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Říjen ve znamení
limitů na čelbách

Přípravářské kolektivy jich v revíru
splnili 11.
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Důl Lazy končí

28. listopadu vyjede
poslední vozík.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Požár plynů nejlíp uhasíš – hasičákem práškovým."

Pietní akt ve Stonavě
STONAVA – K uctění památky dvanácti
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polských a jednoho českého horníka,
kteří přišli o život při výbuchu metanu
v oblasti 29. sloje v loaklitě ČSM-Sever,
se uskuteční ve Stonavě pietní akt.
„Za účasti zástupců společnosti OKD,
obce Stonava, pozůstalých rodinných
příslušníků, státní správy, záchranářů,
široké hornické obce a dalších pozvaných hostů bude jeho součástí rovněž
odhalení a posvěcení žulového monumentu ve tvaru slzy sochaře Martina
Kuchaře,“ oznámil mluvčí těžařů Ivo
Čelechovský.
Pietní shromáždění proběhne
20. prosince od 13 hodin v areálu
dětského hřiště v centru Stonavy.

Slza, stonavský monument.

Spolupráce těžařů s policií vede
k vypátrání i odsouzení zlodějů
DARKOV – Odbor ochrany a kontroly
OKD dal opět na vědomí, že těžební
společnost nemá v úmyslu tolerovat
obohacovaní se na její úkor. Informoval
o případech, které skončily tresty vězení
pro zloděje!
Celou sérii vloupání na šachtách
ČSM a Darkov včetně jeho pomocného
závodu spáchali dva bývalí zaměstnanci
– český občan a cizinec – znalí zdejšího
prostředí. „Při zjištění totožnosti jednoho z nich využila policie vědeckých
metod, které sledujeme na televizních obrazovkách v krimi seriálech,“
poznamenal vedoucí odboru ochrany
a kontroly Jan Jurásek. Usvědčeného
zloděje vypátrali ve vězení, kam se
dostal za jinou trestnou činnost. „U nás
ukradl, co se dalo, počínaje svačinami
zaměstnanců. Nejvíce si ale pohoršil,
když chtěl odcizit měděné vodiče ze
statoru těžního stroje a způsobil na něm
více než třísettisícovou škodu,“ pokračoval s tím, že soud už proběhl. Jeho
rozhodnutí nabylo právní moci: Čtrnáct
měsíců nepodmíněně a náhrada škody
společnosti OKD!

Šestnáct měsíců vězení dostal zloděj,
jenž se společně se zaměstnancem revíru
fintou (odbor ochrany a kontroly podvodný
způsob odhalil) dostal přes ASEP kartu
do areálu stonavské šachty, vypáčil tři
skříňky v šatnách pracovníků a odcizil
zejména peníze, telefony, platební
karty. „Zase šlo o recidivistu. Náš bývalý
zaměstnanec byl odsouzen ke čtrnáctiměsíčnímu trestu s podmíněným odkladem
na tři roky,“ upřesnil Jurásek.
Na trest zatím čeká pracovník,
který se nedávno na ČSM pokoušel
opět s komplicem zvenčí krást ložiska.
„Připravil si je a s pomocí dodavatele
vyvezl z areálu. Jejich činnost jsme však
v součinnosti s policisty dokumentovali, pachatele našli, materiál zajistili a vrátili,“ oznámil vedoucí odboru
ochrany a kontroly. Ani v tomto případě
zaměstnanec ve stavu nezůstal, byl
s ním ukončen pracovní poměr.
„Spolupráce s obvodními odděleními Policie ČR v Horní Suché, Orlové
i Karviné a také Službou kriminální
policie a vyšetřování Karviná se nám
velmi osvědčuje,“ dodal Jurásek.

Rekondiční
pobyty v roce
2020

Nově z katalogu lázní.
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Rekondiční pobyty
se od roku 2020 změní
Vážení zaměstnanci
společnosti OKD, a.s.,
v příštím roce dojde ke změně ve výběru rekondičních pobytů. Vyplývá
to z nového konceptu zdravotní pojišťovny RBP, která pro nás tyto
služby tradičně realizuje již několik let. Jednou z jejich novinek pro
příští rok je mimo jiné zajišťování lázeňských rekondičních služeb zaměstnancům v riziku formou
příspěvku na katalogový lázeňský
pobyt dle vlastního výběru. Nový
produkt byl vedení OKD představen. Společně jsme se pak dohodli i na procesu, jak pro vás budeme tyto pobyty zajišťovat a realizovat. Už nebudete jezdit výhradně na jedno místo, ať už to byl hotel
Odra nebo Čeladenka, ale nově si
z katalogu u vaší příslušné administrátorky sociálních služeb vyberete z celé řady lázeňských zařízení pobyt, termín a služby, které vám budou vyhovovat. Při výběru budete mít možnost vybrat si
preferované pobytové místo a další 2 náhradní pobytová místa. Je to
z důvodu kapacity jednotlivých lázní a jejich různému vytížení v sezóně a mimo ni. Vše ostatní pak organizačně zajistí OKD a RBP. Jen
pro úplnost dodávám, že rekondiční pobyty pro zaměstnance OKD
budou nadále 13denní, respektive
na 12 nocí.
Další podrobnosti k rekondičním
pobytům včetně seznamu vybraných zařízení naleznete uvnitř tohoto čísla.
Ing. Radka Naňáková, MBA
personální ředitelka OKD, a.s.

Ředitel provozu
upozorňoval, že
bezpečnost se musí
řešit už od samotné
chůze na pracovišti
- vždyť je zdrojem
největšího počtu úrazů!
STONAVA – Mimořádné události v re-

víru OKD spojené s metanem a prací s otevřeným ohněm – pálením –
v jámě byly tématem mimořádných
bezpečnostních aktivů, které v průběhu listopadu postupně proběhly
na šachtách ČSM-Jih a Sever, Darkov
a ČSA (zde také pro lokalitu Lazy).
Vystoupili na nich ředitel provozu
Zbyšek Folwarczny, hlavní inženýr
Pavel Hadrava a vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
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Z mimořádných aktivů BOZP: Opakovaná chyba je hloupost!

Vedoucí odboru řízení bezpečnosti (vlevo) a hlavnmí inženýr na ČSM-Jih.
V prezentaci určené vedoucím úseků, technikům, mechanikům, předákům a ostatním řídícím zaměstnancům zazněly informace o zapálení metanu na čelbě 240 561.1
na Darkově, při níž v srpnu 2015 zahynuli tři raziči a další dva utrpěli
vážná zranění. Včetně připomenutí okolností a podmínek na pracovišti těsně před mimořádnou událostí
a všech pochybení, která byla při vy-

šetřování zjištěna.
Vedoucí odboru řízení bezpečnosti také zmínil zapálení metanu na čelbě 400 020 na ČSM-Sever
v říjnu předloňského roku při vyuhlování razicím kombajnem, což
se naštěstí obešlo bez zranění osádky. Osádka se tehdy neúspěšně snažila uhasit zapálený metan proudnicí vodou. A samozřejmě tragickou
událost na stejné šachtě v oblasti 2a

kry ve 29. sloji, kde při výbuchu metanu přišlo vloni v prosinci o život
dvanáct polských a jeden český horník. „Ta se stále vyšetřuje a nemůžeme se k ní zatím vyjadřovat,“ podotkl Zajíček.
Naopak, v případě zapálení metanovzdušné směsi z letošního zaří
v porubu 11 3431 na ČSA – což se
naštěstí obešlo bez újmy na zdraví
– už byla příčina zjištěna. Následně
byly vedoucím odboru řízení bezpečnosti analyzovány chyby, které
vedly ke vzniku mimořádné události a představena preventivní opatření, která se musela zavést v celém
OKD.
Požárů v jámách a jejím okolí napočítal od roku 2013 pět; třikrát na ČSM-Sever a po jednom
na Doubravě a ČSM-Jihu. „Ten poslední se stal letos 30. října po pálení potrubí požárního vodovodu
o průměru 150 milimetrů v úvod-

ní jámě nad třetím patrem. A to
po pádu rozžhavené okuje na poddajné vyztužené lutny, které odvětrávaly jámovou tůň v jejím samém závěru. Po deseti minutách
byl přivolanými zaměstnanci tepelný proces uhašen, ale stejně se
musela stanovit další opatření v celém revíru vedoucí k eliminaci rizika vzniku požáru v jámě,“ zdůraznil Zajíček.
Ředitel provozu Folwarczny v souvislosti s opakujícími se událostmi
prohlásil, že chybovat vícekrát je naše
hloupost. „Apelujte na své lidi, působte na ně, učte je!“ vyzval s tím, že
nemusí jít hned jen o metan či práci
s otevřeným ohněm. Konkrétním příkladem, jak doplnil, je nyní v OKD zaznamenávaný nárůst pracovních úrazů souvisejících s běžnou, zažitou
činností, totiž s chůzí. Od letošního
ledna do října se při ní stalo v revíru
43,1 procent úrazů!
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Říjen jen ve znamení čelbových úspěchů
„Výpadky v metráži jsou věc jedna
a stavební připravenost nových okruhů druhá. Je potřeba předávat oblasti včas, aby se mohly instalovat technologie a najíždět. Tady jde o budoucnost OKD i nás všech,“ apeloval Glas na včasné obfarávky dalších
porubních bloků. Jejich termíny byly
zpřísněny, proto provoz příprav učinil a ještě bude činit nezbytná opatře-

ní – ať v podobě přesunů a slučování
kolektivů či přechodů na totální nonstop režimy.
Pro nejbližší dobu, jak Glas upozornil, je důraz kladen na porub
240 401 na Darkově, kde se kvůli zajištění stavební připravenosti v termínu do konce roku spojily kolektivy
hlavních předáků Miroslava Vráblíka
a Tibora Pavlíka. Pak porub 340 902

opět na Darkově, kde dostali obfarávku za úkol kolektivy hlavních předáků Mirosława Suwaje a Krzystofa
Bierawskiho. „Dále je třeba dokončit prorážku a výklenek pro kombajn
v další darkovské stěně 22 4054 a obrazit likvidační kanál pro výkliz vysokého POPu 2010 ze stěny 22 4052
na ČSA,“ doplnil vedoucí provozu
příprav.
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Zářijové čelbové limiťáky

Limitní výkony v říjnu splnili jen přípraváři.

