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Zelek, Marcol,
Fajman
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Připomenutí
zásad BOZP

Horník může mít volno, ale
bezpečnosti ho dávat nesmí!

Tři kolektivy s nejlepšími výsledky
v revíru v roce 2020.

Dva velkodoly
se loučí

ČSA a Darkov za sebou mají
bohatou hornickou historii.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Nikdy nedávej bezpečnosti den volna!

Provoz společnosti OKD – ohlédnutí
za rokem 2020 a výhled na rok 2021

Pokud se máme ohlédnout za výsledky ve výrobě v roce 2020, je to pohled
neradostný. Fungování firmy bylo
značně ovlivněno covidovou epidemií. Když jsme se počátkem roku potýkali s následkem hackerského útoku na OKD, zdaleka jsme netušili, co
nám vše chystá virus pro změnu ne
elektronický, ale biologický.
Následkem vysoké absence i omezujících opatření například na hranicích s Polskem, Slovenskem, nám nezbylo dost sil na zvládnutí některých

Bezpečnost práce
nezaostávala, naopak
Rovněž je nutné poděkovat za přístup
k bezpečnosti práce, protože v OKD už

Nejčastější dotazy převáděných a následně propouštěných
zaměstnanců (4. díl)
bude sražen v poslední mzdě (ve mzdě
za měsíc březen je sražen příspěvek
na měsíc duben). Od následujícího
měsíce, tj. od května si musíte hradit
příspěvky ze svého účtu sami.

Ptá se Jiří Waloszek, předseda SHO
Odpovídá Radka Naňáková,
personální ředitelka
V jaké výši bude daň z odstupného?
Do částky 141 764 Kč je sazba
daně 15 %, od této částky se zdaňuje
tak, že z částky nad 141 764 Kč je
daň 23 % (z částky pod 141 764 Kč
je 15 %). V rámci ročního zúčtování
daně je pak možné žádat Finanční
úřad o případné vrácení přeplatku
daně, pokud tak nastane.
Od kdy si musím sám platit penzijní
pojištění, když ukončím pracovní
poměr k 31. 3. 2021?
Příspěvek na penzijní pojištění Vám

Kde si mám nechat udělat roční
zúčtování daně za rok 2021
Pokud do konce roku 2021 nebude
mít zaměstnanec jiný zdanitelný
příjem (např. mzda od jiného zaměstnavatele než je s.p. DIAMO), roční
zúčtování daně provádí DIAMO, s.p.
Jestliže budete mít příjem, tak poslední zaměstnavatel nebo příslušný FÚ.
Jak bude postupováno v případě, že
se nemohu z vážných důvodů dostavit
k březnovému pohovoru v určeném
datu? (nemoc, karanténa z důvodu
covid-19, a jiné)
Je potřeba se omluvit telefonicky
u příslušného personalisty na dané
lokalitě (je uvedený v záznamu
z 1. Informačního pohovoru).
Pokračování na straně 2

Provoz v dole po letním obnovení výroby.
měřený na sloje s koksovatelným uhlím, protože dobývání uhlí energetického nás jednoduše v této době neuživí. Velmi důležité pro úspěch tohoto
plánu bylo vyjednání dohody, potvrzené vládním usnesením o postupném
předání všech utlumovaných lokalit
státnímu podniku DIAMO, který ponese všechny náklady spojené s útlumem. Za úspěšné sjednání této dohody
bych chtěl poděkovat kolegům ve vedení OKD a zejména předsedkyni představenstva Vandě Staňkové, bez které
bychom to nedali. Je třeba poděkovat
i našemu jedinému akcionáři PRISKO,
a.s. a Ministerstvu financí za trvalou
podporu poskytovanou OKD.

druhým rokem nebyl nikdo, kdo by se
kvůli úrazu už domů nevrátil. Děkuji
za to všem a zejména závodním dolu
a závodním na úpravnách, kteří jsou
nejvyššími garanty bezpečnosti.
V průběhu roku, pod tlakem nízkých cen uhlí a v důsledku pandemie,
bylo třeba vymyslet, jak může OKD
vůbec přežít. Byl přijat plán, který počítal s dřívějším útlumem dolů ČSA
a Darkov, kde zásoby, které by ještě
šly vydobýt, zdaleka nepokrývaly prostředky vynakládané na provozy dolů.
S plánovaným ukončením dobývání
na těchto lokalitách souvisí i ukončení
provozu darkovské úpravny. Pro ČSMSever a Jih byl přijat plán dobývání za-

Je nám velmi líto, že se musíme rozloučit s velkým počtem kolegů z OKD
i dodavatelských firem, ale jiný než
tento radikální přístup by nepochybně vedl k neřízenému konci OKD. To,
jak je vše dohodnuto a organizováno,
umožní důstojný odchod našich zaměstnanců za nadstandartních podmínek, na českém pracovním trhu,
zajištěných kolektivní smlouvou.
Tak jak nás od dubna 2020 postupně zasahovala epidemie, snažili jsme
se zachovat v OKD provoz a těžbu
uhlí a zároveň chránit naše zaměstnance a jejich rodiny. S postupným
získáváním zkušeností se snadností přenosu choroby v našem specifickém prostředí, s účinností stanovených opatření, s organizací KHS nařízených plošných testů na Darkově
a ČSM jsme dospěli po masivním nárůstu počtu pozitivních na ČSM k názoru, že jediným řešením bude přerušit provoz, eliminovat tak ohniska nákazy a pak zavést pravidelné testování všech, kteří v OKD pracují. Škoda,
že jsme už na jaře neměli tolik zkušeností a informací o problematice covid 19, abychom tento způsob ochrany lidí zavedli již dříve. Testování běží
už od 17. srpna 2020 a brzy se počet
provedených testů bude blížit 60 tisícům. Chtěl bych poděkovat týmu, který se o zavedení testů, odběry i vyhodnocení stará a zabezpečuje tak pokračování provozu OKD.
Pokračování na straně 2

Už druhým rokem se nám v BOZP daří!
Nezměnila se
nejčastější příčina
újmy na zdraví při práci
v revíru – chůze – při
které si vloni ublížilo
padesát zaměstnanců
DARKOV – V revíru společnosti OKD nepřišel vloni v důlních ani povrchových
provozech v důsledku pracovního úrazu nikdo o život! Již druhým rokem
po sobě se splnilo základní přání bezesporu všech lidí působících v hornictví,
totiž dělat bez „smrťáků“. Český báňský úřad (ČBÚ) ostatně ocenil už předloňskou úroveň bezpečnosti v těžební
firmě udělením Zlatého Permona.

Méně směn = vyšší úrazová
četnost
„Mimořádných událostí jsme zaznamenali pět, byly to důlní požár, důlní otřes, závažný úraz a bohužel dvě
úmrtí zaměstnanců. Ale smrtelný
pracovní úraz nikoliv,“ líčil porad-

FOTO: Radek Lukša

Plnění úkolů značně
ovlivnil covid-19

Skloubení těžby a ochrany
zaměstnanců

FOTO: Petr Chodura

Vážení zaměstnanci, naši
i dodavatelští,
dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál vše nejlepší v roce 2021.
V dnešní době hlavně pevné zdraví a v rámci možností i pohodu při
zvládání nelehké situace, ve které se
všichni kvůli epidemii koronaviru
nacházíme.

náročných úkolů, které jsme si naplánovali. Nejtěžším zásahem bylo epidemií vynucené zastavení provozu
dolů v červenci a srpnu.
Z nezdarů vzpomenu opětovný
vstup do kvůli záparu uzavřeného porubu 402 202 na ČSM Jihu, na který
nám nezbyly síly v podobě silného rubáňového kolektivu. Také znovu otevřený porub 400 000 nebyl provozován tak, aby se dal včas zvládnout proces obnovení samovznícení v závalu.
Raději jsme ho museli uzavřít, abychom neohrozili rozjezd spolehlivějšího porubu 400 002 na ČSM Severu.
Na Darkově zase nezbyly síly na vykopání velmi obtížného porubu 340 902.
Také na dalších pracovištích byly výkony poznamenány probíhající epidemií, zejména v porubu 22 40 54
na ČSA, který musel být dvakrát zastaven, a jeho opětovné zprovoznění bylo
pokaždé nesmírně náročné. I přes popsané překážky jsme se všichni snažili dostat z dolu co nejvíce, včas připravit a vybavit další poruby, kvalitně
uhlí upravit a dobře ho prodat. Za to
bych Vám všem chtěl moc poděkovat
a i za to, jak jste statečně a disciplinovaně snášeli všechna omezení, improvizace, přesouvání a dělení kolektivů,
fronty na hranicích, neustále používání ochrany dýchacích cest a nakonec
i časté odběry vzorků pro PCR testy.

