty
Útlum-Jih ještě poslouží při likvidaci
tohoto dolu. V povrchových mechanických dílnách totiž pod vedením
Jiřího Němečka a Ivana Grossingera
kompletují vyklizené repasované pásové dopravníky a hřeblový dopravník, které využijí nejprve při zásypu
výdušné sviadnovské jámy I/1.
„Hřeblový dopravník TH 603 bude
stát u skládky nezpevněného zásypového materiálu. Ten už máme
odzkoušený a rozebraný pro transport
na Sviadnov. Pásové dopravníky TP
630 se chystají dva – kratší, který
bude přímo u jámy, s délkou 35 metrů
a delší s délkou přibližně 130 metrů,“

Vyklizené zařízení ještě poslouží.

popisuje paskovský hlavní mechanik
Václav Halfar. Ve druhém týdnu února
na „paskovskou jedničku“ přivážejí druhý hřeblový dopravník TH 700 z lokality
9. květen, jenž tam donedávna sloužil
k zásypu jámy. „Zásypový materiál bude
pomocí dvou nakládačů transportován
oběma hřeblovými dopravníky průběžně
nejprve na delší pásový dopravník
a následně kratším TP 630 do jámového
stvolu,“ popisuje Halfar.
Uvedené technologie budou
zkompletovány u vtažné jámy ST I/1.
Na sviadnovské lokalitě se nyní provádí
navážka zásypových hmot. „Probíhají
přípravné práce na ohlubni jámy ST I/1.
Ta je jediná svého druhu v revíru OKD
a na svém místě také zůstane, jelikož
jde o technickou památku,“ pokračuje
hlavní mechanik.
Mimo práce spojené s technickou
likvidací dolu jeho kolegové na povrchu
na všech lokalitách šachty Útlum-Jih
přitom stále pokračují s tříděním strojů,
zařízení a materiálu, jež se postupně demontují a vyklízí ze šachty. „Při zužování
důlního pole vyvážíme nahoru například
důlní lokomotivy, zařízení důlních dílen,
závěsnou drážku, spojovací i další
materiál,“ vysvětluje hlavní mechanik
s tím, že použitelné věci předávají dále
do OKD a vyřazené, nepotřebné jsou nabízeny ve spolupráci s odborem nákupu
OKD k odprodeji mimo revír.

Energoprovozy stále
ve střehu
Povrchové služby z ČSM se začaly
v tomto období zabývat také údržbami a opravami ohřevu vtažných větrů na lokalitě Sever i Jih a reagovaly

na požadavky vytápění budov související s teplotními výkyvy. „Letošní
zima se projevuje častějšími změnami teplot a různou povahou srážek.
Zatím nám na zařízeních a povrchových objektech nenapáchala žádné
zásadní škody,“ prohlásil jejich vedoucí Radomil Ocisk s tím, že zejména pracovníci eneregtických provozů
proto ani s oteplením a oblevou nepolevili a zůstali ve střehu.
Z větších oprav v zimě tentokrát
na ČSM prováděli havarijní zásahy při poruchách na potrubí provozní vody (DN 800 na přívodu z nádrže v Těrlicku a DN 200 z Lazů). „Vše
se odstranilo v krátkém čase ve spolupráci s dodavateli,“ zdůraznil Ocisk.
S nástupem jara se, jak doplnil, povrchoví na stonavské šachtě chystají
řešit vytápění šachetní budovy, opravovat střechy na obou lokalitách a lepit díry a výtluky vznikající na příjezdových komunikacích.

POP 2010: Za posledních deset let
pomohl nakopat 43 % uhlí v revíru

Páskováci kompletují hřeblové
dopravníky a pásovky pro zásyp

Příprava zařízení pro zásyp jámy.

kům tepla. V silnějších mrazech se začaly na určitých úsecích trvale projíždět pásové dopravníky, což zamezilo jejich zamrzání. Úpraváři mysleli
i na vyšší riziko úrazů při chůzi v zimním období a odstraňování sněhu či
ledu, který může ohrožovat zaměstnance. I přesto se jeden však případ
uklouznutí na úpravnách vyskytl.
„Méně expedujeme ze skládek, kde
je pochopitelně mokřejší a promrzající uhelný materiál. Problémy se zamrzlým uhlím ve vagónech řešíme v rozmrazovací hale,“ podotkl Pavlík s poděkováním kolegům za bezpečnou
zimní práci. A upozornil na maximální kontrolu cest pro chůzi!

Vedoucí odboru
oprav a investic
Tadeusz Pieczka
přiblížil na besedě
i zavádění logistiky či
sjednocování servisních
provozů v OKD
HAVÍŘOV – Vysloužilí havíři i jiní zaměstnanci šachet zaplnili druhé únorové
pondělí jeden ze sálů havířovského DK
Petra Bezruče, aby vyslechli přednášku
vedoucího odboru oprav a investic OKD
Tadeusze Pieczky. Ten hovořil zejména
o rozvoji společnosti po technologické
stránce v posledních deseti letech
a odpovídal rovněž na dotazy některých
bývalých kolegů.
„Program optimalizace produkce
– známý v revíru pod zkratkou POP
2010 – probíhající mezi roky 2008
a 2012 znamenal největší nákup
technologií v historii OKD. Pořizovalo
se dvanáct dobývacích komplexů,
deset razicích kombajnů a sedmnáct
kombinací vrtací vůz/nakladač,“ líčil
Pieczka s tím, že svého času na šachtách téměř denně přejímali kamiony
s novými stroji.
Jen mechanizovaných výztuží
z programu POP 2010 se navezlo
celkem 1483 kusů, nejlehčí byly devíti a nejtěžší až třicetiosmitunové.
„Ke všem samozřejmě žlaby a kombajny. Nádvořími tehdy procházely
skutečně obrovské majetky vyjádřené doslova stovkami tisíc tun železa,
elektrozařízení a elektroniky,“ uvedl.
Pro vykládku, uskladnění, expedici do dolu i uložení na povrchu
museli v OKD nastartovat ve velkém
logistiku, s tím souviselo zavádění
počítačové evidence, čárových kódů