Vedoucí provozu příprav zdůraznil nutnost stavební
připravenosti nových porubních kapacit, kolektivy
se kvůli tomu stěhovaly i slučovaly
HORNÍ SUCHÁ – Těžba v celkové výši

260 660 tun v desátém měsíci znamenala nesplnění technického režimu.
A to zejména z důvodu nepříznivého
vývoje eroze v porubu 402 202, zatlačení vrchní úvratě v porubu 40 906
a složitých podmínek i v dalších provozovaných stěnách. Proto ani jeden z rubáňových kolektivů nedosáhl na parametry limitního výkonu. Ty
naopak v provoze příprav, který vykázal říjnovou metráž ve výši 1741 metrů, zaznamenali jedenáctkrát.
„Minulý měsíc jsme byli sice sedmašedesát metrů nad technický režim, ale na business plán stále dlu-

žíme. Máme za sebou za prvních deset měsíců 16 051 metrů a ve výhledu do konce letošního roku počítáme
s výpadkem okolo 2550 metrů,“ konstatoval vedoucí výroby příprav Petr
Glas. Na druhé straně ocenil, že si
čelboví v OKD v tomto roce připsali devětaosmdesát limitních výkonů. Nejvíce – osm – měli raziči hlavního předáka Rastislava Valenčíka,
za nimi byly se sedmi, respektive šesti
kolektivy hlavních předáků Romana
Kadlece a René Poláka. Z dodavatelů si zatím nejlépe vedly osádky hlavního předáka Petera Ilavského z THK
Čechpol s pěti limiťáky.

• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3404 vyrazil 111
metrů při průměrném postupu 4,27
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 23,72 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě
22 4006 vyrazil 107 metrů při průměrném postupu 4,86 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 25,6
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 240 421 vyrazil 121
metrů při průměrném postupu 5,5
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 28,95 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 521.51 vyrazil
95 metrů při průměrném postupu 4,52

metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 26,61 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 541.6 vyrazil 66 metrů při průměrném postupu 2,54 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
14,10 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Miroslava Vráblíka z úseku vedoucího
Romana Čápa na čelbách 240 550.5
a 240 441.2 vyrazil 96 metrů při
průměrném postupu 4 metry denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 21,05
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 504 22 vyrazil 65 metrů při průměrném postupu 3,1 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
13,74 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího
Kláska z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě

463 350 vyrazil 48 metrů při průměrném postupu 2,29 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 12,31
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 292 240/4P vyrazil
57 metrů při průměrném postupu 2,85
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 14,07 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Waldemara
Paśika z úseku Alpex vedoucího
Bogdana Bajaczyka na čelbě 463 282
vyrazil 122 metrů při průměrném
postupu 4,07 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 21,4 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol
vedoucího Rostislava Kubína na čelbě
546 21 vyrazil 57 metrů při průměrném
postupu 1,9 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 8,44 centimetru
na raziče a směnu.

Čelbový rekord znovu padl, o dva metry utekl Jakubišin!
Kolektiv razil v tvrdých průvodních horninách,
přesto dokázal s klasickou technologií za pomoci
trhacích prací postoupit o 66 metrů
DARKOV – Letošní nejvyšší měsíční metráž
v OKD dosaženou s klasickou technologií
má na kontě po říjnu kolektiv hlavního
předáka Romana Jakubišina z úseku
vedoucího Romana Čápa. Na darkovské
štrece 236 541.6 postoupil o šestašedesát metrů; o dva metry tím překonal
zářijový rekord razičů hlavního předáka
Petera Ilavského z úseku THK Čechpol
vedeného Rostislavem Kubínem.
„Super výkon! Vždyť ho bylo dosaženo ne v uhelné sloji, nebo prachovcích,

ale v pískovcích, které jsou tvrdšími
průvodními horninami,“ nechal se slyšet
vedoucí úseku Čáp. Jakubišinův kolektiv
musel v průběhu desátého měsíce vrtat
až 120 děr na postup, jedna trhací práce si tak vyžádala okolo metráku skalní
trhaviny. Měnil se také profil raženého
díla, z SPN 16 na SPN 14, budování
hajcmanů zůstalo po 0,8 metru.
„Jinak nám geologické podmínky
docela přály. Za úspěchem stojí také
zkušenost a stmelenost razičských

osádek se směnovými předáky Václavem
Alterou, Marianem Krišicou, Jaroslavem
Holubem, Vítězslavem Pilcem, Markem
Noworytou a každopádně i s Rostislavem
Levým a Robertem Brezovanem, kteří se
starají o veškeré potrubní tahy, kladení
ZD 24 a údržbu THD,“ pokračoval Čáp
s tím, že kolektiv měl v rekordním
měsíci osmadvacet chlapů a pracoval
ve čtyřsměnném malém nonstopu.
Vyzdvihl práci úsekových techniků
Jakuba Kačmaříka, Jana Vachtarčíka,
Kamila Franka, Jana Škvrny a Tadeusze
Kristena zajišťujících provoz hlavně
mimo ranní směny. Zásluha na výkonu
připadla i zámečníku Miloslavu Halmimu,
jakožto i mechanikovi úseku Miroslavu
Sedláčkovi, kteří se starali, aby čelbová

technologie – vrtací vůz VVH 1U a nakladač NSU 1E – nezklamala.
Chodbu 236 541.6, která bude využívána jako výdušná třída nových porubů
ve 36. sloji na darkovském desátém
patře, v oblasti pomocného závodu,
začal Jakubišinův kolektiv razit v srpnu.
Přešel tam z čelby 240 421 ve 4. kře,
kde udělal zarážku do sloje pro kombajn. „Na současném pracovišti máme
za srpen třiapadesát metrů, za září
pětapadesát a za říjen rekordních
šestašedesát. V listopadu si tam chlapi
vedou taky velmi slušně, průměrný
denní postup se pohybuje mezi dvěma
až třemi metry,“ uvedl Čáp.
Jakubišinův kolektiv (stejně jako osádky hlavního předáka Václava Michalčíka

z téhož úseku) razil v říjnu už s přiděleným Statutem bezpečného pracoviště
se zářijové mimořádné kampaně BOZP.
„Poslední úraz se u nich stal ještě v jiném
úseku v létě. A byl to případ, jakých
míváme v OKD nejvíce. Neodehrál se
na pracovišti, ale na přístupové cestě,
příčinou byla chůze,“ řekl Čáp. V letošním
roce u Jakubišinovi raziči splnili pět limitních výkonů a přihlásili se k šestému.
Ilavského zářijový rekord v podobě 64 metrů inspiroval nejen raziče
od Jakubišina, ale také kolektiv hlavního předáka Marka Fajmana z úseku
vedoucího Rostislava Gajdzici. Ten
na čelbě 540 22 na ČSM zaznamenal
v říjnu letošní druhou nejvyšší letošní
metráž v OKD s klasikou – 65 metrů.
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UZAVÍRALI HRÁZE NA POKLOPECH

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

61719

1991

498.0

49,773

kombajn, výztuž

2,54

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

2.

Kania(463302/)

Pochopeň

50928

1643

666.7

28,314

3,76

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

3.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

S ę dkowski

31891

1657

472.9

40,114

2,36

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

4.

ALPEX_Kurek(40906/)

Pielka

24290

784

118.8

19,620

1,46

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

5.

Rzidký(402202/)

Sztula

20325

672

148.3

11,850

0,80

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

6.

Turoň(364204/)

Miarka

9965

376

124.5

7,332

0,63

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

7.

Krčmář(340812J/)

Kubanek

4253

672

181.5

20,867

2,05

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

1.

Pokorný(161908/)

Pamánek, Ing.

20266

749

463.7

27,925

2,34

RHH 42 K01; DBT 600/1400

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

typ zařízení

1.

Špička(224005/)

Wdówka

122,00

5,55

154,16

29,19

AM-50/132 K02

2.

ALPEX_Pasik(463282/)

Bajaczyk, Ing.

122,00

4,07

113,05

21,40

MR 340X-Ex SANDVIK C03

3.

Valenčík(240421/)

Kalafut, Ing.

121,00

5,50

138,05

28,42

AM-50/132 D07

4.

Polák(113404/)

Wdówka

111,00

4,27

104,17

24,91

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

Rojíček(224006/)

Wdówka

107,00

4,86

118,67

25,60

AM-50/132 K01

6.

Vráblík(240441/2, 240550/5)

Čáp

96,00

4,00

67,34

19,73

AM-50 D04

7.

Kadlec(236521/51)

Kalafut, Ing.

95,00

4,52

113,55

31,35

MR 340X-Ex SANDVIK K01

8.

Žwak(463240/)

Poloček

89,00

4,24

95,78

20,94

AM-50/132 D01

9.

Duda(463344/)

Poloček

88,00

4,89

110,98

23,53

AM-50 C01

10.

ALPEX_Michoń(400062/)

Palej

70,00

2,59

76,48

13,65

MR 340X-Ex SANDVIK C05

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)
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STAŘÍČ – Největší plánovanou záchranářskou akci od předloňského březnového
ukončení paskovské těžby prováděl
ve druhém listopadovém týdnu prakticky
kompletní sbor ZBZS Útlum-Jih. V rámci
nehavarijního zásahu (PNZ) uzavíraly
jeho čety hráze na druhém a třetím patře
lokality Staříč.
„Něco podobného jsme dělali
i předloni na podzim, ale tehdy to bylo
jen na jednom patře a v menším počtu
záchranářů,“ sdělil velitel ZBZS Robert
Duchoň s tím, že na akci se podílely dvě
pětičlenné a dvě tříčlenné záchranářské
čety. Uzavřelo se jednadvacet staříčských důlních děl o celkové délce 3625
metrů.
„V již postavených hrázích se uzavíraly
lutnové průlezy, říkáme tomu uzavírání
na poklopy,“ vysvětloval Duchoň. Nejprve
přišla na řadu uzavírací hráz (UH) 19
u výdušné jámy nad druhým patrem.
Jejím uzavřením došlo k přerušení větrání

v uzavírané oblasti a četa se vracela
na důlní základnu již v dýchacích přístrojích BG 4. Následovaly práce na UH 20
v bývalé remíze lokomotiv prováděné také
s dýchacími přístroji, dále na UH 22 a 23,
UH N8 a UH N8/1. Velitelé důlních základen a vedoucí likvidace havárie následně
proměřili složení ovzduší za uzavřenými
hrázemi, všechny hráze jsou napojeny
na degazační systém a připraveny k odsávání metanu.
„Dnešní akcí jsme odřízli od zbytku
šachty celé druhé patro, kde zůstala
větraná jen elektrorozvodna a dvě hráze
u jámy,“ zakončil velitel paskovských
záchranářů. Jejich PNZ trval bez deseti
minut sedm hodin.

