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Premiér s ministrem 
financí v OKD:  
Těžaři mají jasný výhled na další léta! 
STONAVA – První kroky českého před-
sedy vlády Petra Fialy při letošní 
první návštěvě v Moravskoslezském 
kraji vedly v pondělí 13. února 
na Důl ČSM. Premiér se v doprovo-
du ministra financí Zbyňka Stanjury 
i zástupců lokální politické sféry se-
tkal s vedením OKD a hornickými 
odboráři.

Předseda představenstva těžeb-
ní společnosti Roman Sikora infor-
moval hosty o předběžných, zatím 
neauditovaných, hospodářských vý-
sledcích OKD za rok 2022 a o plá-
nu na rok 2023. „Diskutovali jsme 
i o střednědobém výhledu do konce 

roku 2025, kdy předpokládáme, že 
budeme nadále těžit uhlí, a pomáhat 
tak zajišťovat energetickou bezpeč-
nost v regionu,“ uvedl Sikora.

Média se v souvislosti s návštěvou 
zajímala také o to, zdali je ve hře pří-
padné prodloužení těžby. S tím, jak 
sdělila mluvčí OKD Barbora Černá 
Dvořáková, se ovšem už nepočítá. 
„Rok 2025 nemusí znamenat konec 
fungování OKD, ale těžba po tomto ob-
dobí už v plánu není,“ dodala mluvčí.

Premiér i ministr si jako suvenýr ze 
stonavské šachty odvezli kylof, tra-
diční hornické kladivo, a havířskou 
kravatu.

O jednání na OKD hovořil předse-
da vlády také na pozdějším setkání 
s médii v Ostravě:  „Dostalo se nám 
zpráv o hospodaření i výhledu těž-
by. Díky tomu, že je zde zřejmá před-
stava státu i vedení podniku, a na-
víc dohoda s odbory, má OKD po le-
tech různých nekoncepčních zásahů 
a nejasností jasný výhled na příš-
tí roky.“ Pokračování dobývání uhlí 
na Dole ČSM, jak premiér zdůrazňo-
val, je nejen podporou zaměstnanos-
ti v regionu. „Kdyby totiž těžba ne-
pokračovala, přibližně sto tisíc do-
mácností by mělo mnohem vyšší ná-
klady,“ dodal.  

Nová mluvčí firmy má za sebou už i první fárání
STONAVA – Novou vedoucí pro komunikaci a vněj-
ší vztahy a tiskovou mluvčí OKD se v únoru sta-
la Barbora Černá Dvořáková. Zkušenosti s těž-
kým průmyslem získala v této pozici na „enháč-
ku“, v huti v Ostravě – Kunčicích, která ostat-
ně patří k odběratelům našeho koksovatelného 
uhlí. Položili jsme nové mluvčí několik otázek.

Prozradíte, kudy vedla Vaše cesta k roli 
tiskové mluvčí?
Původně jsem chtěla být umělkyní, protože hud-
bu miluji, studovala jsem hru na housle na ost-
ravské konzervatoři a věřila, že se jí budu věno-
vat profesionálně. Nakonec mi ale zůstala jen 
jako koníček. Baví mě i cizí jazyky, a víceméně 
přes ně jsem se k mé práci dostala. Vystudovala 
jsem anglickou filologii a stala se překladatel-
kou a tlumočnicí. Před téměř dvaceti lety jsem 
nastoupila do ostravské huti jako tlumočni-
ce pro anglicky hovořící vlastníky a manažery. 
V této roli jsme zprostředkovávala komunika-

ci v různých oblastech, připravovala publicis-
tické texty a sledovala práci tiskového oddělení.  
A když v roce 2012 odešla tehdejší tisková mluv-
čí podniku, bylo mi toto místo nabídnuto. 

Teď se budete muset přeorientovat 
na havíře ...
To nebude těžké. Už teď tuto změnu vnímám 
jako velmi příjemnou. 