S technologiemi
POP 2010, jak publiku
oznámil, se v OKD
nafedrovalo v období
let 2008 až 2018
dohromady více než
šestatřicet milionů
tun uhlí. „Což dělalo
třiačtyřicet procent
veškeré těžby,“ popsal
vedoucí odboru oprav
a investic. Čelboví
s POPy za uplynulou
dekádu vyrazili celkem
136 kilometrů chodeb.
Pieczka zmínil také první nasazení zařízení na dobývání zbytkových pilířů (Room & Pillar) na ČSM;
česká premiéra metody takzvaného
chodbicování skončila vloni. Na dotaz
posluchače pak vzpomenul i zkoušku jiného způsobu dobývání zbytkových pilířů vrtáním velkoprůměrových vrtů (Seal)
na Dole Paskov – něco podobného
ověřovali kdysi horníci i na ostravských
šachtách pro vydobytí uhlí ze stlakových
pásem v porubech, jak vzpomněl jeden
z účastníků besedy.
„Publikum bylo skutečně v obraze.
Poznal jsem tam řadu bývalých spolupracovníků z Dukly. Horničtí důchodci
a členové Klubu přátel hornického muzea, k nimž jsem hovořil, zajímaly dále
osudy lokalit Frenštát – kde se nadále
zlevňuje udržovací provoz a neuvažuje
se zatím o těžbě – či Lazy, kde by bylo
nutno provézt otvírku nového patra
a zpřístupnění uhelných zásob což by si
vyžádalo nemalé investice. Dobývaní
za horizont roku 2025 se jeví jako nereálné,“ upřesnil vedoucí odboru oprav
a investic. K budoucnosti OKD dodal, že
je záměr dobývat v ohradníku na ČSM
„S“ a investovat dále do úpravárenství,
manipulací s uhelnými produkty či jejích
zušlechťování.
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Mrazy lhůty oprav
nezpomalily

Řešili únik z prasklého
potrubí

V zimě je důležité zamezovat provozním únikům.

Tadeusz Pieczka na besedě v Havířově.

a jejich čteček, včetně monitoringu
pohybu materiálu v dolech.
Na nádvoří se kupovala silnější
technika schopná manipulace s důlním
zařízením, které bylo mnohem těžší,
než to dříve používané. Zaměstnanci
se školili v obsluze, údržbě i opravě
těchto novinek. „Přelomové z hlediska
napájení technologií bylo využívání
napětí 3,3 kilovoltů. Do roku 2010 nám
sloužilo v dole 500 a 1000 V. POP 2010
s elektronikou na vyšší úrovni přinesl
velké změny, které se odrážely i v nárocích na změnu myšlení lidí,“ nechal se
slyšet Pieczka.
Ruku v ruce s tím kráčelo sjednocování a specializování opravárenství v revíru
OKD. Vzniklo Servisní centrum (SC),
dnešní Servisní služby. „Úkol zoptimalizovat tyto služby na povrchu se podařilo
splnit. Odborníci na opravy konkrétní
části technologie se koncentrovali
na jedné dílně, což vedlo k vyšší odbornosti zaměstnanců dílen i lepšímu využití kapacit. Redukovali jsme i některé
objekty na povrchu. Naopak s menším
počtem dílen a jejich lepším vybavením
jsme začali pracovat na dvě i tři směny.
Dnes už nikde nikdo nedělá všechno,“
upřesnil Pieczka.

Bezpečnost
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Ráda pomůže zvýšit
úroveň bezpečnosti

HBZS Ostrava zatím
pořídila pět tisíc kusů
1 PVM KS, které jsou
nejmodernější verzí
dobře známých, desítky
let používaných modelů
řady ŠSS

KARVINÁ – Šárka Matušů nevěřila
na první letošní bezpečnostní poradě skladníků na ČSA vlastním očím –
v podkladech si přečetla slogan, který
navrhla jako celorevírní heslo BOZP
v OKD pro letošní rok: Bezpečnost =
Tvé zdraví = Náš cíl!
„Samozřejmě jsem tomu nejprve
nevěřila. Myslela jsem si, že ho vymyslel někdo jiný a já se do toho trefila taky. Pak mi to náš bezpečák potvrdil. Těší mě, že můj nápad bude letos
apelovat na všechny kolegy ve firmě,”
nechala se slyšet žena pracující v revíru od maturity v roce 1987. Nejprve
působila jako nákupčí a skladnice
na Bastru v Ostravě, posléze v důl-
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Odbor řízení bezpečnosti odměnil
tři autory nejzdařilejších hesel BOZP

Začíná obměna
sebezáchranných
dýchacích přístrojů,
nejdříve na ČSM

Skladnice z ČSA Šárka Matušů.
ní mechanizaci v Petřvaldě a od roku
2000 přešla do materiálově technic-

kého zabezpečení na šachtu ČSA
v Karviné.