Stav na Staříči po PNZ.

Stav na Staříči po PNZ.

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Jakubišin

Čáp

Důlní závod 1

66,00

2,54

57,62

14,30

2.

Fajman

Gajdzica

Důlní závod 1

65,00

3,10

81,40

13,69

3.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

Důlní závod 1

57,00

1,90

46,36

8,44

4.

Slíž

Poloček

Důlní závod 1

57,00

2,85

57,29

14,07

5.

Klásek

Gajdzica

Důlní závod 1

48,00

2,29

51,66

12,32

Armovací výztuž na Sviadnově

LEDEN – ŘÍJEN 2019

Rubání – kombajny
kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

436585

2442

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

305135

1127

Pořadí

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

476.0

47,914

3,07

196.9

27,890

1,13

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

3.

Turoň

Miarka

266 784

1195

376.9

21,590

1,93

4.

Kania

Pochopeň

242803

1031

424.8

16,692

2,48

5.

Krčmář

Kubanek

218 764

1249

404.7

25,057

2,49

6.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

190 209

948

319.2

23,365

1,82

7.

Rzidký

Sztula

179 993

1117

205.9

22,091

1,14

8.

Valíček

Puffer

145481

773

199.7

20,809

1,33

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

23,999

2,72

Konečná fáze likvidace již zasypané
jámy ST I/1 na Sviadnově spočívala
v položení ocelové armovací výztuže
a jejím zalévání jednolitou betonovou vrstvou. „Vznikl ohlubňový
poval, z něhož bude ústit už jen
plynový komínek,“ upřesnil Petr
Bartík z paskovské technologické

projekce. Bývalou výdušnou jámu
ST I/1 v celkové délce 551 metrů zasypali 22 tisíci kubíků netříděného
a 2860 kubíky tříděného kameniva,
zalili pětadvacetimetrovou betonovou zátku a k vytvoření ohlubňového povalu použili na 150 kubíků
betonu.

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

170957

794

539.3

čistý výlom/den
(m3/den)

Přípravy – kombajny
kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

1.

Valenčík

Kalafut, Ing.

1064,00

5,40

117,09

31,37

2.

Špička

Wdówka

989,00

5,40

132,39

28,88

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

969,00

3,73

89,63

23,95

4.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

918,00

4,12

99,92

28,18
24,18

5.

Rojíček

Wdówka

879,00

4,63

109,54

6.

Polák

Wdówka

825,00

3,97

92,79

22,74

7.

Kadlec

Kalafut, Ing.

804,00

4,23

107,57

30,81

8.

Vereš

Čáp

739,00

4,11

93,97

22,24

9.

Žwak

Poloček

649,00

3,82

87,50

19,47

10.

ALPEX_Bierawski

Baraniak

645,00

3,31

84,21

18,13

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

485,00

1,82

45,32

8,81

2.

Jakubišin

Čáp

479,00

2,24

54,45

12,34

3.

Klásek

Gajdzica

370,00

2,12

53,81

12,63

4.

SDD_Vlček

Hrnčíř

347,00

1,85

44,78

10,23

5.

Fajman

Gajdzica

345,00

2,13

52,36

10,58

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

Nejpočetnější a nejbezpečnější
STAŘÍČ – Závodní báňští záchranáři
na lokalitách Útlum-Jih jsou nejen nejpočetnějšími současnými paskovskými
zaměstnanci, ale i nejbezpečnějšími.
Bez úrazu pracují od konce zdejší těžby
a v zářijové mimořádné kampani BOZP
proto získávají i ocenění. Přebrali si
ho v Horní Suché na Párty pro TOP
party četař Miroslav Čajdík a záchranář
Miroslav Lučan.
„Včetně techniků a dobrovolných
záchranářů nás je v současné době sedmadvacet,“ uvádí velitel ZBZS Robert
Duchoň. A poukazuje na skutečnost, že
po útlumu paskovské těžby na Staříči
a Chlebovicích (Svianov je neobsazen)
doplňují stálé hlídky chlapi z jiných
úseků. Ti jsou dobrovolnými záchranáři
a postupně vstupují do stálého sboru.
„Což znamená, že pořád nemají tolik
zkušeností, musí se od těch znalejších
učit,“ líčí Duchoň s tím, že od dubna
2017 je každopádně tato ZBZS bez
havarijního zásahu.

FOTO: Radek Lukša

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Pořadí

Miroslav Čajdík, četař (vlevo) a Miroslav
Lučan.

„Samozřejmě jsme se zúčastnili
likvidace následků loňské prosincové
tragické mimořádné události na ČSMSever i letošního jarního zpřístupňování
postižených oblastí,“ upozorňuje velitel.
Hlavními úkoly paskovské ZBZS zůstává
budování a uzavírání hrázi v utlumeném
dole, výpomoc kolegům z důlní dopravy
při přípravě uzavíracích zátek jam a jejich zásypu, jsou také k ruce elektrikářům při výklizu materiálu.
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Bezpečnost

číslo 12 | ročník 49

Odměna za bezpečnou práci: Muzika, tanec i salvy smíchu!
Zdeněk Izer sál pobavil
a vylosoval věcné ceny,
Marcel Lesník alias
Woodman se svým
bandem hrál a zpíval
rokenrol

Ve dvou vstupech patřilo pódium ostravskému Rock´n´Roll Bandu
Marcela Woodmana, jenž se nechal slyšet, že má za sebou také praxi na šachtě. Fáral totiž s letos zesnulým kamarádem, kytaristou a spoluzakladatelem souboru Liborem
Smejkalem na ostravské šachtě
Šverma. „Zde se také stala příhoda,
o které je naše skladba Zhasla lampa,“ prozradil zpěvák s civilním příjmením Lesník, na hudbu jeho kapely se tancovalo prakticky od začátku
do konce.
„Bezpečně pracujícím zaměstnancům z OKD jsme se rozhodli poděkovat právě touto formou, cestou zábavy,“ doplnil Hadrava.

mohla pořádně fungovat!“ Tak zhodnotil hlavní inženýr Pavel Hadrava
zásluhy zaměstnanců a zaměstnankyň pozvaných – také s jejich partnerkami a partnery – první listopadový pátek do Dělnického domu v Horní
Suché na vyhodnocení zářijové celorevírní mimořádné bezpečnostní
kampaně.
Horníci hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku vedoucího Janusze
Sztuly. „Původně kombajnový kolektiv z Darkova odvádějící dlouhodobě
kvalitně a bezpečně svou práci, co vyzkoušel dobývání na všech šachtách
v karvinské části revíru. V poslední
době na ČSM,“ prohlásil pak k vítězi
rubáňové kategorie vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Raziči hlavního předáka Marka
Fajmana
z
úseku
vedoucího
Rostislava Gajzdici. „Kolektiv na klasické technologii původem z Paskova,
který byl mezi osmadvaceti partami
z příprav v OKD v prvním pololetí letošního roku na prvním místě bez jediného úrazu. Působí také na stonavské šachtě,“ uvedl Zajíček při vyhlašování čelbových nejbezpečnějších.
K těm patřili klasičtí raziči hlavního předáka Radima Dudy s vedoucím úseku Lubomírem Poločkem, jež
z kmenové šachty Darkov přešli rovněž na ČSM. A dále klasické osádky
hlavního předáka Václava Michalčíka
a Romana Jakubišina. „Tyto kolektivy
zajišťují s klasickou technologií metráž na přípravných darkovských důlních dílech a spadají do úseku vedoucího Romana Čápa,“ přiblížil vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.
Ocenění se v Dělnickém domě dostalo i kolektivu vybavování a likvidace z Lazů a ČSA s hlavním předákem Josefem Hnátem a vedoucím úseku Jiřím Macháčkem, úse-

FOTO: Radek Lukša

HORNÍ SUCHÁ – „OKD by bez vás ne-

Nejbezpečnější v OKD s účinkujícími na jejich párty.
ku svislé dopravy z ČSA s vedoucím
Petrem Gajdůškem a hlavním předákem Petrem Šiškou, úseku centrální dopravy ČSA s vedoucím René
Knoppem, úseku centrálního odtěžení ČSA s vedoucím Ladislavem
Běhalem, úseku renovace – přípravy z ČSA s vedoucím Tomášem
Klimesem a hlavním předákem
Milošem Horníkem, úseku svislé dopravy z Darkova s vedoucím
Milanem Kuśem a hlavním předákem
Michalem Novákem a úseku centrálního odtěžení z Darkova s vedoucím
Vladimírem Barboriakem.
„Závodní báňské záchranné stanice jsme vyhodnotili dvě. A to

BEZPEČNÁ PRÁCE V ZÁŘÍ SE VYPLATILA TROJNÁSOB

ZBZS ČSM s velitelem Vlastimilem
Kalou a ZBZS Útlum-Jih s velitelem
Robertem Duchoňem,“ poznamenal Zajíček. Ten spolu s hlavním inženýrem Hadravou poděkoval za přínos
v oblasti BOZP samozřejmě i úpravářům, opravářům ze servisních služeb
a zástupcům HBZS.
Jako poděkování se pozvaným dostalo nejprve vystoupení komika
a herce Zdeňka Izera, který si připravil poutavý a s ohledem i na publikum
havířskými výrazy nešetřící blok skečů. Bavič ještě v závěru losoval slosovatelné kupony o věcné ceny a udělal
další radost zaměstnancům, jejichž
čísla vytáhl z osudí.

HORNÍ SUCHÁ – Lukáši Bortlovi se bezpečná
práce během zářijové mimořádné kampaně BOZP vyplatila trojnásob: Na úseku
ZBZS pracovali bez úrazu, za odměnu ho
s i manželkou Renatou pozvalo vedení
společnosti na párty do Horní Suché
a tam ještě vyhrál v tombole první cenu!
„Vždy jsem se snažil pracovat tak,
abych neublížil sobě, ani svým spolupracovníkům. Stačí jen dodržovat předpisy.
Kdyby se tak choval na šachtě každý,
s výjimkou případů, které má na svědomí
příroda a které moc neovlivníme, měli
bychom úrazů minimum,“ poznamenal
požární technik ZBZS na jižní lokalitě ČSM.
Párty pro TOP party, na kterou se
dostal díky bezúrazové práci v letošním
devátém měsíci si Bortel užil. „Bavilo nás
to! A bylo to přínosné i v tom duchu, že
došlo ke stmelení kolektivu včetně našich

drahých poloviček,“ popsal. Jeho žena
tancovala stále a v tanci šla i pro hlavní
cenu v soutěži.

