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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD
Uctění památky obětí
hornického povolání,
průvod městem,
bohoslužba v kostele,
ale i kulturní program
pro širokou veřejnost,
zábava pro děti,
představení ﬁrmy
a partnerů, takový byl
jejich program
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KARVINÁ – Společnost OKD pořádala v sobotu 2. září v Karviné tradiční
oslavu profesního svátku – Hornické
slavnosti. Zástupci vrcholného managementu v čele s výkonným ředitelem Antonínem Klimšou, dále ředitelé, náměstci a závodní z jednotlivých
závodů a jiní krojovaní zaměstnanci, jakožto členové havířských spolků nejprve uctili na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.

David Koller

Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.

Ewa Farna

Hornické
slavnosti OKD
Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk připomenul, že každý rok
jsou dva termíny, kdy se horníci pozastaví, zavzpomínají na své kamarády
– kteří už nejsou mezi nimi, kteří zahynuli při výkonu svého hornického
povolání – a zároveň posedí a oslavují
s kamarády současnými.

Jsou to termíny
spojované
s oslavami Dne
horníků v září
a svátku
patronky horníků
Svaté Barbory
v prosinci. Vloni
se v souvislosti s insolvencí OKD
nekonaly oslavy žádné a to mně
přišlo strašně líto. Vždyť
na Karvinsku se kope uhlí už od roku
1776 a byla by věčná škoda, kdyby
tradice, které ctili už naší předci,
zůstaly zapomenuty. Proto jsem
nadšen tím, že se letos Den horníků
opět uskutečnil, že vyšlo počasí
a organizátorům se jejich záměr
podařil. Patří jim za to poděkování.
Oběti práce v podzemí zmínil rovněž fryštátský farář Przemysław
Traczyk při bohoslužbě v kostele
Povýšení sv. Kříže, kam se účastníci pietního aktu přemístili ve špalíru za doprovodu hornické dechovky.
V průvodu nechyběly ani prapory příslušníků polského havířského cechu.

Ahard
„Hornictví je nejen to, co vás živí, nacházíte v něm smysl života. Modleme
se proto nejen za mrtvé, ale i za živé
horníky,“ vyzýval farář.
V souladu s tradicemi oslav hornických svátků pak společnost OKD
připravila v Parku B. Němcové, taktéž ve Fryštátě, program pro širokou veřejnost. Ten zahrnoval jak vystoupení zpěváků a hudebních skupin – Ewy Farne, Davida Kollera,
Pavla Dobeše, Rock´n´Roll Bandu
Marcela Woodmana, Ahardu – uváděné televizním moderátorem Petrem
Rajchertem, tak zábavné městečko
s Nadací OKD a jejími partnerskými neziskovými organizacemi. OKD
zde pořádala i náborovou kampaň
pro poptávané důlní profese a představily se partnerské ﬁrmy a subjekty (AWT, Revírní bratrská pokladna,
Hornicko-geologická fakulta VŠBTUO, Střední škola techniky a služeb
Karviná, Sandvik).
Cestu na Hornické slavnosti 2017
si samozřejmě našli zaměstnanci tě-

Rock'n' Roll Band Marcela Woodmana

Pavel Dobeš

žební společnosti, ať sami či v doprovodu rodin. „Tato akce je pro nás
tradicí. Přišli jsme však i na koncert
Ewy Farne a malou jsme nechali vydovádět v nadačním městečku,“ uvedl Pavel Kadlec, úsekový zámečník
Příprav 1 z lokality ČSA Důlního závodu 1 - Karviná. Programu si uží-

val se ženou Monikou a dcerou Sárou
a v parku B. Němcové potkal také kolegu z úseku Františka Beneše. Toho
podle jeho slov málem odradilo počasí. „Nakonec to ale vyšlo a jsem rád,“
nechal se slyšet Beneš.
Hydraulikář z ČSA Vladislav
Strýček si na slavnosti dokonce na-

plánoval setkání po dvaceti letech
s bývalými kolegy. „Jak jinak, než ze
šachty! Jaká mohla být lepší příležitost?“ uvedl s tím, že se jich sešlo sice
jen šest, nicméně na správném místě
v hornickém duchu. „Obnovení slavností je super, ke Karviné to patří,“
uzavřel Strýček.

Za moji profesní
kariéru v OKD jsem
hornických slavností
od roku 2001 zažil
asi patnáct. Některé
byly ﬁnančně
nákladné a programově velkorysé, jiné naopak
střídmější, slunečné i deštivé. Letošní
oslavy jsou ale pro mě významné
hned ze dvou důvodů. Tím prvním je,
že jsem za ně byl poprvé přímo
spoluodpovědný. V malém týmu jsme
s kolegy museli zpracovat rozpočet,
připravit program a zajistit účinkující.
Oslovit naše partnery, celý náš záměr

samozřejmě nakonec zrealizovat
a doufat, že se slavnosti budou líbit.
V tomto kontextu chci jmenovitě
poděkovat Ivovi Čelechovskému,
který měl Hornické slavnosti OKD
2017 programově a organizačně
na starosti a zodpovídal za jejich
celkovou realizaci. Myslím si, že se
nám nakonec s poměrně nízkým
rozpočtem, v porovnání s předchozími
lety, podařilo uspořádat důstojné
a programově velmi pestré oslavy,
které se malým i velkým návštěvníkům podle ohlasů líbily.
Druhým důvodem je pak skutečnost,
že v den konání této akce jsme měli

za sebou schůzi věřitelů, na které
všichni, kromě mateřské společnosti
NWR, podpořili náš reorganizační plán.
To byl pro mě jasný signál, že máme
důvěru našich dodavatelů a snad
i veřejnosti. Pozitivní atmosféra, kterou
jsem měl možnost osobně zaznamenat,
následně moje pocity jen potvrdila.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou
poděkovat všem sponzorům a spolupracujícím ﬁrmám za jejich podporu.
Jsem moc rád, že se nám tradici hornických slavností podařilo do Karviné
vrátit.
Ing. Antonín Klimša, MBA,
výkonný ředitel

DZ 1
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SRPEN V DZ 1: PŘEPLNĚNÉ
REŽIMY V TĚŽBĚ I RAŽBĚ
s tektonikou, ale nakonec udělali velmi
dobrý výsledek,“ uvedl Kempný.
Provozní náměstek Vladislav Szmek
upozornil, že provoz příprav se už třetím
měsícem trápí. „Půlka kolektivů včetně
kombajnových razí překopně, komplikují
se geologické podmínky a vzhledem k dovolenkovému období se projevily ve všech
pracích absence kvaliﬁkovaných lidí,“
vysvětloval. Například v 9. kře na lokalitě
Darkov nejprve měnili klasickou technologii
za kombajnovou, aby s ní vyrazili deset
metrů, a pak vrátili opět klasiku a prokousávali se přes kámen. „Až půjdou kolektivy do uhelných ražeb, věříme ve změnu
situace k lepšímu,“ dodal Szmek.

KARVINÁ – V plusu nad technický režim
byli v srpnu na Důlním závodě 1 jak
rubáňoví s 207 tisíci vytěženými tunami,
tak čelboví se 790 vyraženými metry.
Informovalo o tom vedení šachty při
vyhlašování limitních výkonů splněných
v osmém měsíci.
„Letní období nám vyšlo, nakopalo
se nakonec více, než jsme očekávali.
Získali jsme tím dobrou výchozí pozici
pro zbytek letošního roku,“ konstatoval
výrobní náměstek Kamil Kempný. Ze tří
provozovaných porubů však splnili limitní výkon jen horníci hlavního předáka
Tadeusze Szweda. „Dobývali ve velkém dovrchním úklonu, potýkali se

Limitní výkony v osmém měsíci
• rubáňový kolektiv hlavního předáka
Tadeusze Szweda z úseku vedoucího
Reného Kubanka v porubu 11 634
nakopal 79 997 tun, s porubní
frontou postoupil o 121,7 metru,
průměrného denního postupu dosahoval ve výši 3,9 metru a rubáňového výkonu 29 tun na hlavu a směnu,
splnil tak svůj čtvrtý letošní limitní
výkon,
• přípravářský kolektiv hlavního předáka Václava Michalčíka z úseku vedoucího Radima Kalafuta v překopní
ražbě v 9. kře na čelbě 340 961
vyrazil 40 metrů,
• přípravářský kolektiv hlavního
předáka Romana Jakubišina z úseku
vedoucího Lubomíra Poločka na čelbě 336 730 vyrazil v překopní ražbě
– vstupu do 36. sloje - 57 metrů při
průměrném postupu 2,28 metrů
denně a čelbovém výkonu 12,67
centimetru na hlavu a směnu,
• přípravářský kolektiv hlavního
předáka René Poláka z úseku Marka
Wdówky na čelbách 11 2811,
11 2803b a 11 2803 vyrazil při
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obfarávce ve 26. sloji v 11. kře
celkem 88 metrů při průměrném postupu 4,63 metru denně a čelbovém
výkonu 24,38 centimetru na hlavu
a směnu, a to včetně postavení
čtyřstranného kříže a odrážek,
• přípravářský kolektiv hlavního
předáka Romana Kadlece z úseku
vedoucího Marka Wdówky na čelbách 11 2801 a 11 2803b vyrazil
při obfarávce ve 26. sloji v 11. kře
celkem 92 metrů při průměrném postupu 4,38 metru denně a čelbovém
výkonu 24,34 centimetru na hlavu
a směnu, a to včetně odbočení
a postavení kříže,
• přípravářský kolektiv Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího Zygmunta Boroweho v překopní
ražbě ve 40. sloji v ohradníku na čelbě 22 4002a vyrazil 55 metrů,
• přípravářský kolektiv hlavního předáka Bogdana Kozłowicze z úseku
WPBK-BIS vedoucího Marcina
Poloka v překopní ražbě na čelbě
11 3411 vyrazil 34 metrů se zahájením stavby kříže.