„Chlapi v dole jsou v daleko nebezpečnějším prostředí než my na povrchu, ale to neznamená, že se ani tady
nemůže nic stát. Kdybych například
neměla před časem pevnou pracovní
obuv, mohla mi poranit nohu padající hydraulická hadice,“ konstatovala s tím, že ve skladech – a také na komunikacích – považuje za stěžejní používání ochranných pracovních pomůcek. Vedoucí skladů Petr Vodička,
jak podotkla, na to klade velký důraz.
„A náš hlavní skladník Zdeněk
Koch přispěl k bezpečnostní kampani v OKD vloni také jedním z hesel,“
uvedla., Vítězný slogan přitom nebyl
jejím jediným nápadem. Poslala ještě
další dva: Úkoly v OKD bezpečně plníme, proto se domů ve zdraví vracíme!, a Děláme vše pro to, aby ses vrátil domů ve zdraví! Děláš pro to vše i ty?

Stereotyp a zbrklost = největší nepřátelé

Jednoduchá rovnice, nehledejme v tom vědu

LAZY – Pracujme bezpečně, mysleme
dopředu, buďme vždy O Krok Dále!
Odbor řízení bezpečnosti se rozhodl
ocenit i autora tohoto hesla. Vymyslel
ho člen stálé hlídky ZBZS z Lazů
Roman Pukančík považující za největšího nepřítele stereotyp a zbrklost.
„Poslal jsem jen to jediné. A to
s vědomím, že bezpečnou práci
nám na šachtě zřejmě žádné heslo
nezajistí. Může ale připomenout
rizika, což bylo také důvodem, proč
jsem se zapojil do ankety,“ vysvětloval
vyučený kuchař, jenž přišel na šachtu
v roce 1997. Tehdy do úseku důlní
dopravy na Dukle.
„Dobrovolným záchranářem jsem
se stal v roce 2002. Vlastně i na popud kamaráda z dopravy, který jím
byl taky,“ pokračoval Pukančík, který
před nástupem k ZBZS na plný úvazek
dělal i horníka v rubání. A podle
svých slov zjistil, že ne každý postup,
který práci urychlí či usnadní, byl vždy
bezpečným!

STONAVA – Bezpečná a efektivní práce = prosperující OKD! Vedoucí výroby
dopravy Vladimír Polášek podle svého
mínění – ale i názoru odboru řízení
bezpečnosti firmy – tím řekl všechno.
„Dal jsem dohromady tři obyčejná
slova: Bezpečnost, efektivitu a prosperitu. Pokud bude naplněna jejich
podstata, tak firma pojede a budeme
mít práci. Je to jednoduchá rovnice,
nehledejme v tom vědu,“ popisoval
Polášek s třiatřicetiletými zkušenostmi
na šachtě.
Byť pouze jediné – vyučený automechanik se stal horníkem na Dole
ČSM a zůstal tam dodnes. Celou
dobu v dopravě. Začínal jako dělník,
časem si dodělal profesní vzdělání
včetně vysokoškolského na ostravské
VŠB. „V posledních letech se v OKD
nesmírně zvyšuje důraz na bezpečnost.
S varováním, upozorněním a doporučením, abychom si dávali pozor, se
dnes na šachtě setkáváme denně.
Jinak to snad ani nejde,“ podotkl.

„Situace v dole se navíc neustále
mění a vyvíjí, proto si každá činnost
vyžaduje osobité řešení. Velkým rizikem je strojová práce bez přemýšlení,
ale také bezhlavé plnění příkazů nebo
práce ve stresu. To se projevovalo
například v insolvenci firmy, kdy se
lidé obávali o svou finanční situaci,“
poznamenal Pukančík působící u záchranářů osmým rokem.

Záchranář z ČSA Roman Pukančík.

Hornická práce, jak podotkl, zůstává
stále hlavně o lidské dřině. „I když
mám velký přehled o provozu, s jádrem
dopravářů jsem kdysi začínal a všechny
dobře znám, tak jim většinou při každém fárání nezapomenu připomenout,
aby pracovali hlavně opatrně… Aby
nesklouzli k nebezpečné rutině,“ doplnil
Polášek, jenž se zapojil několika motty
i do loňské ankety o revírní heslo BOZP.

Vedoucí výroby dopravy Vladimír Polášek.

OSTRAVA – Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) Ostrava začíná v revíru
OKD od února s postupnou obměnou
jedné z nejdůležitějších ochranných
pracovních pomůcek horníků. Placaté
sebezáchranné přístroje Dräger OXY
K 50S nahrazují staronové typy válcové
konstrukce s označením 1 PVM KS. Více
v rozhovoru přibližuje hlavní mechanik
HBZS Jaroslav Provázek.
Jaký je důvod obměny
sebezáchranných přístrojů?
Přístrojům OXY K 50S firmy Dräger končí
jejich životnost právě v průběhu let
2019 až 2022. Ke konci loňského roku
jich v revíru společnosti OKD sloužilo
8824, dalších 2444 jsme měli na HBZS
v Radvanicích a 352 kusů pak v pronájmech mimo OKD. Celkem je těchto
modelů ve stavu HBZS Ostrava v současnosti 11 620. Na šachtách OKD je
jich 4015 na ČSM, 2716 na lokalitách
ČSA a Lazy a 1893 na Darkově. Útlum
– Jih jich využívá dvě stovky. Výměna je
náročnou logistickou operaci, kterou
však HBZS zvládá a zvládne díky zapojení závodních báňských záchranných
stanic a především také díky spolupráci
a důvěře všech důlních zaměstnanců.
Kolik se jich v revíru objeví
a kde se s tím začíná?
Dosud jsme zakoupili pět tisíc sebezáchranných přístrojů 1 PVM KS a šedesát
cvičných typů 1T2. Hned po přejímce
se začalo s jejich distribucí na šachty.
Vzhledem ke koncepci OKD se obměňují
nejdříve na ČSM.
Pokračování na straně 6