Horníci, ale i povrchoví v OKD dělali vloni opět o něco bezpečněji.
ce vedoucího odboru řízení bezpečnosti Petr Svrčina. Co se samotného
počtu mimořádných událostí týče,
zdůraznil, že v roce 2020 se jich stalo nejméně od roku 2005. V roce
2019 jich bylo celkem deset (včetně srpnového úderu blesku do těžní věže na šachtě ČSM-Sever a prosincového kybernetického útoku ha-

ckerů na počítačovou síť OKD), zato
bez závažné újmy i „smrťáku“. „Bez
nuly v kolonce smrtelných úrazů
nemá smysl hodnotit oblast BOZP
kladně,“ řekl Pavel Zajíček, který v předešlých letech vedl ve firmě
odbor řízení bezpečnosti i kampaně
k jejímu zvýšení.
Pokračování na straně 2
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Jedničky ve výrobě za minulý rok: Zelek
v rubání, Marcol a Fajman na čelbách

Provoz společnosti OKD – ohlédnutí
za rokem 2020 a výhled na rok 2021
Plán počítá s produkcí téměř
jako vloni
A co nás čeká v roce 2021? Nejprve
smutné chvíle ukončení dobývání na ČSA, Darkově, ukončení provozu Darkovské úpravny, rozloučení se s množstvím našich kolegů,
se kterými jsme léta spolupracovali. Ale vše směřuje k efektivnímu
provozu dolu ČSM a udržení práce pro tisíce lidí v OKD i dodavatelských firmách. Pro rok 2021 je navržen plán, který počítá s těžbou
téměř na úrovni roku 2020, ovšem
s menším počtem zaměstnanců, cenově lepším sortimentem dobývaného uhlí, menším množstvím vy-

ražených metrů, jistějšími plochami
porubů z hlediska rizik s hlubinnou
těžbou uhlí spojených, zejména záparů, důlních otřesů a geologických
anomálií, ušetřením nákladů na deseti měsíců provozu Darkova, ČSA
a jedné úpravny.
I tak musíme podávat při ražbách,
vybavování i dobývání velmi dobré výkony, dbát na bezpečnost práce a provozu, nedělat chyby a při
tom maximálně šetřit na nákladech,
abychom úspěšně zvládli rok 2021
a umožnili tak pokračování OKD
i v roce následujícím.
K tomu Nám všem přeji hodně zdaru, elánu i hornického štěstí.
Zdař Bůh!
David Hájek – ředitel provozu

Už druhým rokem
se nám v BOZP daří!
Dokončení ze strany 1
Na loňských výsledcích v BOZP se
každopádně odrazilo méně odpracovaných směn – ať už kvůli zmenšování dobývacího prostoru, či pandemii
onemocnění covid-19. „Oproti roku
2019 se v roce 2020 počet odpracovaných směn snížil asi o třiadvacet procent, kvůli tomu nám také narostla
úrazová četnost vyjádřená počty úrazů na milion odpracovaných hodin.
Vloni dosáhla hodnoty 11,07, zatímco předloni byla 10,43,“ vysvětloval
Svrčina.

Úpraváři úplně bez újmy
na zdraví
Vyjádřeno absolutními čísly, ve společnosti OKD bylo v minulých dvanácti měsících hlášeno 231 evidovaných a z toho 123 registrovaných pracovních úrazů. „Ve srovnání s předloňským rokem ubylo těch
evidovaných sedmaosmdesát a registrovaných sedmadvacet,“ konstatoval poradce vedoucího odboru řízení
bezpečnosti.
Zůstala každopádně nejčastější příčina úrazů: Chůze! Vloni si při
ní ublížilo padesát osob v revíru,
což představovalo jednačtyřicet procent všech případů (předloni 43 %).
Následovaly manipulace s břemeny
a předměty tvořící patnáct procent
úrazů (předloni 19 %). Ubylo opět
zranění padající horninou. „S úplně
čistým štítem vyšli kolegové z úpra-

várenských provozů, kde se v roce
2020 nestal ani jediný úraz. V roce
2019 tam přitom měli sedm evidovaných a pět registrovaných,“ pochválil
Svrčina.

Zapálení metanu
se neřešilo žádné
Z loňské statistiky BOZP dále vyplynulo snížení frekvence výskytů úrazů na hodnotu 20,87 (předloni 22,12), méně nedostatků zjišťovaných při kontrolách státní báňské
správy i snížení počtu závad na jednu inspekci na 0,27 (předloni 0,68).
Samovznícení se v revíru řešilo v roce
2020 jedenkrát (v roce 2019 třikrát)
a k zapálení metanu nedošlo vůbec
(v roce 2019 jednou). „Jen geomechanických jevů s energií 105 J a vyšší jsme měli více. Vloni osmatřicet,
zatímco předloni devatenáct,“ podotkl poradce vedoucího odboru řízení
bezpečnosti.
Dění v OKD i co se uvedené oblasti týče poznamenal koronavirus.
„Krizový štáb zasedá ve věci prevence
proti tomuto onemocnění od 5. března 2020 denně a stále nepřestává platit celá škála opatření a nařízení,“
doplnil Svrčina. Epidemiologická
situace každopádně znemožnila
vloni uskutečnit některé prvky kampaně BOZP – školení proti výbuchům
ve štramberských cvičných štolách či
vyhodnocení nejbezpečnějších kolektivů a jednotlivců.

Nejčastější dotazy převáděných a následně propouštěných
zaměstnanců (4. díl)
Dokončení ze strany 1
Pokud nejste v dočasné pracovní neschopnosti, pak je nutné si dohodnout
jiný termín v měsíci březnu. Pokud
jste v dočasné pracovní neschopnosti
(na nemocenské) pak se domluvíte
na termínu po uzdravení nezávisle
na březnu.
Mohu přijít v březnu na pohovor
i v případě dočasné pracovní
neschopnosti?
Ano můžete, pokud Vám to zdravotní
stav a režim vycházek umožní.
Kdy si mohu požádat o sociální příspěvek 5300 Kč, respektive 8000 Kč,
pokud můj pracovní poměr skončí
k 31. 3. 2021?
Celý postup Vám bude vysvětlen v rámci propouštěcího pohovoru. Nicméně,
poslední týden v březnu si vyzvednete
u zaměstnance personálního útvaru
s.p. DIAMO na příslušné lokalitě potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým
pracovištěm pod zemí v hlubinných
dolech a požádat si pak můžete neprodleně po skončení pracovního poměru.

Kdy a od koho dostanu potvrzení
o odfáraných směnách na hornický
důchod?
Toto potvrzení také obdržíte u zaměstnance personálního útvaru s.p.
DIAMO na příslušné lokalitě.
Do kdy se musím registrovat na úřadu
práce?
Pokud nebudete mít nové zaměstnání
od 1. 4. 2021 nebo nebudete mít nejpozději k danému datu vyřízený důchod
je potřeba se co nejdříve evidovat
na úřadu práce v průběhu měsíce dubna. V případě že zaměstnanec odchází
s odstupným, není nutné tak učinit do tří
pracovních dnů, ale v průběhu měsíce
kvůli zaplacení sociálního a zdravotního
pojištění ze strany státu.
Jak je to s nárokem na dovolenou
u zaměstnanců kteří ukončí pracovní
poměr k 31. 3. 2021
Zaměstnanci vzniká alikvotní nárok
na dovolenou roku 2021 v počtu 4 dnů
za leden a únor v OKD a v počtu dalších
2 dnů za březen u s. p. DIAMO. Čerpání
dovolené obecně určuje zaměstnavatel.

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1

Rubáňoví dokázali podávat slušné výkony.
DARKOV – Výpadky v tunách i metrech,
tak bohužel skončil ve výrobě rok 2020
pro OKD. Podepsala se na tom především pandemie onemocnění covid-19,
která od jara přinášela řadu hygienických opatření či omezení a v létě doslova načas paralyzovala provozy těžební firmy. Přesto se vloni i ve ztížených
podmínkách podávaly v revíru slušné
výkony!

Na špičce v těžbě se umístili
dodavatelé
„Nejvíce nám nakopali horníci z Alpexu od hlavního předáka
Dariusze Zelka na lokalitách ČSM.
Za rok nafedrovali 407 600 tun, čemuž
odpovídala průměrná denní produkce
2028 tun a odrubaná plocha 512,3 metru čtverečních denně. Rubáňový výkon měli 50,344 tuny na chlapa a směnu,“ informoval vedoucí provozu rubání Roman Janulek.
Na druhém místě skončili dodavatelé z Polcarba dobývající na ČSA
pod hlavním předákem Grzegorzem
Dąbkem, kteří k revírní těžbě za dvanáct měsíců přidali 279 088 tun.
Na třetím pak kmenové osádky
z ČSM s hlavním předákem Kamilem
Turoněm s 263 223 tunami. Na kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně připadl největší postup porubní fronty v roce 2020, a to 724,8
metru. Největší měsíční postup porubní fronty z ledna 2020, který činil 116,6 m v porubu 401 204, přináleží rovněž kolektivu hlavního předáka Kamila Turoně. Kolektiv z Alpexu
od hlavního předáka Dariusze Zelka
se také pyšní nejvyšší měsíční pro-

dukcí uhlí, a to 76 622 tun v prosinci
2020 v porubu 400 002.
Jediný v revíru provozovaný pluhový porub s horníky hlavního předáka
Rudolfa Kubeše z ČSA přidal k těžbě
OKD dalších 57 892 tun.
Prosinec pak s 285 000 tunami
(a výpadkem 15 tisíc tun na technický režim kvůli hornicko-geologickým
podmínkám v porubu 22 40 54) představoval těžebně nejúspěšnější měsíc
uplynulého roku. Během něhož bylo
v revíru nafedrováno přes 1,8 milionu tun uhlí. „Všem kolegům v provozu
rubání tímto děkuji za velmi dobrou
a také bezpečnou práci ve velmi nelehkém coronavirovém roce 2020 a přeji
hodně hornického štěstí a bezpečnou
práci v roce 2021,“ vzkázal Janulek.

Přípraváři úspěšní až
na jedinou výjimku
„Kritériem naší úspěšnosti je vždy
splnění termínu stavební připravenosti daného bloku, aby po jeho

vybavení byl dodržen počet provozních dnů pro středisko rubání a tudíž předpoklad vytěžení požadovaného objemu uhlí,“ navázal
vedoucí provozu příprav Petr Glas.
Zdůraznil, že vloni v tak složitém
roce čelboví v OKD uspěli až na jedinou výjimku (připravenost bloku
401 204/1 na ČSM) a obfárané kapacity včas předávali důlně-technickým službám.
V souhrnu za rok 2020 ale přípraváři nesplnili business plán o cca
1,8 kilometru. Dohromady vyrazili
12 230 metrů. „V průběhu roku došlo
několikrát k úpravám strategie rozfárávky, tudíž manka na metráž nebyly vždy zapříčiněny pouze výkonovými faktory razicích osádek,“ uvedl
Glas. Prosinec označil za třetí nejlepší
měsíc v metráži (1310 metrů), ovšem
na počet dvanácti kolektivů byl závěr
roku nejvýkonnější.
Z kombajnových kolektivů se jako
jediní dostali přes roční kilometrovou metráž dodavatelé z Alpexu
s hlavním předákem Dariuszem
Marcolem z ČSM. Za dvanáct měsíců vyrazili 1287 metrů a na čelbě 292 297 zaznamenali v listopadu za devětadvacet dní rovněž revírní rekord: 233 metrů. Druhá příčka
patřila razičům hlavního předáka
Marka Noworyty také ze stonavské
šachty s 982 metry.
Na klasice byl zejména díky poslednímu kvartálu 2020 vítězem
kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana se 649 metry. Tato původně
paskovská patra dokázala v metráži
překonat i kolegy s razicími kombajny a v listopadu zvládla za dvacet provozních dní z čelby 292 249/P
revírní měsíční rekord 128 metrů.
Za nimi skončil kolektiv hlavního
předáka Vladimíra Sliže s celkovým
výkonem 514 metrů.