Vyhlášení limitních výkonů v Důlním závodě 1.

Bez pokory a respektu by to nešlo,
svěřil se odcházející hlavní předák
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KARVINÁ – Nejen skvělý hlavní předák,
ale i hornický táta. Tím byl pro dodavatelskou ﬁrmu WPBK-BIS Stanisław
Wadelski, jenž odešel po čtyřiceti
odfáraných letech v polském i českém
hornictví do zaslouženého důchodu.
Vychoval řadu dobrých havířů včetně
Mateusze Wróbela, který se stal jeho
nástupcem v ražičském kolektivu pracujícím v Důlním závodě 1, lokalitě ČSA.
„Hornictví pro mne v počátcích
znamenalo jistotu stále práce a vědomí

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk se loučí
se Stanisławem Wadelskim.

toho, že uživím svou rodinu. Postupem
času se stalo vlastně i mým životem.
To přišlo až po zaučení a pochopení té
práce. Zpočátku se mi na šachtě moc
nelíbilo, to snad nikomu novému,“ vzpomínal vyučený instalatér, který před prvním fáráním na šachtě KWK Dymitrów
chvíli pracoval i na rodinné farmě.
Před necelými pětadvaceti lety
nastoupil v tehdejším Československu
do ﬁrmy Alpex na Důl Doubrava a zde
poprvé začal dělat hlavního předáka
přípravářského kolektivu. V této funkci
pokračoval od roku 2009 rovněž u WPBKBIS a za jeho osádkami zůstalo na lokalitě
ČSA vyražených 7260 metrů! „Nešlo by
to bez respektu před těžkými podmínkami a pokory k přírodě,“ uvedl Wadelski.
WPBK-BIS provozující dva další razičské a jeden zmáhací kolektiv považovaly
Wadelského osádky za „obojživelníky“. „Uměly s kombajny i s klasikou.
Mohly se srovnávat s nejlepšími
přípraváři v OKD,“ vysvětloval vedoucí
Petr Kohoutek, když se s ředitelem
ﬁrmy Stanisławem Cichoněm loučili
s Wadelskim. Tomu věnovalo slova
uznání a malou pozornost na památku
i vedení DZ 1.

Nová security v OKD: Výjezdové
skupiny jsou rychlejší i důraznější
Zadržení pachatelé
a méně pokusů
o vniknutí do areálů
jsou podle vedoucího
odboru ochrany
a kontroly odpovědí
na fámy o snížení úrovně
zabezpečení OKD
DARKOV – Společnost OKD změnila
v obou činných karvinských lokalitách
poskytovatele bezpečnostních služeb
– takzvané security. Důlní závody 1 i 2
hlídá konsorcium dvou agentur nazvané Ostraha Karviná kombinující své
předchozí dlouholeté zkušenosti s ostrahou lokalit v revíru.
„Přikročili jsme k tomu v rámci optimalizace security. Výkon bezpečnostní služby v areálech se nyní opírá především o výjezdové skupiny. To znamená, že služba je mobilnější, operativnější a schopnější zasáhnout mnohem
důrazněji, než tomu bylo dříve, kdy se
nám na pracovištích pohybovali jen
pochůzkáři. Na místo můžeme během
chvilky dostat dvě skupiny – tedy čtyři pracovníky security i se dvěma psy,“
informoval vedoucí ochrany a kontroly
Jan Jurásek.
Změnu poskytovatele security služeb podle něj bohužel provázely nepodložené zprávy jak v samotných závodech, tak i jejich okolí. „Zaznamenali
jsme tvrzení, že OKD snižuje nároky
na zabezpečení, že ruší pochůzkáře, že
se její areály otevírají a úroveň security
se snižuje,“ uvedl Jurásek s tím, že tyto
fámy stály pravděpodobně i za zvýšeným počtem pokusů o vniknutí do důlních závodů zejména v průběhu první
poloviny letních prázdnin.
Trestná činnost zde spočívala v krádežích (či pokusech o odcizení) železa a kabelů. V lokalitě DZ 1 Karviná –

Výjezdové skupiny jsou mobilnější.
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Pracoviště kamerového systému v lokalitě Darkov.
Lazy došlo ke vloupání do klempířské
dílny. Zatím neznámí pachatelé se dovnitř dostávali či snažili dostat mimo
jiné železničním hrdlem – otevřeným
kolejištěm – u lazecké úpravny. „Právě
nově přijatá opatření v rámci optimalizace security a rovněž zvýšená spolupráce s obvodním oddělením Policie ČR
v Orlové znamenaly konec těchto nájezdů. A to je naše odpověď na fámy o snižování kvality bezpečnosti v OKD i pokusy krást její majetek,“ řekl Jurásek.
Jak to vypadalo v praxi, přiblížil
na případu z 1. srpna, kdy operátorka
kamerového systému v lokalitě Lazy
zaznamenala okolo šesté hodiny večer
pod odvalem osobu nakládající železo
do dvoukolového vozíku. „Do patnácti minut od prvního zjištění vniknutí
do našeho objektu byly na místě dvě vý-

jezdové služby i policisté s psovodem.
Pachatele se podařilo zadržet. Služební
pes dohledal odcizený materiál a zloděj
se hned na místě přiznal,“ popisoval vedoucí ochrany a kontroly.
Kromě prokazatelně vyšší operativnosti výjezdových skupin security –
v DZ 1 a DZ 2 se nyní pohybují tři – byla
podle něj přijata i technická opatření
k zabránění přístupu neoprávněných
osob do areálů těžební ﬁrmy, a to včetně
kamer. „Konsorcium poskytující nám
služby security se skládá ze společností ČOS – Speciální servis a Defended
Cordis. Ta první má velkou praxi s fyzickou ostrahou v karvinské i paskovské části revíru, druhá zužitkovává letité zkušenosti s technickým zabezpečováním,“ doplnil vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD.

Zloděj ohrozil bezpečnost dolu
Optimalizace security přinesla ovoce
i v případu z DZ 2, mezi jehož lokalitami
Sever a Jih si zloděj za bílého dne
vyhlédl kabel zajišťující datové spojení
a začal ho sekyrou odsekávat. Zjistila
to operátorka u kamer a na místo
vyslala dvě výjezdové skupiny, před
nimiž se dal pachatel i s kusem kabelu
v ruce na útěk. Byl dostižen a předán
policistům, kteří ho kromě krádeže stíhají i za poškození a ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení (trestní
sazba činí jeden rok až šest let vězení).
Zloděj totiž vyřadil z činnosti více než
dvacet různých čidel sledujících v DZ 2

v různých prostorách i výskyt metanu
a kysličníku uhličitého! Kvůli tomu museli plyny operativně měřit i směnoví
technici. Pachatel odsekal celkem
dvaatřicet metrů datového kabelu.

Místo krádeže v DZ 2.

Motivace pro bezpečnost – odměny
jednotlivcům, více peněz kolektivům!
Vedení společnosti vadí
hlavně vysoký počet úrazů
při chůzi, většina z nich se
navíc ani nestává přímo
v rubáních či na čelbách
KARVINÁ – Společnost OKD vyhlašuje
na říjen letošní již třetí mimořádnou
bezpečnostní kampaň, jejíž součástí
jsou opět i motivační prvky. Hodnotit
a následně odměňovat se budou
nadále bezpečná pracoviště – přičemž
opakované získání tohoto statutu navýší
konkrétnímu kolektivu či úseku odměnu.
Na jednotlivých závodech proběhne
také losování cen za bezpečnou práci
jednotlivců.
„Byť jsme letos v dubnu a v květnu
zaznamenali historicky nejnižší počet
pracovních úrazů v OKD, úrazovou četnost za leden až srpen máme na hodnotě
8,44. To je ale více, než za stejné období
vloni a předloni,“ vysvětluje vedoucí
odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček
s tím, že od počátku prvního do konce osmého měsíce roku 2017 se v revíru stalo
100 registrovaných pracovních úrazů.
„Po rekordně nízkém dubnu a květnu
se úrazovost v dalších měsících pohybovala s výjimkou července, kdy byl otřes
v Důlním závodě 2, v průměru, s nímž ale

nejsme a nebudeme spokojeni,“ tlumočí
Zajíček názor vedení OKD. To je rovněž
znepokojeno skutečností, že nejčastější
újmy na zdraví se ve ﬁrmě stávají v souvislosti s chůzí. Na téma dodržování BOZP
při této činnosti je ostatně zaměřeno zářijové bezpečnostní poučení a důraz na něj
bude kladen také v říjnové mimořádné
kampani.
„Vysoký podíl úrazů při chůzi roste
v OKD od loňska. Lze si to vysvětlit
vznikající nejistotou zaměstnanců
a snahou se nějakým způsobem zabezpečit – a to bohužel hlášením případů,
které končí mnohdy s trvalými následky.
Zaznamenáváme i snahu zavléci do práce
úrazy, které se staly mimo naši organizaci, a vydávat je za pracovní. Ve skupině
úrazů při chůzi končí dvě třetiny případů
jejich registrací, což je velmi vysoký
podíl,“ popisuje vedoucí odboru řízení
bezpečnosti. Navíc asi šedesát procent
registrovaných i evidovaných případů
souvisejících s chůzí se nestalo přímo
v rubáních či na čelbách, nýbrž na svážných chodbách, překopech, překladištích, nástupištích, pásových třídách,
v náražích.
OKD proto další mimořádnou bezpečnostní kampaní reaguje jak na vysoký počet úrazů při chůzi,tak dodatečné hlášení

nemalého počtu případů. „Je zapotřebí
důsledně a včas prošetřovat všechny
hlášené úrazové děje tak, abychom
mohli objektivně stanovovat opatření
a zároveň určit, zda se jedná o pracovní
úraz či nikoliv,“ upozorňuje Zajíček.
Na základě výsledků předchozích
kampaní je podle něj vhodné se zaměřovat na kolektivy i jednotlivce, pořádat
celopodnikové mítinky s vysvětlováním
cílů motivace i plánů OKD v oblasti BOZP
a využívat více hlášení skoronehod.
Motivace bude spočívat ve vyhlašování
Statutu Bezpečného pracoviště, a to
za stejných podmínek jako dříve „ U kolektivů, které dosáhly statutu za červen
a červenec a potvrdí jej i v říjnu, se jejich
odměna zvýší,“ zdůrazňuje vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.
Všechny závody také dostanou
dárkové poukazy – pro nákup vstupenek
na akce sportovního či kulturního rázu –
které budou formou losování přidělovat
zaměstnancům. „Mezi kritéria pro získání
odměny jednotlivce patří práce bez registrovaného úrazu a záznamů za negativní
jevy v bezpečnostní kartě. Do slosování
budou zahrnuti ti, kteří odpracují v říjnu
více než padesát procent plánovaných
směn,“ dodává Zajíček.
Více k tématu na straně 5

DZ 2
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Den revírníka v DZ 2: Vedení podalo
informace a získávalo zpětnou vazbu

Revírníci na setkání s vedením dolu probírali i důlní dopravu v ČSM.

