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HBZS
na veřejnosti
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S dětmi ve
cvičné štole
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Výlety pro celou rodinu v rámci
bezpečnostní osvěty.

Na veletrhu bezpečnosti ukázala
i novinky ve výbavě.

Na seminář do Jeseníků přijel
i Masaru Miura Hanshi

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Základem bezpečnosti je pořádek na pracovišti!“

Odměny za duben:
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Další „pozitivní zápis“
do historie bezpečnosti
OKD – Darkov neměl
padesát dní od počátku
vyhlášení kampaně do jejího
vyhodnocení jediný úraz!

KARVINÁ – Vedení společnosti OKD
vyhodnotilo výsledky mimořádné dubnové
bezpečnostní kampaně, kterou těžařská
ﬁrma vyhlásila kvůli rostoucímu počtu
registrovaných pracovních úrazů a také jednomu smrtelnému z nedávné doby. Kromě
odměnění třiadvaceti nejlepších kolektivů
byla vylosována jména 150 zaměstnanců,
kteří za bezúrazovou práci ve čtvrtém
měsíci získali volné čtyřdenní vstupenky
na festival Colours of Ostrava. Ten se letos
uskuteční ve dnech 17. – 22. července.
„Při vyhlašování mimořádné bezpečnostní kampaně jsme se inspirovali
obdobnými akcemi pro motoristy probíhajícími na našich silnicích. Hlavně jsme
se zaměřili na nejčastější zdroje úrazů.
Úrazovost se nám skutečně v dubnu podařila snížit, a to až na historicky nízkou úroveň. Nicméně nebylo to pouze samotnou
kampaní jako takovou,“ prohlásil provozní
ředitel OKD Pavel Hadrava.
Pokračování na straně 6
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Pracovat o prázdninách se vyplatí, vedení
OKD připravilo další ﬁnanční motivaci!

Peníze kolektivům
a vstupenky na festival
jednotlivcům

Pavel Hadrava.

Karatistický
víkend

KARVINÁ – 50 nebo 100 korun navíc
za každou odpracovanou směnu během prázdnin. S tímto motivačním
programem k posílení směnnosti,
bezpečnosti a výroby přichází vedení
těžařské ﬁrmy za svými zaměstnanci.
Přilepšit si mohou o několik tisícovek.
S ohledem na aktuální skladbu provozovaných porubů, plánované nasazení jednotlivých technologií a cíl splnit stanovené výrobní a hospodářské
úkoly pro letošní rok společnost musí
zajistit průběžné plnění zvýšených výrobních cílů v jednotlivých měsících.
„V současné době vstupujeme do období letních dovolených, které je každoročně spojeno s absencí okolo 30%
a tudíž vyšším rizikem výpadků v produkci, ražbách nebo překlizů technologií. Společnost OKD musí bez ohledu na tato rizika zajistit nasmlouvané
dodávky uhlí pro zákazníky a pro těžbu, především s ohledem na bezpečnost, i adekvátní počet potřebných zaměstnanců. Finanční motivace je jednou z cest, jak tento problém racionálně řešit. Proto má motivační program
plnou podporu vedení společnosti
i odborových organizací,“ konstatoval
výkonný ředitel Antonín Klimša.
A koho se motivační program týká?
„Stokorunu navíc za každou odpracovanou směnu dostanou při splnění základních podmínek zaměstnanci DZ1 a DZ2 v kategorii „dělník-důl“ a THZ až po úroveň vedoucího úseku (včetně) v úsecích rubání
a příprav. Odměna 50 korun za odpracovanou směnu se pak týká všech
ostatních zaměstnanců v kategoriích „dělník-důl“, „dělník-povrch“
a THZ až po úroveň vedoucího úseku

(u Závodu úpraven a Závodu servisních služeb po úroveň vedoucího provozu včetně). Na podniku OKD se
tento program týká zaměstnanců oddělení energetických provozů po úroveň mistra a odboru řízení a kontroly jakosti v kategorii dělník - povrch.
Odměny za červenec chceme vyplatit v srpnové výplatě (na účtu zaměstnance se tedy objeví v září) a odměny za srpen ve výplatě za září (na bankovních účtech je lidé budou mít v říjnu),“ upřesnil Antonín Klimša.

Podmínky vyplacení
motivační odměny
1. Celková absence zaměstnance
za červenec a srpen maximálně
10 dnů. Zaměstnanci navíc bude
umožněno čerpání celkově dvou
dnů náhradního volna v daném měsíci, kdy mu na náhradní
volno vznikne nárok (za odpracovaný přesčas v tomto měsíci), a to
po dohodě s jeho nadřízeným.
2. Odměna je za každou odpracovanou směnu.
3. Zaměstnanec nesmí mít v červenci
a srpnu registrovaný úraz.
4. Budou splněny stanovené výrobní
ukazatele a technické režimy.
V případě, že výrobní ukazatele v měsíci červenci nebudou splněny, ale souhrnně za červenec a srpen ano, zaměstnanci svoji motivační odměnu získají najednou za oba
měsíce ve mzdě za srpen, tedy v září.
Současně ale platí, že splněny musí
být všechny stanovené podmínky.

Antonín Klimša

Mimořádná kampaň BOZP,
statut Bezpečné pracoviště
KARVINÁ – Vedení OKD vyhlásilo
v červnu další mimořádnou bezpečnostní kampaň s cílem udržet a dále
zlepšovat stav v oblasti BOZP v důlních i povrchových provozech. Ty nejlepší získají statut Bezpečné pracoviště a jeho zaměstnanci cílové odměny!
„Tento statut může získat každý kolektiv z kteréhokoliv závodu. Od rubání přes přípravy, důlně technické služby až po ostatní profese na povrchu.
Hodnotíme celkový stav na jejich pracovištích s hlavním důrazem na pořádek a tři nejčastější zdroje pracovních úrazů v našem revíru – tedy chůzi, manipulaci s břemeny a pád kamene,“ vysvětloval výkonný ředitel OKD
Antonín Klimša. Kampaň se rozeběhla pod červnovým heslem BOZP:
Základem bezpečnosti je pořádek
na pracovišti!

„Základem pro získání statutu
Bezpečné pracoviště bude kladné vyhodnocení zavedeného a udržovaného
systému bezpečnosti. Tedy, co nejméně závad ve všech oblastech,“ pokračoval Klimša s tím, že všechny provozy v průběhu června a července profárají či projdou vybrané bezpečnostní
komise. Slovo při přidělování statutu
dostanou opět také závodní, výrobní
a techničtí náměstci či vedoucí BOZP,
ve fáracích komisích se objeví nejen ředitelé závodů, ale i provozní či technický ředitel společnosti spolu s techniky
odborů řízení bezpečnosti a řízení výroby. V úpravnách, servisních provozech a Závodě Útlum Jih jmenují bezpečnostní komise ředitelé závodů.
„Bude-li kolektiv po profárání
pracoviště navržen na získání statutu, obdrží dvacet procent z celkové

částky určené k cílové odměně okamžitě. Zbývajících osmdesát procent
pak dostane po rozhodnutí o přidělení statutu vedením příslušného závodu, které bude přihlížet k závěrům
kontrolních komisí i úrazovosti,“ poznamenal výkonný ředitel.
Ředitelé závodů i společnosti mohou kontrolní fárání opakovat
a o Bezpečné pracoviště může kolektiv přijít kvůli nedodržení úrovně
BOZP nutné pro získání tohoto statutu. „Registrovaný pracovní úraz
automaticky znamená také odejmutí
statutu,“ upozornil Klimša.
Provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava řekl, že statut Bezpečné
pracoviště má znamenat další motivaci. „A to nejen ﬁnanční. Bezpečná
pracoviště budou viditelně označena
hornickými kladívky, aby bylo zřej-

mé, že na tomto provoze či úseku je
úroveň BOZP vyšší, než jinde,“ doplnil. Mimořádná bezpečnostní kampaň také doplňuje stále běžící kampaně se čtvrtletním či pololetním odměňováním kolektivů, jednotlivců
i lokalit.

Stanovené odměny
• 25 tisíc korun pro kategorii
Rubání v DZ 1 a DZ 2,
• 15 tisíc korun pro kategorie
Přípravy, Vybavování/likvidace
a Ostatní v DZ 1 a DZ 2,
• 20 tisíc korun pro kategorii
Ostatní v Závodě Útlum–Jih,
• 20 tisíc korun pro povrchové kolektivy v Závodě servisních služeb
a Závodě úpraven.

DZ 1
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VÝROBU V DZ 1 PODRŽELA
TĚŽBA RZIDKÉHO OSÁDEK

Spokojenost s kontrolním fáráním
vyslovovali nadřízení penězi navíc

v červenci na lokalitu Lazy do nového
porubu 140 806.
Přípraváři na šachtách ČSA, Lazy
a Darkov podle slov provozního náměstka DZ 1 Vladislava Szmeka splnili
úkoly pátého měsíce na rovných sto
procent. Vyrazili 1100 metrů. „Přesto
na business plán dluží ještě 666 metrů.
Podmínky byly na čelbách v květnu docela složité a razily se likvidační kanály
pro výkliz vysokých komplexů, což se
nám podepsalo na celkové metráži,“
vysvětloval.
Například kolektiv hlavního předáka
Ondřeje Špičky, jak Szmek uvedl, razil
likvidační kanál prakticky celý v kameni.
„Podal však velmi dobrý výsledek.
Ke konci května mu scházelo do celkové délky kanálu pouhých pět metrů,“
popisoval provozní náměstek. Snadné
to neměli ani raziči Lubomíra Herinka,
kteří dělali v extrémních úklonech až
pětadvaceti stupňů do úpadu. Pracovali
na dvou ražbách, základně a jejím
následném rozšiřování, jejich výsledky
bohužel pokazil pracovní úraz.
V květnu se také podařilo kolektivu hlavního předáka Mirosława
Suwaje dokončit překopní základnu
v Doubravském ohradníku na ČSA.
„První část je vyražená a tím jsme získali
průchodní větrní spojení v této oblasti
a novou dopravní a těžební cestu pro
další rozfárávku ve 40. sloji,“ doplnil
provozní náměstek.

