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Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (druhý zleva) při jednání v OKD.

Ministr průmyslu a obchodu v OKD Tomáš Hüner:
S vedením ﬁrmy i odboráři
jsme se shodli, že je
předčasné probírat
v současné době termíny
uzavírání šachet

ném prodloužení těžby uhlí v našem revíru ( její definitivní konec se
předpokládá v roce 2023). „O termínech ukončení provozu jednotlivých dolů jsme se ale zatím nebavili. Vedení těžební společnosti
i horničtí odboráři si jsou vědomi,
že podobné diskuze by byly předčasné a jejich závěry by si mohli věřitelé OKD vykládat různě,“ podotkl Hüner, podle něj bylo setkání
na Darkově otevřené a daleko lépe
se díky němu zorientoval v situaci
okolo OKD.
„S panem ministrem jsme hovořili o současném stavu firmy, probíhajícím procesu insolvence a zejména pak o otázkách zaměstnanosti v OKD,“ sdělil odborářský předák
Rostislav Palička. Návštěva ministra průmyslu a obchodu na něj zanechala dobrý dojem. „Z mého pohledu totiž prokázal znalost místního
průmyslového prostředí i ryze pragmatický přístup,“ dodal hornický
odborář.

KARVINÁ – Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner navštívil v pondělí
8. ledna náš region a jeho první cesta nevedla na ostravský krajský úřad,
nýbrž do společnosti OKD. V lokalitě
Darkov vedl asi dvouhodinové jednání s představiteli ﬁrmy i zástupci hornických odborů.
„Probírali jsme jak aktuální problémy, tak další perspektivy OKD.
Zajímalo mne, kam tato společnost
kráčí, jaké jsou její těžkosti a co může
očekávat v budoucnosti. Dobrou zprávou, a to nejen pro mne, je, že ekonomická situace OKD se díky rostoucím
cenám uhlí a postupující restrukturalizaci ﬁrmy zlepšuje,“ uvedl ministr.
Ten se nechal slyšet, že by se
v budoucnu nebránil debatě o mož-

dovolte mi, abych vás na počátku nového roku pozdravil a popřál vám
a vašim nejbližším v roce 2018 vše jen
to dobré.
V prosincovém čísle jsem stručně
bilancoval očekávané provozní výsledky za rok 2017.
Protože jsme i poslední dekádu
prosince zvládli v souladu s technickým režimem, mohu konstatovat,
že jsme v oblasti bezpečnosti i výroby dosáhli velmi dobrých výsledků.
Pokud se týče bezpečnosti práce, zaznamenali jsme 135 registrovaných
úrazů, což je nejnižší hodnota v historii této společnosti. Bohužel, vloni
jsme měli i 2 smrtelné úrazy a přišli
tak o dva naše kolegy. V oblasti celkové výroby se nám podařilo realizovat
5,4 milionu tun uhlí, což představuje
96% celkového ročního cíle. S ohledem na řadu geologických problémů,
které jsme v průběhu roku operativně
řešili, považuji úroveň plnění výrobního i odbytového plánu za velmi dobrou. Průměrné ceny obou našich produktů, koksovatelného i energetického uhlí, se držely nad plánovanou
úrovní i úrovní odhadu analytiků.
V lednových Hornících jsme už
mnohokrát psali, že je před námi složité období pokračující krize uhelného průmyslu, pokles poptávky i cen,
který nás nutí snižovat náklady i investice, že podnikání v oblasti paliv
i trh s uhlím je cyklický business a že
lepší časy nepochybně přijdou. Jsem
velmi rád, že tyto „lepší časy“ přišly.
Trh s uhlím, poptávka i ceny se v loňském roce výrazně zlepšily a těžařům
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Vážení zaměstnanci, kolegyně a kolegové,

Antonín Klimša
tak umožňují postupně vytvářet nové
investiční, provozní nebo rezervní
zdroje. I OKD se tohoto období snažila a nadále snaží maximálně využít k tomu, aby byla lépe připravena
na blízkou budoucnost a na případnou budoucí stagnaci trhu.
Před třemi týdny jsme vstoupili do nového podnikatelského období
a před sebou máme řadu nových cílů
a úkolů. I v letošním roce kupříkladu
plánujeme dosáhnout celkové výroby v objemu asi 5 milionů tun černého uhlí a realizovat provozní metráž
asi 27 tisíc metrů umožňující výrobu
roku 2019 v hodnotách blízkých roku
2018. Chceme nepřetržitě vytvářet
podmínky pro zlepšování úrovně bez-

pečnosti práce na všech našich závodech. Rozhodně budeme dále upevňovat velmi dobré obchodní vztahy
s našimi dodavateli materiálů, energií a služeb a odběrateli černého uhlí.
Plánujeme pokračovat i v započatých procesech útlumu a konsolidace
a zjednodušování organizační struktury společnosti spojením důlních závodů 1 a 2. K hlavním výzvám společnosti v nadcházejícím období bude
rovněž patřit stabilizace zaměstnanecké základny. Personální práce je
jednou z priorit naší společnosti, neboť naši zaměstnanci jsou a budou
pro ﬁrmu tím nejcennější kapitálem.
V souladu s reorganizačními cíli
roku 2017 jsme zpracovali, předložili a před věřiteli obhájili náš reorganizační plán, který byl dne 11.
10. 2017 schválen Krajským soudem
v Ostravě.
Za představenstvo OKD, a.s. pevně věřím, že náš plán bude v probíhajícím odvolacím řízení potvrzen a umožní nám jeho následnou
implementaci.
Chtěl bych vás, zaměstnance všech
našich závodů, požádat, abyste se
soustředili na svoji bezpečnost a plnění podnikatelských cílů letošního
roku. OKD zůstává silnou regionální ﬁrmou, a proto hutě a energetiky
mohou s naším uhlím i stále počítat.
Stejně tak i nadále zůstáváme stabilním partnerem pro všechny naše
dodavatele.
Zdař Bůh!
Antonín Klimša

Putovní kahan měl vloni pouze
jednoho majitele – Důlní závod 1
Vítěze kvartální soutěže
o sochu sv. Barbory
za bezpečnost určila
tragická událost
ve stonavské šachtě

„Dosažené výsledky ve výrobě
jsou určitě důležité, nicméně pro
mě je podstatnější to, že se v DZ 1
za rok 2017 nikomu nestalo nic tak
vážného nebo dokonce fatálního,
aby to zcela změnilo život postižených a jejich rodin. Tato skutečnost
mně opravňuje k tomu, abych označil rok 2017 za úspěšný a moc děkuji všem, kteří se na takovém výsled-
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KARVINÁ – Důlní závod 1 zaznamenal vloni stoprocentní úspěšnost
v soutěži o putovní Fedrunkový kahan za nejlepší bezpečnost, výrobu
a ekonomiku. Jeho ředitel Boleslav
Kowalczyk ho od provozního ředitele OKD Pavla Hardavy převzal počtvrté. A k tomu za poslední kvartál
uplynulého roku ještě cenu výkonného ředitele – sochu sv. Barbory –
za výsledky BOZP.
Těžba v lokalitách ČSA, Lazy
a Darkov činila za říjen, listopad
a prosinec 986 tisíc tun uhlí. Plán se
rubáňovým kolektivům nepodařilo splnit v desátém měsíci, v jedenáctém měli těžbu nejvyšší (390 tisíc tun)
a ve dvanáctém své úkoly opět přeplnili. Navíc za poslední čtvrtletí nakopali více než 134 tisíc tun. Přípraváři
zaznamenali nejlepší výkony rovněž

v listopadu s 1100 metry provozní
metráže. Za kvartál vyrazili 3045 metrů, avšak na splnění plánu jim chybělo 190 metrů.
Těžbu a ražbu tak DZ 1 splnil
na 104,9 procenta, zatímco DZ 2
na 80,1 procenta. Stonavské šachtě se nedařilo – rubáňoví dlužili nad
plán přes čtvrt milionu tun uhlí, přípraváři více než sto metrů ražeb.

Boleslav Kowalczyk s putovními trofejemi OKD.

ku podíleli – od nejvyššího vedení
až po všechny, kteří zde v uplynulém roce pracovali. A děkuji i za kus
hornického štěstí, bez kterého v naší
branži dobrý výsledek udělat nejde,“
shrnul ředitel závodu Kowalczyk.
Sv. Barboru za bezpečnost získal
DZ 1 za loňský rok v předposledním
i posledním čtvrtletí. Od října do prosince se zde stalo u kmenových i do-

davatelských zaměstnanců osmadvacet evidovaných úrazů. Do kategorie
registrovaných jich spadlo jedenáct
a úrazová četnost se zastavila na hodnotě 6,22 (v celém revíru OKD činila 6,06). DZ 2 bohužel zaznamenal
na konci roku smrtelný úraz na čelbě.
Jinak měl méně evidovaných (26), ale
více registrovaných (13) pracovních
úrazů.
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Nejvyšší resortní vyznamenání
získal po třiceti letech na šachtě
Rubáňoví, kteří splnili v prosinci limitní výkony.

BILANCE UPLYNULÉHO ROKU:
SPLNILI RUBÁŇOVÍ I ČELBOVÍ

KARVINÁ – Po třiceti letech od svého
příchodu na post stipendisty do OKD
se David Hájek vypravil – nyní už jako
závodní v Důlním závodě 1 - Karviná,
lokalitě Darkov – do Prahy, aby z rukou předsedy Českého báňského úřadu (ČBÚ) Martina Štemberky převzal
nejvyšší hornický řád.
„Velmi si Medaile J. Agricoly vážím, beru ji jako ocenění mé dlouholeté práce v hornictví. A to nejen mé,
ale také mých kolegů, s nimiž zažívám úspěchy i neúspěchy v tomto nelehkém oboru lidské činnosti,“ nechal se slyšet Hájek, jenž do řádného zaměstnání v těžební ﬁrmě nastoupil po absolvování inženýrského
studia důlního měřictví a geologie
na Vysoké škole báňské v Ostravě.
Jako technik na Dole 1. Máj dělal asistenta, pak revírníka úseku příprav,
důlního geologa i měřiče, vedoucího důlního geologa a měřiče na závodě 1 - Barbora, technika následků zahlazování důlních škod, projektanta
báňské projekce, hlavního inženýra
závodu 2 Darkov i náměstka pro bezpečnost Dolu Darkov. V roce 2015
začal vykonávat funkci darkovského
závodního.
„Jsem rád, že jsem Agicolu dostal
ještě v době aktivní činnosti na šachtě i vzhledem k tomu, že se čas hornické činnosti v našem revíru povážlivě

Rekordní měsíční těžbu v DZ 1 ve výši
115 687 tun hlásil v listopadu kolektiv
hlavního předáka Tadeusze Czaji z úseku
Janusze Piełky.
„V přípravách jsme od začátku až
do konce loňského roku bojovali tak
urputně, že nám už v prosinci nezbyly síly
na posledních deset metrů, které jsme
potřebovali do celkových třinácti kilometrů
nových ražeb. Něco nám v posledním
měsíci chybělo i na režim,“ pokračoval
Glas a zdůraznil, že čelboví splnili všechny
termíny stavebních připraveností. A proto
také označil jejich výsledky za velmi slušné.
Limitními výkony v provoze příprav se
se starým rokem rozloučily osádky Tibora
Pavlíka z úseku Romana Čápa (153 metrů
na čelbě 10 2404), Rastislava Valenčíka
z úseku Romana Pastuchy (99 metrů
na čelbě 40 713), Mirosława Suwaje
z úseku WPBK-BIS Zygmunta Boroweho
(55 metrů na čelbě 22 4002A), Romana
Jakubišina z úseku Lubomíra Poločka
(48 metrů na čelbě 336 740) a Václava
Michalčíka z úseku Radima Kalafuta (44
metrů na čelbě 340 941.1).
Nejvyšší roční metráž s kombajnem
– 1348 metrů – vyrazila v DZ 1 osádka
hlavního předáka Ondřeje Špičky z úseku
vedoucího Romana Pastuchy a s klasickou technologií – 629 metrů – osádka
Mirosława Suwaje z úseku WPBK-BIS
Zygmunta Boroweho. Rekordní měsíční
ražbu měl v listopadu kolektiv hlavního
předáka Mateusze Wróbla rovněž z úseku
WPBK-BIS na čelbě 22 4001, a to ve výši
210 metrů.
Jedničkami v plnění limitních výkonů se
stali Michalčíkovi raziči s jedenácti zápisy
na skuru. Za nimi následovaly Suwajovy
osádky s devíti a Špičkovy se sedmi
limiťáky.