Účastníky setkání
zajímala zejména
situace okolo
odchodů a příchodů
zaměstnanců, kolektivů
a debatovali nad
dodržováním pořádku
na pracovištích
STONAVA – Stonavská šachta uspořádala první středu v září Den revírníka, na němž se s vedením setkalo jednatřicet těchto zaměstnanců –
případně v jejich zastoupení mechaniků – ze všech provozních úseků.
Smyslem bylo nejen informovat o situaci v Důlním závodě 2 a společnosti
OKD, ale probrat také pracovní otázky, které štajgry zajímají či trápí.
„Obnovili jsme tradici setkání vedení šachty s tímto kádrem zaměstnanců
představujícím zásadní složku řízení
prací v dole, abychom jim poskytli informace z první ruky a oni je pak mohli
zprostředkovávat svým kolegům,“ vysvětlil ředitel DZ 2 Zbigniew Janowski.
Kromě něj si na revírníky našli čas také
závodní Karel Blahut, výrobní náměstek Roman Kołatek, technický náměstek Milan Buda či bezpečnostní technik Břetislav Pukowski.
Ředitel hovořil jak o nutnosti dodržování bezpečnosti, pracovní kázně i efektivního využití pracovní doby,
tak o potřebě, aby právě revírníci
na tyto faktory dbali a u zaměstnanců
je i kontrolovali. Kladně také zhodno-

nicméně na Dni revírníka si vzal také
slovo. „Například mne zlobí nepořádek na klíčovém překladišti 4100,
to pracoviště na pátém patře jsem si
vzal pod jakýsi patronát. Bohužel někteří zaměstnanci dodavatelů mají
odlišné návyky i názory na pořádek,
doma by si to asi nedovolili, to by je
žena vyfackovala,“ líčil štajgr z úseku
důlní dopravy z lokality Sever. Před
příchodem k dopravářům revírníkoval Bozděch sedmnáct let v paskovských rubáních i na čelbách a ke své
profesi poznamenal, že by měla mít
přirozenou autoritu. „Vedení šachty reagovalo na mé podněty velmi
vstřícně, to mne těší. Vnímám to tak,
že se zajímá o problémy nás, revírníků, snaží se vycházet vstříc a být nápomocni. Je dobré, že můžeme zalobovat nejen u vyšších techniků, ale
i ředitele či jeho náměstků,“ zhodnotil Bozděch.
Bríﬁnk v zasedací místnosti se neobešel ani bez hodnocení bezpečnosti technikem BOZP Pukowskim.
„Seznámil jsem přítomné s výsledky
úrazovosti, mimořádnými událostmi na této šachtě i celém revíru. Z našich případů jsem se zaměřil na o otřes
v porubu 331 211, oheň v sacím kanále
hlavních ventilátorů či okolnosti smrtelného pracovního úrazu v porubu
401 301,“ uvedl Pukowski s tím, že neopomněl zmínit platnost nového přestupkového řádu. „Ten citelně navýšil
sankce a porušení předpisů může být
místo dřívějších maximálních tří tisíc
korun pokutováno v blokovém řízení na místě až deseti tisíci korunami,“
upozornil bezpečnostní technik.

til letní období a vyzdvihl snížení absence, což bylo podle něj také důsledkem motivačních programů v OKD.
Naopak kritizoval výsledky ovlivňované souhrou více okolností – od přírodních podmínek (geologické problémy, otřesy) po chybějící pracovníky
v kolektivech.
Právě problematika příchodů
a odchodů byla to, co revírníky zajímalo v prvé řadě. „Ptal jsem se nejen na techniku, kterou potřebujeme – hlavně zvedačky a lokomotivy –
a u které někdy není dostatečný servis
či náhradní díly, ale i na nové zaměstnance. Potřebujeme zkušené lidi, které
si po zaučení chceme nechat v úseku.
Bohužel je od nás stahovali do rubání
a na čelby pro doplnění stavů,“ nechal
se slyšet Radim Hruzík z úseku vybavování a likvidace vedeného Jánem
Mračnou. Setkání považoval za dobrou věc, kde získali nejen přehled o dění
v závodě i revíru, ale také možnost poskytnout vlastní zpětnou vazbu.
„Funkcí štajgra je podle mne koordinace zaměstnanců od začátku šichty
do jejího konce. A v tomto duchu nám
vedení šachty zdůraznilo, do čeho se
máme opřít, jak ty lidi vést,“ pokračoval Jan Pejsar mechanik úseku dopravy z lokality Jih. Ocenil hlavně slova
vedení, aby se dbalo více na pořádek
na nástupištích mužstva, kde chlapi
před nasednutím do vláčků odhazují zbytky svačin a další smetí. „A my
dopraváři jsme pak povinni to uklízet,
abychom měli pořádek na našich pracovištích,“ podotkl Pejsar.
Petr Bozděch sice nastoupil
na ČSM z Paskova teprve v dubnu,
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ČELBOVÍ ZVLÁDLI SEDMKRÁT
VYRAZIT VÍCE NEŽ STO METRŮ
STONAVA – Srpen s nakopanými 200 tisíci
tunami a vyraženými 1 310 metry znamenal
v Důlním závodě 2 těžební výpadek oproti
technickému režimu a naopak překočení
metráže stanovené pro osmý měsíc.
Zejména na čelbách se tedy kolektivy pustily
do dohánění manka na plán a hned sedm
jich zaznamenalo více než stometrové
měsíční postupy.
„Čtyřem z nich se podařilo splnit limitní
výkony,“ oznámil výrobní náměstek Roman
Kołatek s tím, že nejvíce v osmém měsíci
vyrazil s kombajnem AM-50/132 kolektiv
hlavního předáka Zdisława Drzenieka
z úseku Alpex vedeného Pawłem Palejem.
Na přípravě výdušné třídy 402 240 budoucího porubu postoupil o 181 metrů, přičemž
zadání limiťáku překročil o 40 metrů!
Limiťákovými ražbami ve výši 135
metrů na čelbě 300 221/4, respektive 130
metrů na čelbě 364 224 se pochlubili také
další dodavatelé z Alpexu z osádek Józefa
Damiana Szkota (úsek Stanisława Janusze
Zgudy) a Piotra Jasińskiho (úsek Bogdana
Bajaczyka).
Pro kmenové raziče kolektivu hlavního
předáka Vladimíra Sliže z úseku vedeného
Romanem Gajdzicou znamenalo jejich srpnových 117 metrů na čelbě 300 233/2 už
šestý letošní zápis na přípravářskou skuru.
„Mají nejvíce limitních výkonů v našem
závodě a zvládli je s klasickou technologií,“
upozornil směnový technik z útvaru výrobního náměstka Jiří Radovesnický.

Nad stovku se dostaly v srpnu ještě kombajnové kolektivy Ryszarda Michoně (120
metrů), Sergeje Tarana (115 metrů) i Jána
Savaryho (110 metrů), nicméně na požadované parametry limiťáků nedosáhly.
Z kolektivů pracujících s klasickými technologiemi měli zápisy na skuru u hlavních
předáků Marka Vlčka z úseku vedoucího
Davida Vodičky (64 metrů na díle 292 298)
a Marka Fajmana z úseku vedoucího Radka
Czyže (55 metrů na díle 440 30).

Jeden úspěch
v rubání i v dobývce
Těžební kolektivy DZ 2 usilovaly v srpnu
o čtyři limitní výkony, ale dařilo se jen
v porubu 364 202 u hlavních předáků
Bogdana Kanii a Petra Zemana z úseku
vedoucího Karla Pochopeně a Michala
Hykla. Jejich horníci v porubu 364 202
nakopali celkem 57 137 tun s průměrným denním postupem 3,21metru
a rubáňovým výkonem 42,63 tun
na hlavu a směnu. Parametry přeplnili
na rovných 105 %. Naopak na 144,14
procenta pracovali dodavatelé
z úseku Alpex s vedoucím Krzysztofem
Kuczerou a hlavním předákem
Andrzejem Staszewskim v dobývce II
30 s technologií Room & Pillar. Místo
požadovaných 2000 přidali k produkci
stonavské šachty 2883 tun uhlí.

