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Jedničky
ve výrobě
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BOZP
v roce 2020

Pokračuje bezpečnostní kampaň
s motivací pro kolektivy i jednotlivce.

Představujeme, kdo nejvíce nakopal
a vyrazil s kombajnem i klasikou.

Horník

Z hlediska počtu případů představovala nejvyšší riziko
při hornické činnosti v našem revíru chůze, souvisela
se šestašedesáti registrovanými újmami na zdraví
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KARVINÁ – Loňský rok byl v historii
společnosti OKD vůbec prvním, kdy se
v revíru nestal ani jediný pracovní úraz
s fatálními následky. Paradoxně ale
následoval po roce, který je kvůli mimořádné události na ČSM-Sever s třinácti
oběťmi považován za jeden z nejhorších
v novodobých dějinách.
„Bezpečnosti v OKD dlouhodobě přikládáme maximální prioritu a systematicky se jí věnujeme ve všech vykonávaných činnostech. Proto jsme velice rádi,
že rok 2019 pro nás v tomto kontextu
dopadl velmi pozitivně, a vyvineme
maximální úsilí tento trend zachovat
i do dalších let,“ zdůraznil ing. David
Hájek, ředitel provozu

„Nula smrtelných úrazů byl a vždy
bude náš dlouhodobý cíl, který se
vloni konečně splnil,“ nechal se slyšet
vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Ubylo podle něj také registrovaných úrazů – v meziročním srovnání
o osmnáct. Naopak, v roce 2019 oproti
roku 2018 přibylo čtyřiatřicet evidovaných případů. Úrazová četnost se
za posledních dvanáct měsíců zastavila
na hodnotě 10,43.
Zajíček zmínil i nejzávažnější loňské
mimořádné události v revíru, jimiž
byly zapálení metanu v září v porubu
11 3431 na šachtě ČSA a požár ve vtažné jámě na šachtě ČSM-Jih na konci
října způsobený používáním otevřeného

ohně (pálení autogenem). Obě se obešly bez zranění.
„Dlouhodobě také klesá podíl úrazů
v důsledku pádu horniny. Vloni to bylo
dvanáct procent oproti jednatřiceti
procentům například v roce 2011.
Druhá nejčastější činnost, při které
jsme zaznamenali úraz, byla manipulace s materiálem, nástroji, břemeny,
a to v 18,7 procentech. Nejčastějším
zdrojem újmy na zdraví při práci v OKD
však zůstává chůze – vloni si při ní
ublížilo šestašedesát kolegů, což činilo
třiačtyřicet procent všech úrazů,“ pokračoval Zajíček.
Jen v prosinci v souvislosti s chůzí
zaměstnanci hlásili: Pohmožděné
pravé koleno v důsledku přisednutí
nohy po pádu na stěnovém dopravníku
v porubu, pohmožděná záda po uklouznutí a pádu, pohmoždění levé ruky
a beder po uklouznutí a pádu na počvu
při cestě na pracoviště, pohmožděné
koleno v důsledku podklouznutí nohy
na můstku, poraněný kotník po uklouznutí na překopu …
„Věnovat se proto budeme zdrojům
a příčinám úrazů vzniklých při chůzi.
Ale hlavním cílem bezpečnostních
kampaní budou rizika s potenciálem právě smrtelných úrazů, které
se v OKD v minulosti staly. A to
od dopravy po závěsné drážce, přes
manipulace s břemeny po zapálení či
výbuchy metanu. Na poslední oblast
upozorníme na emočních školeních,
které proběhnou šestým rokem opět
ve cvičných štolách ve Štramberku,“
informoval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.

V revíru se v roce 2019 stalo:
• smrtelných úrazů 0,
• registrovaných úrazů 150,
• evidovaných úrazů 318,
• mimořádných událostí 10.

Firma přečkala
kybernetický útok
DARKOV – Počítačová síť společnosti
OKD se stala o víkendu 20. až 22.
prosince 2019 cílem kybernetického
útoku internetových pirátů – hackerů. Škodlivý kód ochromil celou
elektronickou infrastrukturu firmy
a ještě před svátky se začalo pracovat
na jejím restartu s ohledem především
na bezpečnost.
K zahájení plánované vánoční
výluky v těžbě i ražbě proto došlo kvůli
napadení počítačů hackery dříve. Byly
prováděny pouze práce k zajištění bezpečného chodu dolů – kontrolní fárání,
čerpání vody, údržba. „Čidla metanu
máme vyvedena samostatně mimo
hlavní síť, takže ani po kybernetickém

útoku nepřestala fungovat a horníci
nebyli ohroženi,“ oznámil mluvčí společnosti Ivo Čelechovský.
Případ byl oznámen Policii ČR. OKD
začala s předními počítačovými experty i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
pracovat na identifikaci viru a jeho
zlikvidování. „Bezprostředně jsme
začali podnikat kroky ke znovuzprovoznění síťové infrastruktury firmy. Provoz
sítě byl zahájen 26. prosince v noci,
aby zaměstnanci na noční směně mohli
začít s přípravami na běžný provoz, který jsme obnovili 27. prosince,“ upřesnil
Čelechovský.
Pokračování na straně 4

Uctění památky obětí mimořádné
události ve 29. sloji na ČSM-Sever.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
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Bezpečnostní heslo měsíce: „Nikdy nedávej bezpečnosti den volna!“

OKD byla vloni historicky poprvé
bez smrtelného pracovního úrazu!

Pieta
ve Stonavě

Změny ve vedení
společnosti OKD, a.s.
Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vám za vedení společnosti OKD, a.s. s mírným zpožděním popřál úspěšný nový rok, hodně zdraví a osobních i pracovních
úspěchů.
Rok 2020 začal personálními změnami, které jsou důsledkem loňského pro nás nepříznivého hospodaření. Není už totiž žádným tajemstvím,
že rok 2019 ve skutečnosti dopadl jinak, než jsme původně plánovali
a očekávali. Významný podíl na tom
měl pokles cen černého uhlí na světových trzích v průběhu roku až o 30 40 % a v neposlední řadě i některé další vlivy, které jsme dopředu nemohli
eliminovat.
Všichni společně proto budeme muset přemýšlet, jak efektivně
a hlavně bezpečně pokračovat v činnosti, která nás všechny živí – tedy
v těžbě černého uhlí. Loňskou bilanci již bohužel nezměníme. O to více
se zaměříme na další efektivní způsoby těžby uhlí, optimalizaci nákladů a některé organizační změny.
Z tohoto pohledu rok 2020 nebude
jednoduchý, ba naopak. Bude to rok
práce, pragmatického jednání a rozhodování, které povede k restrukturalizaci společnosti.
Vanda Staňková

OKD má novou předsedkyni představenstva –
Mgr. Vandu Staňkovou. Na mimořádném jednání
31. prosince o tom rozhodlo představenstvo
společnosti. S účinností od 30. prosince byl totiž
z této funkce odvolán na základě rozhodnutí
jediného akcionáře OKD, státního podniku Prisko,
Ing. Michal Heřman, MBA.
Novým výkonným ředitelem se na základě rozhodnutí představenstva
OKD, a.s. od 7. ledna stal Ing. Radim
Tabášek.
Další personální změnou bylo jmenování nového Ředitele Provozu, kte-

rým je od Nového roku Ing. David
Hájek, dosavadní závodní Dolu
Darkov. V této funkci nahradil
Ing. Zbyška Folwarczného. Novým
závodním Dolu Darkov byl současně
jmenován Ing. Luboš Dúbravka.

Musíme udělat všechno pro to,
aby OKD a.s. nebyla jen historickou zmínkou v novodobých dějinách.
Na druhé straně, hornictví nikdy nebylo jednoduché řemeslo a povolání. Proto chci znovu především apelovat na dodržování bezpečnostních
předpisu, které byly, jsou a vždy budou pro naši těžařskou firmu prioritou číslo 1.
Jsem přesvědčen o tom, že většina
z nás cítí k OKD velkou sounáležitost
a že nikomu z nás není osud firmy lhostejný. Naše úkoly pro letošní rok jsou
z tohoto pohledu jasné a neměnné,
tak je pojďme naplnit.
Zdař Bůh


Radim Tabášek

Radim Tabášek je absolventem VŠB
– Technické univerzity Ostrava oboru
Důlní měřictví na Hornicko-geologické
fakultě. Po ukončení studia v roce
1990 nastoupil do společnosti OKD,
ve které s výjimkou čtyřletého působení
v OBÚ Ostrava na pozici obvodního
báňského inspektora působí dosud.
V OKD mimo jiné pracoval jako ředitel
pro restrukturalizaci, ředitel pro rekultivace a IT, personální ředitel, ředitel pro
rozvoj revíru a do svého jmenování jako
manažer Centra rekultivací a pozemků.
David Hájek

Radim Tabášek
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Jedničkami v těžbě byli
horníci Dariusze Zelka!

Roman Jakubišin (vlevo) s Romanem Čápem.