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Zbigniew Janowski,
ředitel pro
restrukturalizaci
1. Jak hodnotíte loňský rok v OKD?
Rok 2017 ve společnosti OKD, navzdory veškerým složitostem, kterých
nebylo málo, hodnotím jako úspěšný.
Především byl předložený a věřiteli
schválený reorganizační plán, což
přispělo ke stabilizaci situace v naší
ﬁrmě. Dále se nám podařilo převést
část zaměstnanců z utlumovaného
Důlního závodu 3, nyní Závodu Útlum–
Jih, na Důlní závod 2 a prostřednictvím
náboru získat přes dvě stovky nových
zaměstnanců. Konečně se také o OKD
přestalo špatně psát a mluvit! Zvýšená
poptávka po uhlí z našeho revíru svědčí
o významném postavení společnosti
OKD nejen v regionu. Já osobně jsem
v loňském roce působil devět měsíců
v DZ 2 a musím konstatovat, že to

krátí,“ pokračoval Hájek, jenž obdržel nejvyšší resortní medaili za dlouholetou vynikající práci ve prospěch
hornictví. V odůvodnění vyznamenání stojí, že se ve svých funkcích podílel na řešení a likvidacích závažných
událostí v dole, řídil práce a výchovně působil na zaměstnance v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zúčastnil se postupné likvidace vydobytých lokalit Barbora, Gabriela, 9.
květen, a to včetně likvidace hlavních
důlních děl.
„Na druhou stranu musím přiznat, že jsem měl ve skupině oceňovaných – převážně výrazně starších
kolegů – při představovaném výčtu
jejich úspěchů a zásluh pocit, že si
to snad ani nezasloužím,“ poznamenal darkovský závodní. Toho ČBÚ
vyznamenal zároveň i za přínos při
snižování provozních nákladů šach-

V jámě Mír 5 instalovali
novou těžní klec,
ve skipové jámě
Mír 4 průběžně
nahrazovali průvodnice,
rekonstruovali propad
i zásobník a chystají se
na výměnu lan
KARVINÁ – Zajištění plynulého popouštění sekcí BUC DBT 13/31 středního POPu 2010 a dalšího strojního zařízení pro včasné vybavení porubu 240 400. To byl klíčový úkol
pro zaměstnance provozu dopravy
v Důlním závodě 1 – Karviná, lokalitě Darkov v posledních týdnech roku
2017.

„Od října jsme dopravili jámou
Mír 5 celkem 118 těchto mechanizovaných výztuží. Největší součásti – stropnice – se rozměrově nevešly do klece, proto se popouštěly zavěšené pod ní. Probíhalo to postupně především na nočních směnách,
abychom nenarušili sjezdy a výjezdy mužstva ani transport dalšího pro
důl potřebného materiálu,“ popsal
vedoucí provozu darkovské dopravy
Petr Šotkovský. Na splnění úkolu dohlížel vedoucí úseku svislé dopravy
Milan Kuš s hlavními předáky směn
Janem Neugebauerem, Eduardem
Nečkem a René Pfeiferem.
Mechanik provozu dopravy Petr
Chadim upozornil, že v jižním oddělení jámy Mír 5 také před koncem
roku dokončili výměnu těžní klece pro dopravu mužstva, materiálu
a různých druhů strojního zařízení.
„Operace byla náročná nejen z hledis-

bylo náročné a složité období. I přes
obětavost a profesionální zdatnost
kolegů se nám v DZ 2 nepodařilo splnit
výrobní cíle a eliminovat negativní vliv
chybějících zaměstnanců i mimořádně
vysokého počtu závažných události
s přímým dopadem na výrobu.
2. Co očekáváte od roku letošního?
Do roku 2018 jsem vstoupil již v nové
funkci. Cílem útvaru ředitele pro
restrukturalizaci je centralizovat a koordinovat veškeré útlumové aktivity v OKD
v oblasti legislativní činnosti, technické
likvidace a ekonomiky útlumu. Do tohoto odboru jsem si vybral spolupracovníky s dostatečnou kvaliﬁkací pro řešení
daných úkolů a věřím, že v součinnosti
s kolegy ze správy OKD a jednotlivých
závodů vytvoříme a zavedeme jednotný
a také přehledný systém řízení útlumu.
Přeji všem zaměstnancům, a zejména
těm v DZ 2, aby pro ně byl rok 2018
bezpečný a úspěšný!

ty při otvírkách důlního pole, optimalizaci větrání a klimatizace pracovišť, stanovování účinných opatření proti vzniku důlních otřesů
a záparů. Vyzdvihl také jeho činnost
v oblasti plenění výztuží dlouhých
důlních děl a znovupoužívání materiálu, optimalizaci vrtného průzkumu, při hledání úspor energií i zdrojů degazačního plynu. Neopomenul
ani Hájkův spolupodíl při zavádění
centrální klimatizace v Dole Darkov
či zavádění nových rychle tuhnoucích hmot k vyplňování uzavíracích
hrází.
„Děkuji všem, kteří mě na medaili
nominovali. Jsem rád, že se slavnostního aktu předávání mohla zúčastnit
i moje manželka a zažít tak se mnou
tuto slavnostní chvíli a pocítit také
sílu hornických tradic, v jejichž duchu
ceremoniál probíhal,“ doplnil Hájek.

Darkovská doprava v závěru roku nezahálela
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Přípraváři, kteří splnili v prosinci limitní výkony.

Darkovský závodní David Hájek (vlevo) s předsedou ČBÚ Martinem Štemberkou.
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KARVINÁ – Důlní závod 1 završil uplynulý
rok prosincovými 218 000 tunami
a 885 metry. Celkem pak vloni nakopal
přes 2,6 milionu tun uhlí vyrazil téměř
13 tisíc metrů chodeb, jak informovali výrobní náměstek Kamil Kempný a provozní
náměstek Petr Glas.
„Rok nebyl z hlediska důlně geologických podmínek vůbec lehký, nicméně
nad plán jsme nakonec na závodě
vykopali 181 tisíc tun. Komentoval
Kempný výrobu v lokalitách ČSA, Lazy
a Darkov.
Nejlepší tečku za rokem 2017 udělal
kolektiv hlavního předáka Tadeusze Czaji
z úseku Alpex vedoucího Janusze Piełky
v porubu 40 902 vytěžením 115 344 tun
a potvrdil tak skvělý výkon z listopadu.
„Porubní frontou ujel 96,1 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup ve výši
3,55 metru a rubáňový výkon 67 tun
na horníka a směnu. Samozřejmě současně splnil limitní výkon,“ uvedl Kempný.
Za prosinec přidali zápisy na skuru
i kolektivy hlavních předáků Romana
Badury z úseku Petra Puffera (53 040 tun
ze stěny 240 502) a Miroslava Pokorného
z úseku Martina Pamánka (25 223 tun ze
stěny 161 904).
Co se celkové nejvyšší loňské těžby
v DZ 1 týče, dosáhl ji kolektiv hlavního
předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
Janusze Sztuly v rubáních 339 701,
337 700 a 140 806 a činila 533 221
tun. Rzidkého horníci také zaznamenali
vloni nejvíce limitních výkonů – sedm.
Na druhém místě byl Pokorného pluhový
kolektiv se stejným počtem LV (z nichž byl
jeden splněn jen na 105, nikoliv nad 110
%). Třetí skončil se sedmi LV kolektiv hlavního předáka Tadeusze Szweda z úseku
René Kubánka.

FOTO: Ivo Čelechovský

Davida Hájka
nominovali na Medaili
J. Agricoly za jeho
dlouholetou vynikající
práci ve prospěch
hornictví

Nakládka stropnic sekcí DBT 13/31 pod dopravní nádobu.

ka organizace prací, ale také samotného technického provedení,“ upřesnil Šotkovský s tím, že stará, klec
sloužila čtrnáct let. Novou, čtyřetážovou, dělenou, jejíž nosnost je čtrnáct
tun, dodala ostravská ﬁrma SE-MI
Technology Ostrava. „Na stejném oddělení jámy Mír 5 se chystáme na jaře
měnit i druhou těžní klec,“ upozornil
mechanik provozu dopravy.
Její zaměstnanci se také pustili
do průběžné výměny průvodnic v jámě
Mír 4. „Přestože byli údržbáři jámy
s předákem kolektivu Pavlem Glučem
omezování dalšími pracemi, povedlo
se jim splnit roční plán výměny průvodnic s mírným náskokem. Zvládli
jich více než čtyřicet,“ pokračoval mechanik provozu dopravy Chadim.
Ve skipové jámě Mír 4 rovněž uskutečnili rekonstrukci náraží v úrovni desátého patra. Ta spočívala v demontáži zásobníku propadu pod devátým patrem, který byl po třiceti letech zkorodovaný. „Usnadnil se
propad těživa do skipové jámy, zvýšila se jak bezpečnost, tak spolehlivost
těžby,“ zdůraznil Chadim.
Vánočních svátků využili jeho kolegové i na výměnu brzd těžního zařízení Mír 4, oddělení Jih a rekonstrukci
těžního stroje. „Dopravy se to dotklo
tak, že jsme severním oddělením museli z dolu vyvážet, co se normálně vytěžuje oběma,“ podotkl vedoucí provozu. Dodavatelé z ﬁrmy Kopex opravili před svátky opotřebované plechy
bočních stěn a podlahy v odstavených
odměrných zásobnících rubaniny
na 9. patře, což se má projevit plynulejší a spolehlivější těžbou v následujícím období.
Jak vedoucí provozu Šotkovský
uvedl, darkovští dopraváři se chystají
na výměnu těžních lan na skipu jámy
Mír 4. „Budou se měnit po šestnácti měsících všechna čtyři najednou,“
doplnil s tím, že před svátky proběhla defektoskopická měření a nezbytné
přípravné práce.