Zubryzckiho havíři po půlročním
fedrunku začali likvidovat porub
STONAVA – Do fáze likvidace se dostal
od poloviny září porub 463 300/1
provozovaný ve 3. kře jižní lokality Důlního
závodu 2. Kolektiv dodavatelské ﬁrmy
Polcarbo 3 z úseku vedeného Januszem
Pawlikem s hlavním předákem Józefem
Zubrzyckim v něm nakopal od poloviny
února celkem 338 679 tun kvalitního
koksovatelného uhlí.
„Musím konstatovat, že tento blok
ve spojených ostravských slojích Max
a Natan fedroval nad očekávání dobře.
Z výchozí prorážky na stop čáru ujel
celkem 532 metrů,“ informoval vedoucí
provozu rubání stonavské šachty Marián
Böhm. Podmínky podle něj nebyly vždy
ideální, porub v průběhu dobývání přecházel i třemi tektonickými pásmy o výšce
skoku od 0,4 po 1,8 metru. „Kolektivu se
je dařilo překonávat,“ řekl Böhm.
Důležité, jak dále poznamenal, bylo
i udržování úvodní třídy 463 320/1 pro
dvojí využití. To měl na starosti kolektiv dodavatelské ﬁrmy SDP s hlavním předákem
Petrem Prokopem a vedoucím Petrem
Klusem. „Ti nám moc pomohli. Stavěli hráně, přehazovali dopravní drážku, starali se
o udržování závalu,“ pokračoval vedoucí
provozu rubání.

Zubrzyckiho horníci ve stěně vybavené
138 sekcemi Fazos typů 15/33 a 17/37,
kombajem SL 300 Eickhoff, porubovým
dopravníkem R-850 a podporubovým
dopravníkem Grot 850 dobývali v průměrné mocnosti 2,55 metru a dvanácti
až patnáctistupňových úklonech. Jako
nejlepší se ukázal měsíc červen, kdy zaznamenali nejvyšší postup porubní fronty
– bezmála 111 metrů – a nakopali 74 261
tun. „Naopak nejslabší byl červenec, kde
nebyl postup podle plánů právě z důvodu
překonávané tektoniky,“ vysvětlil Böhm.
Porub 463 300/1 byl druhým
dobývaným v DZ 2 v ostravských slojích
a představoval jeden z nosných bloků
zajišťujících pravidelné těžby. Zubrzyckiho
osádky – které se na domovskou šachtu
ČSM vrátily letos z Darkova – v něm splnili
čtyři limitní výkony. „V současné chvíli je
tato stěna dokopána V úvodní chodbě
se dokončují přibírkové práce a z prvních
náznaků po jejím otevření se jeví, že bude
vhodná pro dvojí využití. Horníky z úseku
Polcarbo 3 čeká po dokončení likvidace porubu 463 300/1 přímý překliz technologie
do vedlejšího bloku 463 300, na kterém
budou spolupracovat s úsekem vybavování
a likvidace ﬁrmy Bastav CZ,“ doplnil Böhm.

Zdravotní ústav
uskutečnil celou sérii
měření, která prokázala
snížení hlučnosti
u obou těchto zařízení
v rozmezí od 1,9 až
po 10,9 decibelů

STONAVA – Strojní opravy, stavební úpravy a investice do modernizace hlavních ventilátorů (HV), které
probíhaly v severní lokalitě Důlního
závodu 2 postupně od loňského
jara, přinesly konkrétní výsledky.
Kromě spolehlivějšího a bezpečnějšího provozu jde o snížení hlučnosti, a to je podstatné především pro
obyvatele v okolí stonavské šachty.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

FOTO: Radek Lukša

Rekonstrukce tlumičů ztišila hlavní ventilátory DZ 2 – Sever

Nové oběžné kolo HV.

Práce v období jara 2016 až léta 2017
• oprava a výměna difuzorů u HV Sever 1 i 2
včetně náhrady zborcených a zkorodovaných
částí, přínosem je zamezení prašnosti, zlepšení
větracích schopností a prevence proti zhoršování parametrů větrání,
• výměna oběžných kol o průměru 3150
milimetrů u HV Sever 1 i 2, přínosem je zlepšení
chodu zařízení i charakteristiky větrání a prevence před zborcením částí lopatek,
• oprava regulačního ústrojí, výměna ložisek

a seřízení lopatek HV Sever 1 a 2, přínosem je
eliminace problémů v zimě (zamrzání), zlepšení
ovládání a zjednodušení přejíždění HV,
• renovace střechy budovy HV, přínosem je
zamezení průsaků vody i tvorby koroze a snazší
přístup k oběžným kolům v případě jejich
plánované či havarijní výměny,
• instalace diagnostického systému Promotic
včetně vizualizace, kontrol a nastavení
kalibrace tras, přínosem je kontinuální

automatický přenos dat o provozu HV dispečerům a technikům,
• rekonstrukce uchycení hradítek HV Sever 1
i 2, přínosem je odstranění rizik při přejíždění
z jednoho ventilátoru na druhý a zabránění
havarijnímu stavu při kolizi hradítka,
• rekonstrukce tlumicího systému hluku, přínosem je snížení hlučnosti HV v areálu závodu
i jeho okolí, zlepšení ﬁltrace.

zde prostřednictvím své akreditované zkušební laboratoře provedl celou sérii měření. „Cílem bylo srovnání akustického stavu důlních ventilátorů 1 a 2 v Důlním závodě 2 před
a po jejich rekonstrukci. Pro srovnávání přímo u posuzovaného zdroje hluku byly vybrány čtyři místa přímo v areálu a další místo na parkovišti mimo něj. Dalším místem měření byl obytný dům v Karviné–Ráji,
a to v úrovni jeho pátého nadzemního
podlaží,“ přiblížil vedoucí povrchových provozů Radomil Ocisk.
Analýza prokázala, že u HV 1 se
na čtyřech z pěti referenčních míst snížila hladina hluku od 5,1 do 10,9 decibelů. „O necelý decibel vyšší hlučnost byla
zjištěna jen uvnitř strojovny HV, což je
však podle závěrů zkušební laboratoře
bezvýznamná hodnota ovlivněná také
způsobem provedení, kdy se měřilo během pochůzky po celém vnitřním prostoru,“ upozornil Ocisk. Pro HV 2 byl
výsledek taktéž příznivý – rekonstruk-

ce prokázala snížení jeho hlučnosti
na všech pěti referenčních místech, a to
v rozmezí 1,9 až 8,2 decibelů.
Odhlučnění HV se podle vedoucího povrchových provozů dosáhlo v poslední uskutečněné etapě probíhající od letošního jara do počátku léta. „Jednalo se o rekonstrukci
tlumicího systému HV, což byla jedna z nejpracnějších operací prováděná na našich hlavních ventilátorech
v poslední době. Musely se vymontovat staré tlumiče a vnitřek budovy přizpůsobit novým. Vyžádalo si to
také stavební úpravy. Starý poškozený systém pro tlumení hluku a ﬁltraci výdušných větrů byl nahrazen novým zařízením s výkonnostně lepšími parametry,“ popisoval Ocisk
s tím, že práce provedla dodavatelská
ﬁrma SE-MI Technology z Ostravy.
Zaměstnanci povrchových služeb
s předákem Tomášem Baronem a mistrem Milanem Siekierou koordinovali
jejich činnost a zabezpečovali údržbu.
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ZÁVOD ÚTLUM-JIH CHYSTÁ
HRÁZE, DEGAZACI I KONEC

Staříč – konec výklizů, stavba
hrází, příprava degazace
Personálně nejsilněji obsazené úseky
ve staříčské lokalitě jsou podle závodního ZÚJ Ivana Šimka důlní doprava,
závodní báňská záchranná služba, degazace, větrání a elektro. „Během jara
a léta jsme dokončili základní výklizy
technologií z podzemí. Dá se říci, že důl
máme už vyčištěn. Co ze strojů a zařízení šlo využít, bylo předáno zaměstnancům Závodu servisních služeb a v jejich
režii přepraveno k dalšímu nasazení
na karvinské šachty. Další stovky tun
nepotřebného vybavení byly určeny
do šrotu. „Na povrchu staříčské lokality
představovaly největší objemy prací
o prázdninách čistění ploch a nakládky,“
pokračuje Šimek.
V dole pak probíhá především stavba
uzavíracích hrází, což je úkol paskovské
ZBZS. „Také připravujeme degazační systém dolu tak, aby z něj mohlo
být po uzavření šachty dosahováno
maximálně efektivních těžeb plynu,“
upozorňuje závodní ZÚJ.

Společnost AWT Rekultivace nabízí zaměstnancům OKD a.s.
zvýhodněné ceny prací ve svém autoservisu a pneuservisu
v Petřvaldu.
Ostatní nabízené služby
(vše pouze u vozidel po záruční době):
• Výměna olejů, ﬁltrů, ostatních náplní
• Běžné opravy
• Opravy brzd
• Příprava na STK
• Diagnostika (u vybraných značek –
na telefonický dotaz)
Stanovení ceny za službu:
Cena za hodinu mechanika
440,- Kč/hod.
Cena ND dle skutečných nákladů – vždy
předem konzultována se zákazníkem.
Konečná cena navržena po demontáží
porouchaných dílů a diagnostice.
Co neděláme:
Karosářské a lakýrnické práce
Opravy motorů a dalších agregátů
Servis a opravy vozidel v záruční době

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

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

1.

Szwed(11634/)

Kubanek

Důlní závod 1

79997

2581

746.3

40,151

3,93

Rzidký(140806/)

Sztula

Důlní závod 1

74303

2397

443.1

35,751

1,98

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

3.

Kania(364202/)

Pochopeň

Důlní závod 2

62750

2041

630.4

41,258

3,21

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

4.

Hildebrand

Důlní závod 2

53544

1862

472.3

46,297

2,97

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

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

27318

1082

286.5

26,626

1,37

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

6.

ALPEX_Kražewski(400006/)
POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)
Koval(461202/)

Miarka

Důlní závod 2

8046

545

209.4

7,913

1,05

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

7.

Badura(332206/2)

Puffer

Důlní závod 2

5692

312

110.4

4,208

0,77

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

8.

POLCARBO_Dąbek(401301/)

Sedkowski

Důlní závod 2

4889

1956

289.2

59,622

1,52

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

9.