Nejlepší na klasice: Jakubišin
Nejlepší s kombajny: Valenčík
DARKOV – Pod vedoucími darkovských

čelbových úseků Romanem Čápem
a Radimem Kalafutem se minulý rok točily kolektivy hlavních předáků Romana
Jakubišina a Rastislava Valenčíka,
které dosáhly v OKD nejvyšších metráží.
První vyrazil s klasickou technologií
za dvanáct měsíců 604 metrů, druhý
s kombajnem 1201 metrů.
„Když chytíš dobrou štreku a hraje
všechno do karet, tak se daří. Pokud
ale děláš samé vstupy do slojí a čelba
není dobrá, tak se metry prostě nenahoní. Navíc, mám i zkušený kolektiv! Bez lidí se můžeš třeba postavit
na hlavu, ale nevyrazíš,“ nechal se
slyšet Jakubišin. Poděkoval za vytváření dobrých podmínek k výkonům jak
vedení a technikům úseku, tak svým
směnovým předákům Václavu Alterovi,
Marianu Krišicovi, Jaroslavu Holubovi,
Vítězslavu Pilcovi, Markovi Noworytovi,
mechanikovi Miroslavu Sedláčkovi,
zámečníku Miroslavu Halamimu, údržbářům Rostislavu Levému a Robertu
Brezovanovi.
„Jakubišin měl loňský rok fakt
vydařený, geologie mu přála, celou
dobu razil v kameni bez velkých
anomálií a problémů, vrtací vůz VVH
1U i nakladač NSU 1E razičům sloužily,
jak měly,“ konstatoval vedoucí úseku
Čáp. Před metry nicméně upřednostnil
jinou významnou skutečnost – kolektiv
byl bez pracovních úrazů a vysloužil si

Statut bezpečného pracoviště! Tito raziči celý loňský rok pracovali na pomocném darkovském závodě v oblastech
4. a 5. kry. Jakubišin obhájil vítězství
v kategorii klasických čeleb! Předloni
byl nejlepší, první v revíru se 690 metry,
měl nejvyšší měsíční metráž (102 metrů) i čelbový výkon (23,45 centimetru
na horníka a směnu) z července. V roce
2018 splnil i deset limitních výkonů
a podělil se o první místo s kolektivem
Václava Michalčíka. V roce 2019 dosáhl
na limiťák sedmkrát.
To nejlepší kombajnový kolektiv OKD
v čele s Valenčíkem v uplynulém roce
zaznamenal osm LV. „Taky jsme dostali
relativně dobré ražby, na rozdíl od předloňska, kdy jsme se trápili a podle toho
vypadaly i naše výkony,“ konstatoval
hlavní předák. Jeho osádky se směnovými předáky Marcelem Damrotem,
Martinem Bystroněm, Martinem
Saranem, Patrikem Bardoněm razily
s kombajnem AM 50, o který se starali
zámečníci Roman Ševčík a Jaroslav
Drozdík.
„Je to kolektiv, na který si v žádném
případě nemůžu stěžovat. Chlapi jsou
velmi spolehliví, hlavním předákem
počínaje,“ poznamenal vedoucí úseku
Kalafut. Valenčíkovi raziči měli v roce
2019 pracoviště ve 40. darkovské sloji.
V její 5. kře nejprve obfarávali skoro
celý blok 240 510 j+s a pak se podíleli
na úspěšné obfarávce stěny 240 401.

STONAVA – Do karvinské části revíru

přešli z paskovské šachty, své kvality tady předvedli nejprve na ČSA
a potvrdili je na jižní lokalitě ČSM.
Do konce loňského srpna je vedl hlavní předák Janusz Siwek, kterého kvůli
zdravotním potížím nahradil Dariusz
Zelek. Za rok 2019 nafedrovali celkem 539 296 tun uhlí, stali se tak
s přehledem nejlepšími rubáňovými
v OKD!
„Do května to bylo na Armádě
o velmi dobrém porubu 22 4052 dobývané v ohradníku s velkým komplexem POP 2010. Nejvíce se nám
tam zadařilo v březnu, kdy jsme nakopali 129 838 tun, čímž jsme dosáhli také hodnoty nejvyšší loňské měsíční těžby v revíru,“ informoval vedoucí úseku Józef Ulman. Po dokopání
úspěšného bloku s téměř pětimetrovou mocností na ČSA zůstala část kolektivu dodavatelské firmy Alpex
na této lokalitě a vypomáhala s likvidací. Zbytek se stěhoval na ČSM, kde
se pustil do vybavování nového porubu 402 303 s průměrnou mocností
okolo tří a půl metru uhlí. V červenci
se kolektiv zase spojil dohromady.
„Umíme nejen těžit, ale i technologii taky likvidovat a instalovat,“ pokračoval hlavní předák Zelek s tím,
že na stonavské šachtě se o tom při
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Odchod hlavního
předáka Janusze Siwka
se u kolektivu Alpexu
neprojevil, fedrunk
sehraných osádek
pokračoval

Hlavní předák Dariusz Zelek (vlevo) a vedoucí úseku Józef Ulman.
náklizu 133 sekcí Fazos 17/37, kombajnu SL 300, stěnového dopravníku
Grot 850 a podporubového dopravníku Rybnik 850 přesvědčili i kmenoví vybavovači vedení Martinem
Sýkorou. Rozjezd porubu 402 303
sice provázely jisté potíže, nicméně
od září do prosince se tam už pohybovaly měsíční těžby od jednapadesáti
do jednašedesáti tisíc tun.
Kolektiv z provozu vedeného
Dariuszem Hetmanem pracoval vloni se směnovými techniky Bogdanem
Wypychem, Józefem Bergerem,
Markem Jastrzębskim, Henrykem
Wojaszyńskim a o údržbu technologie se staral mechanik Robert
Sołtyszyński. „Průměrný stav je 120
chlapů a je to dobrá parta. Byť nám
začínají chybět zkušení horníci s praxí, kteří odcházejí,“ podotkl hlavní

předák.
Předloni ještě s hlavním předávkem Siwkem tito polští dodavatelé dosáhli rovněž nejlepšího měsíčního fedrunku (111 102 tun), postupu porubní fronty (143,5 metru) i rubáňového výkou (62,4 tun na havíře
a směnu) v revíru, to vše v listopadu
2018. „Místa na čele tabulky v těžbě
svědčí o tom, že kopat chceme a umíme. Výsledky nás těší a uznání z vedení OKD je pro nás satisfakcí,“ doplnil
Ulman.
Na druhém místě v těžbě se v OKD
v roce 2019 po Zelkovi umístil kolektiv hlavního předáka Romana Kurka
z úseku Alpex vedoucího Wojciecha
Piełky s 382 708 tunami. Třetí příčku
pak obsadil kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedoucího
Karla Pochopeně s 354 888 tunami.

Vysoký dobývací komplex POP 2020 v ohradníku na ČSA.

Stavební připravenost zvládli
v předstihu, urychlili prorážku
DARKOV – Změna a zlepšení organi-

Rastislav Valenčík (vlevo) s Radimem Kalafutem.

Nejvíce za rok 2019 na klasice:
• 604 metrů razičů Romana Jakubišina,
• 600 metrů razičů Petera Ilavského (THK Čechpol),
• 477 metrů razičů Vladimíra Sliže.

Nejvíce za rok 2019 s kombajnem:
• 1201 metrů razičů Rastislava Valenčíka,
• 1148 metrů razičů Waldemara Paśika (Alpex),
• 1138 metrů razičů Ondřeje Špičky.

zace práce včetně zavedení totálního nonstop provozu se při obfarávce
budoucího bloku 240 401 na darkovské lokalitě ukázalo jako krok správným směrem. Čelboví odevzdávali
vybavovačům oblast o necelé dva týdny dříve.
„Nejprve se od března na úvodní
třídě 240 421 zarážely osádky od dodavatelů z WPBK-BIS s hlavním předákem Mateuszem Wróbelem s klasikou, pak je střídali raziči Romana
Jakubišina se stejnou technologií, to
se ještě postupovalo v kameni,“ sdělil
Milan Čempel z darkovského provozu

příprav. A po nafárání sloje nastoupil
kolektiv hlavního předáka Miroslava
Vráblíka s kombajnem AM 50. Na těžní třídě bylo v profilu SPN 16 vyraženo 549 metrů.
Ve stejném profilu postupoval
od května i kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka s kombajnem AM 50 na výdušné třídě. „Jel
od začátku ve sloji, jen se musel občas vypořádávat s čerpáním vody
pronikající ze stařin bývalých porubů, okolo nichž se postupovalo,“
upřesnil Čempel s tím, že na přípravě díla 240 441 bylo vyraženo 430
metrů.