Nepříjemné úrazy očí varují...
firma poskytuje veškerou ochranu očí, pak už záleží jen na zaměstnanci

DARKOV – Lednový registrovaný pracovní úraz závodního báňského záchranáře na ČSM, který utrpěl poranění pravého oka, přiměl odbor řízení
bezpečnosti OKD k připomenutí poučení zaměřeného právě na ochranu
zraku. Motto na únor bylo vyhlášeno:
„Oči jsou neocenitelné, brýle levné!“
„Záchranář se při nástřiku izolačního peření pohyboval v ohro-

FOTO: OKD

Brýle – ať samostatné
nebo na přilbě – musí
mít u sebe každý fárající,
nasazují se pak bez
výjimky při řadě zrak
ohrožujících činností

Chraň si zrak, budeš ho potřebovat celý život!
ženém prostoru pěti metrů, v němž
musí všichni používat ochranné
brýle. Postižený ovšem tuto osobní
ochrannou pracovní pomůcku neměl a došlo k zasažení jeho oka izo-

lační hmotou Mariflex,“ upřesnil
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.
Informoval rovněž o loňské kuriózní újmě na zdraví zaměstnance v pro-

Zrak chráníme bez výjimky
• když může dojít k poranění očí odletujícím materiálem, prachem či kapalinou
(likvidace uhelného prachu, otevírání,
průchody nebo průlezy větrními objekty),
• při činnostech prováděných nad úrovní hlavy kromě budování na čelbě nebo
zajišťování stropu v porubech (stavba
a doplňování uzávěr, montáž drážky,
kladení potrubí a elektrických kabelů),
• při čištění povrchu materiálů a předmětů stlačeným vzduchem, tlakovou
vodou nebo párou,

• při manipulaci s rozvody pro plavení
popílku a flotačních hlušin (rozvody pod
tlakem),
• při upínání ručních a mechanických
stojek,
• při zpevňování hornin lepením za použití čerpadla,
• při aplikaci těsnících a výplňových
hmot za pomocí čerpadla,
• při manipulaci s rozvody vzduchu,
vody či jiné kapaliny pod tlakem
(i zbytkovým),

• při pracích v montážních, demontážních komorách (vybavovaní a likvidace,
montáž či demontáž strojního zařízení),
• u všech činností, kde je používání
ochranných brýlí nařízeno provozní
nebo průvodní dokumentací, pokud
není nařízeno používat uzavřené
(přiléhající celým obvodem k obličeji)
ochranné brýle schváleného typu B
nebo štít,
• v ohroženém prostoru do pěti metrů
od míst výše uvedených prací.

vozu servisních služeb. „Postižený
se po odvrtání otvorů do železného
plechu odebral do výdejny materiálu pro nové šrouby a během chůze si
nevědomky otřel čelo, přičemž si právě tímto způsobem pravděpodobně
vetřel do pravého oka cizí předmět
– železné piliny, které vznikly právě
při vrtání. Při tom by mu ani ochranné brýle nepomohly, jde jen o selský rozum a uvědomění si rizika, “
popisoval.
A tak by se, jak Zajíček dále upozornil, mohlo pokračovat: Zasažení oka
nezjištěnou částicí (asi kusem rzi z potrubí) při vyvěšování kabelu na boku
důlního díla, poranění oka horninou
ze stropu (patrně uhlím) oka při prodlužování lutnového tahu, zasažení
oka při proplachování hadice drobnými částicemi z počvy, ukápnutí směsi
hydrátu vápenatého s vodním sklem
do oka při kontrole čerstvého nástřiku
ze stropu na překopu…
„Vážný úraz oka se stal na čelbě
v roce 2014 na Dole 9. květen i spoluzaměstnanci. Jeho kolega se kladivem
a sekáčem snažil uvolnit zalomený
šroub na vrchlíku řezného orgánu razicího kombajnu AM 50, při čemž odlétla špona, která zasáhla postiženého
stojícího ve vzdálenosti necelého půl
druhého metru,“ varoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Ochraně zraku proto OKD věnuje značnou pozornost a kromě pro-

vozní dokumentace na jednotlivých
pracovištích ji řeší celorevírně platná Bezpečnostní směrnice. „V ní například stojí, že všichni fárající včetně návštěv a také kontrolních orgánů
jsou povinni mít vždy u sebe ochranné brýle schváleného typu, či integrované brýle na přilbě. Ty sice nemusí být nasazeny neustále, ale musí
se používat při určitých činnostech,“
doplnil Zajíček s tím, že poškrábané,
nebo špinavé brýle naopak riziko úrazu zbytečně zvyšují.