Pospíchal(371004/)

Huspeka

Důlní závod 2

666

333

156.0

4,977

1,00

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161904/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

34976

1128

Pořadí

kolektiv

788.5

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

24,243

3,90

RHH 42 K01; DBT 600/1400

30,5 Kč
30,5 Kč
30,5 Kč
30,5 Kč
97 Kč
152 Kč
212 Kč

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

Palej

Důlní závod 2

181,00

5,84

131,95

58,77

AM-50/132 C01

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

135,00

4,82

113,52

25,47

AM-50/132 C02

3.

ALPEX_Jasiński(364224/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

130,00

5,20

117,52

38,46

MR 340X-Ex SANDVIK C01

4.

ALPEX_Michoń(400020/)

Palej

Důlní závod 2

120,00

4,62

114,69

25,16

MR 340X-Ex SANDVIK C05

5.

THK-ČECHPOL_Taran(292281/)

Durkot

Důlní závod 2

115,00

4,60

110,93

23,28

AM-75 C01

6.

Savary(400040/)

Gajdzica

Důlní závod 2

110,00

4,78

108,14

25,88

MR 340X-Ex SANDVIK C04

7.

Špička(61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

110,00

5,50

134,20

30,56

MR 340X-Ex SANDVIK K03

8.

Kadlec(112803B/, 112801/)

Neuwert

Důlní závod 1

92,00

4,38

96,82

30,65

AM-50 K05

9.

Polák(112803/, 112803B/, 112811/)

Wdówka

Důlní závod 1

88,00

4,63

100,34

24,93

AM-50 K01

10.

ALPEX_Marcol(463360/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

78,00

2,60

81,38

15,15

MR 340X-Ex SANDVIK C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

Slíž(300233/2)

Gajdzica

Důlní závod 2

měsíční ražba
(m)
117,00

m/d
4,54

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
26,53

čistý
výlom/den(m3/den)
93,07

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

2.

SDD_Vlček(292283/)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

64,00

3,24

74,39

17,36

VVH-1U C02, NSU-1E C01

3.

Jakubišin(336730/)

Poloček

Důlní závod 1

57,00

2,28

45,83

12,67

VVH-1B D04, PSU 9000 K04

4.

WPBK-BIS_Suwaj(224002A/)

Borowy

Důlní závod 1

55,00

2,29

55,92

12,73

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

5.

Fajman(44030/)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

55,00

2,42

59,71

13,67

DH-DT1 (BTRL 1) C01, DH-L 1200 (K 312 LS) C01

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
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Rubání – kombajny
vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

Sedkowski

Důlní závod 2

369480

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

Kubanek

Důlní závod 1

Rzidký(339701/, 337700/,
140806/)

Sztula

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

6.

ALPEX_Siwek(223952/)

7.

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

8.

Kania(364202/)

9.

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

10.

Koval(461200/, 461202/)

Pořadí

kolektiv

1.
2.

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

3.

Szwed(14793/, 11634/)

4.
5.

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

55,882

2,12

kombajn, výztuž

2291

405.2

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD; SL
300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE
710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD; KSW
475 K01
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD; SL
300/3,3 kV D01
SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75;
SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD;
KGE 750 F D01; MEOS
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75;
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZ

340697

1928

600.2

47,776

3,01

251191

1300

316.0

22,356

2,02

Důlní závod 1

225739

1248

328.7

23,844

2,67

Hildebrand

Důlní závod 2

193196

1316

378.7

32,726

2,71

Wypych

Důlní závod 1

192103

1940

339.8

42,019

2,43

Pielka

Důlní závod 1

162632

914

177.2

25,515

1,63

Pochopeň

Důlní závod 2

155321

1796

562.7

35,673

2,87

Puffer

Důlní závod 2

144846

1271

267.2

23,970

2,43

Miarka

Důlní závod 2

122785

1470

464.2

26,950

2,40

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161902/, 161904/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

171505

1179

812.8

26,024

4,64

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
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Valenčík(240420/, 240420/2)

Poloček

Důlní závod 1

880,00

měsíční
m/d
ražba (m)

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

133,67

30,44

AM-50/132 D07
MR 340X-Ex SANDVIK K03

5,40

2.

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

Pastucha

Důlní závod 1

855,00

5,18

114,22

29,66

3.

Kadlec(61905/, 61904/, 61907/, 112810/, 112801/)

Pastucha

Důlní závod 1

851,00

5,29

123,86

32,15

AM-50 K05

4.

ALPEX_Marcol(463320/, 463360/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

851,00

4,17

102,45

24,11

MR 340X-Ex SANDVIK C02

9.
10.

ALPEX_Pasik(364242/P, 364290/, 364224/, 402220/) Bajaczyk, Ing.
Rojíček(11617/, 11634/1, 223952/2)

Neuwert

POL-ALPEX_Drzeniek(461262/, 402240/2)
Palej
Polák(11634/P, 11617A/, 11634/1, 11618/1A, 223905/,
Wdówka
112811/)
Vráblík(240522/, 240522/2, 240542/1, 240522/3)
Kalafut, Ing.
Savary(402364/, 400020/, 400040/)

Gajdzica

Důlní závod 2

815,00

4,88

117,29

26,27

MR 340X-Ex SANDVIK K04

Důlní závod 1

800,00

4,65

89,18

25,01

AM-50/132 K01

Důlní závod 2

798,00

4,11

98,01

29,37

AM-50/132 C01

Důlní závod 1

764,00

4,20

90,57

23,58

AM-50 K01

Důlní závod 1

753,00

5,58

123,01

27,25

AM-50 D04

Důlní závod 2

735,00

4,87

115,50

25,55

MR 340X-Ex SANDVIK C04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

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

Gajdzica

Důlní závod 2

574,00

3,25

65,07

18,20

VVH-1R C01

Wdówka

Důlní závod 1

432,00

2,48

53,74

14,27

VVH-1B D02

2.
3.

KONTAKT:
Bc. Roman Preisner, hlavní mechanik
telefon: 596 580 166, mobil: 728 066 815, email: roman.preisner@awt-rekultivace.cz
AWT Rekultivace a.s., pracoviště: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

čistý výlom/den
(m3/den)

ALPEX_Szkot(300221/4)

8.

SUV, VAN, AL s DPH

měsíční
m/d
ražba (m)

POL-ALPEX_Drzeniek(402240/)

7.

20,5 Kč
20,5 Kč
20,5 Kč
20,5 Kč
97 Kč
110 Kč
151 Kč

důl

1.

5.

Osobní s DPH

vedoucí
úseku

2.

6.

CENÍK OSTATNÍCH PNEUSERVISNÍCH PRACÍ:
1ks D / M z osy
1ks D / M z disku
1ks vyvážení kola
Zvednutí vozidla
Oprava pneu
1 ks pneu výměna
1 ks kompl.výměna pneu

vedoucí
úseku

Přípravy – kombajny

likvidaci vtažné i výdušné jámy. Změny
znemožňující těžbu však nesmíme dělat,
dokud nebudeme mít od báňské správy
schválený projekt samotné likvidace,“
vysvětluje závodní.
Sviadnovskou výdušnou jámu by
mělo v budoucnu čekat zasypání,
zatímco vtažná začne – po vyplnění
betonovou a cementopopílkovou směsí
nad nejvyšším, prvním, patrem – sloužit
jako plynová jáma. „Pro další léta se
s ní počítá jako se zdrojem kvalitního
důlního plynu,“ dodává Šimek.

AL disky (kompletní výměna pneu)
Osobní vozidlo: D + M kol, D + M pneu,
vyvážení – 605 Kč vč. DPH
VAN, SUV: D + M kol, D + M pneu, vyvážení – 755 Kč vč. DPH

kolektiv

2.

5.

Naopak po několika letech ožívá lokalita
Sviadnov, kde pracoval jen elektroúdržbář a jezdilo se jen na pravidelné
kontroly. „Denně zde deset až patnáct
zaměstnanců zejména z úseku dopravy
provádí přípravné práce na plánovanou

Neefektivnost provozování lokality
Chlebovice vedla ZÚJ k jejímu opuštění.
„Nevyplatilo by se nám provozovat tam
koupelny, šatny, příruční sklady a další
provozy. Přistoupili jsme tedy k přesunutí
prakticky všech zaměstnanců na Staříč.
Výjimku tvoří samozřejmě ostraha areálu
– na té se nic nezměnilo – a obsluha
těžních strojů. Strojníci, elektikáři i narážeči mají zázemí přímo v budově těžních
zařízení,“ popisuje Šimek.
Pokud je třeba, například pro kontrolu, na Chlebovicích fárat, přepravují se

AL disky (pneu již obutá na discích)
Osobní vozidlo: demontáž + montáž,
vyvážení – 510 Kč vč. DPH
VAN, SUV: demontáž + montáž, vyvážení – 605 Kč vč. DPH

Pořadí

Sviadnov – přípravné práce
na plánovanou likvidaci dolu

Chlebovická lokalita ZÚJ je opuštěna.

Ocelové disky
(kompletní výměna pneu)
Osobní vozidlo: D + M kol, D + M pneu,
vyvážení – 530 Kč vč. DPH
VAN, SUV: D + M kol, D + M pneu, vyvážení – 755 Kč vč. DPH

Rubání – kombajny

technici vozem ze Staříče. Záchranáři
stavějící uzavírací hráze či údržbáři
fárající na lokalitě Staříč se přepravuji
po třetím patře na chlebovickou lokalitu
důlním vláčkem.