Nejbezpečnější
rubáňový kolektiv DZ 1
s hlavním předákem
Zbyňkem Rzidkým
získal za perfektně
vedené pracoviště
i odměnu od provozního
ředitele OKD
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KARVINÁ – Důlní závod 1 už letos
nakopal nad business plán více než
150 tisíc tun uhlí. Režim překračovaly
jeho rubáňové kolektivy i v květnu, kdy
vytěžily celkem 135 tisíc tun. Nejlépe si
vedl kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého v porubu 337 700 v darkovské
lokalitě, jak informoval vedoucí výroby
rubání Petr Škorpík.
„Rzidkého horníci ujeli ve stěně
337 700 od výchozí prorážky po stop
čáru 305 metrů. Kopali ji od března
do první poloviny června a podávali
vynikající výkony. Končili před termínem
a zde nakopali přes 117 000 tun uhlí,“
upřesnil vedoucí provozu rubání Ota
Sabela a zdůraznil i prodlužování
porubu. Kolektiv z úseku vedoucího
Janusze Sztuly přidával sekce dvakrát.
Na začátku měla jeho stěna (vybavená
kombajnem KGE 710, sekcemi Fazos
15/31 a porubovým dopravníkem PF
4/923) délku 96,5 metru. Po dokopání
to bylo 167 metrů. „V tomto porubu
splnily Rzidkého osádky tři ze svých
zatím čtyř letošních limitních výkonů.
Zaznamenaly tři měsíční postupy nad
sto metrů a ještě si bezpečnou prací
zasloužily vítězství ve své kategorii
v soutěži BOZP i mimořádnou odměnu při kontrolním fárání,“ zhodnotil
Sabela s tím, že toto pracoviště je
již obloženo a připraveno k likvidaci.
Rzidkého kolektiv se po likvidačních
pracích v dokopaném porubu přesune

Vyhlášení květnových limitních výkonů v DZ 1.

Dubnové limitní výkony
• kolektiv Václava Michalčíka z úseku
odbočku a zarazil se pro ražbu
Radima Neuwerta vyrazil 75 metrů
výdušné třídy,
na čelbě 11 280,
• kolektiv Rastislava Valenčíka
• kolektiv Petra Rojíčka z úseku Marka
z úseku Radima Kalafuta vyrazil 176
Wdówky vyrazil 149 metrů na čelbě
metrů na čelbě 240 420 (těžní třídě
11 617 při průměrném postupu 5,96
budoucího porubu ražené v proﬁlu
metru denně a čelbovém výkonu
SPN 16 s budováním hajcmanů co
31,37 centimetru na hlavu a směnu,
0,8 metru) při průměrném postupu
• kolektiv Ondřeje Špičky z úseku
8 metrů denně a čelbovém výkonu
Romana Pastuchy vyrazil 86 metrů
42,41 centimetru na hlavu a směnu
na čelbách 40 807A a 40 810-3,
a dosáhl tím nejlepších dubnových
přičemž uskutečnil probítku, postavil
výsledků v DZ 1,
respovou odbočku a zahájil rozšiřo- • kolektiv Miroslava Vráblika z úseku
vání likvidačního kanálu dokopanéRadima Kalafuta vyrazil 113 metrů
ho porubu 140 710,
na čelbách 240 522.2 a 240 542.1,
• kolektiv WPBK-BIS Mirosława
při průměrném postupu 5,38 metru
Suwaje z úseku Zygmunda Borowého
za den a čelbovém výkonu 26,04
vyrazil 54 metrů na čelbě 22 4003,
centimetru na hlavu a směnu, kdy
v překopní základně v ohradníku, kde
razil předrážku budoucí prorážky,
se bude rozfárávat první blok ve
stavěl kříž a razil výduch,
40. sloji,
• kolektiv Zbyňka Rzidkého z úseku
• kolektiv WPBK-BIS Stanisława
Janusze Sztuly nakopal 40 693 tun
Wadelského z úseku Zygmunta
v porubu 337 770 při celkovém
Borowého vyrazil 88 metrů na čelpostupu porubní fronty 112,5 metru
bách 22 3954/1 a 22 3950A,
(průměrný denní postup 4,3 metru,
přičemž rozšiřoval výchozí prorážku
rubáňový výkon 25 tun na hlavu
porubu 22 3954, postavil respovou
a směnu).

Květnové limitní výkony
• kolektiv Zbyňka Rzidkého z úseku
Janusze Sztuly nakopal 58 383
tun v porubu 337 700 po celkovém postupu porubní fronty 83,2
metru (průměrný denní postup
3 metry, rubáňový výkon 31 tun
na hlavu a směnu) a splnil svůj
čtvrtý letošní LV, v rubáních jich
dosáhl nejvíce,
• kolektiv Adama Doseděla z úseku
Radima Neuwerta vyrazil 61 metrů
na čelbě 11 2810 a splnil tak svůj
čtvrtý letošní LV,
• kolektiv Romana Kadlece z úseku
Romana Pastuchy vyrazil 119 metrů
na čelbě 61 907 při průměrném
postupu 5,17 metru za den (čelbový

výkon činil 28,74 metru na hlavu
a směnu),
• kolektiv Ondřeje Špičky z úseku
Romana Pastuchy vyrazil 98 metrů
na čelbě 40 810-3,
• kolektiv WPBK-BIS Mirosława
Suwaje z úseku Zygmunda Borowého
vyrazil 57 metrů na čelbě 22 4003,
• kolektiv Lubomíra Herinka z úseku
Radima Kalafuta vyrazil 64 metrů
na čelbách 240 440 a 240 440.4,
• kolektiv Miroslava Vráblika z úseku
Radima Kalafuta vyrazil 147 metrů
na čelbě 240 542.1 při průměrném
postupu 6,68 metru za den (čelbový
výkon činil 33,56 centimetru na hlavu a směnu).

KARVINÁ – Perfektní pořádek na pracovišti a výtečně odváděná práce znamenaly v dubnu v rámci mimořádné
bezpečnostní kampaně v Důlním závodě 1 i udělení odměn jednotlivcům.
Rozhodovali o nich během kontrolního fárání provozní ředitel ﬁrmy, ředitel šachty, náměstci i závodní.
„Znamenalo to určité morální povzbuzení a vědomí, že se nadřízení
nezajímají jen o rubání či přípravy,
ale i ostatní provozy včetně dopravy,“
nechal se slyšet Ervín Bardoň. Ten
patřil mezi odměněné jako vedoucí
vertikální dopravy v lokalitě DZ 1 –
Karviná. Tento provoz s jedenaosmdesáti zaměstnanci na šachtě ČSA
a osmapadesáti na šachtě Lazy letos (a také po většinu loňského roku)
nezaznamenával pracovní úrazy.
„Doprava stárne, průměrný věk chlapů je okolo čtyřiapadesáti roků a jejich přístup k BOZP odpovídá počtu
jejich odfáraných let. Mají zažité pracovní postupy včetně přístupu k bezpečnosti. Na druhou stranu ty starší
ročníky psychicky hůře nesou situaci okolo naší ﬁrmy, včetně obav o zaměstnání,“ konstatoval Bardoň.
Recept na bezúrazový provoz
v karvinské vertikální dopravě považoval za jednoduchý: „Jsme spíše
strojaři a s přírodou tolik nebojujeme,
a proto osmdesáti až devadesáti procentům úrazů lze předcházet a předvídat je,“ vysvětloval.
K celkem jedenácti odměněným jednotlivcům v DZ 1 patřil také
Miroslav Aust, který svého času utrpěl v práci zranění. „Byl to skutečně
hloupý úraz, při chůzi. Takový, které jsou v současnosti nejčastější příčinou zranění zaměstnanců v OKD.
Podvrtl jsem si nohu,“ popisoval
s tím, že od té doby si začal dávat pozor. Během dvaceti let na šachtě prošel vrtným úsekem, závodní báňskou
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Výherci dubnové bezpečnostní soutěže v Důlním závodě 1.
záchrannou stanicí a nyní dělá údržbáře výdušné jámy č. 6 v lokalitě Lazy.
Tisícikorunu získal právě za pořádek
na tomto pracovišti. „Bylo to od ředitele pěkné gesto. Dostal jsem první
takovou odměnu,“ poznamenal.
Spolu s Bardoněm a Austem ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk odměnil ve svislé dopravě i předáka
údržbářů výdušné jámy č. 6 Radka
Novotného. „Beru to jako férový přístup vedení, které se přesvědčilo, že
i v náročných podmínkách dokážeme
svou práci odvádět bezpečně a udržovat jámu v chodu,“ řekl Novotný.
Poukázal rovněž na ztížené klimatické podmínky na svém pracovišti, kde
panuje vysoká vlhkost a do třísetmetrové hloubky se běžně drží mlha. „Pro
nás je základem opatrnost při práci
ve výšce a nad volnou hloubkou. Nad
hlavou nesmíme mít nic, co by na nás
mohlo spadnout. A sami pak musíme
používat vázací prostředky, abychom
se nezřítili my,“ zakončil Novotný, fárající na šachtě bez jediného pracovního úrazu už pětadvacet let.
Odměnu jednotlivce obdrželi v DZ 1 dále hlavní předák rubání Tadeusz Szwed s vedoucím úseku
René Kubánkem, mechanik úseku
centrálního odtěžení Ladislav Běhal,
vedoucí úseku vybavování a likvidace Jan Feber, vedoucí úseku příprav
Radim Neuwert s čelbovými hlavními předáky Václavem Michalčíkem
a Patrykem Holkem a zámečníci
z příprav Jaroslav Vlček a Antonín
Kordek.
Mimořádnou odměnu pak udělil výkonný ředitel Antonín Klimša
a provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava i hlavnímu předáku rubání Zbyňkovi Rzidkému a vedoucí-

mu úseku Januszi Sztulovi. „Bylo
to za skvěle vedené pracoviště,“ komentovali to ocenění, jejichž jména se ocitla v DZ 1 také na prvním
místě soutěže k dubnové mimořádné bezpečnostní kampani v rubáňové kategorii.