Vyhodnocení limitních výkonů
Nejlepší loňský rubáňový kolektiv
Dariuzse Zelka si připsal i nejhodnotnější limitní výkony v podobě únorových 63 063 a listopadových 74 400
tun, což byly také jejich jediné dva
splněné. Na nejvíce „limiťáků“ dosáhli
u Grzegoze Dąbka a Ladislava Valíčka,
měli po třech. Celkem z provozu
rubání vloni hlásili čtrnáct limitních
výkonů.
Kolektivy z provozu příprav jich splnily
jednašedesát, nejčastěji v lednu (11),

následoval únor a prosinec (9),
březen a listopad (8). Všem utekli
raziči od Marka Fajmana se sedmi limitními výkony. Po pěti si jich
připsaly kolektivy Dariusze Marcola,
Vladimíra Sliže, René Poláka (po něm
převzal v průběhu roku funkci hlavního
předáka David Lichý) a Tibora Pavlíka.
Pouze u Marcola a Pavlíka byly měsíční
postupy při plnění „limiťáků“ vždy nad
sto metrů. Po čtyřech LV přidali za rok
u Vladimíra Vereše a Ondřeje Špičky.

Prosinec ve znamení nejlepší loňské těžby i ražby v OKD
DARKOV – Prosinec se stal v revíru spo-

lečnosti OKD v těžbě nejúspěšnějším
měsícem nejen od obnovení provozu
po přerušení výroby kvůli koronaviru,
ale vůbec v roce 2020. Rubáňové
kolektivy nakopaly 285 tisíc tun. A také
pro čelby znamenal – v přepočtu 1310
vyražených metrů na kolektivy – nejlepší loňský výkon.
„Původní prosincový technický
režim jsme splnili na pětadevadesát
procent,“ konstatoval vedoucí provozu
rubání Roman Janulek. A mohlo být
ještě lépe, nebýt dalších problémů
v porubu 22 4054 na Dole ČSA. Kde
kolektiv hlavního předáka Františka
Nachtnebla v oblasti 40. sloje 22. kry
v Doubravském ohradníku takřka celý
měsíc bojoval s protrženým nadložím.
Nakopal pouze necelých jedenáct tisíc
tun uhlí.
V prosinci se kromě stěny 22 4054
v OKD kopalo na ČSA také v porubu
11 3432 s horníky z Polcarba s hlavním
předákem Gzregorzem Dąbkem,
na Darkově fedroval poslední zdejší
blok 240 401, kde kolektiv hlavního
předáka Ladislava Valíčka zvládl
i limitní výkon, a další dva poruby
jely na ČSM-Severu v dodavatelské

Limitní výkony s kombajny nad stovku.

režii Alpexu. A to 400 002 s horníky
Dariusze Zelka a 463 200 s osádkami
Romana Kurka. „Kurkovi se podařilo
taktéž splnit nejen limitní výkon, ale
jako jedinému dosáhnout prosincového měsíčního postupu porubní fronty
přes sto metrů,“ podotkl vedoucí provozu rubání. Ze šachty ČSM-Jih přidal
tuny kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z bloku 463 304.
„Prosincových celkem 1310 metrů
je sice až třetím nejlepším výsledkem
v objemu metráže v roce 2020. Ale
právě s ohledem na počet kolektivů
je tento výsledek loňským nejlepším,“

oznámil vedoucí provozu příprav Petr
Glas. Nejvyšší metráže v revíru – 1493
metrů – bylo dosaženo v lednu, následovalo 1385 metrů v únoru. „Ale tehdy
nám v revíru působilo ještě pětadvacet,
respektive čtyřiadvacet přípravářských
kolektivů, zatímco koncem roku už
pouze dvanáct,“ nechal se slyšet Glas.
Zdůraznil také skutečnost, že prosincové limitní výkony s kombajny slušně
překročily hranici sta metrů. „Nemluvě
o kolektivu hlavního předáka Marka
Fajmana s klasikou, který ji pokořil
už po druhé za sebou,“ poznamenal
vedoucí provozu příprav. Chválil i další
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DARKOV – Osud tomu tak chtěl, aby
na vedoucího rubáňového úseku Petra
Puffera a jádro jeho kolektivu se současným hlavním předákem Ladislavem
Valíčkem vyšel znovu poslední porub
končící šachty v OKD. Stalo se tak
potřetí za jeho hornickou kariéru!
„Chlapi si utahují, že jsme jako
hrobaři,“ komentoval to Puffer. Pod
jehož vedením v březnu 2016 kolektiv
tehdejšího hlavního předáka Romana
Badury (a dnešního předáka v údržbové
ranní směně) dokopával blok 467 501,
odkud byl pak vyvezen závěrečný vozík
uhlí z Dolu 9. květen. V květnu 2019
následovala stěna 140 808, poslední
vybavená dobývacím komplexem
s kombajnem na Dole Lazy (kde do podzimu kopaly ještě pluhové osádky).
„Dobývání porubu 240 401, které
uzavře historii těžby na Dole Darkov,
bude pro tuto lokalitu důstojnou rozlučkou,“ nechal se slyšet vedoucí úseku
s tím, že uvedený blok byl na lokalitě
v loňském roce nejúspěšnějším. V listopadu v něm Valíčkovi horníci nakopali
31 160 tun uhlí a v prosinci 36 732 tun,
v obou měsících samozřejmě splnili
limitní výkony.
„A to při důsledném dodržování
protiotřesové prevence. Denně jsme
stříleli ochranné otřasné trhací práce,
prováděli vrtné testy, v oblasti se pohybovali s chrániči páteře, nevstupovali
v těžebních směnách do úvratí v době
jízdy kombajnu,“ popsal Puffer složité
podmínky. Kvůli nim měli v posledním
darkovském porubu snížený postup

– Pohotovostní služba
na Hlavní báňské záchranné stanici (HBZS) Ostrava vloni reagovala na 193 poplachů. Lékařský výjezd
z Radvanic mířil na šachty v revíru
OKD ve 157 případech úrazů a náhlých zdravotních obtíží. Důlní výjezd šel do akce čtyřikrát. A dvaatřicet oznámení o geomechanických
jevech, označených nakonec jako
„storno,“ podle výjezdového technika Svatomíra Tošenovského nevyžadovalo zásah v podzemí.
„Důlní výjezdy byly čtyři,“ informoval Tošenovský. Na darkovské
šachtě zasahovala HBZS na čelbě
340 922 u vývinu CO ve stropě důlního díla. Na jižní lokalitě stonavské
šachty likvidovala v porubu 402 202
oheň za sekcemi mechanizované výztuže a na stejné šachtě v porubu
401 204 pomáhala horníkovi ze závalu. A na povrch utlumené lokality 9.
květen ji přivolali k následkům zahoření na elektrickém kabelu vysokého
napětí 22kV.
Kromě výjezdové činnosti se ostravští profesionální báňští záchranáři podíleli samozřejmě na další zásahové, asanační i komerční činnosti.
Ať v revíru OKD či mimo něj. „Na šachtě ČSM-Sever například probíhaly
ve vtažné jámě práce na pokládce silových a optických kabelů pro signalizaci dopravní a těžní nádoby a spojení se strojníkem. Na šachtě Darkov
se kontrolovalo plynové potrubí,“
upřesnil.
HBZS musela také přijímat opatření proti onemocnění covid-19, počínaje měřením teploty u vstupu
do radvanického areálu, přes jeho
častou dezinfekci i pravidelné testo-
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OSTRAVA

Stavění uzavírací hráze v režii HBZS.
vání personálu na možnost nákazy až
po vybavení výjezdů ochrannými pomůckami (k tomu se přistoupilo už
v únoru 2020). „Veškerá opatření se
přijímala tak, abychom zabezpečili chod stanice a zejména akceschopnost pohotovostní služby,“ konstatoval Tošenovský.
Z důvodu covidové situace a vládních nařízení se vloni místo čtyř plánovaných kurzů nových záchranářů konaly jen dva. Z celkového počtu pětadvaceti uchazečů bylo pro
OKD vyškoleno osmnáct chlapů, pro
ZBZS Hamr pět a pro ZBZS Libušín
dva. „Tyto kurzy úspěšně ukončili testem, ústní zkouškou a složili slib báň-

ského záchranáře za účastí ředitele HBZS Ostrava a vedoucího útvaru
výchovy, výcviku a taktiky,“ upřesnil
Tošenovský. Záchranáři, mechanici
i technici z HBZS Ostrava se na podzim účastnili rovněž jednodenního
školení kardiopulmonální resuscitace s použití automatizovaného externího defibrilátoru AEG. Úterý 1.
prosince2020 pak pro HBZS Ostrava
znamenalo důležitou organizační
změnu: Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) v Ostravě má od tohoto dne nového vlastníka, kterým
je státní podnik DIAMO. Stalo se tak
v souladu s usnesením vlády ze dne
21. 9. 2020.

klasické osádky s vrtacími vozy a nakladači, které měly „limiťáky“ vysoce nad
padesát metrů – považovaných s danou
technologií za kvalitní postupy.