Následovala prorážka 240 441.2
a její rozšíření 240 441.3. Valenčíkovy
osádky tam v průběhu listopadu
a prosince chystaly 91 metrů na šířku 8,5 metru pro instalaci dobývacího komplexu středního POPu 2010.
„Zejména kombajnovým kolektivům
při obfarávce nového bloku 204 401
příroda přála, pohybovaly se v plném
uhelném profilu a neměly prostoje
kvůli výpadkům svých technologií,“
doplnil Čempel.
Do nového darkovského porubu
má nastoupit kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii, který se přestěhuje ze stonavské šachty.
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Tečku za loňským rokem udělalo
vyhlášení prosincových limiťáků

Obměna hlavních předáků
a konsolidace čelbové party
STONAVA – Zkušený horník a razič Tomáš
Žwak skončil ze zdravotních důvodů
ve funkci hlavního předáka čelbového kombajnového kolektivu. Jeho
pracovníci pak od počátku roku posílili
osádky hlavního předáka Tibora Pavlíka
převedeného z lokality Darkov, které
dostaly za úkol obfarávky ve 3. kře 463.
ostravské sloje Natan na jižní lokalitě
stonavské šachty.
„Žwak přišel na ČSM ještě v původním kolektivu Marka Galika, který
už taky není hlavním předákem, ale
dělá ve službách příprav na ČSA. Když
se Galikova parta rozpadla, Žwak byl
přiřazen ke špičkovým razičům Jána
Savaryho, kteří uměli se všemi kombajny. Časem začal hlavního předáka
zastupovat a předloni v srpnu tento
kolektiv sám převzal. Pod jeho vedením
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HORNÍ SUCHÁ – Tři rubáňové a jede-

náct čelbových kolektivů OKD dosáhlo v prosinci na parametry limitních výkonů. Byť se ani v závěrečném
měsíci loňského roku nepodařilo splnit plány v těžbě ani ražbě. Nakopáno
bylo 328 060 tun a vyraženo 1236
metrů, přičemž manko v prvním případě činilo 49 940 tun a ve druhém 38
metrů.
„Některé prosincové výsledky ale
i tak stály za to. Pořád máme v revíru
kolektivy, které něco dokážou a dá se
o ně opřít,“ prohlásil vedoucí výroby
rubání Roman Janulek. „Máme nabi-

Rubáňoví při vyhlašování prosincových LV.
tý sál, což je při vyhlašování limiťáků
jen dobře. Svědčí to o tom, že jste odvedli kus pořádné práce,“ pokračoval
vedoucí výroby příprav Petr Glas.
Vyhodnocení prosincových limiťáků tak Glas považoval za udělání tlusté čáry za rokem, kdy se osádky potýkaly s problémy geologického, geomechanického i technického rázu a šachty
s povolováním hornické činnosti v nových kapacitách. „Dívat se teď musíme
dopředu, dělat vše pro to, aby byla budoucnost OKD co nejdelší,“ doplnil.

Čelboví při vyhlašování prosincových LV.
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pokračovaly slušné výkony, za které
mu chci poděkovat,“ řekl Petr Pavera
z provozu příprav.
Zároveň také popřál co nejvíce hornického štěstí, bezúrazového provozu
a metrů doplněnému Pavlíkovu kolektivu. „Bude to potřebovat. Díky partám
od Žwaka začal razit v režimu čtyř směn
od pondělí do pátku, očekáváme od něj
proto vyšší postupy,“ poznamenal
Pavera k partě připravující s kombajnem
AM 75 štreku 463 350, budoucí výdušnou třídu porubu 463 310.
V profilu SPN 14 s budováním
hajcmanů co 0,8 metru Pavlíkovi raziči
postoupili od počátku roku do poloviny
ledna o pětačtyřicet metrů, což bylo lehce nad stanovený režim. „Jedou ve sloji
a čeká je tam ještě přes 380 metrů,“
dodal Pavera.

Limitní výkony v rubání

Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 463 302
nakopal 61 556 tun při měsíčním postupu 108,2 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 4,51 metru
a rubáňový výkon 37 tun na horníka
a směnu,

• k olektiv hlavního předáka Kamila Turoně

z úseku vedoucího Davida Miarky v porubu 401 204 nakopal 48 413 tun při
měsíčním postupu 94,2 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup 4,83
metru a rubáňový výkon 50 tun na horníka a směnu (zaznamenal však při tom
jeden registrovaný pracovní úraz),

Limitní výkony na čelbách
• k olektiv hlavního předáka Ondřeje

metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,69 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Radima
Dudy z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 400 042 vyrazil 59
metrů při průměrném postupu 3,69
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 19,47 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol
vedoucího Rostislava Kubína na čelbě
546 21 vyrazil 54 metrů při průměrném postupu 2,08 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 8,43
centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Marka Vlčka
z úseku SDD vedoucího Miroslava
Hrnčíře na čelbě 546 00 vyrazil 47
metrů při průměrném postupu 2,47
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,11 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Darieusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího

Špičky z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 22 4005,
22 4005sp a 22 4052/2 vyrazil 87
metrů při průměrném postupu 3,78
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 19,91 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbách 4200 a 224 151 vyrazil 42 metrů při průměrném postupu
2,33 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 12,96 centimetru
na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 541.6 vyrazil
51 metrů při průměrném postupu 2,55
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,17 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločfka na čelbě 202 240/4P vyrazil
50 metrů při průměrném postupu 2,94

Janusze Zgudy na čelbě 463 364 vyrazil 64 metrů při průměrném postupu
2,56 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 13,47 centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 540 22 vyrazil 55
metrů při průměrném postupu 2,89
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 12,59 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 463 282 vyrazil 53
metrů při průměrném postupu 3,12
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,29 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Roberta
Daszkiewicze z úseku Polcarbo vedoucího Krzysztofa Andraszyka na čelbě
463 220/1 vyrazil 77 metrů při průměrném postupu 4,05 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 43,50
centimetru na raziče a směnu.

FOTO: OKD

• k olektiv hlavního předáka Bogdana

Dąbka z úseku Polcarbo vedoucího
Krzysztofa Sędkowskiego v porubu
11 3431 nakopal 45 050 tun při
měsíčním postupu 72,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
2,68 metru a rubáňový výkon 35,06
tun na horníka a směnu,

Tomáš Žwak (vlevo) s Tiborem Pavlíkem.

Zbývající pluhový komplex v revíru
prochází opravou pro další nasazení

FOTO: Radek Lukša

• k olektiv hlavního předáka Grzegorze

Předák v MD č. 23 Luboš Chlup (vlevo).
LAZY – Prakticky okamžitě po vyvezení

Nejčastěji uspěl Kania s Valenčíkem
DARKOV – Nejúspěšnějšími loňskými

nu. Sedm limitních výkonů v přípravách si připsaly osádky hlavních předáků Miroslava Kadlece, Václava

Michalčíka, Romana Jakubišina
a Petera Ilavského. Šest jich zvládl kolektiv René Poláka.

FOTO: Radek Lukša

kolektivy se stali v plnění limitních
výkonů rubáňoví s hlavním předákem
Bogdanem Kaniou (a jeho předchůdcem Lumírem Zapalačem) a čelboví s hlavním předákem Rastislavem
Valenčíkem.
Kolektiv, který vedl první tři měsíce Zapalač a zbytek roku Kania,
splnil limiťák sedmkrát. V prosinci měl nejvyšší těžbu. V lednu, dubnu a říjnu ale na parametry LV nedosáhl. V provoze rubání se o další příčky rozdělili horníci Miroslava
Pokorného,
Ladislava
Valíčka
a Grzegorze Dąbka se splněnými
čtyřmi limitními výkony.
Valenčíkovi kombajnoví raziči měli
vloni osm limiťáků. V dubnu a květnu
se k nim nehlásili, v listopadu a v prosinci jim nevyšly. Nejvyšší postup
(132 metrů) zaznamenali hned v led-

Bogdan Kania (zleva) a vedoucí úseku Karel Pochopeň.

historicky posledního vozíku z lazecké
šachty se rozeběhla likvidace dokopaného porubu 161 908 ve sloji Max
a dobývací technologie byla vyklízena
na povrch. Pluh RHH 800 dostali do opravy specialisté ve firmě Zeppelin v Ostravě
a ostatnímu zařízení se začali věnovat
opraváři jak přímo na Lazech, tak na ČSA.
Nasazení posledního provozovaného
pluhového komplexu v OKD se plánuje
v bloku 11 2833 na „Armádě“. „Už jsme
tam nechali dopravit všech devadesát
žlabů stěnového dopravníku PF 3/822,
které jsme měli na mechanické dílně
31. Polovina jich byla v ucházejícím
technickém stavu a zbytek potřeboval
především vyvařit,“ informoval vedoucí
lazeckých mechanických dílen Henryk
Kocur s tím, že zaměstnanci se pod
vedením předáka Michala Tekenöše
nyní starají o bočnice i nástavné plechy
pro žlaby stěnového dopravníku.
Devadesát sekcí DBT 600/1400 dostali opraváři v lazecké MD 27 s předákem Vlastimilem Kubalou. „Procházejí
střední opravou, kontroluje se jejich

funkčnost včetně zapojení elektrobloků. Plán, předpokládající průměrně
dvě opravené mechanizované výztuže
denně, se daří plnit,“ upřesnil Kocur.
Přímo na ČSA postupně zrenovovali v MD 23 pod vedením předáka
Luboše Chlupa vrchní i spodní pohon
stěnového dopravníku PF3/822
i sběrný podporubový dopravník PZF
08/P3. „Tyto technologie už nejsou
tak obvyklé, protože v revíru zůstal
jen jediný pluhový komplex. Chlapi je
měli na dílně po dlouhé době, takže si
museli oprášit své znalosti. Hlavně co
se týkalo PF 3/822, která je od běžně
užívaných PF 4 či PF 6 odlišná ve vedení
pluhového tělesa řetězem,“ popisoval
vedoucí MD na této lokalitě Richard
Filipczyk. Střední oprava strojů, na nichž
navzdory několika letům provozování
nebyly známky nadměrného opotřebení,
spočívala zejména ve výměnách ložisek
a těsnění.
Vybavování další pluhové stěny v OKD
zahájili na ČSA už koncem minulého
roku. Veškeré technologie jsou zde
převáženy po povrchu z Lazů.
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Zasypávání jámy Chlebovice
III/5: Kolové nakladače
jezdily nepřetržitě sedm dní

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
PROSINEC 2019
Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Kania(463302/)

Pochopeň

61556

2.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

3.

Turoň(401204/)

Miarka

4.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sędkowski

5.

Valíček(240510S/)

Puffer

6.

ALPEX_Kurek(40906/)

Pielka

21157

891

131.9

7.

Rzidký(402202/)

Sztula

13347

504

108.4

8.