DZ 2
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STONAVSKÉ ŠACHTĚ VLONI
POCHYBĚLY TUNY I METRY

U těžební jedničky v DZ 2
se vystřídali hlavní předáci

STONAVA – Důlnímu závodu 2 se v minulém roce příliš nedařilo. Nakopal
sice 2 100 tisíc tun uhlí, nicméně
zaznamenal výpadek v těžbě ve výši
600 tisíc tun. Přípraváři vyrazili skoro
čtrnáct kilometrů nových důlních děl,
čímž také nesplnili plán o 830 metrů.
Nejlépe se vloni v rubáních vedlo
horníkům hlavního předáka Józefa
Zubrzyckého z úseku Polcarbo 3
vedoucího Janusze Pawlika, kteří
vytěžili 437 645 tun. Druhý v roční
těžbě na DZ 2 skončil kolektiv hlavního předáka Grzegorze Dąbka z úseku
Polcarbo 1 vedoucího Krzysztofa
Sędkowského se 406 178 tunami
a třetí kolektiv hlavního předáka
Bogdana Kanii z úseku vedoucího
Karla Pochopeně s 314 772 tunami.
Celkem bylo za rok 2017 splněno
77 limitních výkonů a z toho rubáňoví jich měli jen dvanáct. Za měsíc
prosinec si zápis na skuru vysloužili
jako jediní horníci z kolektivu Józefa
Zubrzyckého. „V porubu 402 304
nakopali 44 046 tun a splnili tak
parametry limitního výkonu na 113,7
procenta. Porubní fronta postoupila
o 146 metrů, denní průměrný postup

FOTO: Radek Lukša

Zubrzyckého kolektiv
byl vloni tři měsíce
mimo hru, přesto však
na stonavské šachtě
nakopal nejvíce tun uhlí

Kolektiv začal vést Zbigniew Kłuczewski (na snímku s Andrzejem
Buławou vpravo).

a nové kapacity si i vybavovat. „Vloni
nás vybavování a následná likvidace bloku 463 300/ 1 a instalace technologie v porubu 402 304 na tři měsíce vyřadila z plnění těžebních úkolů,“
podotkl Zubrzycki.
Navzdory tomu, že jeho osádky
byly celkem čtvrt roku mimo hru, dokázaly na DZ 2 v roce 2017 vytěžit nejvíce – celkem 437 645 tun uhlí. A také
splnit pět limitních výkonů, čímž se
zařadily na první příčku na tomto závodě. „Mluví za nás výsledky,“ nechal
se slyšet nyní již bývalý hlavní předák.
Chlapy v kolektivu – do jehož řad se
od roku 2018 vrátil jako předák jedné
ze směn – označil za pracanty, kteří
mají ponětí, co se od nich chce, a vědí,
jak toho dosáhnout. „Staří tu robotu
znají a mladí se od nich učí. Stejné je
to s bezpečností, vloni jsme měli jen
jediný registrovaný pracovní úraz,“
zdůraznil.
Na místo Zubryzckého nastoupil
někdejší směnový předák Zbigniew
Kłuczewski, pod jehož vedením kolektiv z úseku Polcarbo 3 vedený
Januszem Pawlikem v lednu pokračoval v těžbě ve stěně 402 304 vybavené

STONAVA – Nejúspěšnější loňský rubáňový kolektiv Důlního závodu
2 prodělal od ledna výměnu hlavních předáků. Józef Zubrzycki skončil ve funkci na vlastní žádost, avšak
ještě před tím se v prosinci stačil rozloučit ve stěně 402 304 na jižní lokalitě výborným měsíčním postupem
ve výši 146 metrů.
Před příchodem do ﬁrmy Polcarbo
dělal Zubrzycki devět let v polském
hornictví. V našem revíru pracoval
nejprve na darkovské šachtě, odkud
jeho kolektiv přešel před dvěma lety
na stonavskou. „Od roku 2010 jsem
fáral jako směnový předák, poslední
necelé čtyři roky jako hlavní,“ upřesnil Zubrzycki.
Kolektiv pod jeho vedením dokázal, že umí nejen kopat uhlí, ale rovněž dokopané poruby likvidovat

kombajnem SL 300 a sekcemi Fazos
17/37. Dobývaná mocnost se pohybovala okolo 2,4 metru.
„Byla to krátká stěna, měřila necelých sto metrů, takže jsme na ni měli
dostatek horníků,“ doplnil Zubrzycki
s tím, že ve druhé dekádě tohoto měsíce ji začali obkládat. Směny kromě
Zubrzyckého vedli Robert Rączka,
Robert Kinicki a Łukasz Toman.

Pochvala od vedení ﬁrmy
Jednatel ﬁrmy Polcarbo Andrzej
Buława zdůraznil, že kolektiv pod
Zubrzyckého vedením patřil k vynikajícím osádkám. „Vloni odrubal
342 024 kubíků, tím překročil roční
úkol o 11 270 kubíků. Kromě pěti
limitních výkonů se mu podařilo
třináctkrát také splnit cílové úkoly
stanovené vedením šachty,“ poznamenal. Při poděkování Zubrzyckému
za odvedenou práci ve své funkci
Buława zároveň popřál novému
hlavnímu předákovi Kłuczewskému
a jeho kolektivu co nejvíce úspěchů
v následujícím období.

Hlavní předák z Paskova na ČSM:
V porubech už nelezu po kolenou
Kolektiv se v porubu
371 004 potýká s nižší
mocností, přibírá
průvodní horniny
a bojuje se strojními
poruchami, přesto těží
stabilně

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Jako příjemnou změnu popisoval Pavel Pospíchal svůj přechod ze
speciﬁckých paskovských hornických
podmínek do karvinské části revíru
OKD. Konkrétně na stonavskou šachtu, kde nastoupil počátkem loňského
roku a v jeho průběhu začal fárat znovu
ve funkci hlavního předáka rubání.
„V paskovských mocnostech jsme
dobývali poruby s průměrnými mocnostmi od pětapadesáti do osmdesáti centimetrů a používali ruční stojky IHV. Tady na ČSM už nemusím
ve stěně na kolena, mocnosti se pohybují okolo 2,2 metru,“ nechal se
slyšet Pospíchal, který má za sebou
dvaadvacetileté zkušenosti s těžbou
uhlí výhradně pomocí pluhových
technologií.
„Přechod do nového prostředí mi
usnadnil hlavně vstřícný přístup pracovníků úseku Rubání 2 – od vedoucího Rostislava Huspeky a mechanika Radomíra Kašpera přes směnové
předáky, kombajnéry a zámečníky,“

uvedl Pospíchal s tím, že na Důlním
závodě 2 začínal nejdříve na ranních
údržbářských směnách v porubu
371 202 v severní lokalitě vybaveném
kombajnem SL 300 Eickhoff a sekcemi BUC 1300/3100. Pak posílil těžební osádku C se směnovým předákem Lumírem Zapalačem, pracoval
v kaplích, stěně i u kombajnu.
„Po dokopání porubu 371 002
jsem se účastnil vybavování bloku
332 206/2 a dále samotného překlizu
technologie z 371 002 do nového ru-

Pavel Pospíchal vystřídal Romana Sasyna
na postu hlavního předáka rubáňového
kolektivu.

v posledním období, které výrazně ovlivnily výsledky v roce 2017
a vyvrcholily smrtelným úrazem při
ražbě prorážky 364 264, prováděnou
razičským kolektivem vedeným hlavním předákem Waldemarem Paśikem
z firmy Alpex.
„Poslední měsíc, který byl obtížný
zejména z důvodu zvýšené absence
zaměstnanců, se podařilo splnit
technický režim ve výši 1150 metrů,“
uvedl Szmek. Zasloužilo se o to
i sedm kolektivů, které splnily limitními výkony. Nejhodnotnější měli
na čelbě 463 322 raziči hlavního
předáka Dariusze Marcola z úseku
Alpex vedoucího Stanisława Janusze
Zgudy s postupem ve výši 151 metrů.
Ze stejného úseku vyrazil 113 metrů
na čelbě 300 221/4 kolektiv hlavního předáka Tomasze Sylwestera
Figury. Zápisy na skuru měly také
osádky Vladimíra Vereše (79 metrů).
Piotra Jaśinskiho (61 metrů), Marka
Vlčka (60 metrů), Radima Dudy (55
metrů) a Vladimíra Sliže (50 metrů).
Nejvyšší metráž vloni zaznamenal kombajnový kolektiv hlavního předáka Waldemara Paśika

bání 371 004. Během tohoto nasazení jsem získal přehled o dobývacích
kombajnech,“ pokračoval Pospíchal,
který po odchodu hlavního předáka
Romana Sasyna ze zdravotních důvodů ze šachty převzal jeho místo.
„Předčil naše očekávání. Převzal
velmi rychle návyky svého předchůdce a stal se Sasynovým plnohodnotným nástupcem,“ prohlásil vedoucí
úseku Huspeka a poznamenal, že je
s řízením kolektivu v porubu 371 004
spokojen. Pospíchalův kolektiv v něm
dosahoval na přelomu roku postup
okolo dvou metrů denně a k těžbě DZ
2 přidával v průměru 650 tun za den.
„Potýkají se tam s nižší mocností sloje a velkou přibírkou velmi pevných
a abrazivních průvodních hornin. To
působí větší poruchovost strojního
zařízení, zejména kombajnu a hřeblových dopravníků,“ uvedl Huspeka.
Zástupce vedoucího provozu rubání DZ 2 Jiří Pokorný pracoval
s Pospíchalem na Paskově a staronového hlavního předáka označil za havíře na svém místě. „Dostal nový kolektiv a měl tu výhodu, že je poznal
z pozice řadového horníka. Rychle
se zorientoval také v protiotřesové
problematice – jeho pracoviště totiž
bylo zařazeno v nejvyšším 3. stupni
nebezpečí vzniku důlních otřesů, to
na Staříči a Chlebovicích nepoznal,“
doplnil Pokorný a ocenil stabilní těžbu v porubu 371 004.

FOTO: Radek Lukša

Józef Zubrzycki skončil na vlastní žádost jako hlavní předák
kolektivu rubání.
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Vyhlašování prosincových limitních výkonů na DZ 2.

činil 5,4 metru. Je to vynikající
výsledek a scházelo málo, aby
kolektiv v postupu překonal i nejlepší
přípraváře,“ zhodnotil Škorpík. Za rok
2017 si kolektiv připsal pět limitních
výkonů, čímž se v jejich plnění dostal
na DZ 2 na první místo v kategorii
rubání.
Provozní náměstek stonavské
šachty Vladislav Szmek při bilancování čelbových výkonů upozornil
na sérii mimořádných událostí

z úseku Alpex vedoucího Bogdana
Bajaczyka a s 1335 metry se
stal druhým nejlepším razícím
kolektivem v rámci celého OKD.
Jedničkami s klasickou technologií byli raziči hlavního předáka
Vladimíra Sliže z úseku Radka Czyže
se 730 metry. „Tento kolektiv také
splnil v přípravách nejvíce limitních
výkonů – sedm,“ doplnil směnový
technik z útvaru výrobního náměstka Jiří Radovesnický.

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Boleslav Kowalczyk, pokud mám vše shrnout, rok 2017 byl
z mého pohledu úspěšný!
ředitel důlních
závodů 1 a 2
2. Co očekáváte od roku letošního?
Myslím si, že rok 2018 bude rokem
změn. Jednak doufám, že bude
1. Jak hodnotíte loňský rok v OKD?
potvrzen reorganizační plán a OKD se
V uplynulých dvanácti měsících se
nám v důlních závodech 1 a 2 mnohé dostane z insolvence. Dále připravujeme spojení důlních závodů 1 a 2, což
podařilo, ale byly tu rovněž i dílčí
by ﬁrmě mělo přinést efekty v řízení
neúspěchy. V DZ 1 jsme splnili a dovýroby a využívání lidí i důlní techniky.
konce i překročili plánovanou těžbu,
v DZ 2 jsme na roční těžební výsledek Ve výrobě bude naším hlavním cílem
zajistit pravidelné dodávky uhlí pro
bohužel nedosáhli. Do značné míry
to zapříčinil neočekávaný geologický naše odběratele, abychom využili velmi
příznivých cen uhlí, které v současné
vývoj slojí, geomechanika a zápary,
ale bylo také pár věcí, které se mohly době na trhu jsou, pro načerpání
ﬁnancí do dalšího období. Dalším
udělat jinak a lépe. Nejvíce mne ale
velmi důležitým úkolem bude v OKD
samozřejmě mrzí ztráta životů dvou
našich kolegů, kteří zahynuli při práci zajistit takovou míru bezpečnosti, aby
k mimořádným událostem docházelo
v DZ 2. Velmi pozitivně hodnotím
co nejméně. A nejlépe, aby k nim
skutečnost, že se OKD postupně
nedocházelo vůbec! Na závěr chci
daří kroky směřující ke schválení
poděkovat všem pracovníkům DZ 1 i DZ
reorganizačního plánu a tím i ukon2 za rok 2017 a popřát všem úspěšný
čení insolvence. Je to velice důležité
rok 2018. Zdař Bůh!
pro naši další budoucnost. Takže,

Termíny vydání Horníka v roce 2018
22. 2. 2018
22. 3. 2018
26. 4. 2018

24. 5. 2018
21. 6. 2018
26. 7. 2018

30. 8. 2018
27. 9. 2018
25. 10. 2018

22. 11. 2018
13. 12. 2018
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číslo 1 | ročník 48

Výsledky větrání se projevují
v pracovním prostředí v dole

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
PROSINEC 2017
Rubání – kombajny

Vítězslav Košňovský dostal
Resortní medaili J. Agricoly
za zásluhy v oblasti
zajišťování bezpečnosti
důlního prostředí

Nejvyšší hornický řád.