Uzavřené brýle nasazujeme
• u veškerých operací, při nichž
dochází k úderům kovového nářadí
na jiné kovové předměty nebo
jiné materiály (práce s kladivem
a sekáčem, ručním kování, obsluha
na bucharech),
• při manipulaci s prvky hydraulického rozvodu (například údržbě
hydrauliky), které musí být navíc bez
tlaku,
• při ručním rozbíjení kusu horniny
kladivem nebo sbíjecím kladivem,
• při všech činnostech, kde je používání uzavřených ochranných brýlí
nebo štítů nařizuje provozní nebo
průvodní dokumentace (svařování,
manipulace s chemickými látkami),
• v ohroženém prostoru do pět metrů od míst výše uvedených činností.
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Servisní služby: Bezpečnější
provozy plní stále náročnější úkoly

Oprava kombajnu pro přípraváře.
ních služeb, jehož účelem byla centralizace povrchových služeb a opravárenství v OKD. Od konce minulého
roku fungují tyto provozy pod názvem Servisní služby.
Vedoucí projekce a technologie
Servisních služeb František Parák
přibližuje výsledky roku 2018:
„Pracovalo se na veškerých potřebných technologiích. Opravili jsme
tři razicí kombajny AM50, pět jejich
výkonnějších variant AM50/132,
celkem dvanáct nakladačů typu
Hausherr a čtyři vrtací vozy VVH.
Co se dobývacích kombajnů týče,

Dobývací kombajn KGE v dílně.

Začíná obměna sebezáchranných
dýchacích přístrojů, nejdříve na ČSM

Úpraváři plnili objemy prodeje
v kvalitě požadované zákazníky
Vloni se v provoze
uskutečňovaly i projekty,
které budou mít přímý
vliv na produkci uhelných
sortimentů v dalších letech

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 5
Pro školení uživatelů jsme tam dali k dispozici padesát cvičných přístrojů 1T2 na obě
lokality a filmy pro školení jejich uživatelů
v české a polské jazykové mutaci. Jednotliví
fárající je dostávají v souladu s vyhláškou
ČBÚ 22/1989 Sb. v platném znění až
po prokazatelném seznámení se s nimi
a praktickém procvičení v jejich ovládání. To
zajišťují kolegové ze ZBZS. Přepokládáme,
že do března je na ČSM vyměníme všechny
a pak se budeme pokračuje na ČSA.
Na ostatních dolech OKD se stávající sebezáchranné přístroje nahradí s postupným
ukončením jejich užitné doby.
Kdo a podle jakých kritérii vybíral
nové modely?
Požadovali jsme sebezáchranné izolační
přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem.
Rešerši současných přístrojů na trhu jsme
prováděli právě my na HBZS Ostrava. Do užšího výběru se dostaly dva přístroje, které
jsme pak postupně testovali na simulátoru
dýchání v laboratoři HBZS akreditované
podle standardů evropské normy EN
13794:2002 a následně při praktických
zkouškách v dýmnici HBZS Ostrava podle
evropského standardu EN 13274-2.

Hlavní mechanik HBZS Ostrava s novým sebezáchranným přístrojem.

Fárající dostávají přístroje, které
jsou povědomé…
Ano, na základě všech zkoušek jsme vybrali
sebezáchranný přístroj 1 PVM KS. Horníci
v našem revíru dobře znají jeho předchůdce,
používaného v tuzemsku už od osmdesátých let minulého století pod označením
ŠSS v celé řadě variant od ŠS-7 až po SSS
1PV KS. Tyto přístroje sloužily v OKD nepřetržitě až do roku 2009, kdy je na deset let
nahradily právě Drägery OXY K 50S.

Co jsou počátky tohoto vybavení
v našem revíru?
První konstrukce sebezáchranných
přístrojů pro horníky se objevovaly už

Jak se pohlíží na tuto pomůcku
v dnešní době?
Letos je to již sedmašedesát let, odkdy
se na hlubinných dolech v Ostravskokarvinském revíru realizuje koncepce
sebezáchrany pomocí sebezáchranných
přístrojů. Nedokážeme si představit
hornickou činnost, při níž by nebyl zajištěn
únik z ohroženého prostoru s použitím této

ochranné pracovní pomůcky! Je to základní
osobní ochranný prostředek všech lidí, kteří
vstupují do podzemí. Z našeho pohledu je
pak nejdůležitější klást důraz na školení
a cvičení v použití záchranných přístrojů.
Mějme na paměti, že každý v podzemí
se může při nebezpečí efektivně chránit
a pomáhat druhým pouze za podmínky, že
se může plně spolehnout na své vybavení,
stoprocentně mu důvěřuje a umí ho bezpečně ovládat.

ve druhé polovině 19. století. Zejména
po katastrofě na karvinských dolech Jan
a Františka, kde ve zplodinách po výbuchu v roce 1894 přišlo o životy 235
horníků. Tento přístroj, později zvaný
Walcher – Gaertnerův, byl regeneračním přístrojem s tlakovým kyslíkem.
Vybavení havířů v podzemí se však tehdy
neuskutečnilo pro naprostý nezájem
majitelů dolů. Teprve v roce 1951 se v OKR
poprvé objevily filtrační sebezáchranné
přístroje po nehodách na dolech Antonín
Zápotocký, ČSA a Doubrava. Prvními byly
tehdy již osvědčené modely Dräger 623.
Celkem šest tisíc jich bylo rozmístěno
na šachty v karvinské části revíru.