Renata a Lukáš Bortlovi.

Navrhněte motto BOZP
DARKOV – Odbor řízení bezpečnosti
OKD vyzývá zaměstnance, aby se zapojili do tvorby kampaně BOZP pro rok
2020. Především návrhy na bezpečnostní motto příštího roku!
„Může to být heslo, citát či vhodná věta.
Nejlepší nám poslouží během celého roku,
další kvalitní nápady použijeme postupně
v jeho průběhu. Budeme rádi, když se ozve

Rock´n´Roll Band Marcela Woodmana roztančil sál.

co největší počet kolegů,“ říká vedoucí
odboru Pavel Zajíček s tím, že nejúspěšnější autory firma opět odmění.
Své náměty můžou hlásit zaměstnanci stejnou cestou jako skoronehody
– emaily, telefony, lístky do schránek
skoronehod, nahlášením nadřízeným či
bezpečákům. Uzávěrka ročního motta
kampaně BOZP je 6. prosince.

ai15732024659_Fokus-2019-kampan-09-50-obruby-inzerce-Hornik-100x150-TISK.pdf 1 08.11.2019 9:41:06
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LAZY – Černé uhlí se na Orlovsku začalo

těžit v roce 1817 nejprve v Jámě císaře
Františka Josefa (později přejmenované
na závod Dukla). S výstavbou Dolu Lazy
pak bylo započato v roce 1890 pod
názvem Nová jáma (Neuschacht) Lazy.
Těžba byla oficiálně zahájena o dva roky
později – tedy v roce 1892.
Důl byl stavěn jako největší a nejmodernější své doby s tehdy obrovskou kapacitou 500 tisíc tun roční těžby. V roce
1950 byl nejprve přejmenován na Důl A.
Zápotocký a v roce 1991 pak na Důl Lazy.
1. července 1995 došlo ke sloučení
tří dolů OKD, a. s., dolů Lazy, Dukla
a František a vznikl Důl Lazy, o. z.
V roce 1999 byla nejprve ukončena
těžba na závodě František. Závod Dukla
byl od 1. února 2006 v rámci útlumu
začleněn pod Důl Paskov. Následně,
začátkem roku 2007, byla těžba na závodě Dukla ukončena a zahájena jeho
technická likvidace.
Následně se společnost OKD rozhodla, že od začátku dubna 2008 spojí Důl
Lazy s Dolem ČSA a sloučené doly bude
provozovat pod novým názvem Důl
Karviná. Díky jednotnému vedení měly
obě šachty zlepšit vzájemnou koordinaci a tím zvýšit efektivitu těžby uhlí
pod Karvinou a Orlovou i bezpečnostní
podmínky pro horníky.
V roce 2015 pokračovalo snižování
cen uhlí na světových i evropských
trzích a negativně se začal projevovat
i vliv uhlí z Polska, který výrazně ovlivňoval i cenu uhlí OKD. Od 1. 1. 2015 proto
došlo k dalším organizačním změnám.
Sloučením závodů Důl Darkov a Důl
Karviná vznikl nový subjekt „Důlní závod
1“ (kam patřil i Důl Lazy), Důl ČSM byl
přejmenován na „Důlní závod 2“ a Důl
Paskov na „Důlní závod 3“.
Finálním milníkem v historii Dolu Lazy
se nakonec stal listopad 2018, kdy představenstvo společnosti OKD rozhodlo,
že těžbu na Dole Lazy ukonči k 31. říjnu
2019 s tím, že důlní pole těžebního celku
Lazy je po vytěžení posledních porubů
ze stávající podzemní infrastruktury již
považováno za vydobyté.
Zahájení další těžby a zpřístupnění
nových zásob černého uhlí z ostravských slojích by pak znamenalo
miliardové investice po dobu nejméně
3 let do prohloubení stávající jámy č.
2 o bezmála 500 metrů včetně dalších
mnoha milionových nákladů na zajišťovací provoz Dolu Lazy, na což firma
po insolvenci neměla a nemá finanční

prostředky. Zahájena restrukturalizace
navíc prokázala, že stávající infrastruktura dále neumožňuje ekonomicky výhodně vytěžit další zásoby černého uhlí,
ani investovat do nové infrastruktury
na novém patře i s ohledem na odhadované ceny této komodity na světových
trzích v blízké budoucnosti.
V důsledku dodržení schváleného
těžebně-technického plánu společnosti
OKD, a.s. pro rok 2019, který narušily
neplánované nepříznivé geologické
podmínky v dotěžení posledních plánovaných tun, vyjede symbolicky poslední
vozík z Dolu Lazy 28. listopadu 2019.
• D
 obývací prostor Dolu Lazy o celkové ploše přes 6 km2 se nachází
v jihozápadní části karvinské dílčí
pánve.
• Hornická činnost byla prováděna
na katastrálních územích Lazy
u Orlové, Orlová a Karviná Doly.
• Mocnost v jednotlivých dobývaných
slojích v Dole Lazy se pohybovala
od 75 cm až do 6 metrů a těžilo se až
do hloubky 1150 metrů.
• Dobývání mocných slojí až do mocnosti 6 m bylo poprvé na závodě
Lazy realizováno v roce 1993 pomocí
komplexu dodaného francouzskou
firmou CdF. V provozu byly i vysoké
výztuže WS 1.7 a výztuže MEOS
z Ostroje Opava, hřeblové dopravníky
DBT PF4/1032 a dobývací kombajny
Eickhoff SL 500, Sagem Panda, KGS
445 a KGE 800 z FAMURU.
• Těžní věž je vysoká 48 metrů.
• Za celou existenci se v Dole Lazy celkem vytěžilo bezmála 146 milionů
tun černého uhlí.
• Součástí Dolu Lazy byl i provoz
„Úpraven“ s třídírnou a úpravnou uhlí. Úpravna byla uvedena
do provozu v roce 1960. V souvislosti se změnou kvality těženého
uhlí z hlediska obchodních skupin
byla zrekonstruována na produkci
energetických druhů, a to výrobu
energetických praných směsí a energetického tříděného uhlí. Počátkem
roku 2007 byla opět zahájena
výroba uhlí vhodného pro koksování.
Třídírna prošla rekonstrukcí v roce
1994 a vyráběla hrubý prach.
• Důl Lazy byl od dubna 2001 držitelem certifikátu environmentálního
systému řízení dle mezinárodní
normy EN ISO 14001, který obhájil
auditem v dubnu 2004.

S lokalitou se loučí poslední
specialisté na pluhové poruby
Horníci s hlavním
předákem Miroslavem
Pokorným už mají
za sebou jedno
uzavírání šachty, jádro
kolektivu je z Dukly
LAZY – Kolektiv, jenž ukončí těžbu uhlí na Lazech, je z úseku vedoucího Martina Pamánka a hlavního
předáka v něm dělá necelých pět let
Miroslav Pokorný. Jádro jeho horníků
pochází ještě z Dukly a jsou to specialisté výhradně na pluhovou dobývací
technologii. Provozují ji také jako poslední v revíru společnosti OKD.
„Z původní sestavy asi dvou set
chlapů, kteří před jedenácti lety přešli z Dukly na Lazy, nám tady zůstává
přibližně čtvrtina. Ve funkcích hlavních předáků se během té doby vystřídal Jiří Marek, Milan Čech, Kamil
Huták a Miroslav Pokorný,“ představuje vedoucí úseku Pamánek tento
kolektiv. Momentálně je v něm 160
zaměstnanců, kromě kmenových ho
doplňují ještě dodavatelé z firem NK
Rofis (dřívejší Cardo) a Carbokov.
Ve stěně 161 908 – historicky poslední lazecké porubní kapacitě –
jsou Pokorného osádky od letošního února. „Za tu dobu jsme ujeli 581
metrů,“ popisuje Pamánek s tím, že
délka porubní fronty činí 200 metrů a průměrná dobývaná mocnost se
pohybuje mezi 100 a 110 centimetry.
Kolektiv má v porubu 132 sekcí DBT
600/1400, pluh RH 800, stěnový dopravník FP 3 podporubový dopravník
PZF 08 s drtičem DU 1. „Na asi třikilometrovém odtěžení, které si obsluhujeme sami, bylo před vykrácením
jeho délky šestnáct pásů TP 1200, teď

FOTO: Radek Lukša
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Miroslav Pokorný (vlevo) a Martin Pamánek.
už končíme fedrunk s třinácti,“ podotýká vedoucí úseku.
Nejlepšího výsledku zde dosahují horníci od Pokorného v březnu,
kdy vytěžili 31 238 tun a ujeli 127
metrů. „Kopeme pod nevyrubaným
Natanem, což se projevuje zvýšenými
tlaky. Před nájezdem porubu museli raziči od Ondřeje Špičky s kombajnem MR 340 přibírat počvu na výdušné třídě 161 907 a průběhu těžby tady
odspodu proti porubu dělal přibírky
kolektiv Jardy Hvozdeckého s nakladačem Hausherr,“ líčí Pamánek.
Červen, červenec i srpen podle něj
v posledním lazeckém bloku znamená boj se sníženou mocností. „Klesla
pod metr a dostali jsme se do průvodních hornin tvrdého pískovcového
charakteru, vrtalo se a střílelo s nízký-

Poslední blok na Lazech kopou s kombajnem.

mi postupy,“ vysvětluje vedoucí úseku. Závěr těžby v porubu 161 908 pak
znamená přechod z totálního nonstopu na čtyřsměnný provoz. Zůstávají
party směnových předáků Miroslava
Staňka, Vladimíra Klecha a Radka
Hemowskiho a jednu směnu vede
i hlavní předák Miroslav Pokorný.
Osádky z jeho kolektivu se směnovými předáky Lubomírem Adamim
a Rudolfem Kubešem odešly načas
jako posila k horníkům Grzegorze
Dąbka na ČSA, respektive Romana
Krčmáře na Darkov.
„Dokopávání
poslední
stěny
na šachtě je spojeno s určitou nostalgií. Už jsme si tady zvykli a strávili
tady více než dekádu lidského života,“
dodává Pamánek s tím, že momentálně kladou ve stěně 161 908 umělý
strop. Pak je opustí další dvě osádky,
které budou pomáhat v těžbě na ČSM,
a zbytek kolektivu se spolu s důlně-technickými službami pustí do likvidace rubání. Technologii čeká vyvezení z dolu a přestěhování na lokalitu
ČSA, kde pro ni chystají nový pluhový
porub ve 28. sloji. Ten by měl dobývat
Pokorného kolektiv v kompletní sestavě od března příštího roku.