Po vzniku Závodu Útlum–Jih nastoupil
do nynější funkce.
„Není to vždy jednoduchá činnost.
Obzvláště v propojených větrních
oblastech s rozsáhlými větrními sítěmi
a s kumulací vzájemně se ovlivňujících pracovišť. Výsledkem však musí
být pracoviště a důlní díla s bezpečným složením ovzduší a s příznivými
mikroklimatickými podmínkami,“
poznamenal čerstvý držitel Resortní
medaile Jiřího Agricoly. Předseda ČBÚ
Martin Štemberka ho vyznamenal
nejenom za plnění běžných pracovních
úkolů či řešení a likvidaci závažných
událostí v dole a výchovné působení
v oblasti BOZP.
Košňovský ale také v průběhu své
praxe navrhl a uskutečnil řadu inovací
(zavedení standardů do kanonických
schémat větrání, aktualizování typizační směrnice větrání dolů, zpracovávání a porovnávání kompresibilního
a nekompresibilního výpočtu větrní
sítě), optimalizaci větrání, degazace
a klimatizace, stanovoval plynodajnost
a odplynění dobývaných porubů větraných takzvaným Y systémem, stanovoval exhalace metanu u řezného orgánu
dobývacího kombajnu. Při uvedených
činnostech spolupracoval s Vysokou
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ústavem geoniky AV ČR
Ostrava či Green Gas DPB. Pravidelně
přispívá referáty na mezinárodních
konferencích o větrání, degazaci, klimatizaci a bezpečnosti v hornictví.

Vítětslav Košňovský přebírá medaili od předsedy ČBÚ Martina Štemberky.

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Zdeněk Koval,
ředitel Závodu
Útlum–Jih
1. Jak hodnotíte loňský rok v OKD?
Pro náš závod to byl rok velmi úspěšný
především z hlediska bezpečnosti.
Za celých dvanáct měsíců jsme
zaregistrovali pouze pět pracovních
úrazů a neřešili žádnou mimořádnou
událost. Z pohledu provozu byl pochopitelně atypický, nesmírně náročný
na blížící se termín ukončení těžby. Měl
jsem velké obavy, jak dopadne těžba
v prvním loňském kvartálu. Dosažený
objem byl nakonec mimořádný,
protože nikdo nehodil, jak se říká,
ﬂintu do žita a protože jsme všichni
na Staříči i v Chlebovicích bojovali o co
nejlepší výsledek až do posledního
dne. V následném období po ukončení těžby a s pomocí dodavatelů
byly provedeny výklizy strojů, zařízení

a plynule jsme přešli do zajišťovacího provozu, kdy připravujeme důl
k technické likvidaci. Po třech letech
působení pod Závodem úpraven se
k Závodu Útlum-Jih přičlenila úpravna
Paskov, v níž jsme plnili úkoly spojené
s ukončením zdejšího provozu. Všem
bývalým kolegům v DZ 3 i současným
pracovníkům ZÚJ musím poděkovat
za kvalitně odvedenou práci v loňském roce a udržení emocí spojených
s ukončením těžby v lokalitách Staříč
a Chlebovice.
2. Co očekáváte od roku letošního?
Cílem a přáním nejen mým, ale nás
všech, by mělo být v roce 2018 dosáhnout ještě lepších výsledků v bezpečnosti práce nejen v ZÚJ, ale v celé
společnosti OKD. Co se našeho závodu
týče, čekáme na dokončení příslušných
legislativních kroků a následné zahájení technické likvidace jam v lokalitě
Sviadnov.

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

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

1.

ALPEX_Czaja(40902)

Pielka

Důlní závod 1

115344

4353

605.6

86,288

3,63

2.

Badura(240502)

Puffer

Důlní závod 1

53040

2233

378.9

46,130

2,38

KGE 750 F K01; MEOS 22/46-522

3.

Rzidký(140806)

Sztula

Důlní závod 1

45246

1707

422.6

27,701

1,89

KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD

4.

POLCARBO_Zubrzycki(402304)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

44046

1631

535.9

40,335

5,41

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

5.

Kania(364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

27996

1087

342.9

19,735

1,75

SL 300/3,3 kV C04; FAZOS 15/31 POz-MD

6.

Koval(402200)

Miarka

Důlní závod 2

26414

1214

227.4

27,120

1,27

SL 300/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

7.

ALPEX_Siwek(223954)

Wypych

Důlní závod 1

24072

1024

178.6

23,773

1,12

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

8.

Pospíchal(371004)

Huspeka

Důlní závod 2

18700

756

292.6

13,231

1,77

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

9.

ALPEX_Kražewski(332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

17994

685

290.6

17,119

2,04

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

10.

Szwed(11634)

Kubanek

Důlní závod 1

367

31

19.4

0,652

0,10

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

25223

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
943

678.1

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

19,489

3,36

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pavlík(102404)

Čáp

Důlní závod 1

měsíční
m/d
ražba (m)
153,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

155,55

51,69

AM-50/132 K02
MR 340X-Ex SANDVIK C02

6,38

2.

ALPEX_Marcol(463322)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

151,00

5,59

138,14

38,72

3.

WPBK-BIS_Wróbel(224001)

Borowy

Důlní závod 1

119,00

6,26

138,42

34,70

AM-50 K03

4.

POL-ALPEX_Drzeniek(402222)

Palej

Důlní závod 2

113,00

4,35

107,35

37,54

AM-50/132 C03

5.

ALPEX_Figura(300221/4)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

113,00

4,52

102,15

25,39

AM-75 C01

6.

ALPEX_Pasik(364264)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

100,00

3,85

88,46

23,80

MR 340X-Ex SANDVIK C01
AM-50/132 K01

7.

Valenčík(40713)

Pastucha

Důlní závod 1

99,00

4,50

99,45

25,26

8.

ALPEX_Skubik(113402, 112831A, 112801)

Baraniak

Důlní závod 1

85,00

4,47

98,27

24,85

AM-50 K05

9.

ALPEX_Michoń(400020)

Palej

Důlní závod 2

82,00

3,90

96,45

36,44

MR 340X-Ex SANDVIK C05

10.

Vráblík(336720, 340921)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

82,00

4,82

99,55

27,80

AM-50 D06

Přípravy – klasické technologie
měsíční ražba
(m)
60,00

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.

SDD_Vlček(292240/1)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

2.

WPBK-BIS_Suwaj(224002A)

Borowy

Důlní závod 1

55,00

3.

Slíž(402323)

Gajdzica

Důlní závod 2

50,00

4.

Jakubišin(336740)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

48,00

5.

Michalčík(340941/1)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

44,00

čistý
výlom/den(m3/den)
65,60

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
17,80

2,20

53,68

12,20

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

2,22

50,22

11,88

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL C01

2,40

48,24

12,68

VVH-1B D01, PSU 9000 D06

2,44

55,49

17,00

VVH-1B D02, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

m/d
3,20

typ zařízení
VVH-1RA P02, NSU-1E C01

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN 2018
Rubání – kombajny

FOTO: Ivo Čelechovský

STAŘÍČ – Nikoliv vydobyté tuny nebo
vyražené metry, Vítězslav Košňovský se
Závodu Útlum–Jih získal nejvyšší české
hornické vyznamenání za větrání dolu
a zajišťování složení ovzduší na důlních
pracovištích odpovídající bezpečnostním požadavkům a s tím související
příznivé mikroklimatické podmínky.
Přebíral ho jako vedoucí a projektant
větrání.
„Výsledky práce v oblasti větrání
nelze hmatatelně změřit, nejsou za nimi
čísla jako v provozech rubání či příprav.
I jeden poškozený větrní objekt může
negativně ovlivnit plynové a klimatické
poměry hned na několika pracovištích
současně,“ vysvětlil Košňovský pracující
v OKD od roku 1993. Příslušné vzdělání
získal na ostravské Střední průmyslové
škole hornické a také Vysoké škole báňské (na její Hornicko-geologické fakultě
vystudoval nejprve hlubinné dobývání
ložisek, později při zaměstnání také
větrání a bezpečnost dolů a nakonec
i doktorské studium hornictví a hornické
geomechaniky).
„Jsem velmi potěšen za navržení
a ocenění mé dlouholeté práce v projektování a větrání dolu. Ovšem bez
kvalitního, spolehlivého týmu spolupracovníků by těchto výsledků nebylo
možno dosáhnout. Tímto bych chtěl
i jim poděkovat za dobře odvedenou
práci,“ řekl Košňovský. Ten získával
první zkušenosti ještě na původním
Dole Paskov jako zámečník na strojním
úseku a revírník úseku větrání. Stal se
i vedoucím úseku větrání, projektantem,
zástupcem vedoucího větrání. V lokalitách Staříč, Chlebovice, Sviadnov vedl
větrání, provoz důlně bezpečnostních
služeb, byl vedoucím likvidace havárie.

Pořadí

vedoucí
úseku

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

Pořadí

kolektiv

1.

Rzidký(339701, 337700,
140806)

Sztula

Důlní závod 1

533221

1792

426.4

31,680

2,63

2.

POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1, 402304)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

392119

1834

577.3

45,451

3,29

3.

ALPEX_Czaja(240501, 40907,
240502, 40902)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

378041

1966

311.4

43,131

1,83

4.

POLCARBO_Dąbek(401301)

Sedkowski

Důlní závod 2

369480

2291

405.2

55,882

2,12

5.

Szwed(14793, 11634)

Kubanek

Důlní závod 1

368104

1263

372.4

22,143

2,19

6.

Kania(364202)

Pochopeň

Důlní závod 2

310603

1557

495.6

29,904

2,52

7.

Badura(140710, 331211,
332206/2, 240502)

Puffer

Důlní závod 1

310567

1428

270.3

27,882

2,11

8.

ALPEX_Siwek(223952, 223954)

Wypych

Důlní závod 1

281701

1715

289.2

36,960

1,99

9.

ALPEX_Kražewski(332209,
331315/1, 400006, 332206/2)

Hildebrand

Důlní závod 2

265638

1057

321.0

26,336

2,27

10.

Koval(461200, 461202,
402304, 402200)

Miarka

Důlní závod 2

260979

1344

424.6

26,432

2,50

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

důl

těžba (t)

kombajn, výztuž
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 C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD
KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE 750
F D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37
POz-MD; MEOS 22/46-5
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD; SL
300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75;
FAZOS 15/31 POz-MD
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
SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
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 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD;
SL 300/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161902, 161904)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

320882

1223

836.8

25,315

4,48

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

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

pluh, výztuž

Přípravy – kombajny
Pořadí
1.
2.
3.

vedoucí
úseku

kolektiv

Špička(40807/1, 40807A, 40810/3, 61907, 61906,
Pastucha
61990)
ALPEX_Pasik(364242/P, 364290, 364224, 402220, Bajaczyk, Ing.
364264)
Rojíček(11617, 11634/1, 223952/2, 224004, 112802)
Neuwert

4.

ALPEX_Marcol(463320, 463360, 463322)

5.

Valenčík(240420, 240420/2, 240420/3, 40713)
Polák(11634/P, 11617A, 11634/1, 11618/1A, 223905,
112811, 112803, 112802)
Kadlec(61905, 61904, 61907, 112810, 112801,
112803B)
Savary(402364, 400020, 400040)

6.
7.
8.
9.
10.

měsíční
m/d
ražba (m)

důl

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

Důlní závod 1

1348,00

5,52

124,60

31,31

MR 340X-Ex SANDVIK K02

Důlní závod 2

1335,00

4,93

115,69

27,47

MR 340X-Ex SANDVIK C01

Důlní závod 1

1273,00

4,93

103,14

26,86

AM-50 K01

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

1208,00

4,27

105,60

25,46

MR 340X-Ex SANDVIK C02
AM-50/132 K01

Poloček

Důlní závod 1

1187,00

5,01

117,86

28,25

Wdówka

Důlní závod 1

1168,00

4,41

96,34

24,66

AM-50 K01

Pastucha

Důlní závod 1

1133,00

5,06

116,84

31,93

AM-50 K05
MR 340X-Ex SANDVIK C04

Gajdzica

Důlní závod 2

1107,00

4,80

113,94

25,67

Palej

Důlní závod 2

1053,00

4,25

101,54

31,76

AM-50/132 C03

Palej

Důlní závod 2

983,00

3,75

88,99

23,11

MR 340X-Ex SANDVIK C05

POL-ALPEX_Drzeniek(461262, 402240/2, 402222)
ALPEX_Michoń(331231/1, 402280, 402324/1, 400020,
402344/1)

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, 402222/1, 402323)
WPBK-BIS_Suwaj(224003,
224004, 224002A)
Michalčík(112810, 340921,
340961, 340941/1)
SDD_Vlček(43021, 42925,
292283, 292283/1, 292240/1)
Fajman(53321, 331283,
364292, 44030, 463290)

Gajdzica

Důlní závod 2

730,00

2,92

60,43

16,20

VVH-1RA P04

2.
3.
4.
5.