Nejbezpečnější v DZ 1
Rubání:
• 1. místo kolektiv Zbyňka Rzidkého
z úseku Janusze Sztuly z lokality
Darkov,
• 2. místo kolektiv Miroslava
Pokorného z úseku Martina
Pamánka z lokality Karviná.
Přípravy:
• 1. místo kolektiv Adama Doseděla
z úseku Radima Neuwerta z lokality Karviná,
• 2. místo kolektiv Rastislava
Valenčíka z úseku Radima
Kalafuta z lokality Darkov,
• 3. místo kolektiv Ondřeje Špičky
z úseku Romana Pastuchy z lokality Karviná,
• 4. místo kolektiv Václava
Michalčíka z úseku Radima
Neuwerta z lokality Karviná,
• 5. místo kolektiv Miroslava
Vráblíka z úseku Radima Kalafuta
z lokality Darkov.
Vybavování a likvidace
• 1. místo kolektiv Radima Škuty
z úseku Jana Febera z lokality
Karviná.
Ostatní
• 1. místo kolektiv Rudolfa Šamaje
z úseku Milana Kuśe z lokality
Darkov.

Práce v OKD stále táhne, zájem
už projevily tři stovky lidí
KARVINÁ – Poradenské centrum OKD
v Karviné je doslova v obležení uchazečů o práci v těžební společnosti. Ta
poptává do důlních provozů horníky
rubače i horníky raziče, důlní zámečníky i důlní elektrikáře. Více prozradila v rozhovoru Radka Naňáková,
personální ředitelka ﬁrmy.
Jaká je odezva na nábor
do OKD?
Odezva na náborovou kampaň je
opravdu velká. Od poloviny května, kdy je Poradenské centrum určeno i pro náborové aktivity OKD, se
nově zaregistrovalo přes sto zájemců.
Celkově tak i s první částí náborové
kampaně evidujeme více než tři stovky zájemců o práci v OKD. A díky zavedení náborového příspěvku (s platností pro nově zaregistrované uchazeče od 25. 5. 2017) jsme dokonce
zaznamenali několikanásobný nárůst potenciálních uchazečů o práci
v dole oproti předcházejícím týdnům.
V současné době navíc probíhá kampaň v rádiu Čas a dalších mediích,

od které si slibujeme ještě větší zájem
o zaměstnání v OKD. Proto jsme rozšířili provozní dobu Poradenského
centra v Karviné na celý týden
a v pondělí a středu máme otevřeno
i odpoledne do 16 hodin.

Odkud jsou zájemci o práci
v dole?
Nejvíce jich pochází z Karvinska,
Ostravska nebo Frýdecko-Místecka.
Máme ale i ohlasy z Polska.

Koho konkrétně to oslovilo
a proč?
Co se týče věkové struktury, nejmladší zájemce je ročník 1998 a nejstarší pak ročník 1959. Obecně se ale
evidují lidé okolo třiceti let. Často se
jedná o bývalé, tedy kvaliﬁkované zaměstnance. Pro mnohé je velmi motivující a zajímavý náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun.

Kolik nově přijatých zájemců
tedy začne fárat?
Od začátku náborové akce již
do OKD přišlo okolo tří desítek nových zaměstnanců a další nastoupí v následujícím období po absolvování vstupních lékařských prohlídek. Náborový
proces má vlastní průběh, jehož
rychlost záleží i na součinnosti
daného zájemce. Ve všech případech jsou ale pro nás rozhodující
lékařsky podložené výsledky aktuálního zdravotního stavu každého uchazeče.

Provozní doba Poradenského
centra OKD v Karviné
na tř. Osvobození 1721/9
PO
8:00 – 16:00
ÚT
8:00 – 14:00
ST
8:00 – 16:00
ČT
8:00 – 14:00
PÁ
8:00 – 14:00

Co bylo důvodem odmítnutí
uchazečů?
Hlavní příčiny, proč uchazeč neprojde celým náborovým procesem, >

DZ 2

22. června 2017 | www.okd.cz
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Vítězové bezpečnosti v DZ 2
považují za klíčový pořádek
STONAVA – Kolektivy, které se
v Důlním závodě 2 v dubnové soutěži BOZP umístily v kategorii Rubání,
Přípravy, Vybavování a likvidace
i Ostatní na čele, se zcela ztotožnily
s aktuálním bezpečnostním heslem:Základem bezpečnosti je pořádek
na pracovišti!

Rubání: Krzysztof
Krażewski, Artur Hildebrand
První místo patřilo dodavatelskému kolektivu firmy Alpex
s hlavním předákem Krzysztofem
Krażewskim a vedoucím úseku
Arturem Hildebrandem, kde zaznamenali poslední pracovní úraz
v březnu. „Dělat bezpečně? To
znamená přijít na šichtu odpočatý
a hlídat sebe i ostatní, aby si nikdo
neublížil,“ popisoval hlavní předák vyžadující po 124 hornících,
aby si své pracoviště rovněž uklízeli „Pořádek pro nás znamená, že
nikdo o nic nezakopne a na nikoho se nic nepřevrátí. Vercajk musí
být posbíraný, materiál poukládaný,“ tvrdil Krażewski. Vedoucí
úseku připomenul, že bezpečnostní zásady zdůrazňují chlapům z jednotlivých osádek během
desetiminutovek a dalších školení. „V kolektivu máme teď dost
mladých havířů, ale pod dohledem těch starších a zkušenějších
se dobře zaučují. Je to disciplínovaná a spolehlivá parta,“ doplnil
Hildebrand.
Druhé místo v rubáňové kategorii DZ 2 obsadil kmenový kolektiv
hlavního předáka Tomáše Kovala
z úseku vedoucího Davida Miarky.

FOTO: Radek Luksza

Kombajnové kolektivy
Vladimíra Vereše
a Radima Dudy razily
s kombajny AM 50
v těžkých podmínkách,
přesto byly ve své
kategorii nejlepší

Nejbezpečnější kolektivy stonavské šachty za duben.

Přípravy: První i druhé místo
úsek Adriana Firly
„Každý kolektiv z mého úseku uspěl
v revírní bezpečnostní soutěži minimálně jednou. Jako vedoucího mne
to velmi těší,“ nechal se slyšet Adrian
Firla, který přebíral ocenění za první i druhé místo v čelbové kategorii s hlavními předáky Vladimírem
Verešem a Radimem Dudou. A také
on vyzdvihl důraz na pořádek:
„Máme určené konkrétní chlapy, kteří za něj na čelbě zodpovídají.“ K úrazovosti uvedl, že letos hlásili z úseku
tři případy; jeden se stal raziči, další
technikovi a poslední zámečníkovi.
Vítěz přípravářské kategorie –
Verešův kolektiv – přitom v dubnu
razil se zvýšenými nároky na bezpečnost. „Jel pod vykopaným porubem, kde měli stanovený ochranný
celík minimálně jeden metr. Co čtyřiadvacet hodin se prováděly ověřovací vrty do stařin a musela se důkladně zajišťovat čelba, aby nepropadával strop,“ popisoval vedoucí
úseku s tím, že na pracovišti se také
začalo oteplovat. Dokud tam nenainstalovali v květnu takzvanou led-

ničku, měly osádky i dvě klimatizační přestávky za šichtu.
Druhý v kategorii – Dudův kolektiv – se potýkal ve čtyři metry vysoké
prorážce budoucího porubu také s nesoudržným nadložím. Navíc s průsaky vody. „Zajišťovalo se dvěma řadami stojek a hodně dbalo i na budování
TH výztuže vzhledem k menšímu nasazenému razicímu kombajnu,“ konstatoval vedoucí úseku.
Zbývající místa v přípravářské kategorii DZ 2 patřila dodavatelům z Alpexu. Třetí skončil kolektiv hlavního předáka Andrzeje
Staszewského z úseku vedoucího
Krzysztofa Kuczery (pracující s technologií Room & Pillar), čtvrtý kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Janusze Zgudy
a pátý kolektiv hlavního předáka
Piotra Jasińského z úseku vedoucího
Bogdana Bajaczyka.

„Máme z toho pochopitelně radost
a ocenilo to i naše vedení. Jsme rádi,
že si nás někdo všiml právě v souvislosti s bezpečně odváděnou prací. Byť na dole je bezúrazový provoz
taky o tom hornickém štěstí,“ komentoval úspěch vedoucí úseku Petr
Jelínek.
S hlavním předákem odměněného kolektivu Petrem Kipielem se
také shodl, že pořádek je na pracovišti to hlavní. „Máme k tomu vypsáno vlastní desatero. Body, které se
musí dodržovat. Počínaje kontrolou
před započetím práce až po vyklizení manipulačního prostoru v místech
mezi rabovačkou a hajcmany, kde je
největší pohyb,“ vysvětlil Jelínek.
Kolektiv, jehož počet se zvýšil z původních dvaadvaceti na dvaaosmdesát dělníků (a osm techniků), přidal právě od letošního roku k plenění
důlních děl také jejich zmáhání.

Vybavování a likvidace:
První ocenění pro Dubos

Ostatní: Osvěta v důlní
dopravě vážně i odlehčeně

Dubos je dodavatelská firma, která se vrátila na ČSM v červenci 2014
a v dubnu 2017 získala v DZ 2 vůbec první ocenění za bezpečnost.

Nejbezpečnějším v DZ 2 v kategorii
Ostatní se stal úsek závěsné a kolejové dopravy, jehož vedoucí Ladislav
Staniczek mívá v oblibě opakovat

FOTO: OKD

Změny v Nové šichtě
na Staříči

Radka Naňáková
> jsou dvě. Nejčastěji si sám v průběhu náboru – zejména po pohovoru ve druhém kole přímo na šachtě – uvědomí, že práce v dole pro něj
z nějakého důvodu není. Tato rozhodnutí jsou opravdu velmi individuální. Druhým důvodem bývá zdravotní
stav uchazečů, na který klademe vel-

ký důraz. Ten důkladně posuzují lékaři v Karvinské hornické nemocnici.
Proto se může stát, že uchazeč vstupní prohlídkou neprojde. Nicméně díky
novému opatření, kdy související náklady za tyto lékařské prohlídky hradí společnost OKD, to pro něj nemusí
znamenat žádnou ﬁnanční újmu.