Poslední vozík vyjede ve čtvrtek 28. listopadu
Tradiční hornický akt při uzavíraní vydobyté šachty – vyvezení posledního důlního
vozíku s uhlím – čeká i lazeckou lokalitu.
Proběhne ve čtvrtek 28. listopadu v 9

hodin. Zúčastnit se ho může i veřejnost
z řad bývalých zaměstnanců Dolu Lazy
v doprovodu rodinných příslušníků starších patnácti let! Pro ně bude na ohlubni

jámy č. 2 připraveno velkoformátové
promítací plátno, na kterém mohou
sledovat přenos z náraží výjezdního patra
s vyvezením posledního vozíku.
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Přehled těžby Dolu Lazy
TĚŽBA ROTP

ROK

TĚŽBA ROTP

ROK

TĚŽBA ROTP

1956

1 210 744

1892

20 000

1957

1 237 401

1893

21 728

1958

1 286 718

1894

66 429

1959

1 350 384

1895

102 535,8

1960

1 334 342

1896

199 430,7

1961

1 332 996

1897

246 113,4

1962

1 409 044

1898

286 495,5

1963

1 482 419

1899

317 283

1964

1 407 236

1900

333 252

1965

1 510 450

1901

463 708

1966

1 568 720

1902

450 008

1967

1 584 060

1903

409 112

1968

1 521 200

1904

379 780

1969

1 727 500

1905

401 639

1970

1 853 700

1906

422 080

1971

2 012 000

1907

417 110

1972

1 952 000

1908

416 100

1973

1 965 600

1909

428 460

1974

1 972 600

1910

407 830

1975

2 020 430

1911

428 400

1976

2 045 040

1912

429 200

1977

2 027 000

1913

477 000

1978

1 979 200

1914

478 800

1979

1 989 150

1915

485 000

1980

2 013 360

1916

604 600

1981

2 010 616

1917

566 300

1982

2 107 582

1918

446 400

1983

2 131 600

1919

230 900

1984

2 230 840

1920

247 400

1985

2 182 400

1921

305 600

1986

2 096 316

1922

252 500

1987

2 181 000

1923

308 400

1988

2 143 000

1924

409 000

1989

2 153 960

1925

347 400

1990

1 998 200

1926

403 700

1991

1 525 000

1927

388 000

1992

1 598 830

1928

420 400

1993

1 827 500

1929

515 200

1994

2 010 000

1930

411 100

1995

2 042 850

1931

404 900

1996

1 750 800

1932

387 500

1997

1 802 800

1933

327 600

1998

1 965 600

1934

281 600

1999

1 980 300

1935

270 200

2000

1 920 100

1936

325 500

2001

2 161 900

1937

561 600

2002

2 518 100

1938

475 700

2003

2 469 143

1939

589 200

2004

1 952 000

1940

902 600

2005

2 236 900

1941

1 040 200

2006

1 975 610

1942

1 133 300

2007

1 870 050

1943

1 302 600

2008

1 811 000

1944

1 288 100

2009

2 005 500

1945

583 500

2010

2 000 750

1946

677 300

2011

2 026 977

1947

758 600

2012

1 811 768

1948

868 200

2013

924 371

1949

850 020

2014

1 696 960

1950

1 025 800

2015

1 513 836

1951

813 400

2016

820 903

1952

912 000

2017

895 279

1953

965 300

2018

281 871

1954

1 068 848

2019

cca 240 000

1955

1 011 166

celkem

145 434 633

FOTO: Boris Renner

ROK

Fyzické stavy zaměstnanců Dolu Lazy v letech 1994 až 2019
k 31. 12.
1994

k 31. 12.
1995

k 31. 12.
1996

k 31. 12.
1997

k 31. 12.
1998

k 31. 12.
1999

k 31. 12.
2000

k 31. 12.
2001

Dělník důl

4 620

4 726

4 532

4 199

3 985

3 362

3 218

3 309

3 201

Dělník povrch

1 976

1 995

1 642

1 596

1 479

944

914

934

917

941

960

898

844

795

478

457

466

461

7 537

7 681

7 072

6 639

6 259

4 784

4 589

4 709

4 579

THZ
Celkem zaměstnanců

k 31. 1
2002
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12.
2

k 31. 12.
2003

k 31. 12.
2004

k 31. 12.
2005

k 31. 12.
2006

k 31. 12.
2007

k 31. 12.
2008

k 31. 12.
2009

k 31. 12.
2010

k 31. 12.
2011

k 31. 12.
2012

k 31. 12.
2013

k 31. 12.
2014

k 31. 12.
2015

k 31. 12.
2016

k 31. 12.
2017

k 31. 12.
2018

k 31. 10.
2019

1

3 112

2 860

2 728

1 473

1 550

1 602

1 410

1 305

1 308

1 139

840

784

797

686

624

446

238

7

896

803

754

456

434

303

260

263

253

249

75

78

68

67

69

90

74

1

442

405

366

214

211

165

135

137

140

113

70

68

63

67

59

50

29

4 450

4 068

3 848

2 143

2 195

2 070

1 805

1 705

1 701

1 501

985

930

928

820

752

586

341

9
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MILNÍKY DOLU LAZY

číslo 12 | ročník 49

Orlovští zastupitelé
se rozloučili s Dolem Lazy

• 1835 - vyhloubení tzv. Staré strojní jámy, která zůstala pro pozdější
hlubinné dobývání
• 1863 - hloubení Hlavní jámy
pod správou olomouckého
arcibiskupství
• 1877 - těžba v důlním poli o rozloze 279 hektarů
• 1890 – 1892 - vyhloubení těžní
a větrní Nové jámy (Neuschacht),
dobývání v důlním poli o rozloze
518 hektarů
• 1900 - těžba ve výši 330 tisíc tun
za rok
• 1905 - vyhloubení nové výdušné
jámy větrní Veverka vyvolané požadavky na diagonální odvětrávání
důlního pole
• 1917 - vyhloubení jámy Těžní II
do hloubky 420 metrů, instalace
více než čtyřicetimetrové těžní
věže, parního stroje o výkonu
1300 koňských sil, převádí se zde
veškerá těžba šachty
• 1931 - spojení závodů Hlavní jáma
a Nová jáma, dobývá se směrným
stěnováním v slojích s mocností
od jednoho do čtyř metrů mj.
pojízdnými brázdícími stroji, roční
těžba 680 tisíc tun, rubaninu
převáží už nejen důlní koníci, ale
i sedm vzduchových a stejný počet
benzinových lokomotiv
• 1950 - po znárodnění dostává šachta jméno Důl Antonín
Zápotocký, první více než milionová roční těžba (1 025 800 tun)
• 1967, 1968 a 1971 - kolektiv
pracujících dolu získává tehdejší
nejvyšší hornické vládní ocenění Standartu Klementa Gottwalda
• 1973 - zahájeno hloubení skipové
jámy č. 6 pro budoucí těžbu zásob
na osmém patře v hloubce 904
metrů
• 1981 - skipová jáma se stává
po osazení novými ventilátory
centrální výdušnou, staví nad
ní osmašedesát metrů vysokou
betonovou skipovou věž se dvěma
těžními zařízeními z ČKD Slaný
• 90 léta znamenají i nasazení revírního unikátu ve sloji s mocností
šesti metrů, dobývacího komplexu
francouzské firmy CdF s výztuží XS
1.7, dopravníkem Gerlach 1000
– HB280 a kombajnem Sagen
Panda umožňující denní produkci
více než pěti tisíc tun uhlí

Orlovští zastupitelé a úředníci na Dole Lazy.
doucí rubáňového úseku Pamánek:
„Dobýváme pluhem v uhelné mocnosti okolo 1,1 metru.“ Nejodvážnější
zástupci orlovské radnice se plazili
do sekcí, aby se s končící technologií
seznámili ještě za provozu. „Po tomto

již naše tváře ztrácely svou čistotu,“
shodli se úředníci.
Starosta Chlubna již po vyfárání
a koupeli poděkoval za umožnění rozloučit se se šachtou, která byla více
než jedno století spojena s Orlovou, je-

jím okolím a samozřejmě i obyvateli.
Návštěva netradičního prostředí byla
pro zástupce radnice zajímavá a hodnotili ji pozitivně, „Byť i oni s jakousi nostalgií, neboť datum vyvezení posledního vozíku se blíží,“ zakončil Hrdina.

Novináři naposledy sfárali na Lazích
LAZY – Společnost OKD uspořáda-

la na lazecké šachtě v pondělí 18. listopadu fárání pro zástupce médií.
Novináři, fotografové a kameramani
dostali poslední příležitost shlédnout
podzemní prostory dolu, kde za téměř 130 let činnosti vytěžilo na 146
milionů tun uhlí.
„Tři skupiny, čítající dohromady okolo třiceti lidí, jsme vzali na důl
v úrovni devátého patra. Byli 820 metrů pod povrchem, prohlédli si například nakládací stanici, velín a remízu
důlních závěsných i kolejových lokomotiv, “ informoval závodní Miroslav
Konečný.
Mluvčí těžební společnosti Ivo
Čelechovský novinářům řekl, že
OKD vydobyla na Lazech veškeré porubní kapacity, které si naplánovala.
„Prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, bohužel nemáme. Šlo by o mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky či stovky milionů udržovacích nákladů,“ upřesnil.

FOTO: Boris Renner

• 1811 - první kutací a dobývací
práce v katastru Orlové a Lazů
v mělkých dolech

běhla v závěru října návštěva skupiny zastupitelů a pracovníků tamního městského úřadu na Dole Lazy
spojená s fáráním na poslední činné
pracoviště v dlouholeté historii této
šachty. A to do stěny 161 908 provozované osádkami hlavního předáka
Miroslava Pospíchala z úseku vedoucího Martina Pamánka.
„Návštěvu, v čele se starostou
Miroslavem Chlubnou, přivítal závodní Miroslav Konečný, který ji
krátce seznámil s historií lokality
a se současnými plány na ukončení
její činnosti,“ popisoval mechanik
provozu dopravy Petr Hrdina. Po povinné instruktáži o bezpečnosti a seznámení se sebezáchranným přístrojem se pokračovalo do šaten, do lampovny a k jámě č. 2, kde se podle něj
regionální politici a úředníci tvářili nadšeně, ale zároveň i poněkud
zaraženě.
„Následoval sjezd na 9. patro
do hloubky přibližně 820 metrů, přesun k závěsnému vláčku a doprava
pod patro do blízkosti vlastního porubu 161 908. Na zvídavé otázky návštěvy trpělivě odpovídal doprovod
tvořený kromě závodního i vedoucím
odboru BOZP Věslavem Galuszkou,“
pokračoval Hrdina.
Po poměrně krátké chůzi už opravdu v pravém důlním prostředí očekával návštěvu ve spodní úvrati ve-

FOTO: OKD

LAZY – Na žádost starosty Orlové pro-

Tři desítky zástupců médií v dole.