Borowy

Důlní závod 1

629,00

2,27

53,48

12,60

VVH-1U K02

Wdówka

Důlní závod 1

628,00

2,47

54,85

15,22

VVH-1B D02

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

594,00

2,69

58,98

16,02

VVH-1RA P02

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

538,00

2,35

55,88

11,84

VVH-1R C02

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Bezpečnostní motto roku vymyslel
vedoucí centrálního odtěžení z ČSA

„Ze zkratky naší ﬁrmy jsem vytvořil heslo, díky němuž se dá vnímat
bezpečnost opravdu na prvním místě.
Nebylo marné se nad tím chvíli zamyslet, vždyť poslouží i ostatním. Těší
mne to,“ konstatoval Kurtin pracující
jako vedoucí úseku centrálního odtěžení v Důlním závodě 1 – Karviná, lokalitě ČSA. Pod sebou má šedesát kolegů střídajících se v nonstop provoze
– a ti v loňském roce nezaznamenali
ani jediný pracovní úraz a vysloužili
si také Statut bezpečného pracoviště!
„Chlapi se mají co otáčet, kromě kilometrů pásů máme na starosti i pořádek na přístupových chodbách
a překopech, snažíme se tady uklízet a udržovat jejich stav, kontrolujeme stropy,“ popisoval Kurtin, jenž
na šachtu nastoupil před necelými
dvaceti lety po strojní průmyslovce.
Nejprve opravoval čelbové technologie na povrchu a v dole, pak přešel
na odtěžení, kde se z mechanika stal
vedoucím. „Sám se řídím i heslem:

Pád horniny a zával zabily v letech
2000–2017 v OKD šestnáct havířů

Tomáš Kurtin, autor ročního bezpečnostního motta OKD.

KARVINÁ – Společnost OKD přitvrdila
proti alkoholu a omamným a psychotropním látkám (OPL) na pracovištích.
V průběhu roku 2017 bylo provedeno
dohromady 123 712 kontrol. Foukalo
se ve 119 233 případech a strážní či
nadřízení přistihli 116 zaměstnanců
pod vlivem alkoholu. Test na drogy postoupilo 4479 osob, přičemž pozitivní
výsledek se prokázal třikrát.
Jeřábník pod vlivem metamfetaminu (pervitinu) a pracovník přistižený
dvakrát po sobě opilý (jeden den
nafoukal 3,32 a další 1,1 promile
alkoholu). To byly v poslední době
nejvážnější případy, s nimiž se setkal
odbor ochrany a kontroly ve společnosti
OKD. Informoval o nich jeho vedoucí
Jan Jurásek. „Uvedení zaměstnanci už
v našem revíru nepracují,“ upozornil.
„Kontroly mohou provádět pověření
vedoucí pracovníci a zaměstnanci bezpečnostní agentury. Je ovšem velmi důležité
rozlišovat, kdo může kontrolu nařídit – to
mají písemně v pravomoci určení vedoucí
zaměstnanci organizace a pracovníci odboru ochrany a kontroly, kteří jsou pro tuto
činnost vybaveni plnou mocí statutárního
orgánu organizace,“ uvedl Jurásek.
Na vrátnicích proběhlo na alkohol 69 523 testů (94 pozitivních),

zloděj odhalen. Pokud není přistižen
na místě, neznamená to, že se na něj
nepřijde dodatečně,“ upozornil vedoucí odboru ochrany a kontroly.
Nemalou roli při zjištění totožnosti zloděje podle něj sehrála i nová
koncepce výkonu ostrahy v OKD
– takzvané security. Tu společnost
zavedla vloni v létě spolu se změnou dodavatele těchto služeb – konsorcia Ostraha Karviná, tvořeného bezpečnostními agenturami ČOS
– Speciální servis s.r.o. a Defendit
CORDIS s.r.o. „Spočívá v operativním využívání několika výjezdových
skupin v kombinaci s profesionálnějším využíváním technických prostředků,“ vysvětlil Jurásek. Při činu,
jak doplnil, byli v průběhu roku 2017
na místě zadrženi zloději v lokalitách
Lazy či ČSM.

FOTO: Odbor ochrany a kontroly OKD

KARVINÁ – Až pět let vězení hrozí třicetiletému muži, jenž se dopouštěl
krádeží v areálech šachet. Pachatel
byl odhalen díky spolupráci odboru
ochrany a kontroly společnosti OKD,
jejího dodavatele bezpečnostních služeb Ostraha Karviná a Policií ČR,
Územním odborem Karviná, obvodním oddělením Horní Suchá.
Zloděj se svými nejméně dvěma
spolupachateli (po nichž se pátrá)
vyrazil vloni hned třikrát na uzavřenou lokalitu 9. květen spadající pod Důlní závod 1 – Karviná.
„Postupovali pokaždé stejně – dovnitř vnikli po vyhnutí vnějšího
oplechování budovy skladů a po vylomení visacího zámku se dostali
do úložiště elektromateriálu,“ sdělil vedoucí ochrany a kontroly Jan
Jurásek s tím, že objektem jejich zájmu byly bubny s navinutými elektrickými vodiči typu AL PEEIP
2D200A. Ukradli jich ve dvou případech celkem osm; odcizením způsobili OKD škodu 109 805 korun a poškozením 6364 korun.
„Ke krádežím docházelo v rozmezí
čtrnácti dnů. Jednou se tak stalo během odpoledních hodin ještě za světla, podruhé velmi brzy ráno,“ pokračoval Jurásek. Tomu policie také

oznámila, že zloděj se při vyšetřování přiznal rovněž k dřívějšímu vloupání v DZ 2 – Sever. Toho se dopustil ráno za svítání – v době, kdy chodilo na šachtu nejvíce zaměstnanců
na ranní šichtu – vyhlédl si opět skladiště elektromateriálu, vyhnul plechové opláštění a zmocnil se pětatřiceti metrů elektrického vodiče v hodnotě více než osmnácti tisíc korun.
Kabel byl později objeven čtvrt kilometru daleko od šachty v lese, kam
si ho odtáhl a ukryl. Pachatel je stíhán za přečiny krádeže a poškozování cizí věci.
„Vypátrání zloděje je signálem
OKD navenek, že si svůj majetek střežíme také v nečinných lokalitách, které mohou na první dojem působit
opuštěně. V případě dokonané krádeže máme prostředky k tomu, aby byl

Pachatel krádeže elektrických kabelů při činu.

Obecné zásady
k eliminaci rizika
• strhni včas narušenou horninu,
• nepodceňuj riziko pádu horniny
v nesoudržných podmínkách,
• zdržuj se jen v zajištěném prostoru
a měj vždy zajištěnou ústupovou
cestu,
• nevstupuj do ohroženého
prostoru,
• řádným obtrháním čelby předejdeš jejímu vypadnutí,
• věnuj zvýšenou pozornost práci při
kladení umělého stropu,
• dodržuj bezpečnou vzdálenost
od rozpojovacího orgánu,
• kontroluj průběžně stav důlního
díla.

Na alkohol a drogy se v OKD
vloni kontrolovalo 123 712 lidí

Zlodějské výpravy na uzavřenou
šachtu nezůstanou bez potrestání
Vypátraný pachatel při
vyšetřování přiznal také
vloupání v DZ 2 – Sever,
kterého se dopustil dříve

uvolnila hornina, která smrtelně zranila
svorníkujícího horníka z dodavatelské
ﬁrmy,“ uvedl Zajíček s tím, že nepomohl
ani rychlý zásah lékařského výjezdu
HBZS a oživovací pokusy. Vyšetřování
tragické události nebylo ze strany OKD,
OBÚ a Policie ČR ještě uzavřeno.

KARVINÁ – Dobrý strop v dole neexistuje! Tuto bezesporu všem fárajícím dobře
známou poučku stanovil odbor řízení
bezpečnosti ﬁrmy jako heslo BOZP
v prvním měsíci letošního roku. Nikoliv
náhodou, vždyť jen vloni padající hornina způsobila jednadvaceti zaměstnancům registrovaný pracovní úraz!
„Poranění v důsledku pádu horniny
bylo v roce 2017 třetí nejčastější příčinou pracovních úrazů v našem revíru.
Tvořilo téměř šestnáct procent všech
případů,“ informoval vedoucí odboru
Pavel Zajíček. Mnohem více varující
je, jak upozornil, ovšem statistika
smrtelných úrazů kvůli závalu či pádu
horniny; v letech 2000 až 2017 v důsledku toho zahynulo v OKD šestnáct
horníků.
Naposledy se tak bohužel stalo před
loňskými vánočními svátky v Důlním
závodě 2 – Jih v prorážce 364 264.
„Ražba prorážky v hloubce jedenácti
set metrů pod zemí byla prováděna
kombajnem MR 340. Pomocí vrtacího stroje ST 1500/1300 2S se zde
zavrtávaly svorníky v prostoru mezi
posledním zabudovaným TH obloukem
a čelbou. Při této činnosti se nečekaně
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Jsme OKD, buďme OKD:
Ostražitý – Každý – Den!

Dobrý strop v dole neexistuje!

Progrese u kontrol na alkohol
• v roce 2014 bylo v OKD provedeno
118 895 testů na alkohol, pozitivních bylo 147
• v roce 2015 bylo v OKD provedeno
128 451 testů na alkohol, pozitivních bylo 119
• v roce 2016 bylo v OKD provedeno
114 610 testů na alkohol, pozitivních
bylo 83
• v roce 2017 bylo v OKD provedeno
119 233 testů na alkohol, pozitivních bylo 116

na pracovištích se foukalo 49 710krát
(22 pozitivních). Nejvíce opilců – šedesátčtyři – zaznamenali v Důlním závodě
1, za ním následoval DZ 2 s pětačtyřiceti případy. Paskováků nafoukalo pět
a v nestřízlivém stavu pracoval jeden
úpravář a jeden servisní zaměstnanec.
Statistiky vykázaly padesát sedm opilců
i v řadách dodavatelských organizací!
FOTO: Odbor ochrany a kontroly OKD.

KARVINÁ – Tomáš Kurtin na výzvu odboru řízení bezpečnosti OKD k vytvoření motta pro rozjíždějící se kampaň BOZP na rok 2018 sedl k počítači
a jedno napsal. Tak jednoduše podle
něj vznikl slogan, který v tajném hlasování vybrala revírní bezpečnostní komise jako nejlepší. Výsledek byl
jednoduchý, výstižný, graﬁcky zpracovatelný:

smí se zastavit!). Své nápady posílali
ředitelé, právnička, asistentka z podniku, dělníci, dělnice, technici, referentky napříč prakticky všemi důlními i povrchovými úseky a pracovišti.
Se třemi hesly přispěl také zástupce
jednatele CZ Bastav Ján Zachar a jedno stvořil hornický důchodce Milan
Čierný (Spoléhej na svůj havířský instinkt přeci! Aby jsi po směně opět
zdráv vyjel klecí!).
Objevily se dokonce kuriozity jako
citáty Marca Tullia Cicera, Gándího
či Lva Nikolajeviče Tolstého, slogany
v hornické mluvě i celé básničky.
Vymýšlení bezpečnostního motta OKD pro rok 2018 se podle
Zajíčka setkalo s nebývalým zájmem.
„Poprvé v historii si jej tvořili zaměstnanci sami! Díky této akci se o bezpečnosti ve ﬁrmě bavili lidé pozitivně a s humorem. Tolik emailů a soutěživosti! Jednou se mi dokonce otevřely po šichtě dveře a chlapík z příprav
s černýma očima říká: Tak inženýre,
mám jich asi pět, tak si piš…“ dodává
Zajíček s tím, že vybírání hesla se zopakuje i v následujícím roce.