DARKOV – Provoz úpraven OKD vloni vyexpedoval odběratelům celkem 4580
kilotun uhelných produktů vyrobených
na prádlech v lokalitách Darkov, ČSM,
v menší míře také na Lazech. Mimo
rubaniny z dolů se zpracovávaly i vnější
zdroje o celkovém objemu 355 kilotun.
A to bezpečněji, než v předloňském
roce!
Úpraváři v revíru totiž zaznamenali
jen pět evidovaných a dva registrované
pracovní úrazy. Oproti roku 2017 ubyly
dvě evidované a tři registované újmy
na zdraví, čímž se úrazová četnost
v celém provoze snížila z hodnoty 2,67
na 1,90.
„Kromě plnění výrobních plánů byly
nejdůležitějšími úkoly a cíli loňského
roku projekty, jež budou mít přímý vliv
na výrobu sortimentů v budoucích
letech. Konkrétně šlo o rozpracování
a uskutečnění úpravy nezpevněné
skladovací plochy, jejím vyasfaltováním
ve dvou etapách a zahájení výstavby
výklopného místa na 17. koleji na skládce „Stonavka“. Tyto operace bylo nutné
provádět za plného provozu bez jeho

Technické údaje novinky
• nominální výdrž v souladu s EN 13794:2002
- při 35l.min-1 (únik)
- při 10l.min-1 (čekání na pomoc)
• dýchací odpor (nádech – výdech)
• teplota vdechovaných vzdušin, max.
• obsah kyslíku v nadechovaných vzdušinách min.
• p růměrny obsah CO2 v nadechovaných vzdušinách během nominálního
pracovního nasazení
• objem dýchacího vaku
• celkové rozměry (bez ramenního popruhu)
• průměr válce (přístroje)
• výška přístroje
• hmotnost
• provozní teplota
• relativní vlhkost

(HKO) OKD, které vloni protřídilo 11 500 tun železného šrotu a 544
tun barevných kovů.
Před zaměstnanci Servisních služeb, jak jejich ředitel upozorňuje, stojí také letos další náročné úkoly dané
podnikatelským plánem. „Věřím, že
zkušený kolektiv našich zaměstnanců opět dokáže, že je nepostradatelnou podporou důlních provozů OKD.
Naším cílem je nejen plnění provozních úkolů, ale rovněž vytváření co
nejpříznivějších podmínek v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ dodává Reitz.

sběrných dopravníků (pro šestatřicet kompletů), drtiče uhlí (devatenáct kusů). „K těmto technologiím
bylo připraveno zhruba 680 žlabů.
Dále jsme zrevidovali přibližně devět stovek elektromotorů jak pro razicí, tak dobývací techniku,“ říká
Parák.
Své úkoly splnilo také skladové hospodářství, osobní doprava,
stavební údržba a provozy nádvoří, kde bylo naloženo a vyloženo téměř 120 tisíc tun vozových jednotek.
Nedílnou součástí Servisních služeb
je hospodaření s kovovým odpadem

na dílnách připravili pro nasazení do dolu dva KGE 750, pět SL 300
a jeden KGS 645. Samozřejmě se
chystaly strojní uzly a náhradní díly
na tyto i další stroje.“
Z dílen rovněž vloni dostávali vybavovači 183 sekcí DBT 13/31,
94 sekcí DBT 26/55, 33 sekcí DBT
28/60, 86 sekcí Fazos 15/31, 58 sekcí Fazos 17/37, 25 sekcí Fazos 22/48
a 139 sekcí Meos 22/46. A pak bezmála deset tisíc hydraulických mechanizovaných stojek. Ve výčtu nechybí uzly hřeblových stěnových dopravníků (pro čtrnáct kompletů),

60 minut
180 minut
0,75 kPa
50 °C
21%
1,5%
6 litrů
152 milimetrů
262 milimetrů
3 kilogramy
-6 °C - +60 °C
až 100%

Úpravna na ČSM.

FOTO: Radek Lukša

LAZY – Servisní služby OKD považují uplynulý rok z pohledu plnění náročných požadavků důlních provozů
a vybavování za úspěšný. Co se týče
BOZP, opravářům se podařilo obhájit
a rozšířit počet svých pracovišť, která získávají statut „Bezpečné pracoviště“.
„Nemalý vliv na plnění našich
loňských úkolů mělo ukončení insolvence společnosti OKD a zařazení Servisních služeb v rámci reorganizace do útvaru technického
ředitele. Jako všechny i nás na povrchových pracovištích zasáhlo důlní
neštěstí, ke kterému došlo v závěru roku. To nás vede k tomu, abychom kladli velký důraz na kvalitu
poskytovaných služeb, oprav strojů a zařízení a tím vytvářeli co nejlepší podmínky pro bezpečnou práci v dole a na povrchu,“ konstatuje
Reitz.
Vloni, jak dále upozorňuje, uplynulo deset let od vzniku Centra servis-

FOTO: Radek Lukša

Vybavovačům
expedovali z dílen
na důlní lokality
dohromady 618
kusů opravených
mechanizovaných
výztuží

Prádlo na Darkově.