Profesionální báňští záchranáři
z Radvanic v rámci své komerční
činnosti působili například v další
ostravské čtvrti – předměstské
Plesné. V její staré i nové části asistovali při stavbě plošné splaškové
kanalizace. „Za pomoci hydraulického trhacího kladiva Darda
rozrušovali pevné horniny kamene
v místě. Využití tohoto trhacího
zařízení je zvláště výhodné právě
v místech, kde nelze, anebo nesmí
být použito trhavin, tedy v zastavěných oblastech, při asanacích
kabelových a energetických kanálů
a kolektorů,“ přiblížil Tošenovský.
Darda, jak dodal, pracuje s hydraulickým čerpadlem a pohonem
na stlačený vzduch.

Nejlépe si ve dvanáctém měsíci vedli
v úseku vedeném Romanem Gajdzicou,
kde kolektiv hlavního předáka Marka
Noworyty vyrazil nejvíce – 168 metrů.

DARKOV – Poslední tři čelby pod finišu-

jícím Dolem Darkov působily v oblasti
pomocného závodu ve 36. sloji. Dvě
chystaly nájezd zdejšího nového pluhového porubu 236 501, jedna pokračovala s rozfárávkou budoucího porubu
236 502 a teď pokračuje v práci z Dolu
ČSM-Sever a pod jeho hlavičkou.
Probítky z darkovské na stonavskou
šachtu na štrece 236 570 se však už
nedočkal dlouholetý hlavní předák se
spoustou zaznamenaných razičských
úspěchů Roman Jakubišin, který byl
vyřazen z dolu ze zdravotních důvodů.
„Kolektiv po něm převzal Jaroslav
Holub. S vrtacím vozem VVH 1U a nakladačem NSU 1E dokončoval spojení pro
budoucí odtěžení z oblasti pomocného
závodu a zastavil se ve staničení 236
metrů,“ popsal vedoucí úseku Roman
Čáp. Po probítce vyklízeli odtamtud
stroje na povrch ještě na Darkov.
„My tu dělali na předposlední ražbě,“
navazoval vedoucí dalšího přípravářského úseku Marek Wdówka. Kolektiv
hlavního předáka Marka Noworyty
chystal s kombajnem MR 340 budoucí
výduch porubu 236 501. Na čelbě
236 541.51 postupoval proti chodbě
263 541.5 vyražené už dříve osádkami
Reného Poláka. „Mocnost sloje metr
dvacet až metr padesát, pracoviště
zařazené sice v nebezpečí otřesů, ale
jinak s dobrými podmínkami,“ komentoval to Wdówka. Polákův kolektiv
podle něj nastoupil na Darkov hned
po ukončení poslední čelby na ČSA
v oblasti takzvané „Austrálie“ na štrece

Následovaly osádky Davida Lichého
se159 metry. „Které jim ale pokazil
jeden registrovaný pracovní úraz,“
doplnil Glas.

Rubáňové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra Puffera
v porubu 240 401 nakopal 36 732 tun
při měsíčním postupu 73,3 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup

2,74 metru a rubáňový výkon 23 tun
na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Kurka z úseku Alpex vedoucího
Wójciecha Piełky v porubu 463 200

nakopal 51 879 tun při měsíčním
postupu 101,8 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,59 metru
a rubáňový výkon 38 tun na horníka
a směnu.

metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 27,62 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 240/2P vyrazil
105 metrů při průměrném postupu 5
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 23,81 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Davida
Lichého z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 240 vyrazil 159
metrů při průměrném postupu 6,12 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
29,12 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Noworyty z úseku vedoucího Romana

Gajdzici na čelbě 361 220 vyrazil 168
metrů při průměrném postupu 6,22
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 29,63 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Adriana Firly
na čelbě 463 220/2 vyrazil 72 metrů
při průměrném postupu 3,27 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 16,36 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Adriana Firly
na čelbě 463 330 vyrazil 78 metrů při
průměrném postupu 3,71 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 18,57
centimetru na raziče a směnu.

– geomechanika je na více než tři metry
denně nepustila. Nepotýkali se naopak
s výpadky po technologické či personální stránce.
„Kopali jsme bez registrovaného
pracovního úrazu, což je asi nejen
pro mne nejdůležitější,“ vzkazoval
vedoucí úseku. Valíčkův kolektiv, v němž
zůstává stále několik desítek horníků
pamatujících dokopávání na 9. květnu
i na Lazech, dostal po Darkovu za úkol
pokračovat v těžbě na jižní lokalitě Dolu
ČSM.
„Pro mne osobně je konec Darkova
hodně emotivní. K hornictví jsem
měl a stále mám velmi kladný vztah,
v této profesi začínal už můj praděda –
směnmistr na Gabriele – a pokračoval
v ní děda i otec. Samozřejmě, z útlumu
nemám dvakrát radost,“ zakončil Puffer,
jenž nastoupil na šachtu před osmadvaceti lety.

11 3402. Noworytův kolektiv patřil –
ještě za předchozího hlavního předáka
Miroslava Vráblika – ke špičkám razičských kolektivů na Darkově.
Na přelomu roku 2020 a 2021 zbyly
na pomocném závodě už pouze osádky
hlavního předáka Romana Kadlece.
„A o nich se dá říci, že byli opravdu
poslední raziči, kteří sfárali z Darkova
na čelbu 236 522,“ upřesnil vedoucí
úseku Čáp s tím, že za úkol dostali
s kombajnem MR 340 nachystat úvodní
třídu pro porub 236 502. Razil rovněž
ve slušných podmínkách v mocnosti
okolo půldruhého metru uhlí. V prosinci
Kadlecovi stanovili technický režim 90
metrů, ovšem skutečnost nakonec byla
106 metrů.
V polovině prosince, cca ve štufě
195 metrů, kolektiv obrátil odtěžení
ze strany Darkova do směru na ČSMSever a sype už na zdejší pásy.
„Určitě vše klape také díky tahounům
úseku, zejména mechanikovi Miroslavu
Sedláčkovi či mému zástupci Daniela
Cartellimu. Nesmím samozřejmě také
zapomenout na směnové THZ Roberta
Szelonga, Tomáše Nowaka, Vojtěcha
Bílého a Libora Slívu,“ řekl Čáp.
Upřesnil také, že celý úsek od 4. ledna působí na stonavské šachtě, odkud
fárá na pracoviště. Pro něj se neslo
ukončení darkovských čeleb i v osobních rovinách. „S výjimkou začátků
na závodě 3 Mír Dolu 1. Máj – Gabriela
– a krátké mezihry v 10. kře na ČSA,
jsem totiž byl celou dobu kmenovým
na Darkově,“ doplnil Čáp.

FOTO: Radek Lukša

Přípravářské limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 236 522 vyrazil 106
metrů při průměrném postupu 5,3
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 25,24 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 220/3 vyrazil
122 metrů při průměrném postupu
5,81 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 29,05 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 240/3 vyrazil
116 metrů při průměrném postupu 5,52

Petr Puffer (vlevo) byl potřetí u posledního porubu končící šachty.

Předání štafety na pomocném
závodě pod stonavskou šachtu

Darda a kanalizace v Plesné

Speciální práce nad volnou hloubkou.

FOTO: Radek Lukša

ČINNOST HBZS V REVÍRU V ROCE 2020 Finiš v porubu 240 401

Daniel Cartelli (zleva), Roman Kadlec, Roman Čáp a Miroslav Sedláček.
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Horník si volno brát může,
bezpečnost ne, a to ani den

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
PROSINEC 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

78622

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

kombajn, výztuž

3002

637.2

74,137

3,33

SL 300, DBT 13/31

2.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

51879

1947

707.1

48,728

3,82

SL 300, Fazos 15/33

3.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sᶒdkowski

44695

1655

449.9

42,194

2,24

SL 300, DBT 13/31

4.

Turoň(463304/)

Miarka

42654

1580

641.7

25,427

2,93

SL 300, Fazos 15/33

5.

Valíček(240401/)

Puffer

36732

1452

270.9

61,947

2,89

SL 300, DBT 13/31

6.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

10288

385

54.4

4,978

0,48

SL 500, DBT 26/55

Rubání – pluhy

FOTO: Radek Lukša

Pořadí

Bez osobních ochranných pracovních prostředků se v dole neobejdete.
DARKOV – Nikdy nedávej bezpečnosti

den volna! Byť loňský rok v BOZP dopadl
znovu dobře a byl v historii OKD druhým
bez smrtelného úrazu, vedení společnosti rozhodlo pod daným mottem
připomenout základní a všeobecné
zásady pro práci jak v lednu, tak i dalším
období.
„Začíná to už příchodem na směnu
v odpočatém a pouze střízlivém stavu!“
vzkázal poradce vedoucího odboru
řízení bezpečnosti Petr Svrčina. Zmínil
zákaz bateriových hodinek či jiné „civilní“ elektroniky v dole, důraz na fungující
lampu i nepoškozený sebezáchranný
přístroj (odložen smí být nejdále pět
metrů od horníka) a používání osobních
ochranných pracovních prostředků
(respirátoru, rukavic, balíčků první pomoci, chráničů očí, uší, kolen, páteře…).
„Bez souhlasu předáka nebo
dozorujícího se z pracoviště předčasně
nevzdalujeme. Výjimkou je úraz, nevolnost, hrozící nebezpečí,“ uvedl Svrčina.
Pokračoval na téma pořádku – i zákazu
volného odhazování smetí v podzemí – na pracovišti, ověření jeho stavu
a zajištění podmínek pro bezpečnou
práci. Která bude v souladu s provozní
dokumentací a zásadami BOZP. Každý
by rovněž měl znát uložení (v nezávadném stavu) protipožárních prostředků
a únikové cesty.
V souvislosti se závažnými úrazy
Svrčina hovořil o bezpodmínečném
dbaní pokynů narážečů a lokomotivářů,
zákazu vstupu do ohrožených oblastí
i prostorů, nutnost odstraňovat havarijní
stavy vlastními silami, případně o nich
okamžitě říci nadřízenému, dispečinku
nebo inspekční službě (havarijní číslo
v dole je 6, na povrchu 3333). „Šestku