FOTO: Radek Lukša

Než něco řekneš nebo uděláš, přemýšlej!“ poznamenal.
Kurtin byl jedním z bezmála osmdesáti autorů více než dvou set návrhů
na roční bezpečnostní heslo. „Útvar
provozního ředitele vybral sedmnáct
ﬁnalistů. Členové revírní bezpečnostní komise pak pět vítězů. Nejlepší nápady jsme ocenili ﬁnanční odměnou,“ řekl vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Druhé místo po Kurtinovi připadlo Vladimíru
Szostkovi z ODMG v DZ 1 – Darkov
s mottem „Neriskuj zbytečně, pracuj
vždy bezpečně!“. Na třetím až šestém
místě skončil závodní dolu z Darkova
David Hájek (Největším darem pro rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně! a Raději
tisíckrát opatrný, než jednou mtrvý!),
elektromechanik z ČSM Tomáš Duch
(Život máš jen jeden, nedá se koupit
ani nahradit – mysli na to!) a skladník
z povrchu z ČSA Zdeněk Koch (Zdraví
máš jen jedno – pracuj bezpečně!).
Darkovský závodní dolu Hájek také
patřil k nejplodnějším, jeho návrhů
se sešlo hned jedenáct. Zajíček přispěl jedním (Bezpečnost je srdce, ne-

Zaměstnanci OKD si
slogan pro kampaň
BOZP navrhovali poprvé
v historii ﬁrmy sami,
brali to pozitivně a také
s humorem

Pozitivní test na drogy.

Jeřábník pod vlivem pervitinu udělal
ostudu Závodu servisních služeb. Další
případy požití drog byly zjištěny v DZ 2
a u zaměstnance dodavatelské ﬁrmy.
„Řešení pozitivních kontrol a to, jaký
konkrétní postih bude každému viníkovi uložen, je na vedení jednotlivých
závodů. Odbor ochrany a kontroly má
za úkol pouze zjistit a zadokumentovat
osoby pod vlivem alkoholu nebo OPL,“
upozornil Jurásek.
Pokračování na straně 6
Progrese u kontrol na OPL
• v roce 2014 bylo v OKD uskutečněno
1612 testů na drogy, pozitivních
bylo 24
• v roce 2015 bylo v OKD uskutečněno
7419 testů na drogy, pozitivních
bylo 11
• v roce 2016 bylo v OKD uskutečněno
5045 testů na drogy, pozitivní byly 2
• v roce 2017 bylo v OKD uskutečněno
4479 testů na drogy, pozitivní byly 3

Z OKD

číslo 1 | ročník 48

Profesní život zasvětil úpravárenství

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Josef Kasper,
ředitel OKD,
HBZS, a.s.
1. Jak hodnotíte loňský rok na Vašem
závodě?
Z hlediska báňského záchranářství
byl jednoznačně rokem mimořádné
akční činnosti. Vždyť v OKD bylo v jeho
průběhu vyhlášeno devět havarijních
stavů, při nichž bylo odpracováno více
než deset tisíc směn. Co se výjezdové
činnosti týče, proběhlo 193 lékařských výjezdů, při nichž bylo ošetřeno
198 zaměstnanců pracujících v OKD.
V porovnání s těmito nejpodstatnějšími
fakty jsou poněkud odsunuty do pozadí informace o zrušení pohotovosti
a omezení provozu lampoven v Závodě
Útlum – Jih a dále například i oslavy

120 let báňského záchranářství
v Česku či účast čety HBZS na mezinárodním cvičení báňských záchranářů
v Rakousku.
2. Co očekáváte od roku letošního?
Zkušenosti mě naučily počítat s tím,
že každý následující rok bude těžší.
V naší profesi si nelze v předstihu
naplánovat, které mimořádné události
budeme řešit v letošním roce. Jsou
to naše schopnosti a připravenost,
jimiž musíme zvládnout to, co nás
v následujícím období čeká. A já jsem
přesvědčen, že po tom všem, co jsme
úspěšně zvládli vloni, jsme ještě
připravenější a společně se všemi
profesními pracovníky dolů od inspekčních služeb po vedoucí likvidací
havárií jsme schopni tyto mimořádné
situace úspěšně vyřešit.

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Boleslav Reitz,
ředitel Závodu
servisních služeb
1. Jak hodnotíte loňský rok v OKD?
Jako všichni ve společnosti OKD také
já považuji za nejdůležitější schválení
reorganizačního plánu ﬁrmy jejími
věřiteli. Díky této skutečnosti a rovněž
vhodnou motivací se nám v SC
podařilo zastavit úbytek kvaliﬁkovaných zaměstnanců, především pak
v našich provozech opravárenství.
SC v loňském roce zvládlo v požadovaných termínech i kvalitě opravy
rozhodujících technologií pro vybavení nových porubních kapacit a také
zajišťování dalšího provozu důlních
závodů, a to včetně jejich nakládky
a popouštění do dolů. Povrchy Důlního
závodu 3, později Závodu Útlum–Jih,

jsme připravili na ukončení provozu
a následný útlum. Z lokalit Staříč
a Chlebovice jsme na ostatní důlní
závody jsme převezli velké množství
použitelných technologií a souběžně
s tím jsme vytřídili 4700 tun šrotu
do odpadového hospodářství OKD.
Zdůraznit musím také práci v oblasti
BOZP, kde se nám v rámci SC podařilo
minimalizovat úrazovost hlavně na povrchových pracovištích.
2. Co očekáváte od roku letošního?
Závod servisních služeb potřebuje
stabilizovat kádr svých zaměstnanců
tak, aby dokázal dále zkvalitňovat
opravy a poskytovat i další potřebné
služby pro důlní závody. Cílem v oblasti
bezpečnosti je vytvářet podmínky,
aby co největší počet provozů SC
získal a obhájil Statut bezpečného
pracoviště.

Jiří Waclawik byl
na vyznamenání
nominován za přínos
k optimalizaci
technologických procesů
úpravy uhlí a zvýšení
bezpečnosti provozu
DARKOV – Ačkoliv se hornická kariéra Jiřího Waclawika neodvíjela pod
zemí, stal se třetím zaměstnancem
společnosti OKD, kterého v Praze
koncem roku vyznamenali Resortní
medailí Jiřího Agricoly. Od předsedy ČBÚ Martina Štemberky ji přebral
jako výrobně-technologický náměstek Závodu úpraven.
V návrhu na ocenění také stálo, že
Waclawik celý svůj profesní život zasvětil práci v báňském úpravárenství.
„Začínal jsem v červenci roku 1982
jako dělník na povrchu na tehdejším
Dole 1. máj a v roce 1985 jsem odtud
odcházel z pozice mistra strojní údržby na Důl Darkov,“ uvedl vyznamenaný. Ten získal střední technické vzdělání na karvinské průmyslové škole
strojní a inženýrský titul na ostravské
VŠB, kde absolvoval studium oboru
strojní zařízení dolů a hutí na Fakultě
strojní a elektrotechnické.
Na darkovské úpravně Waclawik
postupoval od mechanika úpravárenského komplexu, přes mechanika závodu, vrchního mistra úpravny a ex-

FOTO: Ivo Čelechovský
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Diplom Jiřímu Waclawikovi předal tehdejší ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Havlíček.
kým náměstkem. „Svými zkušenostmi a přístupem k řešení problémů při
spolupráci s důlními provozy a expedicí zajišťuje maximální zhodnocení
těženého uhlí,“ pokračoval Machek
z ČBÚ.
„Jako spousta hornických kolegů
vyznamenaných Agricolovou medailí
jsem začínal skutečně od píky. Dříve
to bývalo běžné, člověk se hodně naučil, aby posléze mohl své zkušenosti
dále zúročovat a předávat mladším,“
prohlásil Waclawik považující resortní medaili za dosavadní vrchol kariéry. V nominaci na její udělení byl zdůrazněn i jeho příkladný postoj k hornickým tradicím a zásadám i jejich
dodržování.

peditu, vedoucího směny, vrchního
mistra strojní údržby, mistra prádla, vedoucího provozu hrubého prádla a expeditu až po vedoucího výroby. „Svým přístupem k práci přispíval
ke zlepšení technologických procesů
a zvýšení úrovně bezpečnosti,“ odůvodnil udělení medaile mluvčí ČBÚ
Bohuslav Machek.
Pod hlavičkou Dolu Karviná pokračoval Waclawik postupně jako
vedoucí odbytu, vedoucí provozu
úpraven, technolog úpravárenského
komplexu, vedoucí provozu úpravny
ČSA a nakonec jako vedoucí provozu úpravny pro celou šachtu. Po vzniku Závodu úpraven OKD vedl jeho
darkovskou část, načež se stal výrobním a později výrobně-technologic-

Generálkují nejstarší razicí technologie
Opraváři z lazecké
mechanické dílny č. 31
vyrábějí také kompletní
konstrukce pásových
dopravníků pro kolegy
z úpraven

Ředitelé odpovídají:

Bilancování starého roku a výhled do nového
Zdeněk Piech,
ředitel Závodu
úpraven
1. Jak hodnotíte loňský rok v OKD?
Chci touto cestou poděkovat všem
svým spolupracovníkům Závodu
úpraven a rovněž všem kolegyním a kolegům z útvarů, které jsou nezbytné pro
naši činnost,
za spolupráci a za vynaložené
společné úsilí dosáhnout co nejlepších výsledků v roce 2017. Ten byl
v mnohém přelomový. Skvělý start.
Nadstandardní těžby, velmi dobré
výsledky v procesech úpravy uhlí
a jeho kvality, spojené s velmi dobrými
výsledky prodeje za příznivých cen
na trhu. To vše zajišťovala, zajišťuje
a bude zajišťovat pevná vazba a spolupráce týmů ve vzájemné provázanosti těžba – úprava – kvalita – prodej.
Tento dobře namazaný stroj se však
začal postupně zadrhávat působením
vnějších vlivů, které se v plné síle
projevily v poslední čtvrtině roku. Tím
vnějším vlivem byla příroda. Opět nám
ukázala svou sílu, která měla negativní vliv na výši těžby, kvalitu výstupních

produktů a objemy dodávek jednotlivým odběratelům. Bylo nutné u kulatého stolu, mnohdy se skřípěním zubů,
přijímat nepopulární kompromisy
všech zúčastněných stran, abychom
byli schopni částečně eliminovat
přírodní překážky. Domnívám se, že
se nám to podařilo a za to patří poděkování všem pracovníkům Závodu
úpraven, odboru přípravy výroby,
útvarům důlních závodů, odboru řízení
a kontroly jakosti a v neposlední řadě
i pracovníkům útvarů obchodního
ředitele.
2. Co očekáváte od roku letošního?
Jednoduchá otázka, nelehká odpověď.
Minulost je historie a budoucnost je
tajemství. Nevím, co budeme muset
řešit, a co máme očekávat v průběhu
roku 2018. Bussiness plán pro Závod
úpraven máme sestavený, ale zatím to
jsou jenom čísla. Přál bych si, abychom
byli všichni zaměstnanci OKD spokojeni, abychom řešili rozdílné pohledy
a směry při plnění pracovních úkolů
s nadhledem, nikoli v osobní rovině,
a především, abychom pracovali
bezpečně, bez úrazu a s úsměvem se
vraceli k rodinám.