Poradenské centrum OKD
funguje i ve staříčské lokalitě
Závodu Útlum – Jih, kde
se registrují odcházející
zaměstnanci do programu Nová
šichta. „Zájem o naše služby
přetrvává, není ale už tak velký,
jako tomu bylo na počátku
roku,“ uvádí manažerka
programu Markéta Klopcová.
Poradnu lze nově najít
v kanceláři 117 v prvním patře
a má změněnou provozní dobu.
Otevřeno je jen v pondělky
a ve středy v době od 6 do
14 hodin.

rčení jednoho z dřívějších lazeckých
hlavních inženýrů: „Když jste se nenaučili robit, naučte se alespoň chodit!“ Osvětu k BOZP se totiž mezi 149
zaměstnanci v lokalitě Jih a 117 v lokalitě Sever rozhodli provádět vážnou
ale i odlehčenou formou. „Některé
z úrazů jsou vyloženě hloupé až směšné. Na toto poukazujeme a lidé to
podle mého přijímají,“ poznamenal Staniczek s odkazem na poslední
újmu na zdraví v úseku. Kvaliﬁkovaný
dělník si vlastní nepozorností přiskřípl řetězem prst a přišel o jeden jeho
článek.
Na nepořádek má Staniczek také
oblíbené pořekadlo: „Tak vás doma
naučili uklízet?“ Dbát na uklizené
pracoviště podle něj platí v důlní dopravě dvojnásob. „My jsme zdrojem
výklizu, tím pádem i pořádku, eventuálně nepořádku. Děláme pořádek
také ostatním na šachtě,“ prohlásil. Hlavní předák kolektivu Milan
Tománek uvedl, že ocenění za bezpečnost potěšilo. „Ohrožený prostor
nemají jen v rubáních nebo na čelbách, pohybujeme se v něm i my,
protože neustále něco nakládáme
a vykládáme,“ doplnil.

NEJLEPŠÍ VÝKON V KVĚTNU
BYL U SAVARYHO – 183 METRŮ
STONAVA – Pátý měsíc letošního roku
skončil pro Důlní závod 2 splněním těžby
při celkové produkci 196 tisíc tun uhlí
i metráže vyražením 1 220 metrů. V květnu se rovněž oproti dubnu zvýšil počet
kolektivů, které dosáhly na limitní výkony.
Vůbec nejlépe si vedli s kombajnem MR 340 na čelbě 400 020 raziči
hlavního předáka Jána Savaryho,
kteří s expaskovským vedoucím úseku
Romanem Gajdzicou vyrazili 183 metrů.
„Toto byla letošní druhá nejvyšší metráž
na naší šachtě. K překonání březnového rekordu osádek Alpex s hlavním
předákem Krzyszofem Ślubowskim
z čelby 402 220 jim chybělo pouze pět
metrů,“ sdělil směnový technik z útvaru
výrobního náměstka Jiří Radovesnický.
Savaryho kolektivu, jak upřesnil, by
přitom ke třetímu letošnímu zápisu
na skuru stačilo 120 metrů.
Druhý kombajnový limitní výkon měl
hodnotu 149 metrů a splnil ho na čelbě
463 320 kolektiv hlavního předáka
Dariusze Marcola z úseku Alpex vedoucího Janusze Zgudy.
Třetího LV dosáhl kolektiv hlavního
předáka Vladimíra Vereše z úseku
Adriana Firly vyražením 142 metrů
na čelbě 402 220.

Gajdzicův úsek zaznamenal LV
i u kolektivu hlavního předáka Vladimíra
Sliže. Ten vyrazil 58 metrů na čelbě
300 233/1. „V květnu to bylo s klasickou technologií na šachtě nejvíce,“
poznamenal Radovesnický. První letošní
limitní výkon v podobě 50 metrů si připsali raziči ﬁrmy SDD hlavního předáka
Marka Vlčka z úseku vedoucího Davida
Vodičky na čelbě
429 25. Poslední přípravářský
LV splnily osádky hlavního předáka
Janusze Ochmana z úseku Polcarbo 2
vedoucího Zbyszka Lądky – na dílech
332 246/2 a 461 242/1 vyrazili 48
metrů a zároveň dosáhli na čtvrtý zápis
na skuru, co do počtu LV v DZ 2 jsou
dosud nejlepšími.
V rubáních uspěl stejně jako v dubnu
jenom kolektiv hlavního předáka
Józefa Zubrzyckého z úseku Polcarbo 3
vedoucího Janusze Pawlika. S porubem
463 300/1 dobývaném v ostravských
slojích a udržovanou úvodní třídou
postoupili o 107,8 m, natěžili 74 728
tun a splnili LV na 111,5%.
„Nad 110 procent přeplnily
parametry limiťáků všechny výše
uvedené úspěšné kolektivy,“ upozornil
Radovesnický.
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Závod Útlum-Jih

ZÁVOD ÚTLUM-JIH: KVĚTEN
BYL BEZ JEDINÉHO ÚRAZU!
STAŘÍČ – Nula v kolonce evidovaných i registrovaných pracovních úrazů. S tímto
skvělým výsledkem skončil květen pro
Závod Útlum Jih, jak informoval jeho
závodní Ivan Šimek.
„Bezúrazový provoz je potřebné
vyzdvihnout i přesto, že se na Staříči
a Chlebovicích nerazí a nekope. Naopak,
provádějí se práce se spoustou chůze
patřící k hlavním úrazovým činnostem
v našem revíru,“ řekl Šimek s tím, že

hlavní náplní práce Paskováků, doplněných o chlapy z Bastavu a z bývalého
rubáňového kolektivu Carbokovu, byl
v uvedené době výkliz strojního vybavení
dolu. Rozebíraly se technologie porubů
a pásové odtěžení – a to i ve vzdálenějších oblastech, kde ještě používali
vrátky a drážku ZD 80.
V dubnu se stal v ZÚJ jediný pracovní
úraz. Dopravář si při rovnání materiálu
v kontejneru poranil malíček na ruce.

FOTO: Radek Lukša

NEJBEZPEČNĚJŠÍ NA PASKOVĚ:
DOPRAVA, ELEKTRO, DEGAZACE

Vítězové dubnové bezpečnostní soutěže ze Závodu Útlum–Jih.
STAŘÍČ – Centrální doprava s vedoucím
úseku René Gadatschem a předákem
Ladislavem Novákem, elektrikáři s vedoucím úseku Romanem Butschkem
a předákem Františkem Suchomelem
a úsek důlní degazace s vedoucím
Kamilem Šimečkem a předákem
Lubomírem Zemanem. To jsou vítězové dubnové bezpečnostní soutěže
v Závodě Útlum Jih v kategorii Ostatní.
Vedoucí centrální dopravy považoval
za základ bezpečné práce v současné
době dvě věci. „Za prvé, když jsem pod
sebou měl tři sta chlapů, nebyl prostor
věnovat se každému osobně. Tím, že
nás zůstalo okolo třiceti, mám čas si se
všemi promluvit. Za druhé, dnes jsou
zaměstnanci odkázáni v rozhodování
více sami na sebe, o své práci uvažují
jinak, sami za sebe zodpovídají a dávají
větší pozor, aby se jim nic nestalo,“
vysvětloval. Paskovští dopraváři, jak
upřesnil, se nyní věnují především výklizu a transportu materiálu pro stavbu
uzavíracích hrází. „Úspěch v soutěži
považuji za ocenění týmu dobrých lidí,
na které se mohu spolehnout,“ uvedl
Gadatsch.
Podobný počet lidí jako v dopravě,
zůstal v ZÚJ také u elektrikářů. „Nejen
po bezpečnostní stránce mi tady zbyli
jen ti nejlepší z nejlepších. Podle toho
vypadá jejich práce – přemýšlejí u ní,
jsou samostatní, není jim třeba říkat,
co a jak mají udělat,“ nechal se slyšet
jejich vedoucí Butschek s tím, že ho
potěšilo jak opětovné zařazení elektrikářů do bezpečnostní soutěže, tak

zisk druhého místa v kategorii Ostatní
v rámci závodu.
Vedoucí degazace hovořil v souvislosti s bezúrazovou prací zejména o dodržování patřičných předpisů a postupů. „Na toto dbáme, a proto tady úrazy
nemáme. Provádíme speciﬁcké činnosti
pro všechny tři lokality naší šachty,
v současné době zejména regulace
vrtů,“ podotkl Šimeček s tím, že v úseku
nyní pracuje celkem jedenáct lidí.

Odměněni za kvalitně
a bezpečně odvedenou práci
• Roman Mojžíšek, úsek větrání
a klimatizace,
• Ladislav Jehlář, úsek větrání
a klimatizace,
• Pavel Senčík, ZBZS,
• Radek Garba, ZBZS,
• Ivo Halata, ZBZS,
• Petr Joščák, trhací práce,
• Martin Košař, úsek důlní
degazace,
• Lubomír Zeman, úsek důlní
degazace,
• Marian Michalisko, úsek elektro,
• Vladimír Pryček, úsek elektro,
• Pavel Tobiáš, úsek likvidace,
• Rostislav Kudlej, úsek likvidace,
• Miroslav Pustofka, úsek likvidace,
• Vladimír Štěrba, úsek důlní
dopravy,
• Vladimír Volčík, úsek důlní
dopravy.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
KVĚTEN 2017
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

1.

POLCARBO Zubrzycki (463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

71294

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

713.2

57,372

3,48

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 15/33 POz-MD

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
2300

2.

POLCARBO Dąbek (401301)

S dkowski

Důlní závod 2

62652

2320

419.1

56,049

2,19

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

3.

Rzidký (337700)

Sztula

Důlní závod 1

50383

1938

528.0

34,799

3,20

KGE 710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD

4.

ALPEX Kražewski (400006)

Hildebrand

Důlní závod 2

26916

1238

309.1

30,860

1,92

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

5.

ALPEX Czaja (340812V)

Pielka

Důlní závod 1

22206

793

164.5

21,169

1,64

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

6.

ALPEX Wozniak (40907)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

12007

640

133.3

15,065

1,01

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

7.

Szwed (14793)

Kubanek

Důlní závod 1

10130

362

63.6

6,131

0,49

KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD

8.