Krčmář(340812J/)

Weiss

9801

413

155.6

8,331

2565

794.8

51497

1907

434.9

48413

2483

643.0

45050

1720

555.6

35550

1342

313.4

44,631

kombajn, výztuž

4,51

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

47,682

2,21

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1

43,815

4,83

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

43,661

2,77

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

38,830

3,76

KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD

21,677

1,60

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

10,977

0,58

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

1,77

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 15/31 POz-MD

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – kombajny

Stavba hráze, která oddělila lokalitu Chlebovice.
CHLEBOVICE – Od třetího lednového týdne

přistoupili na šachtě Útlum-Jih k zahájení fyzické likvidace původně výdušné
– po zastavení hlavních ventilátorů
pak vtažné – jámy III/5 na chlebovické
lokalitě. Zasypávali ji nezpevněným
materiálem naváženým třemi kolovými
lžícovými nakladači; celkem k tomu
využili na třicet tisíc kubíků hlušiny.
„Z důvodu kontinuálního zajištění
větrání jámy se zásyp prováděl nepřetržitě. Chlapi z naší důlní dopravy se kvůli
tomu také střídali u dopravníku TH 700
instalovaného na ohlubni se závodními
báňskými záchranáři,“ popisoval vedoucí Útlumu-Jih Ivan Šimek. Jámu o sedmiapůlmetrovém průměru likvidovali
od třetího patra, od hloubky necelých
800 metrů. Tuto činnost přerušovali
vždy jen jednou denně pro kontrolu výšky zásypu a proměření složení ovzduší
v jámě. Sehraná parta chlapů z důlní
dopravy, záchranky a úseku elektro s šikovnými strojníky tří kolových nakladačů zvládla jámu zasypat za rekordních
sedm dní, s průměrnou denní výškou
zásypu 105 metrů.
Chlebovické pole bylo od Staříče
odstřiženo a prakticky uzavřeno, v den

zahájení zásypu. Záchranáři zavřeli poklopy na průvětrnících o průměru 800
milimetrů na překopu 2032.
Ve vtažné chlebovické jámě – budoucí plynové – III/6 již úsek důlní dopravy
v předstihu vybudoval v úrovni prvního
patra betonovou výbuchuvzdornou
zátku a pustil se do betonování jámového stvolu. „Plnit se bude betonem
a cementopopílkovou směsí CPS,
přičemž použití zpěvněného zásypového
materiálu si vyžádá i několik měsíčních
technologických přestávek potřebných
pro tuhnutí hmot,“ informoval Šimek.
Na sviadnovské lokalitě, jak upřesnil,
zlikvidovali jámu I/1 pod kulatou těžní
věží a dokončili betonový ohlubňový
poval s komínkem pro odvětrávání
metanu. „Do sousední jámy I/2 jde opět
CPS, jejíž výška roste o dvacet metrů
týdně. Tady to dokončíme v srpnu,“ uvedl
Šimek. I sviadnovské pole je od zbytku
šachty výbuchovzdorně odděleno hrází.
Na poslední paskovské lokalitě
Staříč, probíhá výstavba opěrných hrází
a výkliz materiálu a strojů, který lze
ještě využít v činných dolech revíru – lokomotivy, čerpadla, ventilátory apod.,“
doplnil vedoucí Útlumu-Jih.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Špička(224005/, 224005/SP,
224052/2)

Wdówka

2.

Rojíček(224054/P)

Wdówka

měsíční
ražba (m)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

86,97

23,45

AM-50/132 K04

67,87

18,90

AM-50/132 K01

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

87,00

3,78

79,00

3,59

3.

ALPEX_Bierawski(340922/1)

Baraniak

78,00

3,55

89,35

18,66

AM-50/132 D06

4.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

77,00

4,05

98,88

43,50

AM-50/132 C03

5.

ALPEX_Pasik(463240/, 463260/1)

Bajaczyk, Ing.

76,00

3,04

69,50

16,00

AM-50/132 D01

6.

WPBK-BIS_Wróbel(236521/5)

Ludwicki

66,00

3,88

97,45

20,39

MR 340X-Ex SANDVIK D01

7.

ALPEX_Marcol(463364/)

Zguda, Mgr.

64,00

2,56

62,46

13,45

MR 340X-Ex SANDVIK K02

8.

Duda(400042/)

Poloček

59,00

3,69

83,71

19,47

AM-50 C01

9.

Polák(113432/P)

Wdówka

55,00

3,44

64,97

20,41

MR 340X-Ex SANDVIK K03

10.

Vereš(463282/)

Gajdica

53,00

3,12

81,99

14,28

MR 340X-Ex SANDVIK C03

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Fajman(54022/)

Gajdzica

55,00

2,89

76,13

12,59

DH-DT1 (BTRL 1) C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL C01

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

54,00

2,57

62,74

8,43

VVH-1U C02, NSU-1E C02

3.

Jakubišin(236541/6)

Kalafut, Ing.

51,00

2,55

57,63

14,62

VVH-1R P04, NSU-1E D03

4.

Slíž(292240/4P)

Poloček

50,00

2,94

60,29

14,69

VVH-1B D01, D 1131
HAUSHERR,NOELL C02

5.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř

47,00

2,35

57,34

14,11

VVH-1RA P05, NSU-1E C03
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

539296

2292

467.5

47,424

2,87

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

382708

1186

201.8

29,334

1,40

3.

Kania

Pochopeň

354888

1243

482.6

20,442

2,79

4.

Turoň

Miarka

345753

1275

387.5

23,645

2,17

5.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

277743

1072

359.5

26,499

1,97

6.

Krčmář

Kubanek

234787

1040

340.8

20,770

2,23

7.

Rzidký

Sztula

201171

927

175.7

18,535

0,97

8.

Valíček

Puffer

191607

849

215.4

23,079

1,69

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Směna, která v sobotu dokončila zásyp jámy III/5

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

173677

736

500.3

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

22,446

2,53

Přípravy – kombajny
Pořadí

Výklizené zařízení z uzavřené oblasti dolu.

Firma přečkala kybernetický útok
Pokračování ze strany 1
Nejprve začala pracovat tzv. oddělená síť. „Mimo jiné monitorovala výskyt
zaměstnanců v porubech a na dalších
vybraných pracovištích, dále ovládání
a kontrolu vybraných strojních zařízení
v podzemí, ale například i systémy pro
vypínání přívodu elektrické energie v případě nepřípustné koncentrace důlních
plynů či kontrolovanou evidenci výbušnin

pro trhací práce,“ vysvětloval. Prakticky
do uzávěrky měsíčníku pokračovaly
v OKD práce na odstraňování následků
útoku hackerů. Po reinstalaci nejdůležitějších stanic přišly na řadu jednotlivé
počítače a především obnova dat, které
v nich škodlivý kód zašifroval. V řádném
termínu se podařily zpracovat i mzdy
zaměstnanců za prosinec.
více na straně 7

kolektiv

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Valenčík

Kalafut, Ing.

1201,00

5,27

116,26

30,31

2.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

1148,00

3,69

88,00

22,89
28,15

3.

Špička

Wdówka

1138,00

5,20

127,38

4.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1036,00

3,78

91,83

24,51

5.

Rojíček

Wdówka

1012,00

4,48

104,09

23,43

6.

Polák

Wdówka

979,00

4,01

93,26

23,00

7.

Vereš

Čáp

829,00

3,86

89,68

20,98

8.

Kadlec

Kalafut, Ing.

828,00

4,22

107,48

30,73

9.

ALPEX_Bierawski

Baraniak

798,00

3,31

84,80

18,01

10.

Vráblík

Kalafut, Ing.

727,00

3,38

70,89

18,26

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
12,88

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

1.

Jakubišin

Čáp

604,00

2,32

55,71

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

600,00

1,89

46,88

8,77

3.

Slíž

Poloček

477,00

2,33

56,69

11,00

4.

Fajman

Gajdzica

448,00

2,29

56,89

11,11

5.

SDD_Vlček

Hrnčíř

446,00

1,95

47,31

10,86

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

Bezpečnost

23. ledna 2020 | www.okd.cz

Největší nepřátelé BOZP,
stereotyp, rutina, neznalost

Bezpečnostní kampaň pokračuje!
Motivace zaměstnanců
ke spolupráci při
vyhledáváni rizik
a zvyšování úrovně BOZP
cílí na důlní kolektivy
i povrchové provozy
a také jednotlivce

KARVINÁ – Bezpečnostní komise OKD

vybrala pro letošní rok za hlavní hesla celorevírní kampaně BOZP náměty od tří zaměstnanců, jejichž pracovní kariéra i zařazení nemohly být odlišnější.