Mezi poslední hosty, kteří navštívili Důl Lazy, patřil i ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch. 15. listopadu sfáral společně se členy vedení OKD do hloubky 1020 metrů.

• 1991 - přejmenování na OKD, a.s,
Důl Lazy, o.s.
• 1995 - připojení šachet Dukla
a František, vznik skupinového
Dolu Lazy
• 2008 - po spojení se šachtou ČSA
vzniká Důl Karviná coby největší
český těžební hlubinný komplex
• 2015 - po spojení Dolu Karviná
s Dolem Darkov vzniká Důlní
závod 1
• 2019 - dokopání posledního
kombajnového porubu 140 808,
vytěžení posledního pluhového
porubu v celém OKD č. 161 908
ve sloji Max

Ministr zdravotnictví a výkonný ředitel OKD.

Adam Vojtěch v posledním dobývaném porubu.

RBP
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Rekondiční pobyty
pro pojištěnce RBP
v roce 2020
Zdravotní pojišťovna RBP zavádí s účinností od 1. ledna 2020 novou formu
organizování rekondiční péče pro své pojištěnce, kteří jsou zaměstnáni
na pracovištích se zvýšeným rizikem vzniku nemocí z povolání, případně
pracovních úrazů. Podrobnosti měsíčníku Horník poskytl výkonný ředitel RBP
Antonín Klimša.
„Naši pojištěnci si nově pro svůj rekondiční pobyt mohou vybrat z připraveného katalogu kterékoliv české lázně, ve kterých ho budou chtít
absolvovat. To znamená, že již nebudou jezdit do Beskyd do předem vybraných zařízení. Tím docílíme významného zkvalitnění v oblasti poskytování lázeňských rekondičních
služeb a jejich pestrosti,“ konstatoval
Klimša.
V případě zaměstnanců OKD se
v souladu s kolektivní smlouvou bude
jednat o dva typy pobytů v návaznosti
na délku jejich trvání. Pro povrchové
zaměstnance jsou určeny pobyty nejméně na 5 nocí a pro hornické profese pak pobyty v délce minimálně 12
nocí a absolvování tři léčebných procedur během jednoho dne. Jedinou
podmínkou pro ně bude dodržet časovou a obsahovou náplň. Na financování každého rekondičního pobytu
se bude podílet jak RBP, tak částečně
i samotný zaměstnanec OKD.
„Podle délky pobytu zdravotní pojišťovna poskytne i příslušný finanční
příspěvek. Na ty nejkratší, které trvají
minimálně 5 nocí, to konkrétně bude
6 tisíc korun. Pokud se bude jednat
o pobyt na 12 nocí a delší, na ty pak
přispějeme částkou 14 400 korun.
Nabídky jednotlivých lázní se samozřejmě finančně liší podle kvality ubytování a nabízených služeb. Je tedy
na volbě zaměstnance, zda zvolí levnější variantu, kterou lze téměř celou
uhradit z příspěvku, nebo se rozhodne pro dražší pobyt, na který si pak
doplatí. Nicméně ještě na jednu skutečnost musím všechny zaměstnance OKD upozornit. RBP nemůže mít

dopředu rezervované kapacity lůžek
v jednotlivých lázeňských domech.
Proto je vhodné, když si o lázně zažádáte v dostatečném časovém předstihu. Nicméně i tak se může stát, že
v daném období nebude kapacita lázní volná. Proto preferujeme, aby si
každý pojištěnec současně vybral i alternativní pobytová místa.
A jak to bude fungovat v praxi?
OKD nejprve odešle požadavky všech
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Seznam lázní pro rekondiční pobyty
Název zařízení

Lokalita

Lázně Bělohrad a.s.

Bělohrad

Lázně Františkovy Lázně, a.s.

Františkovy Lázně

Františkovy lázně AQUAFORUM a.s.

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně SAVOY a.s.

Františkovy Lázně

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Jeseník

Horské lázně Karlova Studánka, s.p.

Karlova Studánka

Imperial Karlovy Vary a.s.

Karlovy Vary

Nemocnice Na Bulovce LL Mánes

Karlovy Vary

Bohemia - lázně a.s.

Karlovy Vary

Lázně Darkov, a.s.

Karviná

AquaKlim, s.r.o.

Klimkovice

Léčebné lázně Lázně Kynžvart, s.p.o.

Kynžvart

Lázně Libverda, a.s.

Libverda

Schrothovy léčebné lázně s.r.o.

Dolní Lipová

KNEBL, spol. s r.o.

Luhačovice

Lázně Luhačovice, a.s.

Luhačovice

INTER ZNOJEMIA Group, a.s.

Pozlovice

LS ROYAL Mariánské Lázně a. s.

Mariánské Lázně

Lázně Velké Losiny, s.r.o.

Velké Losiny

LL Luhačovice-Sanatorium Miramare, s.r.o.

Luhačovice

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.

Ostrožská Nová Ves

Lázně Mšené, a.s.

Mšené

Lázně Poděbrady, a.s.

Poděbrady

Lázně Slatinice,a.s.

Slatinice

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Teplice nad Bečvou

zaměstnanců na RBP. Pojišťovna následně ověří volné kapacity v konkrétních lázních a zajistí objednávky
pobytů v požadovaných termínech.
„Pojištěnec pak písemně obdrží potvrzení požadovaného termínu, celkovou cenu a další podrobnosti k jeho
pobytu. Součástí této informace bude
i kontakt na lázně, kde je možné řešit
další požadavky a dotazy,“ upřesnil
na závěr Antonín Klimša.

Výdej vitamínů pojištěncům RBP
Zdravotní pojišťovna RBP každoročně
vydává svým pojištěncům, kteří jsou
zaměstnanci OKD, a.s. a kteří pracují
na důlním nebo povrchovém rizikovém pracovišti, vitamínové doplňky.
Výdej vitamínů bude probíhat
od 13. 11. 2019 na všech lokalitách

podle níže přiloženého rozpisu, ve kterém jsou uvedena i jména a telefonní
čísla na pověřené zaměstnance útvaru
Centra personálních služeb pro případ
dotazů. Při výdeji je potřeba prokázat se
ASEP kartou.
Centrum personálních služeb


lokalita

Pověřený zaměstnanec Centra personálních služeb

Telefon

Darkov

p. Irena Pavlíčková

596 262 162 Výdejna prádla

Lazy

p. Beáta Pučková

596 353 586 Výdejna prádla

ČSA

p. Helena Karkošková

596 352 440 Výdejna prádla

ČSM

Mgr. Iveta Muchová

596 451 634

Výdejna ochranných pomůcek
v lokalitách Sever
a Jih

Útlum Jih, Paskov

p. Lucie Citnarová

596 451 149

Výdejna ochranných pomůcek
v lokalitě Staříč

Výdejní místo
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Báňští záchranáři pomáhají
dobrovolně i v civilním životě
First Responder
znamená školeného
člověka v poskytování
první pomoci, jenž
zasáhne ve svém okolí
dříve, než přijede sanitka

ských záchranných stanic (ZBZS)
z šachet ČSM-Jih, ČSA a Darkov se
mohou pyšnit tím, že mají mezi sebou dobrovolníky školené v poskytování pomoci, kteří jako prvotní dotázaní (First Responder) reagují na potřeby operátorů tísňových linek v našem kraji.
„Dodali si kus odvahy a zapojili
se do systému First Responder. Byli
ochotni se ve volnu zúčastnit školení a výcviku a dobrovolně bez nároku
na jakoukoliv odměnu a mzdu chtějí pomáhat druhým. Někteří z nich již
mají za sebou i několik ostrých výzev,
kde poskytovali první pomoc člověku
nacházejícímu se v ohrožení života,“
informuje Jan Šulej z ostravské Hlavní
báňské záchranné stanice (HBZS).
Ta kolegům ze sborů ZBZS umožňuje kromě náročných cvičení v dýmnici právě zlepšování se v poskytování první pomoci. „Lektoři útvaru
výcviky a taktiky, lékaři i zdravotníci urgentní medicíny, kteří vykonávají pohotovostní službu, proškolují zá-

FOTO: HBZS Ostrava

OSTRAVA – Chlapi ze Závodních báň-

Zdokonalování v první pomoci na HBZS.
vodní záchranáře a seznamují je s příznaky a provedení základní první pomoci u akutních stavů, jako je infarkt
myokardu či cévní mozková příhoda.
Učí, jak se zastavuje tepenné krvácení
pomocí tlakového obvazu či škrtidla,“
pokračuje Šulej.
Důraz je kladen i na resuscitaci s pomocí AED (automatizovaného externího defibrilátoru), který již
v minulosti závodní záchranáři použili při ostrém zásahu, kdy podali indikovaný výboj pacientce se zástavou
srdeční činnosti. „Některým chlapům se zdokonalování v první pomoci natolik zalíbilo, že se rozhodli jít
cestou First Respondera,“ vysvětluje Šulej.

Báňští záchranáři se First
Respondery stávají v rámci
Integtovaného záchranného systému (IZS) Moravskoslezského kraje, a to po registraci u zdravotníků,
výběru a absolvování kurzu ukončeném zkouškou. „Ve svých mobilech mají aplikaci O2 SOS, která je
v případě potřeby vyzve k poskytnutí první pomoci většinou tam,
kde se očekává delší dojezd posádky sanitky. Nejčastěji se tak stává
při kolapsech na veřejně přístupných místech, dopravních nehodách či závažných úrazech. Cílem
je snížit časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým,“ dodává Šulej.