Chlebovice – povrch zůstává
opuštěn až na těžní zařízení

PNEUSERVIS – CENÍK
Ocelové disky
(pneu již obutá na discích)
Osobní vozidlo: demontáž + montáž,
vyvážení – 380 Kč vč. DPH
VAN, SUV: demontáž + montáž, vyvážení – 510 Kč vč. DPH

SRPEN 2017

FOTO: Radek Lukša

STAŘÍČ – Závodu Útlum-Jih zůstává v září
celkem už ani ne 140 zaměstnanců,
přičemž denně jich zde sfárá okolo
padesáti až šedesáti. V lokalitě Staříč
zůstává dispečink i veškeré zázemí,
lokalita Chlebovice je opuštěna a hlavní
dění se přesouvá do lokality Sviadnov.

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

4.
5.

Borowy

Důlní závod 1

430,00

2,35

54,42

13,04

VVH-1U K02

Neuwert

Důlní závod 1

386,00

2,44

54,30

16,72

VVH-1U K01

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

380,00

2,34

53,78

11,56

DH-DT1 (BTRL 1) C01

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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SC DARKOV: VŠICHNI Z DÍLEN
NASTOUPILI K OPRAVĚ SEKCÍ

FOTO: Radek Lukša

Radvanický areál
navštívily první
zářijovou sobotu více
než tři stovky lidí,
kromě práce báňských
záchranářů zde viděli
i prezentaci Policie ČR

Návštěvníci vyzkoušeli i klec mobilního fáracího zařízení.
jako elektrikář slaboproudař a časem
přešel do stálého sboru ZBZS. Tehdy
byla HBZS ještě na Lazích – velitele tam dělal její dnešní hlavní mechanik Jaroslav Provázek – a v Ostravě,“
vzpomínal s tím, že během následujícího čtvrt století se spolupodílel na likvidaci řady havárií v revíru.
Pomáhal na šachtách ČSA, Máj, byl
rovněž u odstraňování následků tragických důlních neštěstí ve Staříči
a v Chlebovicích a následných asanačních pracích v obou těchto lokalitách
v 70. letech minulého století.
„Po úraze jsem pak dělal mechanika na ZBZS Lazy a jezdíval držet hotovost do Radvanic. Moc dobře si pamatuji na zdejší dýmnici či vznik lezecké skupiny HBZS,“ upřesnil
Voštera. Ten také oceňoval moderní
vybavení HBZS, byť podle svých slov
nedá dopustit na tehdejší dýchací přístroj BG-174. „Podle mého byl lepší,
lehčí a komfortnější, než dnešní BG-4.
Taky měl boční vedení hadic a lépe se
tak něco přenášelo na ramenou,“ tvrdil bývalý záchranář. Na exkurzi vzal
své vnuky Petra (13) a Jakuba (18).
Den otevřených dveří využil i generální ředitel Ostroje Opava Daniel
Kunčický a Olga Kozialová, kteří mají zkušenosti z výroby důlních
strojů v tomto podniku. „Přijela jsem
na HBZS až z Opavy s manželem
Adamem, synem Ondrou a dcerou
Anežkou. Bylo to zajímavé, všechno
jsme si prošli a s výjimkou dcerky prolezli i dýmnici. Já, byť mám s hornic-

tvím určité zkušenosti, se navíc dozvěděla i o komerční činnosti HBZS,
jako jsou například práce v bioplynových stanicích,“ uvedla Kozialová.
„Akci hodnotím jako velmi podařenou. I přes poměrně nepříznivé počasí si cestu na HBZS našly víc jak tři
stovky návštěvníků, kteří byli tradičně
spokojeni s ukázkami jak statické, tak
dynamické prezentace. Příjemným
zpestřením byla prezentace složek pořádkové služby Policie ČR, která vyvrcholila ukázkami zásahů policejních
psů. Rádi bychom to zopakovali i v budoucnu. Už nyní máme vymyšleno pár
nápadů, ale prozatím je neprozradím,
to až příště,“ zhodnotil závěrem ředitel HBZS Kasper.

DARKOV – Nápor, jaký v letním období
dlouho nepamatovali, zažívali v mechanických dílnách Závodu servisních služeb (SC) v Důlním závodě 1 – Karviná,
lokalitě Darkov. Za úkol zde dostali
provést kompletní opravy celkem čtyřiaosmdesáti sekcí pro připravovaný porub
240 502 na této šachtě.
„Původní předpoklad byl zrenovovat
na povrchu jen pětačtyřicet sekcí Meos
22/46. Zbytek měl jít do vybavovaného
rubání přímým překlizem v dole, což
však znemožnil zápar. Tudíž přišel nový
požadavek – kvůli změně technologie
v srpnu a zaří opravit dalších devětatřicet sekcí mimo plán,“ uvedl mistr
oprav posuvných výztuží René Raszyk.
Vedoucí darkovských dílen SC Radim
Kajstsura mu dal k ruce prakticky
veškeré zaměstnance.
V červnu tak zrenovovali pětadvacet sekcí, v červenci a srpnu
dvacet a do zbytku se pustili v září.
„Mechanizované výztuže byly nějakou
dobu uskladněné na povrchu a vystavené vlivům počasí. Proto bylo nejtěžší
je demontovat na jednotlivé části.
S čištěním sekci nám pomáhali pracovnici ﬁrmy Dubos. Musely se kvůli tomu
autogenem vypalovat čepy,“ popsal
Raszyk. Po zkompletování se do sekcí
pustili hydraulikáři vedení Filipem

Vaňatou a Ladislavem Pasztorem, aby
nastrojili potřebné rozvody.
Jelikož vyvstaly problémy s dodávkami některých náhradních dílů, rozhodlo
se, že blok 240 502 vybaví nejprve
šestasedmdesáti Meosy 22/46, po nich
dvaadvaceti sekcemi Fazos 22/48
a nakonec šestnácti Meosy (a jeden
zůstane v rezervě). „S opravami potřebného počtu Fazosů pomohli kolegové
z Lazů s vedoucím Henrykem Kocurem
a mistrem Igorem Neuwertem. Ti už mají
svůj podíl hotov,“ upřesnil Raszyk.
Darkovští opraváři, jak poznamenal,
během letního frmolu stihli ještě zrenovovat třicet sekcí DBT 28/60 pro stěnu
z technologií vysokého POPu 2010
v Důlním závodě 2.

FOTO: Radek Lukša

Den otevřených dveří HBZS
začínal cvičným poplachem

OSTRAVA – Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) Ostrava první sobotu v září pozvala potřetí v historii
do svého areálu v Radvanicích širokou veřejnost. V době od 9 do 14 hodin zde zavítali nejen příbuzní současných zaměstnanců a vysloužilí báňští
záchranáři, ale i lidé vedení zvědavostí
a zájmem o tuto profesi.
„Smyslem je představení činnosti
HBZS spočívající jak v zásazích v revíru společnosti OKD, tak ve speciﬁckých komerčních aktivitách nespojených s hornictvím,“ prohlásil v úvodu
Dnů otevřených dveří HBZS její ředitel Josef Kasper. Samotné zahájení se
odbylo „houknutím“, tedy zazněním
zvukového signálu svolávajícího záchranáře držící hotovost do akce a jejich nastoupením před svou technikou. Poté se návštěvníci ve skupinách
rozešli s průvodci po areálu – viděli
garáže, některé z dílen, samozřejmě
dýmnici pro nácvik zásahů v důlním
prostředí, ukázky lezecké práce, mobilní fárací zařízení (přivezené opět
paskovskou ZBZS) a nově i prezentaci Policie ČR.
Vyřazený horník z rubání Peter
Chomčo dorazil na Den otevřených
dveří s dcerou Petrou a sedmiletým
vnukem Tomášem. „Ukazuji mladému, co všechno znamená hornictví.
Postupně totiž bohužel v našem v regionu zaniká,“ vysvětloval Chomčo,
který fáral bezmála třicet let na šachtách Šverma, Fučík a Darkov. Poznal
jak stojáková rubání, tak dobývání
strmých slojí a s příslušníky HBZS se
podle svých slov setkával při úrazech
a požárech. „Jsou to kluci, kteří mají
můj respekt,“ shrnul.
Ruku v ruce s chlapy z HBZS dělal
svého času Milan Voštera. „V šestašedesátém jsem přišel na Důl Lazy
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Práce na sekcích Meos 22/46 v darkovské dílně SC.

Nejbezpečněji v ZÚ dělali ve druhém
čtvrtletí elektroúdržbáři na Darkově
DARKOV – Žádný pracovní úraz ani vážné
závady, pořádek, znalosti vyhlášek
i předpisů. Všechny tyto faktory v konečném součtu znamenaly vyhlášení pracoviště elektroúdžbářů v Úpravně Darkov
nejlepším v bezpečnosti v Závodě
úpraven ve druhém letošním čtvrtletí.
„Tohoto ocenění si vážíme. Je pro nás
zadostiučiněním za naši vykonanou
práci. Budeme se ho samozřejmě snažit
obhájit i v dalším období,“ prohlásil vedoucí elektriﬁkace v darkovské úpravně
David Kývala. Na nejbezpečnějším úpravářském pracovišti působilo v hodnocenou dobu čtyřicet elektrikářů s mistrem
Jiřím Chrobokem. „Na starosti mají
dohromady sedmnáct rozvoden vysokého i nízkého napětí, měření, regulaci
a veškeré elektrozařízení na provozech,“
pokračoval Kývala s tím, že chlapi se
prostřídávají ve čtyřsměnném provoze.

Policisté v dýmnici
Ostrava koncem prázdnin hostila
mezinárodní srovnávací cvičení
policistů z pořádkových jednotek z Česka, Polska, Slovenska
a Německa. A to bylo laděno
i do hornického duchu, neboť kromě
tahání důlních vozíků na Landeku,
jeho účastníci soutěžili přímo v dýmnici HBZS v Ostravě-Radvanicích.
S úkolem profárat tento prostor se
policisté podle báňských záchranářů
vyrovnávali se ctí. „Pouze jsme je
nechali dýmnici absolvovat bez dýchacích aparátů,“ popisovali chlapi
z HBZS.