DARKOV – Děláte bezpečně, máte okolo
sebe pořádek, plníte úkoly bez úrazů
a bezpečnostních excesů? Přicházíte
s náměty na zlepšení, upozorňujete
na skoronehody? Váš kolektiv si
zaslouží odměnu, pokud se dostane
mezi ty nejlepší! Její výše však už není
odstupňovaná podle pořadí, ale bude
u všech stejná. To je jedna ze změn
motivační bezpečnostní kampaně pro
rok 2020 zahájená v revíru OKD pod
mottem „Nikdy nedávej bezpečnosti
den volna!“. Představuje ji vedoucí
odboru řízení bezpečnosti firmy Pavel
Zajíček.
„Opět budeme pololetně přiznávat odměny nejlepším kolektivům.
V rubání to bude 1. až 3. místo,
u čelbových 1. až 10. místo a u vybavování a likvidací pak 1. a 2.
místo. Stejné odměny za pololetí
dostanou všichni ve své kategorii,
rubáňové kolektivy devadesát tisíc,
přípravářské sedmadvacet tisíc a ty
z vybavování a likvidací čtyřicet tisíc
korun,“ vysvětluje s tím, že ve hře jsou
opět poukázky Flexipass na uhrazení
kulturně-společenské či sportovně-společenské akce.
„Kolektiv ale automaticky ze soutěže v případě smrtelného či závažného pracovního úrazu automaticky
vypadává. Hodnotíme už od 1. ledna
2020 a výsledky stanovíme podle
hlavních kritérií: stavu pracoviště,
bezpečného provádění činností,
plnění preventivních opatření a vyhodnocení úrazovosti i negativních
jevů v oblasti BOZP členů kolektivu.
Na jejich základě bude závodními,
náměstky a hlavním inženýrem
schvalováno celkové pořadí kolektivů
v jednotlivých kategoriích,“ připomíná Zajíček. Jednou za půl roku si
vedení OKD, pozve zástupce kolektivů ke slavnostnímu vyhodnocení.
Pozváni nebudou jen důlní předáci

FOTO: Radek Lukša

Nikdy nedávej bezpečnosti
den volna!
To vymyslel člověk, pro něhož se oblast bezpečnosti práce se stala doslova denním chlebem. Autorem nejlepšího hesla se stal Jan Schneider, vedoucího Centrálního vzdělávacího
střediska (CVS) na lokalitě Darkov.
„Hlavní náplní je zde právě bezpečnost. V rámci školení všech zaměstnanců se snažíme vstřebávat
a poskytovat informace o dříve proběhlých nehodách, úrazech a mimořádných událostech tak, aby byli lidé
seznámeni s možnými riziky, poučili se na základě zkušeností ostatních a především, aby se do takových problémů sami nedostali,“ líčil
Schneider, který nastoupil do OKD
v roce 2012 na vzdělávací středisko
na Chlebovicích. Z něj přešel v roce
2014 na Darkov.
Když se jako vedoucí CVS dozvěděl
o další výzvě k vytváření bezpečnostních sloganů, hned ho začaly nějaká
motta napadat. Sepisoval je a odesílal k výběru. „Že se to mé stalo nejlepším, pro mne bylo samozřejmě
příjemným překvapením,“ nechal se
slyšet.
Dodržování zásad BOZP, jak podotkl, může znít spoustě kolegů jako klišé, někoho dokonce apely na bezpečnost mohou obtěžovat. „Na druhou
stranu se ale tyto pravidla týkají každého z nás a ovlivňují i lidi okolo, jde

Jan Schneider.
kem. Byl dělníkem v mechanické dílně i na nádvoří, působil ve známkovně a nakonec zakotvil ve skladech
MTZ. Od dělníka, přes vedoucího
skladu a nákupčího nakonec postoupil na post hlavního skladníka.
„Na povrchových pracovištích
sice hrozí určitě menší riziko, než
v dole, ale na bezpečnost se musí hledět všude! Velmi důležité jsou osobní ochranné pracovní pomůcky, které jsou právě od toho, aby se nosily.
Naopak, nejhorším nepřítelem BOZP
je stereotyp a rutina. Člověk, co dělá
svou práci opakovaně, začne být jako
automat, a to potom hrozí nějakým
úrazem,“ uvedl s tím, že pomoci může
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přemýšlení nad nebezpečnými situacemi a předcházení jim.
MTZ na lokalitě ČSA mělo ostatně i vloni autorku nejlepšího bezpečnostního motta v revíru. A to skladnici Šárku Matušů, která vymyslela heslo: „Bezpečnost = Tvé zdraví =
Náš cíl!“

Rodina a bezpečnost, vždy
na prvním místě!
Kromě této myšlenky poslal v prosincové výzvě vedoucí přípravářského úseku na ČSM Jiří Drábek další
čtyři motta. „Sice bylo vybráno jen
jedno, ale za nejdůležitější považuji, aby to heslo splnilo svůj účel. Tím
svým jsem chtěl zdůraznit, že každý
chlap, který sfárá do dolu, by se měl
vrátit domů ke své rodině vždy zdravý. Jedná se především o novociány
a lidi, kteří mají velmi málo zkušeností s důlní činností. Tudíž si chtějí nějakým způsobem ulehčit práci a následně se snaží obejít předpisy s určitým
možným rizikem a neuvědomují si, že
to vede k úrazu, po kterém se už domů
vrátit nemusejí,“ prohlásil.
Drábek strávil třicet roků na paskovské šachtě, z toho dvaadvacet ve funkci vedoucího úseku rubání. Když zamířil před dvěma lety
na šachtu stonavskou, přestoupil
k čelbovým. „Práce v důlním prostředí je v porovnání s jinými profesemi
velice specifická činnost. Je jenom
na nás, jak hlavně nováčkům v naší
profesi pomůžeme a vysvětlíme, co si
na dole nemohou dovolit, a naučíme
je to tak, aby se domu opravdu vrátili,“ uzavřel.

a vedoucí úseků, ale i zástupci povrchových provozů úpraven a servisních služeb.

Kdo bude mít nejméně
negativních bodů, vyhrává
• 10 bodů za porušení bezpečnosti práce a pracovního řádu zaměstnancem,
• 30 bodů za nedostatky při ověřování
znalostí BOZP u zaměstnance,
• 30 bodů za evidovaný pracovní úraz,
• 100 bodů za zjištění ovlivnění
zaměstnance alkoholem či jinou
návykovou látkou,
• 100 bodů za registrovaný pracovní
úraz,
• 200 bodů za zastavení pracoviště
a nehlášení centrálnímu řídícímu
středisku.
(body se budou přidělovat za každý
zjištěný případ)
Vedení společnosti OKD nezapomíná
ani na ostatní důlní kolektivy, provozy a úseky (tedy mimo rubání, čelby
a vybavování a likvidace) z ČSM-Severu,
ČSM-Jihu. Darkova, ČSA a Lazů, přičemž
i zde se bude přihlížet na úrazovost,
počty chlapů na šichtách, jejich vyhodnocení pracovní kázně, aktivní přístup
k řešení problematiky BOZP na lokalitě
a rovněž zápisům z kontrolních fárání.
Maximální částka na kolektiv je jednadvacet tisíc korun.
„Oceňování povrchových se bude
provádět v rámci programu Bezpečný
kolektiv povrchu a týká se Provozu
servisních služeb a Pily Salma,
Provozu úpraven a OŘKJ,“ říká Zajíček.
Podmínky jsou opět podobné a vítězové
získají Flexipassy až za šedesát tisíc
korun.
Všem zaměstnancům ve stavu OKD
je pak určena motivace k bezpečné
práci jednotlivců. „Na její udělení bude
mít základní vliv aktivní přístup k BOZP
vyjádřený odhalením a také odstraněním nebezpečného stavu nad rámec
pracovních povinností, dále záchrana
života či účast v programu sdílení
skoronehod nebo podávání návrhů
ke zlepšení bezpečnosti,“ uvádí Zajíček.
Zaměstnanci šachet ČSM Sever i Jih,
ČSA, Lazy a Darkov mohou kvartálně
obdržet až pět tisíc korun, kolegové
z Útlumu-Jih, Provozu servisních služeb
a Pily Salma, Provozu úpraven a OŘKJ
dva tisíce.

Bezpečně i doma!
Tak se jmenuje mimořádná kampaň BOZP vyhlášená vedením OKD
a zaměřená na změnu myšlení
zaměstnanců ohledně ochrany jejich
zdraví a životů i mimo pracoviště.
Za kvartál se bude v revíru rozdělovat 150 poukázek v hodnotě 500
korun na nákup ve specializovaných
prodejnách zaměřených na osobní

ochranné pracovní pomůcky (OOPP),
kde držitelům ještě dají slevu ve výši
deseti procent na veškeré katalogové
zboží! Stačí nemít registrovaný úraz
ani záznam v bezpečnostní kartě
za negativní jev a odpracovat více než
šedesát procent směn ve čtvrtletí,
takové jsou podmínky pro zařazení
do slosování.

Zdeněk Koch
nejen o pracovní záležitosti, ale také
o běžný, každodenní život – od cesty
z práce domů až po sportování ve volnu. Některé postupy jsou pro nás rutinní, děláme je automaticky, mozek
se přepne do funkce autopilota, což je
sice pohodlné, ale velmi nebezpečné,
když se dostanete do riskantních situací. Proto je důležité být ve střehu,
předvídat a nedat dodržování bezpečnosti volno,“ doplnil Schneider.

Vyhodnotili poslední čtvrtletí
DARKOV – V rámci motivace zaměstnan-

ců a pokračující bezpečnostní kampaně
vybíral provoz úpraven opět nejlepší
pracoviště a pracovníky za období
loňského října až prosince. „Jedničky
v našich pracovištích v posledním
kvartále roku 2019 byly kolektivy

To bylo jedno ze tří hesel operátora provozu skladového hospodářství
na šachtě ČSA Zdeňka Kocha, které
bezpečnostní komise OKD zařadila
k nejpřínosnějším. Využívat by se letos měly i jeho slogany „Zdravý a spokojený zaměstnanec = úspěšná firma!“ a „Úspěch firmy závisí na zdravém zaměstnanci!“
„Vymyslel jsem jich tentokrát celkem osm. Měl jsem s tím úspěch
už předloni, zatímco vloni jsem výzvu prošvihl,“ popisoval Koch pracující v OKD jednačtyřicátým ro-

FOTO: Radek Lukša

Pracuj bezpečně – zdraví je
to nejcennější, co máš!