Do huti jsem nastupovala bez jakékoli tech-
nické průpravy a o podniku a výrobě oceli se 
učila za pochodu. Když jsem přijala místo mluv-
čí, dala jsem se na studium komunikace a public 
relations, abych si doplnila teoretické znalosti. 
Bez neustálého učení se to nikdy neobešlo, a ne-
obejde se ani teď. Moc se na to těším! 

Chlapi vás vzali i do podzemí, jaké to 
bylo?
Ještě teď zpracovávám zážitky a děkuji všem 
svým průvodcům mým prvním fáráním.

Bylo to... velkolepé! Člověk má pocit, že tak 
nějak tuší, jaké je to v dole, protože viděl fot-
ky a samozřejmě spoustu toho slyšel a četl. Ale 
netuší. A že ví, jak vypadá práce havíře. Neví. 
Dokud to neuvidí na vlastní oči. Takže páni 
horníci současní i z dob minulých, smekám 
klobouček. 

Velmi na mě zapůsobila ale i prohlídka povr-
chových provozů. Nepůsobí sice tak impozant-
ně jako prostory podzemí, ale co do chodu firmy 
jsou všechny ty činnosti na povrchu neméně dů-
ležité. Jedno bez druhého se zkrátka neobejde 
a musí fungovat ve vzájemné symbióze.  

A jak vnímáte své budoucí působení 
v hornické firmě?
Vstupujeme společně do finále dvousetletého 
příběhu, na kterém vyrostl celý náš region. Moc 
si přeji, aby se nám tuto kapitolu podařilo na-
psat důstojně a se ctí. Tak, jak si celý váš hornic-
ký příběh zaslouží.

Bezpečnostní heslo měsíce: Buď ostražitý a předvídavý!

LED osvětlení 
na Dole ČSM

Vysoká úspornost i životnost, to je jeho  
přednost, tyto diody jsou už například  
ve veřejném osvětlení či na dispečinku.

2 Lidé z OKD,  
jak je neznáte

Nová rubrika představuje zaměstnance 
jinak, než je znají  kolegové z práce. 

4 MFK chce zpět 
první ligu

Karvinští fotbalisté s generálním partnerem 
OKD vstoupí 5. března doma do jarní části 
sezony, hrají s Příbramí.
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK 
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.Horník

Vážené kolegyně, kolegové, 
spolupracovníci,
máme za sebou první měsíc roku 
2023, který byl z pohledu hospodaře-
ní společnosti velmi úspěšný jak v ob-
lasti těžby, tak i obchodní činnosti. 
A nebýt  tragické události z  12. ledna, 
dalo by se říci, že i z hlediska bezpeč-
nosti práce. Měsíc jsme sice zakonči-
li s 21 registrovanými a 26 evidovaný-
mi úrazy, nicméně na těchto číslech 
se významnou měrou podílel zmiňo-
vaný důlní otřes, takže ve výsledku 
se bezpečnostní kampaň, zahájená 
v září loňského roku, evidentně ujala. 

Lednový plán velel vytěžit 118 ti-
síc tun uhlí, zpřesnění formou technic-
kého režimu pak 126 tisíc tun. Ve sku-
tečnosti bylo vytěženo 132 tisíc tun, což 
představuje  výrazné překročení obou 
plánů. V oblasti provozní metráže jsme 
plánovali 354 metrů, v technickém reži-
mu „svítilo“ číslo 370 metrů, ale skuteč-
nost se zastavila na hodnotě 445 metrů. 
Díky za to všem důlním pracovníkům!

V lednu jsme chtěli prodat 89 ki-
lotun dle plánu, ten jsme si zpřísni-
li formou odbytového režimu na 137 
kilotun, ale skutečná hodnota expe-
dice výrobků se nakonec vyšplhala 
na 159 tisíc tun. Klobouk dolů před 
prací úpravny a kolegyň a kolegů 
na obchodním úseku!