V kolektivu je vyšší průměrný věk
a tím i odpovídající praxe a znalosti. „Dbáme na řádné proškolování
elektrikářů a jejich seznamování
s předpisy, vyhláškami a nařízeními,“ uvedl Kývala pociťující u těchto
kolegů smysl pro zodpovědnost
i pořádek. A v tomto smyslu se podle
něj vyslovil i povrchový inspektor
z Obvodního báňského úřadu po nedávné kontrole.
„Práce s vysokým napětím je životu
a zdraví nebezpečná. Pro nás je proto
důležité, aby se ti chlapi vraceli z práce
živí a zdraví. To je hlavní priorita,“ zdůrazňoval Kývala. Elektroúdržbě, jak doplnil, podle něj v současné době chybí
do plného stavu dva zaměstnanci. I zde
kolektiv totiž poznamenaly přirozené
odchody a potřeba náhrady mladšími –
kteří ovšem nepřicházejí.

Ze 100 pracovních úrazů v OKD souvisí 40 s chůzí

DARKOV – V hornictví provozovaném
v revíru OKD je nejrizikovější činností přemisťování z místa na místo! Vyplývá to ze statistik pracovních
úrazů, podle níž se od ledna do konce
srpna stalo v souvislosti s chůzí čtyřicet procent všech případů.
A podle vedoucího odboru řízení
bezpečnosti OKD Pavla Zajíčka nejde zdaleka jen o újmy na zdraví způsobené pády v důsledku uklouznutí či
zakopnutí na počvě, anebo při vystupování či nastupování z prostředků
k transportu mužstva. „Zaznamenali
jsme propadnutí zkorodovanou ocelovou plošinou spodního sklípku
v náraží do jámy i propadnutí podlahou patra v úpravně nezajištěným otvorem a chybějící zábranou. Jeden zaměstnanec přišel o nohu při přecházení jedoucího pásového dopravníku mimo přechodový můstek, další

o patu po zachycení pásem při chůzi
v blízkosti napínací stanice dopravníku,“ vzpomíná na případy z minulosti Zajíček. Upozorňuje i na ty tragické v historii ﬁrmy, způsobené pře-

čvě,“ popisuje ty důlní. K nejhorším
patří překonávání (byť stojících) dopravníků mimo přechodové můstky. „Tady musí jít příkladem technici. Neexistuje, že se přechází přes pás
proto, že můstek ještě není instalován
a nikomu to nevadí,“ zdůrazňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Povrchové nebezpečí bývá podle něj podobné jako v běžném životě mimo šachtu: Běhání po schodech
nahoru či dolů a navíc mimo dosah
zábradlí a sledování mobilního telefonu v ruce místo prostoru před se-

v OKD,“ říká Zajíček s tím, že v současné době na jednu újmu na zdraví
způsobenou při práci v revíru připadá 146 zameškaných směn (tedy téměř půlroční léčení na nemocenské).

Podvodníci ﬁngují úrazy
FOTO: Radek Lukša

Pro zlepšení situace se
nebude tolerovat laxní
přístup nadřízených
k porušování zásad
BOZP při chůzi, zejména
při překonávání – byť
stojících - pásových
dopravníků mimo můstky

Letos se do srpna stalo v OKD kvůli chůzi už čtyřicet úrazů.
konáváním jedoucích dopravníků:
Horníka v rubání za plného provozu
strhla těžená hornina na stěnový dopravník, usmrtil ho drtič uhlí. Jiného
zaměstnance zachytil pás opět při
chůzi mimo přechodový můstek, utrpěl smrtelné poranění v přesypu.
„Bezpečnostní heslo pro měsíc září
jsme proto stanovili s ohledem na tuto
problematiku. Zní: Nepodceňujme
chůzi, je to nejčastější příčina úrazů

Hlášených či při kontrolních fáráních zjištěných nebezpečných situací a stavů je, jak Zajíček upozorňuje,
spousta. „Zodpovědní pracovníci neřeší závady na přístupových cestách,
aby byly bez prohlubní a odvodněné.
Stále ještě můžeme okolo sebe vidět
klouzání po mokré počvě ve svážné.
Setkáváme se scházejícími uličkami
pro bezpečnou chůzi, vadí dlouhodobě roztažené pásové potahy na po-

Naposledy v srpnu bylo v DZ1 –
Karviná zaznamenáno u ﬁguranta
z odboru důlního měřičtví takzvané
„přinášení“ úrazu na pracoviště. Tedy
ohlášení újmy na zdraví, která se stala někde jinde a zaměstnanec ji hlásil
jako údajný úrazový děj. Dožadoval
se prošetření a samozřejmě odškodnění. Bezpečáci však jeho ﬁntu
prokoukli a mělo to pro dotyčného
dohru. „I takové podvodné případy
se stávají a musíme se jim bránit pomocí veškeré techniky a svědeckých
výpovědí i dalšího prošetřování včetně vyžádání lékařských posudků,“
upozorňoval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti OKD.

bou. „Nemůžeme přecházet s úsměvem upadnutí někoho dalšího, nelze
čekat, až si kolega zlomí při pádu obě
ruce,“ varuje Zajíček.
Opatření, jež OKD ke změně vývoje úrazovosti přijala, je celá řada.
Počínaje prověrkami zaměřenými
na cesty pro chůzi, přes nařízení vytvářet před zahájením každé práce
uličky pro snadný pohyb, zřizování pochůzkových roštů, přechodů či stupínků, nahrazování dřevěných roštů kovovými, až po využívání systému sdílení skoronehod (uznaná skoronehoda
znamená pro zaměstnance až dvoutisícovou odměnu). „Zajímáme se o konkrétní chování zaměstnanců, vyhledáváme porušování zásad BOZP při chůzi, a to i ze strany nadřízených, kteří to
tolerují. Zvláštní pozornost věnujeme
frekventovaným cestám i jejich osvětlení, což platí už od náraží. A zvyšujeme kontroly na ovlivnění alkoholem či
drogami už nejen na vrátnicích, nýbrž
také v úsecích, náražích i konkrétních
pracovištích,“ uvádí Zajíček.
Úraz při chůzi v OKD v současné době znamená opět test na alkohol i drogy a kontrolu stavu a druhu
pracovní obuvi. „Musíme přistoupit také k prověřování dodržování léčebného režimu, a to ve spolupráci se
směnmistry a bezpečnostními techniky,“ uzavírá vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.

6

Nová šichta/Panorama

číslo 10 | ročník 47

Nábory pokračují: Peníze pro nové
zaměstnance, i ty, kteří je doporučí
KARVINÁ – Horník razič, horník rubač, důlní zámečník a důlní elektrikář. To jsou profese poptávané Důlními závody 1 i 2. Povrchová pracoviště všech šachet pak hledají provozní elektrikáře. OKD proto nadále pokračuje v náborové akci
Přiveď kolegu na svůj závod!
„Aktuálně každý druhý nově nastupující zaměstnanec přichází na doporučení našeho stávajícího zaměstnance. Platí to především pro Důlní
závod 2,“ informuje manažer Centra personálních
služeb Radomír Štix. V současné době se, jak upozorňuje, vzhledem k požadavkům na doplňování
kolektivů Důlního závodu 1 otevírá prostor pro zaměstnance lokalit ČSA, Lazy i Darkov, aby doporučovali práci v podzemí svým známým.
„Od konce května je platná nabídka náborového příspěvku ve výši čtyřiceti tisíc korun pro nové
zaměstnance, kteří nastoupí do OKD na preferované profese a splní stanovená kritéria. Současný
zaměstnanec, který získá nového kolegu na preferovanou profesi, má nárok na vyplacení odměny
ve výši pěti tisíc korun,“ zdůrazňuje Štix.
Bližší informace k náborové kampani se opět
objeví na plakátech na jednotlivých lokalitách
důlních závodů, případně je možné je získat
v Poradenském centru OKD či na personálních
oddělení jednotlivých závodů.

• třída Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná
• telefonní spojení: +420 725 756 830
• e-mailové spojení: prace@okd.cz
• provozní doba: pondělky a středy 08:00 – 16:00,
úterky, čtvrtky a pátky 8:00 – 14:00

Den otevřených dveří
v Golf Rresortu Lipiny

28/10-VI/17

KARVINÁ - V rámci Mezinárodního
týdne sportu se v úterý 26. září od 17:00
v Golf Resortu Lipiny koná „Den otevřených dveří, přiveďte přátele ke golfu.“
V rámci této akce dostane každý
účastník zcela zdarma úvodní lekci
golfu včetně zaškolení pro hřiště (START
KARTA) a zároveň si zahraje také
na Veřejném hřišti.
Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na webových stránkách
www.golﬂipiny.cz nebo přímo na recepci
Golf Resortu Lipiny:
tel.: +420 596 311 455
mobil: +420 725 044 292
info@golﬂipiny.cz

Hledáme nové kolegy do rubání a příprav a dále důlní zámečníky a elektrikáře.
Společnost OKD vyplatí každému novému uchazeči po splnění stanovených kritérií náborový
příspěvek ve výši 40 tisíc korun. Současně mu uhradí i náklady spojené se vstupní prohlídkou.

NEVÁHEJTE! Naše nabídka platí od 25. května 2017 a je časově omezená.
Podrobné informace získáte
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!