Kania (364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

4544

1298

407.4

18,807

2,09

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

Přípravy – kombajny
Pořadí

vedoucí
úseku

kolektiv

měsíční
m/d
ražba (m)

důl

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Savary (400020)

Gajdzica

Důlní závod 2

183,00

8,32

208,09

40,76

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

ALPEX Marcol (463320)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

149,00

5,73

131,04

39,11

MR 340X-Ex SANDVIK C02

3.

Vráblík (240542/1)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

147,00

6,68

151,68

33,56

AM-50 D04

4.

Vereš (402220)

Firla

Důlní závod 2

142,00

6,53

161,26

32,23

MR 340X-Ex SANDVIK K04

5.

Valenčík (240420/2)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

121,00

5,50

138,85

31,68

AM-50/132 D07

6.

Kadlec (61907)

Pastucha

Důlní závod 1

119,00

5,17

126,24

29,68

MR 340X-Ex SANDVIK K03

7.

Špička (40810/3)

Pastucha

Důlní závod 1

98,00

4,26

80,53

23,67

AM-50/132 K02

8.

ALPEX Pasik (332246/2, 364290)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

97,00

5,11

118,27

26,69

MR 340X-Ex SANDVIK C01

9.

ALPEX Michoń (402324/1)

Palej

Důlní závod 2

95,00

3,52

79,52

19,15

AM-50/132 C02

10.

ALPEX Skubik (40942)

Baraniak

Důlní závod 1

90,00

7,50

197,25

46,88

AM-50/132 D05

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Doseděl (112810)

Neuwert

Důlní závod 1

61,00

2,90

64,20

20,89

VVH-1U K03, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02

2.

Slíž (300233/1)

Gajdzica

Důlní závod 2

58,00

2,21

49,94

11,33

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

3.

Jakubišin (40880/3)

Pastucha

Důlní závod 1

57,00

2,59

63,22

14,39

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K03

4.

WPBK-BIS Suwaj (224003)

Borowy

Důlní závod 1

57,00

2,38

52,49

13,18

VVH-1B K02, PSU 9000 K01

5.

SDD Vlček (42925)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

50,00

2,47

56,03

15,67

VVH-1R C02, NSU-1E C01

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–KVĚTEN 2017
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

1.

POLCARBO Dąbek (401301)

S dkowski

Důlní závod 2

311137

2407

427.2

2.

ALPEX Siwek (223952)

Wypych

Důlní závod 1

192103

1940

339.8

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

58,575

2,24

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

42,019

2,43

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE
710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD

3.

POLCARBO Zubrzycki (463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

191433

1958

629.7

48,717

3,25

4.

Rzidký (339701/, 337700)

Sztula

Důlní závod 1

136854

1123

352.5

23,262

3,33

5.

Szwed (14793)

Kubanek

Důlní závod 1

129837

931

200.5

16,568

1,54

KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

ALPEX Wozniak (240501/,
40907)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

122222

970

199.2

21,584

1,15

KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE
750 F D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS
17/37 POz-MD

7.

Koval (461200)

Miarka

Důlní závod 2

109874

1787

556.3

34,587

2,89

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

8.

Badura (140710)

Puffer

Důlní závod 1

108648

1586

295.9

35,486

2,60

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

9.

ALPEX Czaja (40903/, 40907/,
340812V)

Pielka

Důlní závod 1

90757

676

145.0

18,424

1,27

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75;
SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD;
KGE 750 F D01; MEOS

10.

Sasyn (371002)

Huspeka

Důlní závod 2

64928

789

341.2

14,699

2,45

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný (161902)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

124788

1255

862.6

27,532

5,16

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman (059607)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny

Lubomír Zeman (zprava) a Kamil Šimeček s kolegy z důlní degazace.

Vzorný pracovník = tisíc korun navíc
Mimořádnou a taktéž motivační
tisícikorunovou odměnu jednotlivce
obdrželo v dubnu v ZÚJ celkem patnáct
zaměstnanců. Patřil k nim i předák degazace Lubomír Zeman, a to za vzorné
odvádění své práce a plnění úkolů.
„Bezpečnost? To je mé zdraví a život,“
hodnotil přístup k problematice BOZP
Zeman. Ten se vyučil jako prodavač
a po deseti letech v obchodě přešel
na šachtu. „Fárám dvaadvacet let,
pořád v degazaci a celou dobu bez

úrazu. Dříve jsem byl zámečník, teď
už působím jako vzorkař a plynoměřič
a mám na starosti i odpočty plynu
dodávaného ﬁrmě DPB,“ popisoval
s tím, že na jeho práci se ani po ukončení těžby nic podstatného nezměnilo.
„Jen si musím dávat větší pozor právě
proto, že už v našem dole není tolik lidí.
Pohybuji se často sám, a kdyby se mi
na prvním nebo druhém patře něco
stalo, dlouho bych čekal na nějakou
pomoc,“ zakončil Zeman.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Valenčík (240420/, 240420/2)

Poloček

Důlní závod 1

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

6,62

166,33

36,21

AM-50/132 D07
MR 340X-Ex SANDVIK C02

měsíční
m/d
ražba (m)
715,00

2.

ALPEX Marcol (463320)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

682,00

5,41

123,89

30,29

3.

Rojíček (11617/, 11634/1)

Neuwert

Důlní závod 1

654,00

5,36

103,11

28,30

AM-50 K05

4.

Vráblík (240522/, 240522/2, 240542/1)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

578,00

5,45

136,87

26,15

AM-50 D04

5.

Kadlec (61905/, 61904/, 61907)

Pastucha

Důlní závod 1

577,00

5,77

136,26

34,19

MR 340X-Ex SANDVIK K03

6.

ALPEX Pasik (364242/P, 364290)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

526,00

5,54

127,23

28,09

MR 340X-Ex SANDVIK C01

7.

Špička (40807/1, 40807A/, 40810/3)

Pastucha

Důlní závod 1

523,00

4,89

103,51

28,45

AM-50/132 K02

8.

Savary (402364/, 400020)

Gajdzica

Důlní závod 2

473,00

5,03

121,44

25,60

MR 340X-Ex SANDVIK C05

9.

Duda (402344/, 402290/1)

Firla

Důlní závod 2

461,00

4,50

109,81

24,02

AM-50 C01

10.

ALPEX Michoń (331231/1, 402280/, 402324/1)

Palej

Důlní závod 2

455,00

3,50

83,55

19,21

AM-50/132 C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Michalčík (112810/, 340921)

Wdówka

Důlní závod 1

2.

Doseděl (112811/, 112810)
Slíž (331231/, 331271/,
300233/1)
WPBK-BIS Suwaj (224003)
Fajman (53321/, 331283/,
364292)

3.
4.
5.

měsíční ražba
(m)
314,00

m/d
2,71

čistý
výlom/den (m3/den)
60,36

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
15,27

VVH-1B D04
VVH-1U K03

typ zařízení

Neuwert

Důlní závod 1

305,00

2,61

57,61

18,95

Gajdzica

Důlní závod 2

286,00

2,65

55,02

15,00

VVH-1R C01

Borowy

Důlní závod 1

278,00

2,34

52,67

12,96

VVH-1B K02

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

241,00

2,33

51,30

11,05

VVH-1U C01

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

STONAVA – Opravárenský úsek vedený
Kamilem Doffkem a hlavním předákem
Richardem Noszkou ze severní lokality
Důlního závodu 2 se stal vítězem dubnové bezpečnostní soutěže v Závodě
servisních služeb (SC).
„Nastupoval jsem na šachtu před
třiatřiceti lety a přístup vedení i samotných zaměstnanců k BOZP se za tu dobu
změnil k lepšímu. Je zřejmý větší důraz
na bezpečnost i osvětu, školení bývají
častější,“ komentoval současnou situaci
předák Noszka, jenž pracuje v povrchových dílnách stonavské šachty od vyučení. Zastává zásadu, že bezpečnost je
nutné lidem neustále připomínat, každý
den, každou šichtu. „Musí se to prostě
brát vážně. Já na porušení zásad BOZP
upozorním dvakrát, třikrát a když to
nepomůže, tak člověka ženu za bezpečákem na přezkoušení,“ vysvětloval
Noszka.
Nejvíce úrazů bývalo v provozech SC
na ČSM při manipulaci s mechanizovanými výztužemi a při opravách stojek.

OSTRAVA – Vyprošťovací technika,
která už v dole našla uplatnění, a speciální stojky, jež zatím nasazení v revíru neprodělaly. To byly novinky,
s nimiž mimo své obvyklé prezentace přijela četa HBZS na první ročník
Festivalu bezpečnosti SECURITAS
21. Ten se uskutečnil druhý červnový pátek v ostravském průmyslovém
skanzenu Dolní oblast Vítkovice.
„Za těch více než deset let, kdy se
jako jedna ze složek Integrovaného
záchranného
systému
Moravskoslezského kraje účastníme podobně zaměřených akcí, jsme
se stali známým pojmem nejen v regionu,“ uvedl k aktivitám HBZS pro
veřejnost směnový technik Ladislav
Békeš s tím, že báňské záchranářství se představovalo mimo jiné už
na Dnech NATO, Dnech horníků,
Dnech dětí naLandeku a v Karviné.
Na bezpečnostní festival dorazili příslušníci HBZS s velitelským terénním autem, sanitkou lékařského výjezdu a polyfunkčním vozem
Unimog s potápěčskou a lezeckou
technikou. „Máme speciﬁcké vybavení, které veřejnost málokde vidí.
Tradičně nejvíce zaujala naše miniponorka, dekompresní komora pro
dvě osoby či jednotlivé součásti těžkého potápěčského obleku. Helmu

vážící pětadvacet kilogramů a boty
o hmotnosti sedmnácti kilogramů
jsme nechali zájemce i zkusit,“ oznámil směnový technik. Jeho kolegové vysvětlovali lidem také použití dýchací, indikační a měřící techniky, trojnožky používané k evakuacím osob z hloubky či oživovacího
přístroje – ten dokáže provádět řízené dýchání, inhalace i odsávání
a záchranáři ho vozí na každý důlní
výjezd.
Poprvé HBZS ukázala i své vyprošťovací prostředky – motorovou pilu
na beton schopnou poradit si i z armovanou ocelí, okružní pilu s diamantovým kotoučem (obojí se spalovacím, v dole jen výjimečně použitelným, motorem) a hydraulické nůžky. „Jedná se o techniku pro