I únor by mohl dopadnout  obchod-
ně dobře. Díky nadprůměrně teplému 
počasí nejsme limitováni při naklád-
ce proplástku ani hrubého prachu, 
takže očekávám, že splníme, a možná 
i překročíme plánované hodnoty, kdy  

bychom mohli prodat kolem 120 kilo-
tun  produktů.

I těžba zatím jede slušně a cílí 
na 115 – 120 tisíc tun ROTP.

Je dobře, že se nám v průběhu loň-
ského roku podařilo zasmluvnit té-
měř celou očekávanou výrobu roku 
2023, protože světové ceny energe-
tického uhlí neustále klesají, zatímco 
UVPK zvolna roste. U nás v Evropě 
je ale uhlí stále nedostatek, což nám 
umožňuje prodávat dříve nezasmluv-
něný objem za velice zajímavé, tzv. 
spotové, ceny. 

V polovině února jsme u nás uví-
tali vzácnou návštěvu, předsedu vlá-
dy spolu s ministrem financí. Kromě 
loňského hospodaření a plánu na le-
tošní rok jsme spolu hovořili i o střed-
nědobém výhledu, který počítá s těž-
bou do konce roku 2025. Předseda 
vlády považuje náš výhled za jas-
ný a smysluplný, a to nejen z důvodu 
podpory zaměstnanosti v regionu, ale 
také  z pohledu důležité úlohy OKD 
při řešení současné energetické kri-
ze.  Bez našeho uhlí by totiž na sto ti-
síc domácností v regionu mělo mno-
hem vyšší náklady na energie. A to 
není malé číslo. Pokračování naší čin-
nosti má logiku a my ze strany vede-
ní uděláme vše potřebné pro to, aby-
chom včas zajistili všechny formality, 
které jsou k tomu zapotřebí. 

Ještě mi v závěru dovolte, abych 
za všechny muže v OKD popřál našim 
ženám vše nejlepší k Mezinárodnímu 
dni žen. Nejedná se o nic poplatné-
ho dobám minulým, jen chci vyjád-
řit, že si tak nějak lidsky uvědomuje-
me, že skloubit práci s péčí o rodinu 
a domácnost není věc snadná. Za to 
vše bychom vám chtěli vyslovit uzná-
ní. Vážíme si vás a jsme rádi, že vás 
tady máme. 

Přeji vám všem příjemný vstup 
do prvního jarního měsíce. A prosím, 
buďte v každém okamžiku ostraži-
tí a dbejte na to, abychom se všichni 
vraceli ze šichty domů ve zdraví a bez 
úrazu!

Zdař Bůh!
Roman Sikora

předseda představenstva
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LED osvětlení frčí a šetří
STONAVA – Dlouhá životnost, vyso-
ká svítivost a až sedmdesátiprocent-
ní úspora elektřiny oproti starým vý-
bojkovým svítidlům. To je přednost 
LED osvětlení, jež v současnosti za-
žívá boom, kterému  se nevyhnul  ani 
Důl ČSM. Výměnu veřejného osvětle-
ní popisuje vedoucí elektrifikace po-
vrchu Miroslav Goj.

„V loňském roce došlo na trhu 
k výraznému zdražení všech ener-
getických komodit, především pak 
ke zvýšení ceny silové elektřiny. 
Proto bylo naprosto žádoucí zamě-
řit se na úspory právě této komodi-
ty. Jako první přišlo na řadu  veřej-
né osvětlení, kde bylo vypočítáno, 
že se náklady na výměnu při  násled-
né úspoře elektrické energie vrátí 
do roka a půl,“ říká Goj.