vytáčím i v momentě, kdy cítím merkaptanovou signalizaci,“ poznamenal.
Když se už stane úraz, zdůrazňoval
povinnost poskytnout postiženému
první pomoc, zachovat místo zranění
v původním stavu a událost oznámit –
bude se prošetřovat! Druhou nejčastější příčinou újmy na zdraví během
práce v OKD vloni byla manipulace
s břemeny, proto Svrčina varoval i před
přeceňováním sil: „Hmotnost zdvihaného nebo přenášeného břemene nesmí
překročit padesát kilogramu na jednoho
pracovníka, při častém zvedání nebo
přenášení pak třicet kilogramů. Celková
hmotnost ručně manipulovaných
břemen za směnu nesmí překročit deset
tun na chlapa.“
Poradce vedoucího odboru řízení
bezpečnosti upozornil i na zákaz
neoprávněné manipulace s degazačním
systémem, dusíkovými rozvody či elektrozařízením. „Zbytečně neotevírám ani
požární vodovody a rozvody stlačeného
vzduchu. K tomu vydává příkaz nadřízený, případně technik,“ upřesnil. I opravy
a práce na uvedených zařízeních je
třeba ohlásit dispečinku nebo inspekční
službě. Stejně jako nálezy trhaviny
(na níž může sahat jen střelmistr).
„Tímto poučením však není ani zdaleka vyčerpána předepsaná znalost BOZP
k jednotlivým druhům činností v dole
i na povrchu podle dosažené kvalifikační třídy pracovníka,“ podotkl Svrčina.
Doplnil, že každý musí být seznámen
s pracovním režimem, evidováním v systému ASEP, zdravotními riziky (prach,
hluk, vibrace, mikroklima a další)
i aktuálním zařazením svého pracoviště
do kategorie nebezpečí důlních otřesů,
průtrží uhlí a plynů.

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

tuny / den

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

168,00

6,22

157,42

32,81

MR 340X-Ex SANDVIK C04

2.

Lichý(362240/)

Gajdzica

159,00

6,12

135,15

38,18

MR 340X-Ex SANDVIK C02

3.

ALPEX_Marcol(292297/)

Zguda, Mgr.

151,00

6,04

147,38

31,79

MR 340X-Ex SANDVIK C05

4.

ALPEX_Michoń(293297/)

Palej

134,00

5,36

149,01

28,21

MR 340X-Ex SANDVIK K04

5.

Vereš(292220/3)

Wdowka

122,00

5,81

146,98

30,20

AM-50/132 K03

6.

Pavlík(292240/3)

Wdowka

116,00

5,52

126,50

27,04

AM-50/132 C04

7.

Kadlec(236522/)

Čáp

106,00

5,30

120,31

27,39

MR 340X-Ex SANDVIK D01

8.

Špička(463330/)

Firla

78,00

3,71

94,34

18,42

MR 340X-Ex SANDVIK K03

9.

ALPEX_Pasik(463260/2)

Bajaczyk, Ing.

55,00

3,06

74,56

16,18

AM-50/132 C05

10.

Duda(463370/)

Firla

44,00

2,10

55,73

11,03

AM-75 C01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

1.

Fajman(292240/2P)

Wdowka

105,00

5,00

113,50

26,18

VVH-1B D02, NSU-1E C01

2.

Slíž(463220/2)

Firla

72,00

3,27

82,15

16,25

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

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

LEDEN–PROSINEC 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

vedoucí
úseku

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)
2,65

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

407600

2028

512.3

50,344

2.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

279088

1358

425.4

34,025

2,12

3.

Turoň

Miarka

263223

952

333.7

18,987

2,66

4.

Nachtnebl

Weiss

241341

984

212.3

18,255

1,81

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

197365

1353

404.0

34,509

2,73

6.

Valíček

Puffer

150704

885

201.2

28,417

2,16

7.

Rzidký

Hradil, Ing.

38546

312

66.2

6,406

0,54

8.

Kania

Pochopeň

31877

786

282.6

16,818

1,52

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

57892

619

394.4

čistý výlom/den
(m3/den)

20,412

3,01

Přípravy – kombajny

Pozor na přeceňování sil, např. při manipulaci s břemeny.

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1287,00

4,61

111,05

24,51

2.

Noworyta

Gajdzica

982,00

4,79

114,00

29,33

3.

ALPEX_Michoń

Palej

830,00

3,74

94,29

19,73

4.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

813,00

3,25

79,18

17,14

5.

Pavlík

Wdowka

813,00

4,62

103,02

22,70

6.

Špička

Firla

762,00

3,56

86,73

18,28

7.

Vereš

Wdowka

754,00

4,10

92,82

21,66

8.

Lichý

Gajdzica

749,00

3,98

80,40

23,04

9.

Duda

Firla

659,00

3,20

74,49

15,65

10.

Kadlec

Čáp

591,00

4,41

107,68

26,98

Přípravy – klasické technologie

Pracovní poměr může ukončit
• jízda osob na pásovém dopravníku,
který k tomu nebyl schválen,
• opouštění vozů kolejové a závěsné
dopravy za jízdy,
• vjezd s dopravním prostředkem
do zákazu vjezdu,
• neoprávněná manipulace
s výbušninami,
• používání dobývacích a razících
strojů, kolejových a závěsných
lokomotiv bez oprávnění,

Pořadí

• úmyslné poškození nebo vyřazení
bezpečnostního zařízení,
• použití otevřeného ohně bez
povolení,
• f yzické napadení nebo úmyslné
ublížení na zdraví,
• pozitivní zjištění vlivu alkoholických
a jiných návykových látek (včetně
nošení kuřáckých potřeb do dolu),
• opakovatelné porušování zásad
bezpečnosti práce.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Fajman

Wdowka

649,00

3,15

75,59

16,08

2.

Slíž

Firla

514,00

2,69

56,74

14,35

3.

Holub

Čáp

351,00

2,11

48,03

13,39

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

346,00

1,74

42,47

8,76

5.

Klásek

Gajdzica

225,00

1,79

48,91

8,40

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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VELKODOLY SE LOUČÍ
1854 – 2021, od Gabriely po Darkov
vytěženo téměř 310 milionů tun

Ve zdejším dobývacím prostoru se odehrála koncem 19. století
vůbec nejhorší důlní katastrofa v karvinské části revíru

Závod 2 byl i přes omezené možnosti rozvoje těžby na povrchu
z důvodu ochrany starých darkovských lázní nosnou těžební
lokalitou, o čemž svědčí vznik „Karvinského moře“

KARVINÁ – Ptáčník se podle historických pramenů nazýval
vrch, odkud v roce 1776 hlásili první nálezy černého uhlí
na Karvinsku, a kde na místě zvaném Kameničok začínal
hornickou činnost hrabě J. E.
Larisch-Mönnich. Za počátek existence Dolu ČSA – nazývaného „Armáda“ – je považován letopočet 1856. Právě
z historické lokality Dolu JanKarel bude v únoru 2021 vyvezen poslední vozík uhlí.
Karvinský velkodůl jako takový vznikl pod názvem ČSA
teprve v roce 1951 a to sloučením Larischových dolů
Jindřich, Františka, Jan-Karel
a Hlubina. Důl však i později
procházel výraznými organizačními změnami.
Důl Jindřich byl založen
v roce 1856, dva roky poté došlo k průtrži vody a kuřavky
do hloubené jámy a následovalo skoro třicet let jeho omezeného provozu. Po dohloubení úvodní jámy na kótu 406
metrů se v roce 1887 sesunula budova těžní věže. Příčinou
bylo pravděpodobně narušení vrstev tekutých písků, které zaplavily vykopané prostory a způsobily narušení horského masívu v okolí jámy.
Záznamy o zdejší těžbě každopádně zmiňují období let 1896
až 1995.

Důl Františka byl založen
v roce 1856, v jejím důlním poli
byly již od roku 1790 prováděny kutací práce a hloubeny postupně mělké jámy jako např.
Pomocná, Karolína a Lejava.
„Rozvoj dolu však 14. července 1894 zastavila tragická důlní katastrofa. V důlním poli
jámy Jan nastala silná exploze,
která se brzy rozšířila i do důlních polí vzájemně propojených dolů Františky a Hlubiny.
Při této nejhorší havárii v dějinách karvinské části revíru
přišlo o životy celkem 235 horníků, dozorců i záchranářů,
z toho 181 z Františky. Po katastrofě tu nabíhala těžba velmi pozvolně,“ připomenul závodní dolu Andrýsek.
Důl Hlubina byl založen
v roce 1867, jeho původní název byl Hlavní a na Hlubinu
byl přejmenován v roce 1871.
Kutací práce na lokalitě započaly již v roce 1830. Hlubina
se stala v pořadí vzniku poslední šachtou rodu LarischMõnnichů v Karviné, která přetrvala až do konečné likvidace pozdějšího závodu
Hlubina v 60. letech 20. století.
Důl Jan-Karel byl založen v roce 1862, je poslední
z Larischových šachet, kde se
s hloubením jam začínalo v letech 1859 a 1860. Hraběcí rod
Larisch-Mõnnichů o své pod-

Důl ČSA, historicky Jan-Karel.