Z horníků už jsou programátoři,
všichni čtyři zdárně zvládli kurz
OSTRAVA – Čtyři bývalí paskovští horníci úspěšně ukončili programátorský
kurz v Centru celoživotního vzdělávání na Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava. Jaroslav Muta si
po něm sám sehnal práci na plný úvazek
ve ﬁrmě Kvados, Tomáš Hisem nastoupil praxi ve společnosti LMC a Martina
Adamce s Rostislavem Rozbrojem čekají taktéž stáže v novém oboru.
„Jsme na všechny čtyři havíře, ze
kterých se stali programátoři, velmi
pyšní. Za jejich píli a snahu jim moc
děkujeme,“ uvedla Markéta Kaclová
za společnost LMC. Ta provozuje webové portály jobs.cz a prace.cz
a stála také za projektem rekvaliﬁkace
chlapů ze šachty do oblasti informačních technologií. Nazvala ho Razíme
cestu a spolupracovala při jeho uskutečňování s programem Nová šichta,
který hledá uplatnění pro zaměstnance odcházející z OKD.
„Já jsem se do projektu Razíme
cestu přihlásil v Chlebovicích právě přes Novou šichtu. Věděl jsem, že
na šachtě skončím. Chtělo to změnu
a IT má v dnešní době perspektivu,“

vysvětloval Hisem, který většinu ze
čtyřiadvaceti let odfáraných na ČSM
a Staříči (později Důlním závodě 3)
strávil v provozu příprav. Až s koncem paskovských ražeb přešel do rubání a byl úsekovým mechanikem.
„Fandou do počítačů jsem nikdy
nebyl, ale už při tvorbě tabulek to za-

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – K oslavám letošního hornického svátku zahrál v sobotu 9. září
ve zrenovované kompresorovně historického Dolu Barbora dechový orchestr
Májovák. Jako sólisté se představili
Daniela Grygarová na housle, Jan Soukup
na fagot a Jan Nepodal na vibrafon.
Na spolupořádání jeho vystoupení
se podílel i Důlní závod 1, jehož ředitel
Boleslav Kowalczyk byl kulturní události
přítomen.

A ZÍSKEJ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 40 TISÍC KORUN!

 během osobní návštěvy

Poradenské centrum OKD

Májovák hrál dvě hodiny
horníkům k jejich svátku
na šachtě, kde vznikl

STAŇ SE HORNÍKEM V OKD

Tomáš Hisem.

vánělo programováním a začalo mě to
bavit. Tříměsíční kurz programování
na VŠB-TUO byl samozřejmě daleko
náročnější, ale neměl jsem s ním větší
problémy. Tedy kromě malého technického – před vstupními zkouškami se mi pokazil domácí počítač, takže jsem si stáhnul aplikaci pro mobil

a přípravu udělal na svém smartphonu,“ pokračoval Hisem.
Ten nastoupil na stáž právě v pondělí 18. září. „Očekávám, že se naučím ještě více, protože o ajťáky je v našem regionu slušný zájem, ale na druhé straně málokdo chce člověka, který
ještě nemá žádné praktické zkušenosti s programováním. S praxí se mi
bude práce v IT sféře hledat lépe,“ dodal Hisem.
Někdejší revizní důlní zámečník
Adamec se naopak za nadšence do počítačů považoval od první poloviny
90. let minulého století. „Tehdy jsme
si s bratrem koupili náš první kompjůtr, vychytaný model 386 s klávesnicí,
myší, jehličkovou tiskárnou, Widowsy
3.1. Všecko to stálo jako nový vůz
značky Škoda, mezi padesáti až sto tisíci korunami. A počítač byl jako auta
na leasing,“ vzpomínal. V těžební společnosti strávil nynější začínající programátor Adamec skoro dvacet let.
„Teď jdu vstříc novým výzvám v podobě kreativity, samostatnosti i vyhlídky na dobré ﬁnanční ohodnocení,“
konstatoval.

NOKD/Panorama

21. září 2017 | www.okd.cz
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Nadace OKD na hornických slavnostech
pobavila ve svém městečku děti i dospělé

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Součástí Hornických slavností OKD 2017 ve fryštátském Parku
B. Němcové bylo také stanové městečko, kde přichystala program především
pro nejmenší návštěvníky Nadace OKD.
Na přípravě celkem dvaceti stanovišť s ní
spolupracovaly její partnerské neziskové
organizace včetně těch, kde jako Srdcaři
– členové či dobrovolníci – působí zaměstnanci OKD.
Dobrovolní hasiči, onkologické pacientky, pejskaři zabývající se canisterapii,
voltižní oddíl, mažoretky, mladí přírodovědci a další představovali nejen své aktivity, ale nechávali děti také procházet nadační soutěžní cestou. „Na každém stanovišti byli připraveni zaměstnanci spolku či organizace, kteří měli pro děti vždy
připraven zábavný úkol. Rozmotávaly
a smotávaly se hasičské hadice, překonávala překážková dráha. Po nasbírání všech dvaceti razítek čekala soutěžící
odměna,“ popisoval přípravář ze šachty
ČSA Pavel Kadlec, který vzal na slavnosti
dceru Sáru. Skládal s ní také obří puzzle
Nadace OKD, v němž nechyběly hornické motivy.

FOTO: Edmund Kijonka

Cen za splnění
soutěžních úkolů
na dvaceti stanovištích
neziskových organizací
rozdal nadační tým
bezmála tisícovku

Úsekový zámečník příprav Pavel Kadlec skládal puzzle s dcerou Sárou.

la Preisingerová. Cen bylo podle ní rozdáno bezmála tisíc, dalších osm stovek
návštěvníků si dalo udělat vlastní placky a spousta dalších si odneslo vzpomínkové snímky z nadačního fotokoutku – vybaveného samozřejmě i hornickými rekvizitami.
„Ačkoliv se na nás sluníčko neusmívalo tak, jak bychom chtěli, bylo to velmi

„Na všechny byla báječná podívaná.
Musím vyzdvihnout skvělou spolupráci s neziskovými organizacemi, které nám pomohly naše městečko vytvořit. Bez nich by to nešlo. Neziskovky
opravdu drží spolu,“ řekla Karolína
Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.
V parku se podle ní sešlo na sto lidí,
aby mohli uspořádat tuto skvělou zábavu pro děti a celé rodiny. „Doufám, že
se nám podaří i v dalších letech městečko uskutečnil, protože je to šance
hlavně pro neziskové organizace, které se tak mohou zdarma prezentovat.
Taky bych si přála, aby se rozšiřovalo
o další neziskovky. Těm letos zapojeným ze srdce děkujeme,“ konstatova-

pěkné sobotní odpoledne. Mám z městečka skvělé zážitky, mezi něž patří usměvavé děti i nadšení rodiče a také spokojeně utahaní pořadatelé celé nadační cesty. Dětí i dospělých přišlo opravdu hodně
a do podvědomí veřejnosti se více dostala
i činnost zdejších neziskových organizací a spolků,“ zhodnotila členka nadačního týmu Kateřina Tůmová Blablová.

FOTO: Radek Lukša

„Pro děti to bylo určitě super! Je dobře, že OKD a její nadace nemysleli jen
na nás dospělé,“ pokračoval Bronislav
Galuszka, fárající už třicet let v úseku důlní dopravy také na ČSA, u stánku s občerstvením. I to v nadačním městečku zajišťovala nezisková organizace,
obecně prospěšná společnost Spirála,
pomáhající duševně hendikepovaným.
Kromě soutěžení probíhal krátký doprovodný program, v němž se představila Voltiž Duha s jízdami na koni, tanečním vystoupením pobavily mladé mažoretky Michelle z Karviné a na závěr
vystoupili siláci a silačky z Workoutu
Karviná, kteří jsou sdruženi pod zdejší Střední školou techniky a služeb.

Mažoretky Michelle předvedly své umění i poháry ze soutěží.

Atraktivní představení v nadačním městečku připravila i Voltiž Duha.

Rocková terapie pomohla už podeváté
FOTO: Edmund Kijonka

FOTO: Radek Lukša

Ahardu a bývalý horník z Dolu Fučík.
Rockerům se kromě Ahardu představily
české skupiny Ingott, Eufory Messalina,
Kreyson Memorial, Motorband a polští
Titanium. Vše završil ohňostroj a příslib
dalšího ročníku.

Mezi partnerskými organizacemi nechyběl Svět techniky Ostrava.

FOTO: RockTherapy

Soutěžení u dobrovolných hasičů.

ORLOVÁ – Nejen za podpory Nadace
OKD, ale také za přispění současných
i bývalých zaměstnanců OKD, se v orlovském letním kině na sklonku prázdnin
uskutečnil již devátý ročník charitativního festivalu RockTherapy. Na pomoc

Ivan Jekielek (zleva), orlovský starosta Tomáš Kuča a tváře projektu Zdeňka Schmidtová
s Antonínem Galgaňákem.

třem pacientům po cévní mozkové
příhodě bylo vybráno 73 500 korun!
„Tvářemi projektu se stali Zdeňka
Schmidtová, Antonín Galgaňák
a Ladislav Molnár. Akce byla opět velmi
úspěšná, dorazilo na ni spousta lidí
nejen z Orlové,“ řekl Ivan „Jeki“ Jekielek,
spolupořadatel, kapelník účinkujícího

„Ten bude v roce 2018 desátý,
jubilejní. Zatím mohu prozradit jen to, že
budeme mít ne jednu, ale už dvě scény,
spoustu doprovodných akcí a prvním
potvrzeným účinkujícím je skupina
Traktor. Výroční festival RockTherapy
pomůže dětem bojujícím s onkologickým onemocněním,“ dodal Jekielek.
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V hlubokém zármutku
oznamujeme hornické
veřejnosti, přátelům
a známým, že nás dne 15.
září 2017 opustil ve věku
nedožitých 77 let
kamarád, pan Ing. Jaroslav Minka. Se
zesnulým se rozloučíme v pátek 22.
září 2017 ve 14 hodin ve smuteční síni
krematoria ve Slezské Ostravě.
Za KPHM zve Jaroslav Čihař

Dne 16. 8. 2017
uplynulo 7 let, kdy
nás navždy opustil
po dlouhé a těžké
nemoci pan Zdeněk
Kubját, bývalý
pracovník Dolu 1. máj
- Barbora. Za vzpomínku přátel
děkujeme a nikdy nezapomenou
manželka Greta, syn Zdeněk a dcery
Renáta a Dáša s rodinami.

Inzerce
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