omezení – a to se nám také podařilo,“
nechal se slyšet ředitel Provozu úpraven
Zdeněk Piech.
Ten rovněž poděkoval všem kolegům
z provozu, jakožto i zaměstnancům
z dalších útvarů za společné úsilí
k dosažení co nejlepších výsledků roku
2018. „Ten lze srovnávat s rokem 2017
v řadě oblastí. Od změn struktury řízení
firmy až po nepříznivý geologický a geomechanický vývoj v důlním poli s přímým dopadem do oblasti bezpečnosti,
výroby, kvality, ale i prodeje jednotlivých
sortimentů. Součinností útvarů výrobního ředitele – tedy těžbou – ředitele pro
strategii – tedy plánováním – úpraven
a útvary obchodního ředitele se nám
vloni podařilo část nepříznivého vývoje
v této oblasti eliminovat,“ upřesnil
Piech. Požadované objemy prodeje se
plnily, a tím i zajišťovala prosperita OKD,
v kvalitě požadované zákazníky.
„Ani letos nepředpokládám, že nám
půjde všechno hladce, ale uprostřed
každého problému se nachází příležitost
a věřím, že s týmem všech spolupracovníků z úpraven jsme připraveni je řešit
profesionálně, s nadhledem, bezpečně,
bez úrazů a s úsměvem. Očekávám také
změnu pohledu obyvatel našeho státu
na OKD jako na stabilní prvek ve vztahu
jak k zaměstnanosti, tak k prosperitě
a budoucnosti regionu,“ zakončil úpravárenský ředitel.

Z OKD/Nadace OKD
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Statistika těžařské nadace:
Každá druhá žádost uspěje!
KARVINÁ – Největší moravskoslezská
a zároveň jedna z nejvýznamnějších
českých nadací vstupuje do jedenáctého roku činnosti. A jak v rozhovoru
při této příležitosti upozorňuje její ředitelka Karolína Preisingerová, prakticky každá druhá přijatá žádost z neziskového sektoru se dočká grantové
či minigrantové podpory.

HORNÍ SUCHÁ – Koordinační výbor
důchodců (KVD) OKD svolal ve druhém
únorovém týdnu do Domečku v Horní
Suché každoroční valnou hromadu,
na které bilancoval loňskou činnost. Při
podpoře klubů vysloužilých pracovníků
šachet a zachovávání hornických tradic
v regionu mu, jak zdůrazňoval předseda
Vilém Uher, výrazně pomáhala opět
těžařská nadace.
„Prostředky z Nadace OKD, jež dále
přerozdělujeme všem osmnácti organizacím hornických důchodců, pomáhají
některým menším klubům doslova
a do písmene přežívat. Jejich členská
základna by totiž jinak ze svých příspěvků nedokázala zaplatit ani nájmy,
energie, vodu,“ líčil Uher s tím, že KVD
v roce 2018 evidoval v kraji na 1700
penzionovaných pracovníků z dolů.
Největšími a nejaktivnějšími byly
spolky krojovaných horníků z dolů
František a Dukla. „Ale i taková přibližně
třicetičlenná organizace ze šachty Fučík
3 – Ludvík působící v Radvanicích, se

Chceme lidi i bavit, říká ředitelka těžařské nadace (vpravo).

Podpora NOKD neznamená ale
jen granty.
Granty k nadaci neodmyslitelně patří, ale není to všechno, co pro neziskový sektor děláme... a co dělá on pro
nás! Schválením žádosti naše spolupráce teprve začíná. Nejen, že pří-

Připravujete něco speciálního
pro Srdcaře?
Novinkou je elektronické podávání
žádostí v systému Grantys. Ten toho
umí spoustu a náš tým chce všechno Srdcaře naučit. Vůbec bychom
rádi celou administraci přesunuli sem do Grantysu, aby měli Srdcaři
vše na jednom místě. Včetně dokládání zavěrečných zpráv. Ale neznamená to, že s námi ztrácí osobní kontakt,
který je nepostrádatelný pro naši práci. Srdcaři jsou pro nás velkým přínosem a inspirací, vždyť za docela málo
peněz dokážou velké věci. Spousta
z nich nás nabíjí energií, kterou přenášejí, když hovoříme o jejich projektech a plánech do budoucna. Věřím,
že nás nevidí jako administrátorky,
ale jako přátele. Srdcovka by nemohla
být taková, jaká je bez vzájemné úcty,
důvěry a spolupráce.

má čím chlubit. Spolupracuje také
s tamním úřadem,“ řekl předseda KVD.
Na jeho valnou hromadu dorazil rovněž
hornosušský starosta Jan Lipner, který
si bývalých havířů považuje.
„Scházíme se, ctíme tradice naší profese, snažíme se žít s aktivními horníky,
kteří vykonávají stále to krásné povolání,“ popisoval Uher činnost zaštiťovanou
KVD OKD. Nepřehlédnutelní podle
něj byli horničtí důchodci ve svých
parádních uniformách na spoustě
veřejných akcí – od Hornických slavností
v Karviné, přes tradiční Barborky až
po Havířský bál na Františku.
„Bohužel ale vymíráme. Čerství důchodci se mezi nás moc neženou. Noví
členové nejčastěji byli ovdovělí muži
a ženy, kteří osaměli a rozhodli se přijít
znovu mezi ty své, zavzpomínat a pofedrovat...“ konstatoval Uher. KVD OKD
už také oslovil Nadaci OKD s žádostí
o podporu také v tomto roce – předložil
projekt udržování havířských tradic
a života hornických spolků.