LAZY – Nejstarší razicí technologie v podzemí dolů OKD představují
kombajny typu AM 50 a AM 50/132.
Na čelbách tyto původně rakouské, později v polské licenci produkované stroje slouží už třiačtyřicet
let. Experty na jejich opravy jsou zaměstnanci mechanické dílny MD 31
Závodu servisních služeb v Důlním
závodě 1 – Karviná, lokalitě Lazy.
„Ty mašiny mají za sebou už desítky kilometrů ražeb v náročných podmínkách a přípravářské osádky ví, že
kombajny AM snesou i hrubější zacházení. Když je dostáváme na dílnu, bývají nadmíru opotřebené provozem,“ popisuje Henryk Kocur, mistr MD specializované na opravy razicích technologií. Ve třísměnném
provozu zde pracuje třiačtyřicet lidí
s předáky Michalem Tekönösem,
Romanem Zorychtou a Romanem
Gargulákem. Nezbytné hydraulikáře
vede Jiří Klos.
Momentálně se věnují – kromě jiných úkolů – renovaci kombajnů AM

Kombajny AM 50 se stejně jako další čelbové technologie renovují na Lazech
50 pro lokalitu ČSA a AM 50/123 pro
ČSM. „Jsme schopni v našich podmínkách zgenerálkovat otoče, které u těchto strojů dostávají zabrat
nejvíce, nakládací lopaty, výložníky, hydrauliku. Elektroopravy – pokud si je neudělají v dole sami šikovní
důlní elektrikáři – mají u AM na starosti kolegové na Darkově pod vedením Miroslava Goje,“ pokračuje
Kocur s tím, že v loňském roce se věnovali osmi modelům 50/132 a jednomu řady 50. V nejbližší době dostanou další zakázku na AM 50 pro ČSA.
Generálky těchto strojů dříve děláva-

Dokončení ze strany 5
Zaměstnanec, který odmítne orientační test, může ihned požádat o odborné lékařské vyšetření ve zdravotnickém
zařízení. To si ale musí včetně dopravy
sám zaplatit. Bez ohledu na výsledek
vyšetření.
„Důsledkem odmítnutí orientační
zkoušky na alkohol i OPL je vždy stav,
že se na takového člověka hledí jako
by byl pod vlivem. To znamená, jako

by byla kontrola pozitivní,“ upřesnil
vedoucí odboru ochrany a kontroly.
Případná agresivita při testu, jak
upozornil, je posouzena jako porušení
povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se vykonávané práci.
„Případně se podle intenzity útoku
může jednat o přestupek nebo i trestný
čin. To vyplyne z prošetření příslušným
útvarem Policie České republiky,“
doplnil Jurásek.
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Na alkohol a drogy...

Závodu servisních služeb dělá v MD č. 31 i konstrukce pásových dopravníků.

li dodavatelé, v současné době však
lazečtí opraváři zvládají prakticky
všechno s výjimkou převodovek řezných orgánů novějších AM 50/132.
Každou opravu, jak Kocur upozorňuje, přitom speciﬁkují podle
potřeb čelbových z té které šachty.
„Darkovští přípraváři si své AM upravili na tamní podmínky, takže tyto
verze pro jiné závody musíme přizpůsobil původnímu stavu. Znamená to
mimo jiné předělání hydrauliky,“ líčí
mistr MD č. 31.
Z té do provozů příprav v OKD
od roku 2009 putuje po sjednocení
oprav prakticky veškerá technologie.
Od nakladačů Hausherr, Noel, NSU,
PSU, dh-L 1200 až po razicí kombajny MR 430 a MR 230 a vrtací stolice
typu ABSE pro tyto stroje pořízené
v programu POP 2010. „Na venkovní skládce čekají na repasi a nasazení
také nakladače z paskovských čeleb,“
upřesňuje Kocur.
Jeho kolegové zvládají na Lazech
rovněž produkci konstrukcí pásových dopravníků TP 1600 pro úpravárenské provozy. „Pustili jsme se
do této práce proto, že se snížil počet
ražeb a měli jsme k ní volné kapacity.
Vloni jsme zkompletovali jednu, nyní
pracujeme na druhé a během roku se
pustíme do třetí. Jde o kompletní výrobu od nosníků až po kozlíky,“ konstatuje mistr. Právě montovaný dopravník o délce 72 metrů dostanou
úpraváři z Darkova.

NOKD/SSB

25. ledna 2018 | www.okd.cz

Nadace OKD pomáhá už deset let
vu a zejména světové standardy obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok
k deﬁnování vlastní politiky společenské odpovědnosti. Ke zřízení ﬁremní nadace. Od té se očekává, že
prostředky získávané od jednotlivých
dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů. Mezi
ty, kteří to nejvíce potřebují. Tento
úkol naše nadace stále plní a neupustí
od něj ani v budoucnu!
Kolik a jakých projektu už
podpořila?
Mýma rukama prošlo přes 2300 podpořených projektů a každý z nich byl
něčím výjimečný a potřebný. Největší
část podpory vždy směřovala na pomoc nemocným a lidem s handicapem. V této oblasti bohužel nebude
nikdy tolik prostředků, aby se vyhovělo všem žádostem. Na co se ale nadace také ve velké míře orientuje, jsou
volnočasové aktivity pro děti či seniory. Rádi děláme radost a rozdáváme
úsměv, toho není nikdy dost. Přála
bych vám zažít tu atmosféru u neziskových organizací, to ani nelze přenést na papír. Tolik nadšených a spokojených seniorů, dětí, hendikepovaných i samotných představitelů
neziskovek! Je tady velká parta dob-

Karolina Preisingerová, ředitelka NOKD.

Je to má srdcovka,
osobně se vynasnažím,
aby stále sledovala svůj
cíl, říká nejdéle působící
členka týmu
KARVINÁ – Největší nadace na území Moravskoslezského kraje a jedna z nejvýznamnějších v rámci celé
České republiky vznikla 25. ledna
2008. Od samého začátku v ní působí
Karolína Preisingerová, jež se časem
stala její ředitelkou. Při příležitosti jubilea jsme ji proto požádali o rozhovor.

Našich neziskových organizací si velmi vážíme, protože dělají prospěšné
věci pro děti, seniory, handicapované
i ostatní obyvatele obcí a měst.

rých lidí, kteří se snaží alespoň něco
málo přispět k lepšímu a spokojenějšímu životu u nás. A v případě Nadace
OKD to zase nebylo tak málo, od jejího vzniku neziskové projekty podpořila částkou téměř 313 milionů korun,
což je už pořádný balík...

Jaké máte pocity z působení
v nadaci?
Pamatuji si to jako by to bylo dnes,
když se řešil vznik nadace. Už tenkrát jsem si říkala, jak skvělé by to
bylo v ní pracovat. Přání bylo vyslyšeno, dostala jsem příležitost, za kterou
jsem vděčná. Tehdy jsem měla pocit,
že Nadace OKD nebude obyčejná, že
bude výjimečná v tomto kraji a i v celé
republice. Tak se také stalo a stále se
s nadačním týmem snažíme udržovat
cíl a podstatu, pro který byla založena. S odstupem času každý člověk začne přemýšlet nad smysluplností své
práce. Já tuto otázku nemusím řešit,
za mne ji vyřešil osud!

Na co je nadační tým nejvíce
pyšný?
Musíme si uvědomit, že lidé, kteří
v neziskovkách pracují, většinou nad
rámec svého volného času, na úkor
vlastní rodiny, si zaslouží osobní přístup. Proto nejsme žádní úředníci,
ale spíše partneři, na něž se mohou
vždy obrátit. Snažíme se neziskovkám od samého začátku pomoci s přípravou žádosti, propagaci projektu,
vyúčtováním a případnými změnami projektu. Také se držíme těchto
hesel: Čím dříve začneš řešit své problémy, tím dřív je budeš mít vyřešené!
a Nestrkej před námi hlavu do písku,
my ti ji neukousneme! V tom vidím
přidanou hodnotu nadace – osobní
a individuální přístup k našim příjemcům. Za těch deset let jsme je už tak
zprofesionalizovali, že dostali odvahu
požádat i jiné instituce než jen Nadaci
OKD. Nabízíme jim rovněž možnost
vzdělávat se za velmi zvýhodněnou
cenu prostřednictvím Neziskového
inkubátoru, který sami pořádáme.

Co se dá říci k budoucnosti
nadace?
Nadace OKD má před sebou zajisté
spoustu výzev, a proto ji chci dopřát
podobný osud, jako má nejstarší nadace v Česku - Nadace Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových. Ta byla
založena stejný den jako Nadace
OKD, stalo se tak 25. ledna 1904,
před 114 lety. Náhoda? Nemyslím si.
Poslání!

Nadace OKD má výročí, jaká je
dnes?
Hlavně je o deset let starší. Což však
vůbec není na škodu, protože je zkušenější a stala se pro mnoho organizací významným ﬁnančním partnerem nejen v hornickém regionu.
Nastartovali jsme spoustu projektů,
které si už nyní žijí vlastním živostem.
Někdy je potřeba dát příležitost prvotním myšlenkám, které se sice zprvu
zdají být odvážné, jelikož nikdy nevíte, co z toho může vzniknout. A takových životabudičů jsme rozdali už několik. Neziskové organizace nám dávají důvod, aby nadace stále sledovala svůj cíl. Osobně se o to budu snažit,
vždyť nadace je má osobní srdcovka.

Nadace OKD bavila malé i velké na Hornických slavnostech v Karviné.

Barborce zůstal vloni stejný počet dětí

KARVINÁ – Nikdo nový nepřibyl! Tuto
skutečnost vyzvedávala při bilancování loňského roku předsedkyně Spolku
svatá Barbora (SSB) Monika Němcová
vůbec nejvíce. Na rozdíl od skutečnosti, kolik se na hornické sirotky dohromady vybralo na šachťácích.
Jaká byla činnost Barborky
v roce 2017?
V minulém roce jsme s dětmi a maminkami - tak jak je to již naší tradicí - uskutečnili dvě společné
akce. A to víkend na Liščím mlýně
ve Frenštátě pod Radhoštěm a v prosinci pak BarboRadování v Karviné.
Nicméně musím konstatovat, že věk
dětí, které podporujeme, se zvyšuje. A z toho logicky vyplývá, že společných akcí se jich účastní stále
méně. Středoškoláci a vysokoškoláci mají již vyhraněné koníčky, takže pro ně je nejpodstatnější finanční

podpora ve studiu a volnočasových
aktivitách.
Čeho si za toto období
považujete nejvíce?
Určitě toho, že nám v loňském
roce nepřibyl do Barborky ani jeden sirotek. Byli bychom rádi, kdyby tento trend pokračoval i nadále. Také nás těší, že děti s podporou Barborky dostudují a postaví se
na vlastní nohy a dál už naší pomoc

tativních akcí a sbírek, si právě oni vybrali sirotky z Barborky, kterým chtějí
pomoci. Vloni probíhaly opět tradiční
šachťáky, kdy se na Barborku vybraly opravdu nemalé peníze. Bylo by
ale z mé strany neslušné vyzvedávat
konkrétní příspěvky, dary nejsou významné a nevýznamné, jsou to vždy
počiny, jichž si nesmírně vážíme.
Také jsme navázali spolupráci například s Nadačním fondem Hrajeme
si, který pro děti organizuje „malování“ s následnými dražbami obrazů. Vloni tato akce probíhala na karvinském magistrátu. Velmi milá podpora se nám také dostala od házenkářů Baníku Karviná. Ti nejen vybrali
a darovali peníze dětem, ale nadále
chtějí Barborku podporovat prostřednictvím loga na svých dresech. Prostě
ti lidé i ﬁrmy, kteří chtějí pomoci a pomáhají, tady stále jsou!

nepotřebují.
Jací dárci přispívali na hornické
sirotky?
Dárce, pokud k tomu dají souhlas,
zveřejňujeme pravidelně na našich
webových stránkách. Určitě není
„malých darů“ a každá koruna, která přijde na účet Barborky je nesmírně cenná. Ke všem našim dárcům se
obracíme s velkými díky. Jsme moc
vděční, že v množství různých chari-

FOTO: Radek Lukša

„Jedinci i ﬁrmy, které
chtějí pomáhat, tady
prostě stále jsou,“
zdůraznila předsedkyně
spolku starajícího se
o hornické sirotky