Jiří Drábek

Expedity byly nejlepšími v posledním
čtvrtletí 2019

expeditů z lokalit Darkova a ČSM.
První vede hlavní předák Kamil Moj,
druhý hlavní předák Petr Jamnicz,“
uvedl vedoucí výroby a technolog úpravářů Jiří Waclawik.
Nejlepší zaměstnanci:
• Stanislava Kornaszová z provozu
úpravny Darkov,
• Marek Pietrasz z centrální strojní
údržby úpravny Darkov,
• Tomáš Vejrych z elektroúdržby úpravny Darkov,
• Petr Wapiennik z provozu úpravny
Lazy,
• Petr Chamrád z centrální strojní
údržby úpravny Lazy,
• Patrik Cieślar z elektroúdržby úpravny
Lazy,
• Roman Šima z provozu úpravny ČSM,
• Tomáš Veselský z centrální strojní
údržby úpravny ČSM,
• Radek Veselý z elektroúdržby úpravny
ČSM.
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Pietní akt za oběti z 29. sloje na ČSM-Sever
lo v pátek 20. prosince odpoledne do havířské obce Stonava, aby se
na zdejším dětském hřišti poklonilo
památce dvanácti polských a jednoho českého horníka, kteří přišli přesně na den před rokem o život při mimořádné události na severní lokalitě
Dolu ČSM.
„Vytvořili jsme zde pietní místo
věnované našim kolegům a kamarádům, kteří zahynuli při výbuchu metanu v oblasti 29. sloje,“ oznámil výkonný ředitel OKD Michal Heřman
před žulovým památníkem ve tvaru

slzy tvořící základ monumentu na památku nejtragičtějšího novodobého
důlního neštěstí.
„Vím, že jste na šachtě jako rodina,
je úplně jedno, jestli je to Čech, Polák
nebo Slovák. A proto konečný verdikt třinácti obětí byl pro nás všechny jak v Česku, tak v Polsku zdrcující. Tento moment znovu připomenul,
jak je hornické povolání náročné a bohužel i nebezpečné,“ prohlásil premiér Andrej Babiš.
Kromě českého předsedy vlády
dorazil také Antoni Wrega, zástupce polské velvyslankyně, a přeče-

tl dopis premiéra Polska Mateusze
Morawieckiego. „Katastrofa na šachtě ve Stonavě ukázala, že Češi a Poláci
umí spolupracovat v extrémních situacích, kdy je nezbytná nejvyšší obětavost a odvaha,“ stálo v něm.
Uctít oběti z 29. sloje byli pozůstalí, spolupracovníci i kamarádi, vedení těžební společnosti i báňské správy, čeští i polští důlní záchranáři, zástupci místní i krajské samosprávy,
duchovní více vyznání. Monument
ve tvaru slzy pak slavnostně posvětil
pomocný biskup ostravsko-opavský
Mons. Martin David.

FOTO: HBZS Ostrava

STONAVA – Několik stovek lidí se sje-

Cvičení báňských záchranářů.

FOTO: Radek Lukša

HBZS bilancovala rok 2019

Zleva: Michal Heřman, premiér Andrej Babiš, ministr MPO Karel Havlíček, polští Ratownicy Górniczy, hejtman MS kraje Ivo Vondrák
a vládní zmocněnec Jiří Cieńciała.

OSTRAVA – Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) Ostrava zaregistrovala
v loňském roce 238 důlních a lékařských výjezdů v revíru společnosti OKD.
Žádný naštěstí k pracovnímu úrazu či
mimořádné události s fatálními následky. Přesto ale byla její činnost ovlivněna
stále ještě situací po předloňském
výbuchu metanu ve 29. sloji na Dole
ČSM-Sever.
Záchranáři z Radvanic totiž zpřístupňovali postiženou oblast čelby
290 220/1 a porubu 292 200, dělali
v ní asanační práce a vyprošťovali oběti.
„V období od 10. dubna do 15. května
jsme tam měli nasazenou i naši důlní
plynovou laboratoř,“ sdělil výjezdový
technik HBZS Svatomír Tošenovský.
Odstraňování následků výbuchu
metanu z 20. prosince 2018 znamenalo
značný objem směn při asanacích.

Zápary, úrazy, požáry
i zapálení metanu

Květiny položili i pozůstalí.

Svěcení žulového monumentu Mons. Martinem Davidem.

Zástupci vedení společnosti OKD.

Uctění památky obětí z 29. sloje.

Předseda ČBÚ Martin Štemberka.

Květinový dar za společnost PRISKO položil Marian Klásek.

V průběhu loňského roku bylo v OKD
vyhlášeno 238 poplachů, při nichž
záchranáři HBZS odpracovali celkem
3 226 hodin. Mezi mimořádné události
patřil zápar z 15. února na ČSM-Jih
v dokopaném porubu 402 200, jenž
pak byl uzavřen výbuchuvzdornými
hrázemi a inertizován dusíkem. Dále
likvidovali požár z 31. března na téže
šachtě vyvolaný samovznícením
v prorážce 402 363/1 ražené ve spodní
lávce spojené 39. a 40. sloje, který
se podařilo uhasit přímým zásahem.
Do třetice zasahovala HBZS na jižní
lokalitě stonavské šachty 28. května
u důlního požáru opět po samovznícení
uhlí v prorážce 402 363/1.
Lékařský výjezd také pomáhal 5.
července na ČSA elektrikáři, který při
roční prohlídce povrchové rozvodny
6 kW v investičním skladu utrpěl úraz
elektrickým proudem. V nemocnici
skončili 3. srpna dva dělníci z úpravny
na Darkově po zasypání materiálem ze
zásobníku, stalo se to při čištění vany vibračního podavače, u kterého se utrhla
konstrukce tyčového uzávěru.
K ověření stavu po geomechanickém
jevu vyjela HBZS 10. srpna na ČSA,
kde bylo postiženo předpolí porubu
11 3431. Dne 25. srpna museli báňští
záchranáři vytáhnout mobilním havarijním vratem zaměstnance na ČSM-Jih,
kdy došlo k zastavení těžního stroje TZ
5 vyvolaného v důsledku úderu blesku
do těžní věže.

Prezentace HBZS pro veřejnost.

Kvůli zapálení metanu povolali
HBZS 27. září na ČSA do oblasti
porubu 11 3431, její výjezd zlikvidoval
exogenní požár přímým zásahem,
obešlo se to bez zranění. Další požár,
tentokrát 30. října ve vtažné jámě pod
úrovní 7. patra na ČSM-Jih, se podařilo
zaměstnancům uhasit ještě před
příjezdem HBZS.

Meziročně ubylo chlapů
s horší kondicí
„Ke konci roku 2019 jsme měli ve stavu
146 kmenových zaměstnanců. Systém
služeb byl v týdenním cyklu od pátku
od sedmi hodin ráno do dalšího pátku
do sedmi hodin ráno držen šestadvaceti
záchranáři ve stálé pohotovosti. Kromě
toho jsme měli kvůli zajištění trvalé
akceschopnosti v domácí pohotovosti
vždy nejméně osm chlapů,“ popisoval
Tošenovský.
Nováčků bylo pro doly OKD
na HBZS vloni vyškoleno osmatřicet, plus tři zdravotničtí záchranáři
a lékaři. Profesionální i dobrovolní
záchranáři – bylo jich celkem 631
– se také minulý rok zúčastnili ověřování fyzické připravenosti v Hornické
nemocnici v Karviné. „Pozitivní skutečností byl meziroční pokles spiroergometrických vyšetření, při nichž byli
chlapi vyřazováni pro nedostatečnou
kondici. Vloni jich bylo šedesát oproti
šestaosmdesáti předloni,“ podotkl
Tošenovský.
Co se technického vybavení týče,
HBZS vloni pořídila nově čtyři suché
potápěčské obleky, stejný počet
celoobličejových masek Interpiro
Divator MK2, systém pro spojení
potápěčů s povrchovou základnou DCI
OTS MK2 (se sluchátky a mikrofonem
do masek) a termokameru Testo 882.
„Pro rádiový kontakt jsme v roce 2019
používali pouze přenosné radiostanice
a v pohotovosti byl připraven a zkoušen
bezdrátový záchranářský telefon,“
upřesnil Tošenovský.
HBZS svou techniku a výstroj prezentovala jak na Hornických slavnostech
OKD v Karviné, tak na Festivalu bezpečnosti na VŠB-TU v Ostravě i Dnech NATO
v Mošnově. V rámci IZS (Integrovaného
záchranného systému) ostravští
báňští záchranáři absolvovali cvičení
Orkán 2019 s hasiči z Olomouckého
kraje a trénovali záchranu osob
z těžní věže Dolu Gabriela s hasiči
z Moravskoslezského kraje.