nikání přišel po 2. světové válce vyvlastněním a zanedlouho se tady slavnostně otevíral
národní podnik Velkodůl Čs.
Armády (ČSA), kde proběhla
rozsáhlá rekonstrukce.
„Dlouhou, ale samostatnou
historii má i dobývání v oblasti
bývalého dolu Doubrava, který byl k ČSA připojen až v roce
1995. V doubravském poli hledal baron Richard Mattencloit
uhlí od roku 1822. Mělké šachtice zde daly roku 1836 vznik
těžařského podniku společně vlastněhého Mattencloitem
a Larisch-Mönnichy,“ připomenul armáďácký závodní
dolu. Fedrunk na Doubravě byl
ukončen v roce 2007 a ze sousední lokality Jan-Karel se pak
vykopalo dalších až osm milionů tun uhlí. Důl Doubrava jako
takový na povrchu neexistuje, připomínají ho jen metanové komínky a pamětní desky
na místě bývalých jam Eleonora
a Bettina. Rekultivované území
okolo se proměnilo v zábavný
Dinopark.
ČSA se zapsala i do československé filmové historie,
když tady v polovině 70. let
minulého století natáčeli scény pro slavnou komedii Parta
HIC s Vladimírem Menšíkem,
Josefem Dvořákem, Petrem
Nárožným a dalšími skvělými herci. „Důl ČSA ukončí těžbu po téměř sedmdesáti
letech své existence pod tímto názvem,“ upřesnil závodní dolu. Posledními dobývanými poruby se staly poruby 11 3432, kde těží kolektiv
hlavního předáka Grzegorze
Dąbka pod vedením vedoucího Krzysztofa Sędkowskiego
dodavatelské
organizace
Polcarbo, a 22 4054 s horníky hlavního předáka Františka
Nachtnebla z úseku vedeného
Petrem Weissem.
„Za dobu své existence od ledna 1952 do prosince
2020 vytěžil Důl ČSA celkem
144 237 047 tun uhlí. K tomu se
samozřejmě ještě přidá i těžba
z letošního ledna a února,“ dodal závodní dolu Andrýsek.

Armáďácké milníky
• 1856 založení dolů Jindřich a Františka, počátek budoucího velkodolu
• 1894 výbuch na Janu, Františce a Hlubině,
vůbec nejhorší důlní neštěstí v karvinské části
revíru s 235 oběťmi
• 1895 výbuch metanu v jámě Jan, 109 obětí
• 1911 poprvé roční těžba nad milion tun
(1 026 180) z dolů Jan, Františka, Hlubina,
Jindřich
• 1934 nejvyšší denní těžby na Jindřichu (1600
až 1800 tun)
• 1943 okupanti zřídili tábor Masařůvka pro
válečné zajatce nasazené do dolů
• 1945 příchod úderníků, vojáků 4. praporu První
čs. samostatné tankové brigády
• 1949 vyšel první časopis pro zaměstnance
„Hornická pravda“
• 1951 na Silvestra vznik národního podniku
Velkodůl Čs. Armáda
• 1953 první revírní rekord s kombajnem (typ
Donbas) 6000 tun z rubání 417 ve 24. sloji
• 1963 poprvé roční těžba nad tři miliony tun
(3 010 549)

•1
 963 útlum na Hlubině
•1
 964 útlum na Františce
•1
 968 stoprocentní podíl kombajnových porubů
na těžbě
•1
 971 historicky nejvyšší roční těžba
3 308 000 tun
•1
 971 rekordní ražba 961 metrů ve 29. sloji
s kombajnem PK-7 za 31 pracovních dnů
•1
 973 světový rekord 659 tun na hlavu a směnu
v porubu 31238 za 31 pracovních dnů
•1
 977 série výbuchů uhelného prachu iniciovaných trhací prací ve 36. sloji, 31 obětí
a 10 zraněných
•1
 991 nástup polských horníků z firmy Alpex
•1
 995 připojení do té doby samostatného Dolu
Doubrava
•1
 995 útlum na Jindřichu
•1
 997 uzavření koksovny Jan-Karel fungující
od roku 1843
•2
 007 útlum na Doubravě
•2
 008 sloučení šachet ČSA a Lazy, vznik Dolu Karviná
•2
 021 ukončení těžby na Dole ČSA, převod pod
DIAMO, s.p., odštěpný závod DARKOV

DARKOV – První zmínky o aktivitách spojených s těžbou uhlí
v dobývacím prostoru dnešního Dolu Darkov se objevily v roce 1852, tj. před 169
lety. V samých počátcích těžby černého uhlí na Karvinsku
vzniká v dobývacích prostorech skupinového dolu Darkov
Důl Gabriela. Po Gabriele následovaly doly Hohenegger,
Austria, Suchá – Stonava
a Darkov. Postupným spojováním šachet vznikl takzvaný
Velkodůl 1. Máj, jenž už záhy
po válce překračoval v tunách
milionové roční produkce.
Nejstarší
důlní
závod
Gabriela byl pojmenován křestním jménem manželky majitele, hraběte Žerotína. Po původních nesnázích spojených
s explozí důlních plynů se sedmnácti oběťmi v roce 1856
(a prvním vyhlášením zákazu kouření v dole) či pozdějším vyhořením dřevěného zázemí závodu v roce 1859 došlo po změně vlastníka k pravidelné těžbě teprve v roce 1865.
V roce 1947 šachtu přejmenovali na Důl Unrra a v roce 1950
na Důl Mír.
Na
důlním
závodě
Hohenegger se začalo dobývat
uhlí od roku 1889, v roce 1946
byl tento důl přejmenován
na Důl 1. Máj. Dolu Barbora
se do roku 1920 říkalo Austria,
přičemž zahájení těžby v roce
1909 předcházelo vyřešení
problémů s přítoky vody při
hloubení jámy. Na počátku padesátých let následovalo sloučení s Dolem 1. Máj. V listopadu 1960 pak hlásil první
tuny uhlí nový podnik SucháStonava, přejmenovaný v roce
1965 na Důl 9. květen.
V roce 1972, tj. před devětačtyřiceti lety, se započalo s budováním závodu 2 Darkov, který se stal těžební
základnou skupinového dolu

FOTO: OKD

1856 – 2021, Důl ČSA pamatuje
Larische i filmovou Partu HIC

Důl Darkov - závod 2
Darkov. První uhlí z Darkova
vyjelo na povrch před devětatřiceti lety. Kvůli složitým
obfárávkám nových porubních kapacit i řadě organizačních změn se zde výroba
konsolidovala teprve v polovině devadesátých let minulého století. Důl Darkov se
proměnil na největší a nejvýkonnější středoevropskou šachtu dosahující těžby mezi 4,1
až 4,3 miliony tun ročně. Jen
na samotném závodě 2 (kde
z Ostravy přesídlila i správa
společnosti OKD) od dubna
1982 do prosince 2020 vytěžili 53 931 900 tun.
„Na darkovském skupinovém dole a všech závodech, jež
historicky těžily v jeho dobývacích prostorech, se dohromady za celou dobu hornické
činnosti vytěžilo těžce představitelných 309 975 900 tun
uhlí,“ komentoval těžbu závodní dolu Milan Andrýsek.
V loňském roce se na těžbě Dolu Darkov podílely 4
poruby, konkrétně poruby
240 510s, 340 812j, 340 902
a 240 401. Ten úplně posled-

ní porub 240 401 byl situován
pod železniční tratí na sever
od silničního mostu přes tuto
trať v blízkosti Pomocného závodu Dolu Darkov a projevoval se mimořádnou seismickou aktivitou. „Bylo to především pro jeho krátkou délku
okolo devadesáti metrů, která byla dána možnostmi řešení střetů zájmů na povrchu
v okolí starých Lázní Darkov,“
vysvětloval závodní dolu s tím,
že porub dobývaný horníky
hlavního předáka Ladislava
Valíčka a vedoucího úseku
Petra Puffera podával pravidelnou těžbu, která byla limitována omezeným denním postupem porubu.
„V roce 2020 také finišovala i rozfárávka 36.a sloje 5. kry
v dobývacím prostoru Darkov.
Porub 236 501 začal těžit
od počátku roku 2021. S těžbou porubů 236 501 a 236 502
se však už počítá na Důl ČSM,
a to nově položenými pásovými dopravníky do zásobníku
na 4. patře jeho severní lokality a následně na tamní úpravnu,“ doplnil závodní dolu.

Darkovské milníky
• 1854 vznik Dolu Gabriela
• 1856 zákaz kouření v uhelných dolech po tragickém výbuchu (Gabriela)
• 1873 první využití stlačeného vzduchu
(Gabriela)
• 1889 vznik Dolu Hohenegger
• 1898 vznik Dolu Austria
• 1918 zrušení koňské dopravy a zavedení první
vzduchotlaké lokomotivy (Barbora)
• 1949 hloubení skipové jámy Mír 4
• 1950 nejmechanizovanější šachtou v OKR se
stala Barbora
• 1953 povinné nošení přileb do dolu
• 1953 světový rekord 462 vyražených metrů (1.
Máj)
• 1956 nedostatek pracovníků řešen fáráním
žen, důchodců, vojáků
• 1960 vznik Dolu Suchá - Stonava
• 1962 světový rekord vytěžených 69 108 tun
z porubu 29 101
• 1964 světový rekord vytěžených 118 327 tun
za jednatřicet pracovních dnů
• 1965 zkrácení pracovní doby na 44 hodin týdně
• 1969 zasypání těžní jámy Hohenegger
• 1970 zahájení investiční výstavby závodu
Darkov
• 1971 rekordní metráž 1301m z jedné čelby (1.
Máj)

• 1972 započetí výstavby Dolu Darkov
• 1980 roční těžba 1,4 milionu tun, roční ražba
15 kilometrů (9. květen)
• 1988 vznik skupinového dolu se závody Darkov,
Gabriela (Mír) a Barbora (1. Máj)
• 1990 výbuch metanu na Barboře se třiceti
oběťmi, příčina neobjasněna
• 1995 roční těžba poprvé na hranici 4 milionů
tun
• 1995 opětovné začlenění Dolu 9. květen do organizační struktury
• 1998 utržení těžních lan, pád skipových nádob
do hloubky více než 1000 metrů
• 1998 rekordní měsíční těžba 124 970 tun
z porubu 231 500
• 1998 nejvyšší roční dosažená těžba 990 323
tun jedním kolektivem (Pol-Alpex)
• 2000 historicky nejvyšší roční těžba 4 328 000
tun
• 2015 vzplanutí metanové směsi při ražbě
na Darkově, tři oběti
• 2020 jedno z ohnisek koronavirové nákazy
v Česku
• 2020 ukončení likvidace jam Dolu 9. květen
• 2021 vyvezen symbolicky poslední vozík z Dolu
Darkov, převod pod DIAMO, s.p., odštěpný
závod DARKOV
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DARKOV – Personalisté z OKD vedli
během ledna osobní pohovory se zaměstnanci těžební společnosti, kteří
přejdou ke konci února 2021 pod státní podnik DIAMO. Celkem se jednalo o 1770 lidí.
Z této skupiny jich má 493 nadále pokračovat v práci ve s.p.
DIAMO a zbývajících 1277 bude
připraveno k rozvázání pracovního poměru podle kolektivní smlouvy OKD. „Jsme velmi rádi, že se
podařilo se státním podnikem
DIAMO vyjednat oproti původnímu plánu větší počet lidí, kteří
v budoucnu zůstanou ve své práci
a začnou vykonávat útlumové práce na jednotlivých dolech,“ uvedla Vanda Staňková, předsedkyně
představenstva OKD.