Nová stojka z výbavy profesionálů HBZS.

zprůchodnění prostorů. Například
hydraulické nůžky jsme využívali
v Doubravském ohradníku na šachtě
ČSA. Stříhali jsme TH šrouby, roxory, výztuže, armatury. Sloužily i při
výklizu materiálu z oblastí postižených důlními otřesy,“ popisoval záchranář Jan Šulej.
Další novinkou byly stojky
Resqutec Proﬁ x-Max, které HBZS
vozí s sebou, nicméně dosud je – naštěstí – nemusela v dolech OKD nasazovat. „Umožňují spoustu kombinací při zajišťování stropu a materiálu v podzemí i na povrchu. Jsou tři
typy – PxM 600, PxM 880 a PxM
1400 a jejich rozpětí je podle druhu
od 60 do 234,8 centimetru,“ přiblížil Šulej.
Báňští záchranáři se – a to nejen
v Dolní oblasti Vítkovice – setkávali s řadou zájemců, kteří se ptali, jak
se dá k jejich profesi dostat. „Adepti
na vstup do HBZS by museli nejdříve začít pracovat v nějaké profesi na šachtě, po dvou třech letech si
udělat dvoutýdenní záchranářský
kurz, získat praxi u závodní báňské
záchranné služby a pak teprve projevit zájem nastoupit k profesionálům
na HBZS,“ upřesnil Békeš.
Sbor
sídlící
v
OstravěRadvanicích se podle něj nyní skládá z pěti pohotovostních oddílů
(po sedmi záchranářích), z nichž
vždy jeden drží na HBZS týdenní pohotovost. „My na prezentaci
jsme mimo hotovost. Pouze sanitku máme v takovém stavu, abychom
s ní v případě potřeby záložního lékařského výjezdu byli schopni být
do pěti minut na HBZS a odtud pokračovat i s lékařem na šachtu,“ doplnil směnový technik.

Strojírenská ﬁrma Brück AM nabízí lidem s technickým
vzděláním nebo praxí zajímavou a ﬁnančně dobře
ohodnocenou práci. Všem novým pracovníkům věnujeme
dostatečnou pozornost, nutnou pro kvalitní zaučení
na danou pracovní pozici.

HLEDÁME:

OBRÁBĚČE KOVŮ
FRÉZAŘE
ELEKTROMECHANIKY

A DALŠÍ...
NABÍZÍME:

17/06-V/17

nástupní mzda od 24 000 Kč, jasný kariérní postup
na 5 let dopředu, věrnostní odměny, řadu zajímavých
beneﬁtů, příplatky za noční a přesčasovou práci,
dotované stravování nebo příspěvek na dopravu
do zaměstnání.

STROJAŘI
V BRÜCK AM
U VYSOKÉHO MÝTA
HLEDAJÍ POSILY

ZAJIŠTĚNÉ, HRAZENÉ UBYTOVÁNÍ.
Zašlete nám životopis, zavolejte
nebo nás navštivte osobně na adrese ﬁrmy.
drahomira.smetakova@brueck.cz
+420 724 864 177
www.facebook.cz/Brueck.AM
www.brueck.cz
www.stabilniprace.cz

®

LEPŠÍ

SPOJENÍ

Ředitel SC Boleslav Reitz (zleva), Kamil
Doffek a Richard Noszka.

„Řada jich byla zbytečných. Stačilo, aby
zaměstnanec, jako správný zámečník,
ráno zkontroloval své ruční nářadí.
Mívali jsme úrazy, kdy člověka zasáhl
kus otřepu z nářadí či okuje při vybíjení,“
popisoval s tím, že specializací renovační dílny jsou výztuže, stojky, hydraulika
silová i periferní, TH řetězy i vysokotlaké
hadice. V mechanické dílně se zabývají
veškerou technologií pro DZ 2 s výjimkou razicí techniky.

Darkov – nejbezpečnější úpravna v dubnu
DARKOV – Bezúrazová práce a pořádek
v provozech odkamenění, hrubého
i jemného prádla a expeditu znamenaly
pro úpraváře z Darkova první místo v mimořádné bezpečnostní soutěži v Závodě
úpraven (ZÚ).
„Zásadní vliv na to měla skutečnost,
že v provozech máme pořádek. Každá
parta zodpovídá za pásy, strojní zařízení,
cesty pro chůzi. Musí si uklízet, ale

FOTO: Radek Lukša

Ostravští báňští
záchranáři jsou tradiční
součástí prezentací pro
veřejnost. Spousta lidí
se také zajímá o to, jak
se k jejich zajímavému
povolání dostat

Jan Šulej předvádí hydraulické nůžky, na zemi vedle něj jsou
i speciální pily.

FOTO: Radek Lukša

Předák Noszka: BOZP je na vyšší
úrovni, přesto se musí připomínat

HBZS představila na bezpečnostním
festivalu Securitas 21 i novinky

Ladislav Békeš (vlevo) pomáhá zájemci nasadit potápěčskou
helmu.

5

Ředitel ZÚ Zdeněk Piech (zleva) s Brunonem Wronou a Janem Mrózkem.

nikoliv stylem striktního nařizování.
A abychom neomezovali výrobu, platí
zásada: Nejdříve opravovat, až potom
čistit. Větším pořádkem také dáváme
více prostoru údržbě, “ tvrdil vedoucí výroby Brunon Wrona, jenž před Darkovem
působil v úpravnách na šachtách
Doubrava a Fučík/Pokrok.
„Tehdy bylo v provozech více lidí a bylo
jednodušší udržovat pořádek. Dnes je
to při současných stavech zaměstnanců
problematičtější. Na druhé straně jsou
nyní za porušování BOZP vyšší sankce,“
srovnal minulost se současností v OKD
Wrona, jenž ocenění přebíral s předákem
odkamenění Janem Mrózkem.
Vedoucí výroby darkovské úpravny
zmínil v souvislosti s bezpečností, rovněž zásluhu dalších předáků – Ladislava
Sojky z hrubého a Miroslava Delonga
z jemného prádla a Kamila Moje z expeditu – jakožto i ostatních 150 kolegů
úpravářů.

DIAMO: O STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK
POŽÁDALO ZA ROK 1380 LIDÍ
OSTRAVA – Přesně 1. června uplynul
rok od data, kdy mohli propuštění
zaměstnanci ze šachet začít žádat
o státní příspěvky ke zmírnění sociálních
dopadů souvisejících s restrukturalizací
a útlumem těžby. Státní podnik DIAMO
kvůli tomu oslovilo do 31. května 1159
bývalých zaměstnanců OKD a dalších
221 z jiných těžebních společností.
„Mohu potvrdit, že nový státní příspěvek svůj účel plní a byl o něj velký zájem,“
uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel s.p.
DIAMO. Největší vlnu podle něj zaznamenávali v dubnu, kdy podávali žádosti zaměstnanci, jimž končily pracovní poměry
v Důlním závodě 3/Závodě Útlum Jih.
O příspěvek v souladu s nařízením vlády
č. 167/2017 Sb. požádalo do května 968
bývalých Paskováků. „Lidé odcházející
z jiných karvinských dolů podali 191 žádostí,“ pokračovala Jana Dronská, mluvčí
s.p. DIAMO. Důlní pracovníci, jak upřesnila, sice převažovali, ale mezi žadateli se
objevilo i několik desítek žen. Nejstaršímu
žadateli bylo 63 a nejmladšímu 21 let.
Sociální centrum DIAMO otevřelo právě v dubnu kvůli končícím Paskovákům
dočasná pracoviště v lokalitách Staříč
a Chlebovice. „Ty navštívilo 830 lidí.
Zbytek z 968 odcházejících Paskováků
podal své žádosti v našem odštěpném závodě ODRA na bývalém Dole Jeremenko
v Ostravě,“ vysvětlovala Dronská.
Ředitel o.z. ODRA Josef Havelka
navázal: „Vyřizování žádostí probíhalo bez
problémů. Naše pracovnice jsou zkušené
a zvládaly i nápor žadatelů na našich dočasných pracovištích přímo na Paskově.
V průběhu dubna zde musely obsloužit až
čtyři desítky zájemců denně.“
Z celkem 1380 žadatelů za období od června 2016 do května 2017

jich neuspělo jen pět. A to z důvodu
nesplnění podmínek na vyplácení státního příspěvku ke zmírnění sociálních
dopadů souvisejících s restrukturalizací
a útlumem těžby. „Výše příspěvků se
liší. U lidí s převažující prací v podzemí činí 8000 korun měsíčně, u těch
s převažující prací na povrchu 7000
korun měsíčně. Tyto peníze jsou vypláceny po omezenou dobu v závislosti
na počtu odpracovaných let,“ přiblížila
Dronská. Nejrizikovější skupina podle
stanovených podmínek může dostávat
příspěvek až 60 měsíců, ostatní 3 až 36
měsíců.
Dosud sociální centrum s. p. DIAMO
od zahájení příjmu žádostí o příspěvek
vyplatilo bývalým zaměstnancům OKD
a dalších těžebních společností (stanovených nařízením vlády č. 167/2016 Sb.
a 342/2016 Sb.) přes dvanáct milionů
korun. „Po náběhu plateb bývalým
Paskovákům budeme na těchto nárocích přeposílat měsíčně více než osm
milionů korun,“ dodala Dronská.

Kdo má nárok?
Na příspěvek podle nařízení vlády č.
167/2016 Sb. mají nárok lidé z OKD,
kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců
z důvodu restrukturalizace a organizačních změn – tedy výpovědí
z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
až c) zákoníku práce nebo dohodou
podle § 49 z týchž důvodů. Pracovní
poměr musel ke dni ukončení trvat
nepřetržitě nejméně dva roky. Tyto
podmínky se vztahují na pracovníky
propouštěné od 1. ledna 2016.
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Vedení společnosti OKD: Výbuchy
v šokové terapii působí na každého

Odměny za duben...
na kamarády, kteří kvůli pracovnímu
úrazu v dole přišli o život!
„Podle psychologa, jenž nám provádí
školení, se neumíme moc chválit. Mou
milou povinností je proto pochválit všechny, kteří pracovali a pracují bez úrazů,“
doplnil provozního ředitele Pavel Zajíček,
vedoucí odboru řízení bezpečnosti s upozorněním, že dubnem starost o BOZP
v revíru rozhodně neskončila. Podle něj
to potvrdily například výsledky z Důlního
závodu 1 – Darkov, kde od dubna ke dni
vyhlášení soutěže (24. května) nezaznamenali padesát dní jediný evidovaný
pracovní úraz. „Za asi sedmdesát let se
v OKD nestalo, aby nebyl z důlní lokality
po takovou dlouhou dobu hlášen úraz,“
závěrem konstatoval Pavel Zajíček.