Srdcaři podávali
projekty doslova
na poslední chvíli
KARVINÁ – Poslední z celkem sedmdesáti žádostí o minigranty doručených
Nadací OKD v programu Srdcovka dorazila v pondělí 8. ledna ve 23:57 hodin
– tedy přesně tři minuty před vypršením
limitu. Pětašedesát z celkového počtu
těchto projektů podali zaměstnanci
OKD a zbytek pak zaměstnanci Green
Gas DPB.
„Srdcaři se často zaměřují na děti
a mládež. Není tedy divu, že většina
žádostí zohledňuje potřeby volnočasových aktivit pro tuto cílovou skupinu.
Minigranty chtějí potencionální patroni
pro oddíly mladých hasičů, fotbalistů,
ﬂorbalistů, hokejbalistů, tanečnic, gymnastek, cvičenců voltiže …“ informovala
nadační administrativní referentka
Kateřina Tůmová Blablová.
Další velká část žádostí byla spojena
s aktivitami zaměstnanců v neziskových
organizacích pracujících s hendikepovanými, kteří potřebují pomyslnou pomocnou ruku. „Tyto byly druhé nejčastější,“
upřesnila Tůmová s tím, že zbytek čítal
aktivity samotných Srdcařů (hasičské
spolky, kynologické kluby).
V letošní výzvě se objevilo mnoho nových Srdcařů a celkově dorazily o čtyři
žádosti více, než v roce 2017. „Bohužel
musím konstatovat, že jen málo
patronů podává projekt s dostatečným
předstihem. Většina z nich to nechává
na poslední tři dny před skončením výzvy,“ podotkla referentka NOKD. Na její
adresu přišlo od 4. prosince 2017 do 5.
ledna 2018 jen osmadvacet žádostí.
Zbytek si Srdcaři nechávali na první
lednový víkend či poslední den.
Výsledky se žadatelé dozvědí v pátek
2. března.

Pro region:
Přišlo 148 žádostí

FOTO: Nadace OKD

Co bylo vůbec smyslem jejího
vzniku?
Prvotní myšlenka založit nadaci padla na půdě našeho zřizovatele – společnosti OKD. Firma s dlouholetou
tradicí a silnou vazbou na náš region, chtěla přinést novou perspekti-

7

Monika Němcová (druhá zprava) s výborem spolku na karvinském BarboRadování.

Na co dává Barborka nejvíce
prostředků?
Samozřejmě na vzdělání a vše co s ním
souvisí. Tedy školné, učebnice, kroužky, jazykové kurzy, tábory a podobně. V březnu nás čeká výroční členská
schůze a ta se bude určitě zamýšlet,
zda ponechat pravidla ﬁnančních výpomocí stejná, či je změnit. Třeba právě s ohledem na vyšší počet starších
dětí a jejich speciﬁčtější potřeby.

O sedmnáct žádostí více oproti
loňsku zaznamenala Nadace OKD
v letošní grantové výzvě v programu
Pro region. Celkem se jich sešlo
od moravskoslezských neziskových organizací, obcí a měst 148.
„Nacházíme v nich projekty pro
seniory a hendikepované, ale také
rozvoj různých aktivit a zajímavých
míst. Postupně je zpracováváme
k hodnocení a musíme také přiznat,
že zde nacházíme velké množství
inovativních a hezkých nápadů.“
upřesnila nadační administrativní referentka Kateřina Tůmová Blablová.
I v tomto programu si podle ní dali
žadatelé na čas a své projekty
ve smluvených dnech nekonzultovali. Poslední den výzvy odeslalo
žádosti 81 uchazečů o granty!

A kolika dětem tedy aktuálně
pomáháte?
Nyní máme v Barborce pětapadesát dětí. Jsou ve věku od dvou až
do šestadvaceti let, respektive až
do doby, kdy dostudují a postaví
se na vlastní nohy. Z toho třiadvacet dětí už chodí na střední či vysoké školy.
Vaše práce v Barborce jistě není
jednoduchá, co vás těší a co
trápí?
Vše kolem organizování je někdy
nesmírně náročné. Například legislativa týkající se spolků je čím
dál více složitější. Administrativa
spojená s řízením Barborky je také
komplikovaná – hospodaříme s penězi dárců a tudíž naše odpovědnost za to, nač budou peníze vydány, je velká. Ráda bych zde poděkovala všem ve výboru, revizní komisi
i tajemnici za obětavou a smysluplnou práci.
A co mne těší? Skutečnost, že je
stále kolem nás dost obětavých a nezištných lidí, kterým není osud dětí,
jimž zahynul táta na šachtě, lhostejný. Těmto všem za děti z celého srdce děkuji!

Panorama/Inzerce
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Valentýnský turnaj v judu

V práci lokomotivář, po šichtě
bubeník v rockových kapelách
Vítězslav „Sargo“
Sargánek poukazuje
na propojení muziky
s dobročinností právě
na příkladu festivalu
RockTherapy, kde hrává
i pomáhá

Vítězslav Sargánek.

Házenkáři zvou na premiéru
v dresech s logem Barborky

FOTO: archiv

ORLOVÁ – Zatímco pracovní pozici v úseku vybavování a likvidace Důlního závodu 1 – Karviná má
Vítězslav Sargánek v lokalitě Lazy jedinou – je lokomotivář – ve volném
čase střídá jako hudebník čtyři skupiny. Za bicími ho vídávají a slýchávají návštěvníci koncertů Ingottu,
Ahardu, Kabát Revivalu, Lázeňských
Šviháků.
„Od svých sedmi do patnácti let
jsem hrával na klavír. Od šestnácti bubnuji,“ říká Sargánek známý
mezi muzikanty i pod přezdívkou
Sargo s tím, že rockové hudbě propadl na učilišti. Absolvoval obor opravář
výtahů a jeřábů, vyučil se pro tehdejší
Důl Lazy, na nějž také před necelým
čtvrtstoletím nastoupil. A fárá v něm
doposud.
„Práce na šachtě a hraní v kapele?
Dá se to skloubit, pokud je porozumě-

v letech 2008 až 2009 a v další pro
chlapce a dívky ročníků 2010 až 2011,“
uvedl předseda klubu Petr Rabas.
Malé judisty mohou rodiče hlásit do 1.
února. Turnaj proběhne v tělocvičně ZŠ
Prameny v Karviné–Ráji. Začátek závodů je v 10 hodin, ukončení celé akce se
nepředpokládá dříve než v 16 hodin.

KARVINÁ – Moravskoslezský klub judo
Karviná, v němž je aktivních několik
stávajících i bývalých horníků ze společnosti OKD, připravuje na sobotu 10.
února tradiční Valentýnský turnaj.
„Je určen – jak říkáme – pro
benjamínky a mláďata. Tedy v jedné
kategorii pro chlapce a dívky narozené

Lokomotivář vybavování a likvidace z Lazů ve volném čase.
ní ze všech stran. Tedy, jak od nadřízených, tak mé partnerky,“ pokračuje Sargánek poukazující na vstřícnost
vedoucího úseku Jiřího Macháčka.
Ten se se svou manželkou ostatně
objevil na rockovém koncertě, kde
poznal lokomotiváře i po hudební
stránce.
„Někdy to není jednoduché.
Například v létě se podílím hudebně,
aranžérsky i organizačně na pořádání
dobročinného festivalu RockTherapy
v Orlové. Abych to všechno zvládl,
musel jsem si naddělat směny kvůli
náhradnímu volnu. Vše zvládám jen
díky pochopení nadřízených,“ popisuje Sargánek pochvalující si loňský
devátý ročník akce.
Na té vystoupil jak s metalovými
Ahard (s nimiž nahrál nejednu desku), tak Ingott (kterému vyšel loni
nový singl). „Kromě toho bubnuji také u Lázeňských šviháků, což je

skupina hrající rockové pecky pro
všechny věkové kategorie. A revival Kabátů snad není třeba představovat,“ uvádí lokomotivář z lazecké
lokality.
Ten má za sebou mj. i koncertování s Tanjou, čili zpěvačkou Táňou
Kauerovou-Pařízkovou. „To je exmanželka Radima Pařízka, bubeníka
a kapelníka Citronu. A někdejší člen
Citronu, nyní Limetalu – Jirka Šperl
– nám taky teď hraje na kytaru a zpívá v Ingottu,“ líčí Sargánek. Zároveň
také poukazuje na propojení rockerů
a metalistů s dobročinností a to právě
na příkladu festivalu RockTherapy.
„Myšlenka, že hudbou pomáháme handicapovaným lidem, je prostě skvělá. Za podpory Domu kultury Orlové či Nadace OKD se z této
akce stal fenomén, kdy se kapely doslova perou o možnost si zde zahrát,“
uzavírá.

KARVINÁ – Jarní část házenkářské
extraligy začne pro HC Baník Karviná
sice už v neděli 3. února v Novém
Veselí, nicméně domácímu publiku
se představí až 11. února. Hráči
v utkání proti Plzni nastoupí
v 10.30 hod. poprvé v nových dresech s logem Spolku svatá Barbora
na rukávech!
„Rozhodli jsme se podporovat
organizaci pomáhající hornickým
sirotkům,“ oznámil prezident klubu
Roman Mucha s tím, že ve prospěch
Barborky uspořádali koncem loňského roku i sbírku a v posledním
podzimním extraligovém zápase
s Hranicemi (který vyhráli 32:26)
propagovali tento spolek na světelné tabuli u palubovky. Do jarní série
utkání nastoupí karvinští házenkáři
z páté příčky.

FOTO: HCB Karviná
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Baník poslední loňský zápas vyhrál.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 11. 1. 2018 jsme
vzpomněli 5. výročí úmrtí
pana Vladimíra
Zahradníčka z Karviné,
bývalého zaměstnance
Dolu Lazy. S láskou a úctou vzpomínají
manželka Wanda a synové Ladislav
a Jan s rodinami.
„Kytičku na Tvůj hrob Ti
dáme, se slzami v očích
stále vzpomínáme.“
Dne 17. 1. 2018 vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás ve věku 57 let opustil pan
Josef Kocur. S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Dne 20. 1. 2018 uplyne
10 let, kdy nás náhle
opustil pan Antonín
Jaklitsch z Havířova,
bývalý zaměstnanec Dolu
Dukla. S láskou vzpomíná manželka
Marta a celá rodina.
Dne 31. 1. 2018 uplyne
5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil vzácný
člověk Ing. Karel Majetný.
Člověk, na kterého vždy
vzpomeňme s velkou úctou a s velkou
láskou. Za všechny manželka Zdeňka
s rodinou.

HPF CleanCat s.r.o.
Kvalita, která je vidět.
Hledáme zaměstnance na pozici:
Úklidový pracovník/ pracovnice
ID/ OZZ
Pozice jsou určeny pro osoby zdravotně postižené.
Náplň práce:
 Úklid kanceláří nebo
průmyslových provozů.
 Práce přidělena s ohledem na
vaše zdravotní znevýhodnění.

Nabízíme:
 hlavní pracovní poměr na dobu
neurčitou
 práci na zkrácený i plný úvazek
 zajímavé platové ohodnocení
 zaměstnanecké beneﬁty

V případě zájmu se nám ozvěte na telefonní číslo: 596 223 724
Své životopisy zasílejte na: prace@cleancat.cz
Více na: www.cleancat.cz/kariera

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktor: Ivo Čelechovský, e-mail: ivo.celechovsky@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonavská č. p. 2179,
735 06 Karviná-Doly; e–mail: hornik@okd.cz, kontakt na redakci: 737 043 230, e–mail: pav2711@seznam.cz / náklad 10 500 výtisků / Registrace MK ČR E 18683 / tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava / Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
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Nabízené beneﬁty:
 Příspěvek na zapracování až do výše 12 000 Kč.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance měsíce.
 Odměna pro nejlepšího zaměstnance roku.
 Odměna za věrnost dle počtu odpracovaných let.
 Odměna za přivedení nového zaměstnance ID/ OZZ do společnosti.