Výdej zaměstnaneckých poukázek
KARVINÁ - V úterý 26. a ve středu 27.
listopadu budou zaměstnancům OKD
vydávány zaměstnanecké poukázky.
Ti si je vyzvednou na lokalitě, kde pracují. Zaměstnanci z lokality Pomocného
závodu si je vyzvednou přímo na lokalitě
Darkov, zaměstnanci z lokality Pila
Salma, Golf Resort Lipiny a Frenštát
obdrží poukázky přímo od svého vedoucího daného provozu.
V tabulce níže jsou uvedena místa
a časy výdeje dle jednotlivých lokalit.

Podmínky, které musí zaměstnanec
splnit, aby poukázky za rok 2019
dostal (rozhodné období je od 1. ledna
do 31. října), jsou následující:
1. Pracovní poměr musel být uzavřen
minimálně jeden rok před začátkem
rozhodného období, což znamená
uzavření pracovního poměru v OKD
nejpozději 1. ledna 2018. Jedná se
o nepřetržitý pracovní poměr v OKD,
a.s., nezapočítává se případné období před přerušením.
2. V rozhodném období musí mít odpracováno minimálně 140 směn.
3. V rozhodném období nesmí mít
neomluvenou absenci. Při dodatečně

DARKOV – Za dlouhodobě marodícího

FOTO: Radek Lukša

hlavního předáka odkamenění darkovské úpravny Jana Mrózka dostal kolektiv
dvaačtyřiceti zaměstnanců jeden ze
čtveřice zdejších předáků směn Marian
Wawrzacz. Ten začínal na prádle před
dvaadvaceti lety jako dělník u pásového
dopravníku.
„Většina lidí v kolektivu je délesloužících. V průměru tu jsou patnáct
roků, muži i ženy. Pro mne je to nejlepší
úpravárenská parta v revíru,“ podotkl
Wawrzacz ke spolupracovníkům, s nimiž
zajišťuje hlavní přejímku těžby z porubů
lokality Darkov vycházející z dolu severním i jižním oddělením skipu. A také uhlí
dopravovaného z Lazů vagóny.
„Nejnáročnější ve čtyřsměnném
provozu je práce na odpoledních
a nočních šichtách, kdy se těží nejvíce.

Máme tady ale stoprocentně spolehlivé
směnové předáky Marka Biernata, René
Dočekala a René Kantora, kteří umí
řešit problémy,“ popsal hlavní předák
odkamenění s tím, že nejvíce starostí
působí cizí předměty v rubanině.
„Na třídících pásech jsou běžné
válečky z pásových dopravníků, kusy

Marian Wawrzacz u kontejneru s cizími
předměty z uhlí.

dřeva, stojky. Objeví se ale třeba i kameny velikosti metr krát metr, s těmi si
kolegyně u linky neporadí,“ poznamenal
Wawrzacz s apelem na důlní kolegy z rubáňových úseků i centrálního odtěžení,
aby si dávali pozor na výskyt nežádoucích a nebezpečných věcí na dopravnících. A to včetně obalů od potravin,
které do uhlí rozhodně nepatří a musí se
vybírat, aby neskončily v expedovaném
produktu u zákazníka (který na tento
prohřešek většinou reaguje nepříjemnou reklamací).
„Před těžbou má u nás prioritu bezpečnost. Letos jsme bez úrazů, což je
jednak zkušenostmi z praxe a pak také
hornickým štěstím,“ zdůraznil hlavní
předák provozu odkamenění. Na jehož
vstupu zůstala cedulka se Statutem
bezpečného pracoviště.

Nárok na poloviční hodnotu zaměstnaneckých poukázek mají i zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr od 31.
5. 2019 do 31. 10. 2019 a v rozhodném
období od 1. 1. do 31. 5. 2019 odpracovali minimálně 70 směn a neměli neomluvenou absenci. Poukázky si mohou
vyzvednout ve stejných termínech jako
ostatní zaměstnanci, a to na té lokalitě,
kde pracovní poměr ukončili.
Jako každý rok je možné využít
i formulář „Plné moci“, který je k dispozici
na personálním, sociálním a mzdovém
oddělení.
Poukázky vydané v loňském roce mají
platnost pouze do 31. prosince 2019.
V případě dalších dotazů, na které
zde zaměstnanci nenašli odpověď, se
mohou obracet na administrátorky
sociálních služeb a personalisty na příslušné lokalitě.
Centrum personálních služeb

Harmonogram výdeje zaměstnaneckých poukázek
Zaměstnanci
OKD
Výdejní místo
na lokalitě
kanceláře
mzdového
ČSA
a sociálního
oddělení
Lazy

Od dělníka u pásu po hlavního předáka

omluvené „Z“ po 31. říjnu 2019 nárok
na poukázky nevzniká!
4. Při převedení částky na penzijní
spoření s příspěvkem zaměstnavatele nárok na zaměstnanecké poukázky
nevzniká.

Darkov
ČSM Sever
ČSM Jih
Staříč
Pila Salma
Golf Lipiny
Frenštát

Den
výdeje

Čas výdeje

26.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00
- 18:00

27.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

26.11.
kanceláře
mzdové účtárny
27.11.
kanceláře
26.11.
mzdové účtárny
a personalistů 27.11.
zasedací míst- 26.11.
nost lokality
Sever
27.11.
kancelář odbo- 26.11.
rové organizace
27.11.
kancelář mzdové účtárny,
26.11.
1.patro
kancelář
26.11.
vedoucího
kancelář
26.11.
vedoucího
kancelář
26.11.
vedoucího

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00
- 18:00
5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30
5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00
- 18:00
5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30
5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00
- 18:00
5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30
5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00
- 18:00
5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30
5:30 - 11:30, 12:30 - 14:00
k vyzvednutí u vedoucího Pily Salma
k vyzvednutí u vedoucího golfového
hřiště
k vyzvednutí u vedoucího dolu

Změny ve vedení HBZS
OSTRAVA - Představenstvo společnosti OKD

odvolalo k pátku 15. listopadu Petra Dedka
z funkce předsedy představenstva a výkonného ředitele své dceřiné společnosti
OKD, HBZS, a.s. (Hlavní báňská záchranná
stanice) a Stanislava Wizura z funkce člena
představenstva pověřeného řízením útvaru
ekonomicko-personálního.
Novým členem představenstva HBZS se
od 16. listopadu stal současný ředitel záchranářů Josef Kasper, který současně bude působit
jako předseda představenstva. Za řízení útvaru
ekonomicko-personálního bude nově odpovědný
Martin Veselý, stávající nevýkonný člen představenstva HBZS

PILA SALMA
AKCE ODKORY(PALIVO)

Bohoslužba za oběti
neštěstí ve 29. sloji
Původní cena: 1m3= 437 Kč vč. DPH, balík 3m3= 1311 Kč

31/12-VII/19

Akce: 1m3 = 288 Kč vč. DPH, balík 3m3= 864 Kč
Do vyprodání zásob!!!
Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

STONAVA – Slavnostní bohoslužba spojená s 1. vý-

ročím tragické smrti horníků na ČSM-Sever se
bude konat v neděli 1. prosince v 10 hodin v katolickém kostele sv. Maří Magdalény ve Stonavě.
„Zveme pozůstalé, vedení OKD i horníky,
příbuzné, přátele a známé. Budeme se modlit
za zahynulé horníky a jejich rodiny, mše svatá
bude spojena také s připomínkou svátku svaté
Barborky, patronky horníků,“ informuje farář
Roland Manowski.

Nadace OKD / Spolek svatá Barbora
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Barborka pomáhá už patnáct let!

KARVINÁ – Barborka je tak trochu jiná.
Zatímco ostatní spolky jsou vděčné
za každého nového člena, její „rodina“
je nejraději, když žádní noví nepřibývají. Nejlépe ani jeden, jak zdůrazňuje při příležitosti patnácti let činnosti
předsedkyně Monika Němcová.

Kdo a kdy přišel s myšlenkou
Barborky?
Sdružení, které by pomáhalo dětem,
jimž zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v OKD, byl nápad tehdejšího vlastníka těžební společnosti Viktora Koláčka v roce 2013.
Tato myšlenka se setkala s podporou
všech subjektů patřících do koncernu
Karbon Invest, ale i v dodavatelských
firmách a mezi fyzickými osobami.
V červnu 2004 pak proběhla ustavující valná hromada Občanského sdružení svatá Barbora. Barborka, jak je
od té doby známá, začala fungovat.
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O osudech rodin,
jež přišly na šachtě
o živitele, je napsána
vůbec první kniha
a samy maminky ze
spolku se na jejím
vzniku podílely

K pravidelným každoročním akcím Spolku svatá Barbora patří červnové společné oslavy Dne dětí.
Časem se bezesporu dostavily
výsledky…
Situace rodin, které přišly o živitele, nebyla nikdy jednoduchá. Díky pomoci
Barborky však děti mohly a mohou bez
omezení pokračovat ve studiu, rozvoji
talentů i ve svých koníčcích a zálibách.
Prioritou je přitom vzdělávání a příprava pro samostatný život. Děti jsou
Barborkou podporovány až do doby,
kdy dostudují a osamostatní se.
Kdo spolek řídí a rozhoduje
o podpoře?
Podpora probíhá podle pravidel
schvalovaných členskou schůzí. Mezi
jejími jednotlivými zasedáními řídí
spolek volený výbor. Členská schůze se schází jednou ročně a rozhoduje o všech důležitých záležitostech.
Hospodaření kontroluje tříčlenná revizní komise. Spolek je řádně zaregistrován a zaspán ve veřejném rejstříku,
kde eviduje i své účetní závěrky. Když
zmiňuji spolek, je to tím, že v roce
2014 jsme v souladu legislativou a novým občanským zákoníkem schválili změnu Občanského sdružení svatá Barbora na Spolek svatá Barbora.
Nicméně vžitý název Barborka dává
tušit, že šlo jen o změnu technickou.

Jaký byl smysl její činnosti
a začátky?
Prioritou se stala od samého počátku finanční podpora dětí a to především v oblasti vzdělání, zájmových
kroužků, táborů, jazykových kurzů
nebo zdravotních potřeb. V počáteční fázi bylo nutné rozšířit povědomí
o Barborce mezi pozůstalé, sponzory i dárce a také mezi zaměstnance,
což se tehdejšímu výboru velmi dařilo. Po dvou letech bylo v Barborce přihlášeno již 99 dětí české, slovenské
i polské národnosti.