Dokončení ze strany 1

Obrovský kus práce podle něho
udělali i zástupci jednotlivých kolektivů
a úseků, které v soutěži uspěly na předních místech.
„V dubnové kampani jsme uplatnili řadu propagačně-motivačních
prostředků. Od plakátů přes filmy
až po finanční částky jako odměny
pro kolektivy na uspořádání společenských akcí. Velkou motivací byly
i volné vstupenky na festival Colours
of Ostrava, o které byl mimořádný
zájem,“ upřesnil ředitel Hadrava.
Současně ale zdůraznil i psychologický prvek kampaně v podobě
odkazu na děti a rodiny, které na zaměstnance doma čekají. A rovněž

Výkonný ředitel
společnosti Antonín
Klimša ocenil
i informace o důlních
neštěstích podávané
v mezičase mezi
jednotlivými ukázkami
ŠTRAMBERK – Metan, černouhelný,
hnědouhelný i hliníkový prach, cukr,
mouka. To vše nechávali v prvním
červnovém týdnu vybuchovat střelmistři VVÚU Ostrava ve zkušebních štolách v někdejším vápencovém
lomu Na Horečkách ve Štramberku,
tentokrát i před zraky vedení OKD.
Výkonný a ﬁnanční ředitel, zástupce
ﬁnančního ředitele společnosti i tajemnice představenstva se shodli: „Je
to působivé a přínosné!“
Výkonný ředitel Antonín Klimša
(stejně jako ostatní zástupci managementu) uvedl, že zažil první takovouto prezentaci – šokovou terapii. „Cena lidského života je nenahraditelná. Také proto jsme zahrnuli
do naší bezpečnostní kampaně ukázky toho, co dokážou výbuchy metanu či uhelného prachu. Myslím si, že
každý, kdo je sledoval, bude k tomuto nebezpečí přistupovat s velkým respektem,“ prohlásil s tím, že ocenil
také přednášku vedoucího odboru ří-

Chlapi ze šachet vzali
rodiny do cvičné štoly
Prohlídka organizovaná
pro zvýšení úrovně BOZP
byla koncipována i jako
netradiční dětský den

Buchtela momentálně v lokalitě ČSA
vybavuje a likviduje poruby. K bezpečnosti, kvůli níž se ostatně prohlídky
pro děti a příbuzné zaměstnanců OKD
konaly, poznamenal, že je prvořadá.
„Dávám pozor na sebe i spolupracovníky,“ doplnil.
S důlním elektrikářem ze šachty ČSA
Martinem Seberou dorazily do štoly přítelkyně Jana Knyblová s osmiletou dcerkou Terezkou a svou maminkou Pavlou
Glosovou. Paskovským nízkým rubáním
však prolezla jen holčička „My to raději
obešly naokolo. Nebudeme tvrdit, že
to bylo kvůli kabelek, nechtěly jsme se
ušpinit,“ tvrdily Knyblová s Glosovou,
jimž se jinak prohlídka líbila. „Udělalo to
na ně dojem. Jen jsem je upozornil, že
na karvinských šachtách máme poněkud větší sloje,“ uvedl Sebera.
Čtyřletá Nela, kterou do štoly vzal
děda Vladimír Jandera z důlní dopravy
v lokalitě ČSA, se nejprve pod zemí bála.
Při vysazení na nakladač měla dokonce
pláč na krajíčku, ale pak objevila kousky
uhlí zanechané zde korejskými ﬁlmaři
a důlní prostředí ji začalo bavit. „Jako
člověka z praxe mě překvapilo, že je tady
většina technologií funkčních. Byť odpovídajících spíše podmínkám na Paskově
než u nás na Karviné.“ shrnul Jandera.
Toho doprovázela ještě manželka Jitka
s patnáctiletou dcerou Sabinou a stejně
starou kamarádkou Terezou. Ze štoly
byly podle svých slov nadšené.
Prohlídky končily v harendě
U Permoníka vedle imitace porubu
s kombajnem i pluhem. Tam průvodci
Jan Kopel a Václav Kasík – oba vysloužilí
staříčští horníci – promítali účastníkům
instruktážní ﬁlm o OKD a jejich šachtách. Děti vyprovodili na cestu domů
malými dárečky se sladkostmi. „Tím, že
tady dorazí horníci a jiní zaměstnanci se
svými rodinami, se vlastně také zvyšuje
v revíru úroveň bezpečnosti. Manželky
a děti vidí, v čem jejich blízcí pracují
a mohou na ně působit, aby si dávali
větší pozor,“ zakončili průvodci.
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STAŘÍČ – Vezměte děti a rodinu do dolu.
Pod tímto heslem pozvalo vedení
společnosti OKD zaměstnance všech
závodů do cvičné štoly ve Staříči
na bezplatné prohlídky. Druhá červnová
sobota byla vyhrazena pro Důlní závod
1 a třetí pro Důlní závod 2.
„Přišel jsem s manželkou Andreou

Prohlídka štoly byla pojata také jako
netradiční dětský den.

Patrik Buchtela s dcerami u kombajnu KSW6.

ZÚ na klapce 4530, ZÚJ na klapce 2273). Kapacita je omezena
na šedesát návštěvníků – tři okruhy
po dvaceti lidech na den. Je proto
potřeba předem se přihlásit a ověřit
dostupnost prohlídky i jejich časové
termíny.
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Do štoly i poslední sobotu v červnu
Unikátní důlní prostředí s funkčními
technologiemi bude přístupné v sobotu 24. června pro zaměstnance
Závodu úpraven, Závodu servisních
služeb a Závodu Útlum–Jih. Na tento
výlet se mohou objednat na sekretariátech (SC na klapce 3230,

Antonín Klimša (zprava), Petr Jílek a Vanda Vojtková ve Štramberku.
zení bezpečnosti Pavla Zajíčka. Ten
mezi jednotlivými ukázkami hovořil
o důlních neštěstích, jejich příčinách
a důsledcích. A zmiňoval nejen případy z našeho revíru či republiky, nýbrž
také ue zahraničí.
„Obrovskou sílu výbuchů jsme sledovali z bezpečné vzdálenosti přibližně dvou set metrů. Co to udělá s člověkem v dole, si nedokážu představit,“ pokračoval zástupce ﬁnančního
ředitele Petr Jílek a tak jako ﬁnanční
ředitel Michal Sládek vyslovil přání,
aby se přítomní zaměstnanci podělili o své zážitky z demonstrativních
explozí s co největším počtem kolegů. „Tyto ukázky jasně demonstrovaly význam bezpečnostních opatření
směrem k rizikům výbuchů v důlním

Nejpůsobivější ukázka – výbuch devítiprocentní koncentrace metanu.
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a dcerami Terezou a Adélou, které
mají jedenáct a čtrnácti let, abych jim
ukázal, jak to na dole vypadá,“ oznámil
Patrik Buchtela z úseku důlně-technických služeb v DZ 1 – Karviná. Staříčskou
cvičnou štolu – kde byl i on poprvé
– považoval za lepší a názornější pro
poznání hornické profese než skanzen
na Landeku.
„Bylo tam více funkčních technologií.
Když nám průvodce pustil kombajn KSW
6, nemohl jsem si neodpustit poznámku, že se točí opačně. Má přehozené
fáze, protože kdyby se točil ve správném
směru, foukal by na návštěvníky prach,“
pokračoval s tím, že rodina alespoň
částečně poznala prostředí, v němž on
pracuje od dovršení své dospělosti.

FOTO: Radek Lukša
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prostředí. Vznícení metanu, uhelného prachu, případně dalších látek,
mohou prioritně ohrozit lidské životy, ale rovněž produkci společnosti.
Proto je nezbytné, aby bylo toto nebezpečí pod neustálou kontrolou,
a aby se bezpečnostní opatření stala
neoddělitelnou součástí každodenní práce v OKD,“ konstatoval Sládek.
Na tajemnici představenstva společnosti Vandu Vojtkovou nejvíce zapůsobila exploze metanu ve zkušební
komoře s devítiprocentní koncentrací
důlního plynu. „A pochopitelně pak
také to, co dokáže hliník nebo cukr
a mouka. Člověk získá velký respekt
nejen k hornictví a geologii, ale přírodě vůbec,“ nechala se slyšet.
Rostislav Palička ze Závodu Útlum
Jih tlumočil názor přítomných odborářů: „Bylo to školení se super ukázkami, které konkrétně předvedly, že
i takové artikly jako mouka a cukr se
mohou stát pro člověka nebezpečnými. Je to určitě přínos a posun v metodice bezpečnostní problematiky
v OKD.“
Třetího letošního emočního zaměstnání se ve Štramberku zúčastnili
opět i profesionálové z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje. V rámci vzájemné spolupráce je
pozvala společnost OKD a na oplátku
horníkům předvedli ukázku vyproštění řidiče z vozu po dopravní nehodě,
likvidaci požáru automobilu i poskytování předlékařské první pomoci.

Panorama/NOKD

22. června 2017 | www.okd.cz

Masaru Miura: Karate je můj život!