FOTO: Radek Lukša

Jaká je nadace v jedenáctém
roce činnosti?
Zahájili jsme další dekádu a s jistotou můžeme říci, že stále budeme
hájit zájmy neziskových organizací prostřednictvím grantových programů Srdcovka a Pro region. A rovněž dále ctít a podporovat hornické
tradice, a to prostřednictvím kroužků krojovaných horníků. A naší dnes
již samozřejmosti je podpora hornických sirotků z Barborky. To všechno je běžnou nadační činnosti, v níž
hodláme pokračovat i v dalších letech. Práce v nadaci je ale jak o neziskových projektech a pomáhání druhým, tak i o zábavě. A my se rozhodně
chceme bavit a rozdávat smích a radost i ostatním lidem. Proto budeme
s Nadací OKD v letošním roce vyrážet na různé zábavné akce v regionu. Doufáme, že se za námi zastavíte
a přijdete nás pozdravit.

jemcům pomáháme s její administrací, ale také se snažíme v průběhu realizace projekty navštěvovat. Úsměv
spokojených senioru z rekondičního pobytu nebo vůně lesa s novými krmelci, to se na papír v závěrečné zprávě nepřenese, to je zapotřebí
zažít. Přejeme si, aby lidé celý neziskový sektor vnímali za velmi potřebný a aby si uvědomili, že bez nás a neziskovek to nejde. Proto jim dáváme
možnost se veřejnosti ukázat, seznámit je se svou činností na akci pořádané námi. Nejznámější je naše nadační
městečko, vloni se v něm představilo
okolo dvaceti neziskových organizací, takže bych si přála letos tento počet zúčastněných překročit.

Havířský bál spolku z Dolu František.

Průvodce hornickými památkami
ukazuje také lokality v revíru OKD
STAŘÍČ – Cvičnou štolu OKD
ve Staříči zařadili do prvního tištěného průvodce montánní historií v tuzemsku jeho autoři, pražští geologové
Roman Živor a Jaromír Zelenka. Kniha
s názvem Hornické památky České
republiky se věnuje dále šachtám
Paskov, Staříč, Frenštát, Žofie,
Pokrok (Fučík), František, Barbora,
Gabriela…
„Nechybí ani samotná Ostrava, její
odkaz na hornické památky zabírá
v publikaci nejvíce místa,“ uvedli tvůrci
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ci o veřejné sbírce s žádosti o kontaktování nadace, abychom je mohli informovat o dalším postupu. V našem
zájmu je peněžitý dar předat v co nejkratším možném termínu. Solidarita
si meze nekladla a přispívali lidé z celého Česka i ze zahraničí. Lidé velmi
často ke svým darům přikládali i slova soucitu a soustrasti.

203-VII/19

Nadace začala pomáhat
po neštěstí na ČSM...
Závěr roku byl dosti smutný a náročný. Neštěstí, které se stalo na ČSM
těsně před vánočními svátky, zasáhlo
i nehornické města a občany. A proto jsme se – po projednání se společnosti OKD – rozhodli ohlásit veřejnou sbírku a zřídit speciální bankovní účet, kam lidé mohli zaslat finanční dary rodinám postiženým důlním
neštěstím. Během celého svátečního času jsme se snažili vždy poskytovat informace o aktuálních stavech
výtěžku, protože jsme chtěli poskytnout přispívatelům i veřejnosti informace, že sbírka je v souladu se zákonem. Na zákon narážíme i nyní, a to
z důvodu ochrany osobních údajů,
kdy společnosti nemohou poskytnout jakékoliv údaje třetí straně, což
je právě nadace. Nicméně každá překážka má své řešení. V tuto chvíli jsme předali pozůstalým informa-

Spolky hornických důchodců
fungují za pomoci Nadace OKD
FOTO: Radek Lukša

Na co je tým NOKD z loňska
nejvíce hrdý?
Začátkem roku jsme oslavili deset let
od vzniku Nadace OKD. To nám dalo
novou energií do řešení nových neziskových projektů. Cítíme a víme, že
to má smysl! Celkem jsme v loňském
roce podpořili 151 nápadů z neziskových organizací a rozdělili mezi ně
částku více než devět milionů korun.
Statisticky se dá říci, že každá druhá
žádost je z Nadace OKD podpořena.
Loni jste nás mohli potkávat na různých karvinských akcích, jako byl
sportovní den či dětský den, divadlo
Jaroslava Duška na Lodičkách, festival Dolánski Gróm a neodmyslitelně také na Hornických slavnostech,
kde jsme měli naše nadační městečko.
A v tom chceme pokračovat i letos.
Velké díky patří zaměstnancům nadace – celý tým tvoří totiž pouze tři lidé
– bez nichž by to také nešlo a našim
příznivcům a podporovatelům včetně
dobrovolníků.

Valná hromada KVD OKD v Domečku.

Staříčská štola, jedna z památek v bedekru.

bedekru. Ti všechny lokality objížděli
jako turisté a informace proto zpracovávali právě z pohledu řadových
návštěvníků.
„Na hornictví se dnes pohlíží jako
na destruktivní a devastující činnost,
ale je na něm toho také spoustu
pozitivního, na co se dá dívat, co se dá
obdivovat. Chtěli jsme proto ukázat, co
nám přineslo pěkného, co může člověk
dneska stále vidět,“ vysvětlovali Živor
se Zelenkou s tím, že knížka má být
příspěvkem k zážitkové turistice.
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STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ
VYDĚLAT AŽ 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvaliﬁkační třída – činnost rubání a přípravy).
 V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT
AŽ NA 48 TISÍC KORUN!
Nabízíme:
 Přídavky na dovolenou a Vánoce.  Příspěvek na stravování.
 Šest týdnů dovolené.

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY
Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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