Z OKD

23. ledna 2020 | www.okd.cz
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Vedoucí IT oddělení: Kybernetický útok může jít i skrz falešné faktury
zašifroval škodlivý kód ani ne deset
dnů po útoku hackerů na nemocnici ve středočeském Benešově. Martin
Straka, vedoucí IT oddělení těžební
společnosti, v rozhovoru vyslovil mínění, že odstraňování škod bude obtížnější, jelikož firemní infrastruktura je složitější, než u zdravotnického
zařízení.
Dá se už komentovat, co se
přesně stalo?
S ohledem na vyšetřování případu
kriminalisty Policie ČR a počítačovými experty NÚKIB se musíme omezit jen na některá fakta. První vlna
takzvaného phishingu – tedy rybaření, kdy hacker zkouší, kdo se nechá chytit a napadnout – přišla v pátek 20. prosince. V noci z neděle 22.
na pondělí 23. následoval hlavní nápor, kybernetický útok. Virus zašifroval veškerá data napadených počítačů, čímž znemožnil jejich činnost.
OKD, ve spolupráci s hlavním ICT
dodavatelem DXC/ATOS, samozřejmě v rámci bezpečnosti implementovala řadu opatření, která v konečném
důsledku pomohly následky zmírnit,
přesto ale byly zejména pro serverovou, aplikační a technologickou infrastrukturu fatální. Ztrátu dat v počítačích, které neměly offline zálohu,
můžeme považovat za nevratnou.
Je náhoda, že hackeři útočili
o víkendu?
Zkušenosti ze světa nám napovídají,
že nikoliv! Naopak, hrají o čas a využívají volné dny a období, kdy jsou
delší plánovaná volna. Načasovávají
útoky tak, aby uživatelé a následně
počítačoví specialisté nebyli na pracovištích a reagovali až s určitým
zpožděním.

Podařilo se zjistit, co síť OKD
napadlo?
Ano, jednalo se o botnet Emotet,
v kombinaci s malwarem TrickBot
a ransomwarem Ryuk. První ze tří
škodlivých kódů se pomocí spuštěného makra dostává do počítače, druhý krade uživatelská oprávnění a poslední – ten nejhorší – je vyděračský
software zašifrovávající data. Podle
zjištění NÚKIB se navíc jednalo o novou mutaci, které antiviry neznaly. IT
technici se proto ihned spojili i s antivirovými laboratořemi a odeslali spoustu gigabytů vzorků z napa-

Jak probíhalo odstraňování
následků?
Neprodleně jsme začali obnovovat
nezbytně nutné bezpečnostně-provozní systémy, aby se v pátek 27. prosince obnovila těžba. Což se podařilo. V pondělí 30. jsme měli kontrolu obvodní báňské správy prověřující
opatření v souvislosti s kyberútokem.
V té jsme obstáli. Postupně se začalo s obnovou datových center s důrazem na legislativní povinnosti OKD
a zpracováváním mezd zaměstnanců za prosinec. Do pondělí 13. ledna
jsme díky nasazení lidí z kmenového

frastruktura je několikrát složitější, než
ta ve zdravotnickém zařízení. Zdůraznit
zde musím, že precizně fungovalo zejména zálohování – veškerá serverová
a sdílená data jsou obnovena. Na odstranění následků hackerského útoku
bylo na lokalitě Darkov zřízeno i krizové
pracoviště s předsunutým service deskem a službou vzdálené podpory.
Doporučíte něco uživatelům
počítačů?
Především se dobře vyškolit ohledně
politiky phishingu – podvodné techniky na internetu pro získávání citlivých údajů. Část podvodných emailů
totiž může projít přes antivirové a antispamové nástroje, které jsou vždy
o krok pozadu za utočníky. Tyto emaily se pak tváří jako například nezaplacená faktura, s jejím odkazem do internetu, nebo přímo dokumentem
s příponou .pdf, .xls, .doc.

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Data v počítačové síti OKD

Martin Straka, vedoucí IT oddělení v OKD.
dených stanic, aby se na tuto hrozbu
dalo reagovat. Ve středu 25. prosince jsme měli první nástroj na detekci, následovaly další a v tuto chvíli máme obranu na původní škodlivý
kód. Objevují se ovšem další verze,
proto bylo nutno přistoupit k restrikcím např. v podobě velmi omezeného rozsahu internetových stránek,
plošného zákazu maker v MS Excel
a Word. Zároveň je plánována implementace dalších bezpečnostních
systémů.

IT oddělení i dodavatelů z firem DXC,
Atos, ProSystem, Cutter a ZAM
Servis obnovili na 160 serverů a zprovoznili 1400 počítačů.
Pomohlo v tomto případě
zálohování?
V případě OKD se přistoupilo ke kompletní obnově dat jak ze záloh, tak
i takzvanými čistými instalacemi, stejně jako v případě benešovské nemocnice. Nicméně konečná obnova bude zřejmě náročnější, protože naše firemní in-

Je nutno bezpodmínečně
dodržovat následující pravidlo:
Neotevírat přílohy podezřelých
e-mailů a neklikat na žádné odkazy
v nich.
O podezřelý email se může jednat
zejména v následujících případech:
 Neznáte odesílatele. V případě pochyb o důvěryhodnosti odesílatele
je nutno zkontrolovat, zda emailová
adresa odesílatele uvedená v záhlaví emailu odpovídá kontaktům, které organizace uvádí na svých stránkách. Pokud je to možné, ověřte totožnost odesílatele jiným způsobem (např. telefonicky).
 Pokud je doména (část adresy za @
, v našem případě okd.cz) v emailové adrese odesilatele jiná, než kterou
skutečně legitimní instituce používá,
jedná se pravděpodobně o podvržený email.

 Email může zdánlivě přijít od důvěryhodné osoby či instituce. Důležité je
zkontrolovat, zda doména v emailové adrese nebo v odkazu v textu emailu není zkreslena (např. serviis24.cz
místo servis24.cz nebo rnoneybank.
cz místo moneybank.cz apod.).
 Email obsahuje pravopisné nebo
slohové chyby, zpravidla vzniklé strojovým překladem z cizího
jazyka.
 Podvodné emaily se pokoušejí přimět adresáta k okamžitému otevření přílohy nebo kliknutí na odkaz.
Typicky je příloha prezentována
jako důležitá (obchodní dokumenty, soudní rozhodnutí, faktura…)
nebo zajímavá (exkluzivní fotografie…) a email se snaží vyvolat v uživateli stres či napětí, které vede
k okamžitému otevření přílohy
nebo kliknutí na odkaz bez uvážení.
 Obsah emailu sice vypadá smysluplně, avšak odesílatel (osoba nebo
instituce) by za běžných okolnosti
uvedený email neodesílala.
 O podezřelý email se může jednat,
když odesílatel žádá o informace,
ke kterým sám má přístup nebo měl
by je znát.
 Email obsahuje odkazy na neznámé nebo podezřelé stránky.
Kontrolu odkazu, na který text
emailu vyzývá kliknout, lze provést jednoduše: postačí nad odkaz (nebo tlačítko) najet myší
(bez kliknutí) a v samostatném okně
ve spodní části displeje se zobrazí
URL adresa, kam daný odkaz vede.

Příjem podezřelého emailu je nutno okamžitě nahlásit
na Service Desk OKD,
tel.: 2992.

Varování před kyber-virovou hrozbou
PRAHA – Český vládní tým počítačové bezpečnosti
CERT zaznemenává zvýšenou aktivitu botnetu
Emotet často s malwarem TrickBot a ran somwarem Ryuk. Tedy kombinaci krypto-virů, která napadla počítačovou síť OKD. Podle expertů NÚKIB
se jedná o aktuální kampaň, cílící na organizace
v naší republice napříč odvětvími. Doporučuje se
tedy zvýšená opatrnost!

Emotet
Vstupním bodem do sítí je malware Emotet, který
se do počítače oběti nejčastěji dostane otevřením přílohy phishingového e-mailu a následným
spuštěním makra. Emotet je schopen navázat
na předchozí e-mailové konverzace oběti a tak

zvýšit zdání legitimnosti emailu a pravděpodobnost, že oběť nakaženou přílohu otevře. I takový
phishingový e-mail je ovšem možné identifikovat.
Zatímco se zobrazené jméno adresáta ukáže jako
jméno osoby, se kterou oběť již dříve navázala
komunikaci, e-mailová adresa odesílatele bývá
odlišná a může sloužit jako vodítko k rozpoznání
phishingu. Pokud máte pochybnosti, telefonicky
ověřte, že zpráva skutečně přišla od reálného
odesílatele. Dále také při otevírání souborů nepovolujte makra.
TrickBot
Pokud dojde k otevření nakažené přílohy, Emotet
do počítače oběti stáhne další malware TrickBot.

Tedy pokročilý bankovní trojan, který sbírá citlivá
data jako například registrové klíče, přihlašovací
jména a hesla, data z internetových prohlížečů
nebo e-mailů. V lokální síti se rozšíří pomocí
získaných přihlašovacích údajů, využitím zranitelností (EternalBlue) neaktualizovaných systémů
nebo prolomením slabých hesel. TrickBot také
vypíná službu Windows Defender, aby snížil šanci
na odhalení.
Ryuk
Poté, co TrickBot získá ze sítě oběti maximum
informací, útok může pokračovat nainstalováním
ransomwaru Ryuk. Ransomware zašifruje data
organizace, paralyzuje její celou síť a následně

po oběti požaduje výkupné. Výkupné NÚKIB
obecně nedoporučuje platit. I po zaplacení si
nikdo nemůže být jistý, že útočník data skutečně
dešifruje. Největší zárukou pro obnovení dat jsou
off-line zálohy.
NÚKIB proto doporučuje zejména: Mít logicky
segmentovanou síť, aktuální antivirový software,
pravidelně aplikovat bezpečnostní aktualizace,
kontrolovat stav a konzistenci záloh, omezit
otevřené služby v síti (zejména Remote Desktop
Protocol), používat politiku silných hesel (ideálně
v kombinaci s druhým faktorem) a dodržovat
pravidlo minimálního nutného přístupu (z pohledu
práv uživatelů či sdílení adresářů).