Členové spolku v roce 2019
• OKD, .a.s
• PRISKO, a.s
• Sdružení hornických odborů
• RBP, zdravotní pojišťovna
• Karvinská hornická nemocnice, a.s.
• POL-ALPEX, s.r.o.
• ALPEX, PBG, Sp. z.z.o.
• Carbokov, s.r.o.
• THK Čechpol, s.r.o.
• Polcarbo, s.r.o.
• Green Gas DPB,a.s.
• JUDr. Petra Nováková

A co činnost během insolvence
OKD?
V průběhu celých patnácti let se
na činnosti Barborky odráželo zejména množství získaných finančních
prostředků, které bylo možné mezi
děti rozdělovat. Byly roky, kdy dárců
a příjmů bylo bohatě, pro děti se mohly organizovat i velmi atraktivní akce,
jako třeba rekreace u moře, v lázních
i na horách, zájezdy či studijní jazykové pobyty v Anglii. V letech 2016

až 2017 se zakladatel spolku OKD dostal do ekonomických potíží, takže
bylo nutné přehodnotit finanční plány. Všichni členové se shodli, že prioritou zůstává i nadále vzdělání a volnočasové aktivity dětí.
Jaká je tedy Barborka v roce 2019?
Podporujeme zhruba padesát dětí.
Jejich počty se v průběhu roku mění,
některé nové bohužel přibudou, jiné
dostudují a osamostatní se a pomoc
Barborky již nepotřebují. Za nejvýznamnější příjem považujeme grant
z Nadace OKD, dále získáváme pro-

Předsedkyně spolku Monika Němcová
s Kamilou Hladkou, která napsala knihu
o hornických vdovách

středky z členských příspěvků a darů.
Za všechny, ať poskytovaných pracovními kolektivy ze šachet, z výtěžků skoků přes kůži, či sportovními kluby, společenskými organizacemi a soukromými osobami velmi děkujeme! K nejvýznamnějším
společným akcím v současnosti patří tradiční oslava Dne dětí v červnu
a předvánoční BarboRadování v prosinci. Společně si jen přejme, ať dětí
v Barborce nepřibývá!

Hornické vdovy
Tak se jmenuje kniha Kamily
Hladké z Brna věnující se osudům
některých žen spojených i se
Spolkem svatá Barbora. Vypráví
totiž o osudu těch, jimž na šachtě
zahynul životní partner, ať manžel
či přítel. „Barborka pomohla při
vzniku první vůbec publikace věnující se hornickým vdovám a jedna
z nich, Marie Szamaránszká,
při jejím představení v Ostravě
řekla, že autorka už teď napořád
patří k Barborce, byť má manžela
a není spojena s hornictvím,“
poznamenává předsedkyně spolku
Němcová.

Patnáct let činnost v číslech
• podpořila více jak 150 dětí,
• poskytla dětem celkem
29 423 342 Kč jako individuální
pomoc,
• organizovala 26 společných akcí
pro děti a maminky,
• uspořádala 14 BarboRadování,

• obdržela jako dary více než
26,5 milionu korun,
• získala od Nadace OKD bezmála
6 milionů Kč,
• její členové zaplatili na příspěvcích
přes 9,1 milionu Kč.

Nadace OKD rozdávala ocenění
PETROVICE – Projekt roku, Inovativní

My jsme si proto připravili snímky
z letošních akcí, a že jich bylo opravdu hodně.“
Dobrovolníci
ADRA
na Karvinsku se stal Projektem roku
proto, že oslovuje veřejnost, snaží se
jí ukázat, že pomáhat může opravdu každý, kdo má k dispozici čas,
není konfliktní, dokáže být zodpovědný, spolehlivý a hlavně má otevřené srdce. „Dobrovolníci se věnu-

jí seniorům, lidem se zdravotním postižením, dětem, mladistvým a působí ve zdravotnických institucích
v Havířově, Karviné, Orlové a Horní
Suché. V současné době spolupracujeme s více než 286 dobrovolníky,“ uvedla Hana Čadová z havířovské pobočky ADRA.
Společně s úsměvem vyhodnotila nadační správní rada jako
Inovativní projekt z toho důvodu, že
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projekt a samozřejmě také Srdcař
roku. V těchto třech kategoriích
ve čtvrtek 14. listopadu vyhlašovala
těžařská nadace v Petrovicích ocenění za rok 2019. Přiřkla je organizaci
ADRA za projekt Dobrovolníci ADRA
na Karvinsku, Regionální knihovně
Karviná za projekt Společně s úsměvem a Jaroslavu Szwedovi ze Survival
& Kung-Fu Clubu Karviná.
„Ceny předáváme již jedenáctým
rokem a chceme tím především vyzdvihnout neziskové organizace
a poděkovat tím lidem, kteří v nich
pracují. Vybírání nominovaných je
pro tým Nadace OKD jeden z nejtěžších úkolů v roce, protože projektů je opravdu hodně a vybrat ty nejlepší z nejlepších je mnohdy hodně
těžké,“ nechala se slyšet ředitelka
Karolína Preisingerová. Upřesnila,
že letošní slavnostní večer se nesl
v duchu vzpomínek: „V dnešní době
techniky je míváme uložené zejména v počítačích či v mobilech a kouzlo vzpomínek prostřednictvím vyvolaných fotografií se tak vytrácí.

Nominovaní na letošní ceny spolu s nadační ředitelkou Karolínou Preisingerovou
(druhá zprava).

pomáhá dětem se specifickými potřebami. „Ty děti nemají jednoduchý sociální život, bojí se změn a seznamování s novým prostředím, či
cizími lidmi. Podáváme jim pomocnou ruku, přivádíme je do zázemí
a ukazujeme jim, že i v knihovně si
mohou najít relaxační koutek, kde
se nemusí bát přijít, že na ně zde čekají knihy, které se mohou stát jejich kamarády. Zjistí, že knihovna není jen o knihách, ale mají zde
možnost využití kreativních dílen,“ řekla Markéta Kukrechtová
z Regionální knihovny Karviná
s tím, že projekt cíli i na nevidomé
a slabozraké.
Srdařem roku vyhlásila Nadace
OKD Jaroslava Szwedu za aktivity
Survival & Kung Fu Clubu Karviná,
který mimo jiné pořádá slavnosti bojových umění Dragon Cup. „Ve spolku jsem předseda, hlavní trenér a organizátor veškerých aktivit a soutěží,“ nechal se slyšet oceněný
zaměstnanec OKD, jehož příběh přineseme v některém z dalších vydání
měsíčníku.
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Nadační výzvy
už v prosinci!
KARVINÁ – Tradičně na svátek hornické
patronky sv. Barbory – připadající letos
na 4. prosince – vyhlásí těžařská nadace minigrantové výzvy Srdcovka. O dva
dny později – v pátek 6. prosince – dojde
řada i na program Pro region.
Srdcaři mohou žádat až do 8. ledna
2020, přičemž před tím se jim opět
naskýtá příležitost osobních konzultací s nadačním týmem. Schůzku lze
dohodnout prostřednictvím e-mailu
balcikova@nadaceokd.cz, případně
na telefonním čísle 725 389 852.
Výzvy pro neziskovky předkládající
projekty pro program Pro region budou
ukončeny 17. ledna. „I zde je možnost
konzultovat je s administrátorkou programu Ladislavou Polákovou na emailu
polakova@nadaceokd.cz nebo čísle
702 202 208,“ řekla marketingová
koordinátorka Nadace OKD Silvile
Balčíková.

Hornická 10
s běžci z OKD
FRÝDEK-MÍSTEK – Hlavní trať jednoho z nej-

oblíbenějších českých silničních závodů
– Hornické desítky – absolvovalo první
listopadovou sobotu 639 mužů a žen.
Nechyběli mezi nimi opět běžci z OKD!
„Všichni tři, co jsme se chystali na deset
kilometrů, jsme cítili nachlazení. Takže
cílem bylo alespoň doběhnout,“ konstatovala právnička Blanka Studená. Ta
byla také ze zástupců firmy i nejrychlejší, její čas 46 minut a dvanáct sekund
dokonce znamenal zlepšení oproti
dřívějšku. Kousek za ní v čase 46:43
doběhl vedoucí odboru hospodaření
s materiálem Roman Mynarz a za 47:30
pak finišoval vedoucí odboru controllingu a plánování Pavel Jílek.
Nesoutěžního kilometrového Běhu
pro zdraví s RBP odstartovaného ředitelem zdravotní pojišťovny Antonínem
Klimšou se zúčastnilo 726 lidí. Včetně
například hlavního inženýra OKD Pavla
Hadravy a jeho manželky Ireny.
„Ještě se nám ve všech kategoriích dětí a mládeže sešlo 955 běžců
a v závodě mílařů na 3333 metrů se
na jejich start postavilo 182. Sečteno,
podtrženo, čtyřiatřicátý ročník Hornické
10 měl celkovou účast 2502 lidí,“
dodal za pořadatele bývalý paskovský
zaměstnanec Josef Nejezchleba.

Hornický hokej
i bruslení dětí
HAVÍŘOV – Horničtí hokejoví nadšenci
chystají druhý ročník turnaje mezi šachtami o Pohár výkonného ředitele OKD.
A stejně jako vloni ho doplní i o bruslení
dětí zaměstnanců těžební společnosti
zdarma.
„Týmy z dolu ČSM, Darkov a ČSA změří
síly v sobotu 7. prosince od 17 hodin.
Na veřejné bruslení bude vyhrazena hodina před začátkem prvního zápasu. Led
máme pronajatý od 16 do 21 hodin,“
popisuje za pořadatele revírník příprav
Jiří Staněk s tím, že vše proběhne opět
na havířovském zimním stadionu.

Vzpomínáme
„Dopracovaly Tvé pilné
ruce, dotlouklo Tvé dobré
srdce. Prázdný je domov,
smutno je v něm, chybíš
nám, Pepo, chybíš nám
všem… Pěkné chvíle s Tebou prožité,
zůstanou nám v srdci zaryté.“
Dne 4. 12. 2019 uctíme již 10. výročí,
kdy nás náhle a navždy opustil můj drahý
manžel, otec a dědeček, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, pan Josef Rochl ze
Šenova, který odešel ve svých 53 letech.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Alena, děti a celá rodina. Děkuji všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
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Z OKD

číslo 12 | ročník 49

STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ
VYDĚLAT AŽ 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvaliﬁkační třída – činnost rubání a přípravy).
 V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT
AŽ NA 48 TISÍC KORUN!
Nabízíme:
 Přídavky na dovolenou a Vánoce.  Příspěvek na stravování.
 Šest týdnů dovolené.

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY
Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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