FOTO: Radek Lukša

Probíhaly informační i propouštěcí pohovory se
zaměstnanci, kteří opustí společnost pro útlum

První vlna propouštěcích pohovorů v lednu 2021.

Personalisté OKD usilovně působí
také v projektu Nová šichta, který pomáhá odcházejícím z těžební společnosti s hledáním dalšího uplatnění. „Naši
lidé se aktivně podílejí na tom, aby tito
zaměstnanci našli práci přesně podle
jejich požadavků,“ informovala Radka
Naňáková, personální ředitelka OKD.
Více než pět stovek zaměstnanců z utlumovaných šachet předaných
společností OKD pod správu DIAMO
absolvovalo v období od úterý 5.
do pondělí 11. ledna propouštěcí pohovory, všechny proběhly v pořádku.
„Všichni si vybrali možnost ukončení pracovního poměru dohodou,
která jim zaručuje vyšší odstupné,
a to až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku podle odpracovaných let. Zaručujeme rovněž,

že se u zaměstnanců převedených
z OKD pro útlum neplánuje propouštění. Jejich hlavní náplní práce bude
zajištění hladkého průběhu útlumových prací a zahlazování následků hornické činnosti,“ upřesnil ředitel státního podniku Ludvík Kašpar.
Zaměstnanci měli možnost odejít buďto na dohodu ke stanovenému
datu 31. ledna 2021, anebo dostat výpověď pro nadbytečnost.
Pohovory, k nimž se dostavilo celkem 530 lidí, se konaly na pěti místech v OKD – dvě byly na Darkově, dvě
na ČSM a jedno na ČSA. Čtyřčlenné
komise zvládaly každý den okolo stovky pohovorů. Dvě desítky zaměstnanců se nedostavily, což pro ně
bude znamenat individuální setkání
v náhradních termínech

První lokality převedeny pod státní podnik DIAMO
svůj pracovní poměr už ukončili nebo
v budoucnu ukončí, funguje program

Nová šichta. Personalisté OKD aktivně pomáhají s přípravou na přechod

do jiného zaměstnání,“ připomenula
mluvčí těžařů Naďa Chattová.

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Důl Frenštát, Důl Paskov
(s šachtami I - Sviadnov, II - Staříč
a III - Chlebovice) a Důl Lazy mají
od počátku roku 2021 nového vlastníka. Je se jim státní podnik DIAMO,
jenž zajistí jejich další útlum a v budoucnu i konečnou likvidaci.
„Podle dohody společnost jsme převedli doly, které jsou ve fázi útlumu. Se
státním podnikem DIAMO jsme uzavřeli smlouvu už před vánočními svátky a na začátku roku 2021 došlo také
k podepsání převzetí, včetně provedení zápisu a vytvoření důlně-technického protokolu. Ten obsahoval všechny
podrobnosti a předání proběhlo v pořádku,“ oznámila Vanda Staňková,
předsedkyně představenstva OKD.
Od počátku nového roku došlo rovněž k převodu 749 zaměstnanců OKD
pod s.p. DIAMO. Skupinu dvou set
si státní podnik nadále ponechá pro
útlumové práce a zbylé propustí. „Pro
všechny zaměstnance OKD, kteří

Frenštátská i staříčská šachta jsou mezi lokalitami předanými s.p. DIAMO.

OKD, jak upřesnila, do letošního ledna zatím navázala spolupráci s více než osmi desítkami firem
– potencionálních zaměstnavatelů – z našeho regionu. „Což je velký úspěch, neboť tyto společnosti
mají o lidi z OKD zájem, takže budeme rádi, když se naši zaměstnanci zapojí do projektu Nová šichta,“
navázala Radka Naňáková, personální ředitelka OKD. Burza práce
coby vlastní aplikace těžební společnosti také začala velmi efektivně propojovat lidi z OKD s novými zaměstnavateli. „V tuto chvíli už
jsme tak daleko, že zaměstnavatelé mají domluvené pohovory s našimi propouštěnými kolegy,“ dodala
Naňáková.
Do projektu Nová šichta se mohou
hlásit nejen v současnosti propouštění zaměstnanci, ale i ti, které rozvázání pracovního poměru čeká ke konci
února.

Ředitel o.z. DARKOV: Neobejdeme se bez zkušených odborníků z OKD

DARKOV – Pod státním podnikem
DIAMO funguje nový odštěpný závod (o.z) DARKOV, pod který postupně přecházejí podle rozhodnutí vlády nejen majetek či lidé, ale především i povinnosti postarat se o bezpečný, hospodárný a bezproblémový
útlum. Jak na to? Odpovídá ředitel
Josef Lazárek, jehož kancelář je v pátém patře darkovské správní budovy.

Můžete popsat svou dosavadní
hornickou kariéru?
Jsem
absolventem
Hornickogeologické fakulty na Vysoké škole
báňské v Ostravě, konkrétně oboru
hlubinné dobývání ložisek. Od ukončení studia v roce 1977 jsem působil v uranovém průmyslu a prošel řadou funkcí od revírníka po ředitele.
Pracoval jsem na dotěžení a ukončení ložiska Rožná. Mám zkušenosti jak
z likvidačních, tak sanačních projektů ložisek uranových, rudných i uhelných. Moje poslední pozice byla výrobní náměstek odštěpného závodu
GEAM. Je to celkem čtyřiačtyřicet let
provozní praxe v hornictví. K tomuto
regionu mám blízko, je mým druhým

Co se v revíru změní po vyvezení
posledního vozíku uhlí?
Po ukončení těžby na dolech Darkov
a ČSA přecházíme do zajišťovacího režimu a budeme připravovat
tyto lokality na technickou likvidaci. Provedeme vyklizení rubání, vybudujeme izolační objekty, zajistíme
další úkony podle technického plánu. Hlavním předmětem činnosti o.
z. DARKOV obecně bude postupná
technická likvidace dolů, povrchových areálů, sanace a rekultivace jak
povrchových areálů, tak odvalů a odkališť. Samozřejmě budeme zajišťovat i systém protimetanových opatření a čerpání důlních vod.

domovem, tady jsem v hornictví začínal, pracoval jsem jako horník na dolech OKD v ostravské i karvinské části. Mám tady přátele a ostatně i moje
žena je z Ostravska.
Darkov ale ještě těží, co je
aktuálně hlavní náplní Vaší
práce?
Důležitým datem bylo 29. října, kdy
jsme oficiálně založili nový odštěpný závod. Ale moje práce začala dříve, podílel jsem se na přípravách tohoto procesu. Mým úkolem bylo vytvořit organizační strukturu nového
závodu a připravit jednotlivé etapy
převodu dolů. Šlo zejména o to, obsadit jednotlivé pozice odborníky
z OKD a sestavit také dělnické kolektivy. Cílem bylo připravit vše tak, aby
od 1. ledna 2021, kdy došlo k převodu části OKD zahrnující doly Staříč,
Chlebovice, Sviadnov, Frenštát,
Dukla a Lazy a příslušných dobývacích prostor, proběhlo vše plynule.
Aby nenastal žádný technický, bezpečnostní nebo personální problém
a mohli jsme pokračovat v dalších
krocích. Je to velmi náročné, budujeme novou strukturu, nový závod
– jak se říká od nuly – najíždíme IT
systémy, procesy... a nesmíme na nic
zapomenout.
Kdo se stal vašimi nejbližšími
spolupracovníky, jsou z OKD?
Do prosince jsem byl jediným zaměstnancem závodu DARKOV, ale v tomto měsíci pak byly vytvořeny pozice náměstků. Náměstkem pro výro-

FOTO: Radek Lukša

Josef Lazárek má více
než čtyřicetiletou
provozní praxi
v hornictví a zkušenosti
z útlumu uranových,
rudných i uhelných
ložisek

Josef Lazárek na Darkově.
bu a ekologii se stal Jiří Golasowski
a náměstkem pro techniku a služby
Jiří Hanusek. Dále od 15. prosince nastoupil do funkce ekonomicko-personální náměstek Stanislav Wizur.
Všichni přešli z OKD. Záměrem je
maximálně využít zkušené pracovníky a odborníky od těžařů, a to jak
v technických, tak dělnických profesích, protože jejich zkušenosti jsou
nenahraditelné a velmi potřebné. Bez
nich se neobejde příprava ani realizace likvidačních, sanačních a rekultivačních prací.
A přebírání majetku, lidí,
útlumu a obecně nových úkolů?
Ve spolupráci s OKD už připravu-

jeme personální obsazení závodu
DARKOV pro období po druhé vlně
k 1. březnu, tedy den po ukončení těžby na Darkově a ČSA. Po první vlně máme zhruba dvě stovky lidí
a ve druhé přejde dalších cca pět
set pracovníků pro zajištění činnosti o.z. DARKOV. Státní podnik
ale připravuje i další kroky, například legislativní a technické zajištění převodu dolů a následných činností a organizuje mimo jiné propouštěcí pohovory s pracovníky.
DIAMO převezme a vypořádá veškeré rovněž závazky vyplývající ze
sociálního programu i z kolektivních smluv týkající se propouštěných zaměstnanců.