PILA SALMA
AKCE ODKORY(PALIVO)

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ - PALUBKY

Původní cena: 1m3= 437 Kč vč. DPH, balík 3m3= 1311 Kč

Smrk, modřín, borovice
18 mm x100 mm/3000 mm nebo 4000 mm
oboustranně hoblované – Od 115 Kč/m2 bez DPH

Akce: 1m = 288 Kč vč. DPH, balík 3m = 864 Kč
Do vyprodání zásob!!!
3

Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

3

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954
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Srdcař roku 2019 žije kung-fu

ŽÁDOSTÍ O MINIGRANTY
Z NADACE OKD PŘIBYLO

Přehlídku pořádanou
pod taktovkou jeho
klubu letos zpestří
stará evropská škola
bojového umění - rytíři

KARVINÁ – Aktivních zaměstnanců revíru,
kteří dělají ve volném čase nezištně
něco pro své okolí, neubylo. Naopak,
v aktuální výzvě Nadace OKD přijala
celkem jednasedmdesát žádostí o minigrant, což bylo o osm více než vloni.
Mimoto se ozvalo jednadvacet nových
Srdcařů.
„Všechno svědčí o neklesající oblibě
programu Srdcovka. V tom se patroni
často zaměřují na děti a mládež a také
na projekty spojené s lidmi, jež jsou
handicapovaní a potřebují pomocnou
ruku. Letos přibyla i spousta sportovních kroužků, klubů a oddílů,“ informovala marketingová koordinátorka
těžařské nadace Silvie Balčíková.
Ocenila snahu zejména Srdcařůnováčků aktivně s nadačním týmem

KARVINÁ – Povrchový elektroúdržbář

Tradiční pojetí kung-fu je mu nejbližší.

Pro region: Někteří to nestihli!

FOTO: Radek Lukša

těžních strojů na Dole ČSA Jaroslav
Szweda se stal loňským Srdcařem
roku. Nadace OKD ho vyhlásila
za jeho působení v Survival & KungFu Clubu Karviná, kde trénují děti
i dospělí a pod jehož hlavičkou se
konají oblíbené přehlídky bojových
umění Dragon Cup.
„Karate jsem začal cvičit v osmdesátých letech minulého století, určitou roli sehrály – jako u spousty dalších – akční filmy vysílané tehdy v polské televizi, v nichž vystupoval Bruce
Lee. Začal jsem cvičit v oddíle karate
spadající pod Baník Judo Karviná, ale
po vojně jsem zjistil, že nechci jít čistě sportovním směrem a přeorientoval se na komplexnější tradiční pojetí
kung-fu včetně jeho duchovní stránky,“ popisoval Szweda, který nastoupil do OKD před třiatřiceti lety po absolvování maturitního oboru mechanik sdělovacích a zabezpečovacích
systémů.
S kolegou z práce – důlním údržbářem jámy na ČSA Michalem
Kormancem – posléze stáli u zrodu Survival & Kung Fu Clubu.

konzultovat své žádosti a ochotu dát
si poradit. „ Konkurence je v tomto
našem programu velká a paradoxně
začínají dělat největší chyby stálí
žadatelé. Nejčastěji zapomínají vložit
jedinou povinnou přílohu, tedy Čestné
prohlášení,“ popisovala Balčíková s tím,
že se systémem Grantys neměl nikdo
z patronů neziskových organizací větší
problémy.
„Kuriozitou bylo opět poslání poslední žádosti. Evidovali jsme ji ve 23:57:41,
přičemž termín byl do 23:59 hodin,“
doplnila. Srdcovkové výsledky zveřejní
Nadace OKD v pondělí 2. března na své
internetové stránce www.nadaceokd.
cz. Aktuální informace se objevují
pravidelně i na jejím facebookovém či
instragramovém profilu.

Srdcařem roku 2019 je Jaroslav Szweda.
„Připravoval jsem tehdy studenty
karvinské školy ochrany osob a majetku jako instruktor speciální tělesné výchovy, což byl i jeden z jejich maturitních předmětů. A někteří posluchači chtěli cvičit ještě navíc, takže
vznikl nejprve kroužek a potom náš
klub,“ pokračoval. Mezi první členy
patřili synové Szwedy (mladší u kung-fu zůstal a sám nyní vede tréninky)
i Kormance (oba nadále trénují, jeden
je profesionální voják a druhý chce
být hasičem).
Dnešní podoba klubu působícího
na SPŠ Karviná v Hranicích se vykrystalizovala do týmu dětí a mládeže, výkonnějšího jádra dospělých zaměřeného na tradiční kung-fu a lidi
hledající v tomto bojovém umění zejména jeho duchovní rozměr (meditace, strečink, práce s energií). „Od vy-

tvoření minigrantového programu
Nadace OKD nám zajišťuji podporu díky Srdcovky. A také grantového
výzvy Pro region,“ podotkl Szweda,
jenž se stal i projektovým manažerem
Survival & Kung Fu Clubu Kaviná.
Ten se do povědomí veřejnosti dostal především akcemi Dragon
Cup, přehlídkami různých bojových umění a stylů. Ze sedmi dosavadních ročníků se jeden dokonce
uskutečnil ve větším pojetí v Trojhalí
na Karolině v Ostravě jako festival. Ostatní byly na zimním stadionu STaRS v Karviné. „Kde chystáme
i letošní ročník, který bude 30. května, a jako zpestření se představí stará
evropská škola bojového umění, totiž
rytíři. Podal jsem samozřejmě v aktuální výzvě Nadace OKD žádost o další
podporu,“ doplnil Srdcař roku 2019.

Nadace OKD uzavřela kromě
Srdcovky i výzvu v programu Pro region pro rok 2020. I v tom zaznamenala
vyšší počet žádostí. Sešlo se jich
celkem 137, což bylo o devět více,
než minulý rok.
„Bohužel bylo spoustu těch, co
prošvihli termín uzávěrky a řádně
se už přihlásit nestihli. A opět
nám u některých projektů chybělo
Čestné prohlášení. Tato chyba
padala na vrub znovu zejména
stálým žadatelům,“ komentovala

Ladislava Poláková z nadačního
týmu.
Ten zveřejní výsledky regionálního
programu také v pondělí 2. března.
„Evidujeme mnoho nových subjektů,
ale i vysoké finanční nároky. Stejně
jako u Srdcařů bude výběr podpořených projektů velmi obtížný, a to
vzhledem k omezeným finančním prostředkům programu,“ líčila Poláková.
Žádosti se zaměřovaly často na dětské či seniorské tábory, pobyty i výlety
pro handicapované, kulturu a sport.

Pohádkové prázdniny s NOKD
KARVINÁ – Městský dům kultury Karviná
uvede v úterý 18. prosince v rámci
Pohádkových prázdnin představení pro
děti s názvem Jak rytíř s rýmou zatočil.
Proběhne v projektu Kultura spojuje,
který podporuje Nadace OKD.
„Z hlediska medicínského se rýma
jeví jako banální věc, ale ve skutečnosti
neexistuje nic otravnějšího. Neustále
máte ucpaný nos a musíte dýchat jedině

pusou. Naštěstí víme, jak se útočí
na bacily od rýmy, a taky vám to pěkně
po jednotlivých krocích předvedeme.
V deseti pohotovostních radách Rytíře
z Nosu se dozvíte, jak rýmu porazit,“
prozrazují k pohádce herci z Divadla
Koráb, kteří v ní vystoupí.
Představení začne v 10 hodin
v malém sále MěDK. Vhodné je pro děti
od čtyř let.

Fotbalisté ladí formu v Turecku

KARVINÁ – S úmyslem připravit se co
nejvíce na pokus o záchranu v jarní
část ligy odletěli fotbalisté MFK Karviná
ve středu 22. ledna do Turecka. Na desetidenním soustředění je čekají kromě
tréninkových jednotek tři přípravné
zápasy se zahraničními týmy.
„Máme za sebou i domácí přípravu,
která spočívala i v tradičním zimním
turnaji Tipsport liga, na který jsme vrátili
opět po sedmi letech. Se slovenským
Pohroním i Trenčínem jsme remizovali

bez branek, s ostravským Baníkem
pak 1:1 a vítězství jsme si připsali
s Prostějovem 3:2,“ uvádí Adam
Januszek za klub, jehož generálním
partnerem je společnost OKD.
Karvinští fotbalisté se doma v rámci
nejvyšší české soutěže letos poprvé
představí v sobotu 15. února ve 14:30
na stadionu v Ráji, nastoupí proti
Zlínu. A to s novým gólmanem Petrem
Bolkem a možná i brazilskými posilami
Eduardem a Jeanem Mangabeirou.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
„Smutná je vzpomínka na den narození, vzpomínka na toho, kdo už
s námi není...“
Dne, 4. 2. 2020 vzpomeneme nedožité 64. narozeniny mého drahého
manžela,
pana Josefa Rochla ze Šenova, dlouholetého zaměstnance Dolu Dukla,
který nás náhle opustil před 10 lety. Nikdy nezapomene manželka Alena, děti a celá
rodina.
Děkuji všem, kteří si vzpomenou.

1/01-VIII/20

Je to již 10 let, co náhle dne 12. 1. 2010 odešel dlouholetý záchranář
Dolu Doubrava pan Josef Kasper.
Nikdy na Tebe nezapomeneme, Tvoje rodina, kamarádi.

„Osud nám nevrátí, co kdysi vzal, vrací jen vzpomínky, bolest a žal.“
Dne 17. 1. 2020 vzpomeneme 9. smutné výročí, kdy nás ve věku 57
let opustil pan Josef Kocur. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinou.
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