Karate v Jeseníkách vyučoval
i velmistr ze samurajské rodiny

KARLOV POD PRADĚDEM – Vedoucí
odboru ochrany a kontroly OKD
Jan Jurásek se jako dlouholetý aktivní karatista podílel na pořádání mezinárodního semináře Silesia
Gasshuku 2017. Ten se uskutečnil první červnový víkend v hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem
v Jeseníkách.
„Letošním druhým ročníkem
jsme s organizátory z oddílu Karate
Silesia Opava založili tradici mezinárodního vzdělávacího semináře
shotokan karate. Akce, na jejíž první
ročník jsme měli velmi příznivé odezvy, byla svým charakterem ojedinělá nejenom v kraji, ale i republice.
Cílem bylo skloubit v jednom víkendu výuku karate pro různé výkonnostní i věkové skupiny prostřednictvím těch nejlepších instruktorů,“ sdělil Jurásek, jenž pro karatisty zařídil i srdcovkový minigrant
z Nadace OKD.
Semináře se zúčastnilo 150 cvičenců, což také byla maximální kapacita hotelu. „Již dva měsíce před
jeho konáním jsme měli vyprodá-
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Seminář, na jehož
pořádání se podílel
Jan Jurásek z OKD
a program Srdcovka
těžařské nadace, byl
dva měsíce předem
vyprodaný

Jan Jurásek (vpravo) s mistrem meče
Nakagawou.
no. Účast nám potvrdili špičkoví instruktoři z Japonska, Itálie i Česka.
Frekventanti dorazili jak z celé ČR,
tak Polska,“ upřesnil Jurásek s tím,
že hlavními vyučujícími byly opravdové kapacity včetně světových mistrů v karate.
Pomyslnou jedničkou se stal
Shihan Masaru Miura 9. dan Hanshi.
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KARLOV POD PRADĚDEM – Potomek
samurajské rodiny, držitel devátého
danu, instruktor světové úrovně. To je
osmasedmdesátiletý držitel devátého
danu Masaru Miura. Japonec žijící
a vyučující už více než půlstoletí v Itálii
oprávněný za jménem užívat titul Hanshi
(česky se dá přeložit jako Velmistr či
Mistr mistrů) si na semináři udělal čas
i na zodpovězení několika otázek.

„Dal nahlédnout do původní esence tohoto krásného bojového umění. Jeho karate se stává dokonale
jednoduché, přísně přesné a jakoby
zcela bez síly, přičemž si zachovává
neuvěřitelnou účinnost a razanci,“
popisoval vedoucí odboru ochrany
a kontroly OKD setkání s drobným
Japoncem seniorského věku.
Opavský karatista David Kraus
s pokorou přiznal, že i po osmnácti letech svého cvičení se měl od velmistra Miury co naučit. „Tento člověk patří k pěti nejlepším světovým
instruktorům. Díky němu jsme získali i nové pohledy na stávající karatistické techniky,“ nechal se slyšet.
Setkání s kapacitami si pochvalovala i Radmila Nepožitková: „Cvičím
od podzimu a mám teprve bílý pásek. Byla jsem překvapena, co se dá
krásně a jednoduše zvládat pohybem těla bez vynaložení velké síly.
Získala jsem z pana Miury i pozitivní energii.“
Organizátoři nechali účastníky semináře cvičit a vzdělávat se v několika skupinách – od dětí, přes výkonností závodníky, trenéry a instruktory až po ctitele karate jako bojového
umění sebeobrany. „Jako překvapení
jsme si připravili návštěvu pana Kinji
Nakagawy, zakladatele Nakagawa
Tozan ryu z Japonska. Je to člověk,
jenž byl oﬁciálně pověřen zachovávat
tradiční japonskou kulturu. Ukázal
nám vlastní školu šermu s typickými samurajskými meči,“ zakončil
Jurásek.

Jací jsou cvičenci na semináři?
Když jsem před lety české karatisty poznal, měl jsem z nich poněkud rozpačitý
dojem. To už ale dávno není pravda.
Dnes tady v Karlově mohu prohlásit, že
mne naplňují pýchou. Vyzařuje z nich
pokora a vděčnost, jsou snaživí a učí se
hodně a s velkým zájmem. I když to pro
ně bývá mnohdy náročné.
Co konkrétně jste jim ukázal?
Především jsem ji vysvětloval, že nejdůležitější je zdraví a kondice. Je důležité,

aby pochopili, že s přirozeným pohybem
jsme toho schopni v karate dosáhnout
více, než jen silou a rychlostí. Záleží také
na postoji, koordinaci, technice. S malou silou se toho dá dokázat hodně.
A co pro vás karate znamená?
Je pro mne vším. Karate je ztělesnění
mého lidského života. Mohl bych ho
deﬁnovat i tak, že je to vlastně pohyb
vycházející z těla. Pohyb, který je schopný udělat člověk i tehdy, když zestárne.
Věk není překážkou, dá se cvičit i v mých
letech.
Bránil jste se pomocí karate?
Toto bych si rád nechal pro sebe. Dříve
jsem ale učil některé techniky i příslušníky speciální jednotky italského ministerstva vnitra, kteří je pak ve své praxi
pravděpodobně používali. Každopádně
mohu říci, že čím je soupeř silnější
a rychlejší, tím lépe pro mne. Využiji tyto
jeho vlastnosti ve svůj prospěch.

„Největším lákadlem byl
shaolinský mnich, velmistr
kung-fu,“ upozornil ředitel
akce Jaroslav Szweda
ze šachty ČSA
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ci na šachtě si proto vyřídil jen ranní
směny, aby mohl trénovat s dětmi, školit zkušební komisaře, organizovat turnaje, fungovat jako rozhodčí. O mladých svěřencích hovořil jako o své vizitce – vždyť i na Dragon Cupu 2017 získali medaile. Nejúspěšnějším byl Jan
Vlášek, jenž vyhrál v jednotlivcích zlato v lightcontact čínském boxu i v semicontact kickboxu, zlato v týmovém performance combatu společně s Denisem
Filípkem a Michalem Válkem) a bronz
v týmovém duocontactu – sebeobraně
s Michalem Válkem.
„Já kung-fu samozřejmě cvičím, ale
spíše stylem podobným právě shaolinským mnichům. Závodů se proto odmítám účastnit,“ doplnil Szweda.

FOTO: Survival & Kung-Fu Club Karviná

OSTRAVA – Elektroúdržbář těžních strojů z Důlního závodu 1 – Karviná, lokality ČSA, Jaroslav Szweda stál v čele
organizačního týmu pátého ročníku festivalu bojových umění Dragon
Cup. Výtěžek akce, která se uskutečnila v květnu v ostravském Trojhalí
Karolina, věnoval za pořádající Survival
& Kung-Fu Club Karviná (SKCK) sirotkům z Barborky.
„Největším lákadlem této akce byl
seminář velmistra kung-fu Shi Yan
Xu, mnicha přímo z čínského chrámu
Shaolin, kde tento legendami opředený bojový styl vznikl. Dragon Cup jsme
z obyčejného turnaje povýšili na akci pro
širokou veřejnost a přenesli jej z Karviné
do Ostravy. Letos jsme napočítali okolo třech tisícovek návštěvníků,“ popisoval Szweda s tím, že členové klubu cvičili na přehlídku mimo jiné i s vybavením
pořízeným z minigrantu Srcovka (ten
letos pro SKCK získal už počtvrté).
„Příprava akce v takovém rozsahu
byla náročná, trvala rok a znamena-

la i spoustu bezesných nocí,“ pokračoval Szweda zastávající funkci ředitele turnaje. Spolu s ním do nejužšího týmu pořadatelů patřil jeho syn
Marek a Jan Rušaj. S organizací pomáhali jako dobrovolníci také ostatní
členové klubu včetně údržbáře jámy
z ČSA Michala Kormance. Kromě bojového umění se na Dragon Cup podařilo zajistit i účast studentů ostravské bezpečnostně-právní akademie,
dále policistů a vojáků z našeho regionu s ukázkami jejich výcviku, zákroků
a techniky.
„Bojovému umění se věnuji třiatřicet let, což je o tři roky déle, než pracuji na šachtě. Kung-fu je můj životní
styl,“ nechal se slyšet Szweda. V prá-

Shaolinský velmistr Shi Yan Xu při semináři, Jaroslav Szweda vlevo od něj.

FOTO: Radek Lukša

Výtěžek z festivalu bojových umění dali dětem z Barborky

Shihan Masaru Miura 9. dan Hanshi na semináři v Jeseníkách.

Bezplatná inzerce pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 11. června 2017
jsme vzpomněli 5. smutné
výročí úmrtí našeho
drahého, milovaného
manžela, tatínka
a dědečka, pana Lubomíra
Chromčáka, dlouholetého zaměstnance Dolu Staříč. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte si s námi. Vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka
Taťána, dcera Renata s rodinou a dcera
Martina.
„Život jsi miloval a chtěl jsi
s námi být,
osud k Tobě krutý byl
a nenechal Tě žít.“
Dne 20. 6. 2017 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí mého
drahého manžela, Františka Jurczka
zaměstnance Dolu Dukla.
S láskou vzpomíná manželka Růžena,
synové Lumír a Milan s rodinami.

„Hřbitov je smutná
zahrada, kde tiše pějí
ptáci, své drahé zde
ukládáme, vzpomínat se
sem vracíme. Ruku už Ti
nepodáme, abychom Ti mohli
k Tvému jubileu přát. Jen kytičku
na hrob dáme a budeme tiše
a s láskou vzpomínat.“
Dne 22. 6. 2017 vzpomeneme nedožité 60. narozeniny pana Lubomíra
Zamarského z Karviné Ráje. S láskou
vzpomínají, manželka, děti, vnuci a celá
rodina.
Dne 24. 6. 2017
vzpomeneme 8. výročí
úmrtí pana Jana Bardoně
z Horní Suché.
Bývalého horníka – záchranáře na Dole František, předsedy
místního kroužku
hornických důchodců. Čas plyne, ale
nikdy nezapomene. Syn Ervín.
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PŘIVEĎ NOVÉHO KOLEGU
DO OKD A ZÍSKÁŠ 5000 KORUN
Společnost OKD vyplatí každému novému uchazeči
po splnění stanovených kritérií náborový příspěvek
ve výši 40 tisíc korun. Současně mu uhradí i náklady
spojené se vstupní prohlídkou.
Na tebe pak čeká odměna ve výši 5 tisíc korun!
NEVÁHEJTE! Naše nabídka platí od 25. května 2017 a je časově omezená.
Podrobné informace získáte
 během osobní návštěvy

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

 nebo telefonicky
na čísle

 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese

725 756 830

prace@okd.cz

Ozvěte se nám, stojí to za to!
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