Závěrem, jak budou spolupracovat
o.z. DARKOV a ODRA?
Postupné přebírání utlumovaných
lokalit OKD vlastně logicky navazuje na dosud realizované zahlazování následků těžby černého uhlí zajišťovaného naším odštěpným závodem ODRA v Ostravě-Vítkovicích.
Tam jsou pracovníci, kteří mají velké zkušenosti s útlumem hornictví
v Ostravě a zároveň znají práci, jež
v letech po uzavření šachet následuje. Takže my intenzivně spolupracujeme od začátku na přípravách celého
procesu. Samozřejmě budeme spolupracovat na zajištění čerpání důlních
vod, protimetanových a dalších bezpečnostních opatření, kde můžeme
využívat zkušeností a zázemí kolegů
ze závodu ODRA. Pracujeme pochopitelně také s novým odštěpným závodem HBZS.

PANORAMA
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Trumpetista ze šachty vyjednal
minigrant dechovému orchestru
chestr Ostrava uskutečnit projekt,
na který dostal jeden z jeho trumpetistů minigrant z Nadace OKD. Srdcovka
umožnila školní stipendia pro mladé
hráče a uspořádání příměstského hudebního tábora. Po závěrečném vystoupení se už začala horšit epidemická situace a aktivity souboru se v nouzovém stavu dočasně zastavily.
„Nadace OKD v našem případě
podpořila mladé talentované muzinakty, kteří tak vytvářejí další generaci orchestrálních hráčů a pokračují tak v tradici fungování orchestru,“
nechal se slyšet Jan Mančík za vedení ansámblu – jediného velkého dechového orchestru v Ostravě s kořeny sahajícími do roku 1945 a fungujícího při Vysoké škole báňské Technické univerzitě.
Na trumpetu křídlovku v něm začal před čtyřmi roky hrát i strojník těžního stroje na šachtě ČSMJih Pavel Barabáš, jenž se také stal
prvním Srdcařem v orchestru.
„Kolegové muzikanti mne zlákali,
abych se k nim přidal,“ vysvětlil jeden ze skoro padesátky členů velké dechovky. V té se sešli amatérští
hudebníci nejen z řad absolventů či

FOTO: Dechový orchestr Ostrava

OSTRAVA – Tak akorát stihl Dechový or-

Pavel Barabáš (uprostřed) na zkoušce souboru.
studentů VŠB-TUO, ale i zaniklých
souborů i lidí hledajících smysluplnou aktivitu – a to ve věku od třinácti až do osmdesáti let.
Právě ti mladší hráči (a nejen členové Dechového orchestru Ostrava)
se vloni v létě účastnili orchestrální-

Účastníci příměstského orchestrálního tábora.

ho tábora. „Brali jsme i ty bez vazby na náš soubor, jen museli ovládat
nástroj v něm obsazený. Nacvičovali
pak v sekcích skladby s dobrovolnými mentory včetně patrona srdcovkového projektu Pavla Barabáše i celým
orchestrem,“ řekl Mačík s tím, že mi-

Polytechnika hravě už od školky,
vznikne i kroužek vedený rodiči
vyzkoušeli práci přímo v dílnách.
Odměnou jim bylo vlastnoruční
vyrobení kostičky, hracích kostek,
loutek a jiných zajímavých předmětů,“
pokračuje Valošková.

FOTO: MŠ K. Dvořáka

ORLOVÁ – Už v předškolním věku se
i díky Nadaci OKD děti seznamují –
samozřejmě pro ně tou nejlepší, hravou
formou – se světem techniky, tvořením
a zručností. Mateřská škola K. Dvořáčka
v Orlové-Lutyni k tomu využívá loňský
grant získaný v programu Pro region.
„Chceme zajistit všestranný rozvoj
dětí v dnešním technickém světě, jenž
se stále zdokonaluje a vyvíjí. Naše hravá
polytechnika cílí na přirozené prožitkové
a všestranné aktivity a zajišťuje činnosti,
které využívají dětskou fantazii,“ říká Jana
Valošková, ředitelka školky. V té už mají
venkovní i vnitřní polytechnické boxy, stavebnice a dokonce malé ponky s nářadím.
„V rámci projektu se naše děti
zúčastnily také exkurze na odborném
učilišti Dakol, kde si pod dohledem
mistrů odborného výcviku i učňů

Nadace OKD podpořila polytechnickou
výchovu ve školce.

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

L

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

U NÁS VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

ráda,“ komentoval srpnový koncert
Barabáš. Doplnil, že do vyhlášení
dalších protiepidemických opatření ještě na konci září absolvoval s orchestrem soustředění… a od té doby
tak jako ostatní musí přehrávat své
party pouze doma.

NA LETOŠNÍ NADAČNÍ VÝZVY
ZAREAGOVALO 181 ŽADATELŮ

Cílem projektu je rozvíjet manipulaci
s hmatatelnými předměty, motoriku,
zručnost, tvořivost a fantazii. „Propojuje
pohybové aktivity i manuální činnost,
vytváří a fixuje u dětí správné pracovní
návyky, posiluje zájem o technické
obory a podporuje touhu tvořit,“ uvádí
ředitelka. Kluci a holky z MŠ K. Dvořáka
poznávají i netradiční materiály a techniky k jejich zpracovávání.
Projekt sice nyní poněkud brzdí pandemie koronaviru, nicméně se zlepšením
situace chtějí ve školce pokračovat. „Děti
si opravdu rozšířily prožitkové a všestranné aktivity, a tak plánujeme zřídit zájmový
kroužek polytechnické výchovy, kde se
bude pracovat s novými stavebnicemi, pomůckami a nářadím,“ dodává Valošková
s tím, že počítají se zapojením i šikovných
rodičů coby vedoucích kroužku.

Autoškola Profi Havířov

nigrant umožnil připravit rovněž mimohudební aktivity. Které si pak táborníci náramně užívali.
V ostravském Trojhalí Karolina
se nakonec konalo jako součást programu „Bokulturajede“ společné vystoupení. „Horko jako hrom, ale pa-

KARVINÁ – Čtyřiatřicet minut před

vypršením lhůty – přesně ve 23:26
v pondělí 18. ledna – přišel do Nadace
OKD poslední projekt reagující na letošní výzvy. O minigranty Srdcrovka
v ní žádalo sedmapadesát zaměstnanců dárcovských firem angažujících
se ve volnu dobrovolně a bezplatně
pro druhé. Neziskové organizace pak
v programu Pro region poslaly 124
žádostí.
„Opět se nám sešla spousta nových
Srdcařů, což svědčí o její stálé oblibě.
Patroni projektů se ve velké míře
zaměřují na děti a mládež, na aktivity
spojené s lidmi, kteří jsou handicapovaní a potřebují pomocnou ruku, ale
také o životní prostředí,“ informovala
projektová manažerka Silvie Balčíková.
O minigrantovou podporu podle ní
usilovalo i spousta tradičních Srdcařů.
„Projekty pro neziskové organizace,
v nichž aktivně působí, mohli podávat
i lidé, kteří byli do konce loňského
prosince v zaměstnaneckém poměru
u OKD či HBZS Ostrava, a od ledna letošního roku přecházeli pod
státní podnik DIAMO,“ poznamenala
Balčíková. Srdcaři přímo z těžební
společnosti a od báňských záchranářů chtěli osmačtyřicet minigrantů.
O devět žádali ti ze společnosti Green
Gas DPB.

Do programu Pro region se hlásily
nejčastěji moravskoslezské neziskovky z měst a obcí, které byly či
nadále jsou spojeny s hornictvím:
Dětmarovice, Doubrava, FrýdekMístek, Havířov, Horní Suchá,
Karviná, Orlová, Paskov, Petřvald,
Staříč, Stonava, Sviadnov, Žabeň.
„Ovšem celková požadovaná částka
na všech 124 podaných projektů
byla více než dvojnásobná, než je náš
finanční rámec na rok 2021,“ uvedla
Balčíková. I zde převažovaly záměry
zlepšovat život seniorů, handicapovaných, dětí a mládeže, ale i rozvíjet
kulturní, společenské či další veřejně
prospěšné aktivity.
„Musíme všechny pochválit, že letos
nezapomínali vložit jedinou povinnou
přílohu, kterou bylo čestné prohlášení. A také, že své žádosti také horlivě
konzultovali a všechny rozepsané
žádosti se jim podařilo odeslat,“
vzkazovala nadační ředitelka Karolína
Preisingerová.
Přijaté projekty už začala NOKD
zpracovávat a předávat k hodnocení
a schvalování správní radě. Výsledky
pro žadatele, jak Preisingerová
doplnila, budou k dispozici v pondělí
1. března 2021 na webových stránkách nadace: www.nadaceokd.cz.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ

L

„Nezemřel ten, kdo zůstává v lidských srdcích.“
S hlubokým zármutkem v srdcích oznamujeme všem příbuzným a známým, že nás náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
tchán, bratr, švagr, strýc kmotr Michal Krajčík, kamarád a dlouholetý spolupracovník na Dole 9. květen opustil dne 16. 12.
2020 ve věku 68 let. Zrmoucená rodina, bývalí spolupracovníci
a kamarádi.

VZPOMÍNÁME
„I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi.“
Dne 17. 1. 2021 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás ve věku 57 let opustil
pan Jozef Kocur.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.
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