Po procesu, který zahrnoval  vý-
běrové řízení, schválení technickou 
povrchovou komisí a výběr dodava-
tele s nejlepším poměrem cena – vý-
kon, se na Dole ČSM instalovala prv-
ní LED svítidla.  „Na konci roku 
2022 došlo k první etapě výměny tě-
les na lokalitě Sever včetně Úpraven 
a na začátku letošního roku  pokra-
čuje výměna i na Jihu. I když se to ne-
zdá, jedná se jen na Severu zhruba 
o 320 svítidel a na Jihu o 140,“ popisu-
je vedoucí elektrifikace povrchu s tím, 

že výbojkové lampy už byly  na hranici 
své životnosti.

Tím to ovšem podle Goje nekončí: 
„Na povrchu obou lokalit se bavíme 
o tisících svítidel v kancelářích, lampo-
vnách, schodištích, spojovacích cho-
dbách a dalších prostorách. Vesměs se 
jedná o zářivková tělesa, kde má jedna 
trubice v nejčastějších případech pří-
kon 36W. Toto si vynásobte počtem 
svítidel a je jasné, že i tady máme ob-
rovský potenciál ušetřit.  Z tohoto dů-
vodu začal pilotní projekt nákupu LED 
trubic, které mají poloviční spotřebu 
a mnohem delší životnost.“

Na vybraných místech již byla 
na zkoušku nainstalována svítidla 
s LED trubicemi, aby se ověřila je-
jich svítivost, barva světla a také vliv 
na osoby, které se v těchto místech 
pohybují.

„Jedním z nich je i část dispečinku 
na lokalitě Sever. Ohlasy jsou veskr-
ze pozitivní, a proto se v těchto výmě-
nách bude i nadále pokračovat. Jako 
první přijdou na řadu místa s nejdel-
ším provozem svítidel, jako jsou lam-
povny, koupelny, schodiště a další.  
Ještě pro zajímavost dodám, že při 
současných cenách elektrické energie 
se nám nákup jedné LED trubice vrátí 
za necelé dva měsíce,“ uzavírá vedou-
cí elektrifikace povrchu.

Nové LED osvětlení ušetří náklady na elektřinu.
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Výbojky, které dosloužily.Novinka na dispečinku.

Vykročení do nového roku bylo 
v plnění výrobních úkolů úspěšné
STONAVA – Vstup do nového roku se ru-
báňovým i čelbovým v OKD povedl, 
nakopáno bylo 132 tisíc tun uhlí a vy-
raženo 445 metrů nových důlních děl, 
limitní výkony splnilo celkem pět ko-
lektivů (rubáňové se přihlásily čty-
ři  a uspěly dva, přípravářských šest 
a na parametry dosáhly tři). 

Vedoucí provozu rubání 
Roman Janulek upřesnil, že ko-
lektivy nafedrovaly šest tisíc tun 
nad technický režim a na busi-
ness plán přidaly čtrnáct tisíc tun. 
„Musím pochválit kolektiv hlav-
ního předáka Kamila Turoně s vý-
pomocí part z Alpexu s vedoucím 
úseku Davidem Miarkou ve stěně 
293 200/3 a kolektiv hlavního pře-
dáka Pavla Kully s vedoucím úse-
ku Rostislavem Riedlem ve stěně 
463 200/2. Oba tyto kolektivy pře-
plnily režim a také splnily svůj li-
mitní výkon,“ zdůraznil.

Alpexu zkazily fedrunk 
geologické podmínky
Méně se dařilo dodavatelům 
z Alpexu s hlavním předákem  
Dariuszem Heczkem a vedou-
cím úseku Januszem Wójciechem 
Piełkou v porubu 292 207, kde chla-
pi bojovali s nesoudržným nadlo-
žím. Měli našlápnuto slušně, ale vje-
li s dobývacím komplexem od stotři-
cáté sekce až po vrchní úvrať do špat-
ných geologických poměrů. Vytěžili 
tak jen 16 591 tun. „Trápili se také 
v kolektivu Miroslava Vaľanyho s ve-

doucím úseku Karlem Pochopněm 
v porubu 463 206, kde se stále po-
týkali s udržováním porubních cho-
deb, dále se tam projevovaly před-
porubní tlaky i nestabilita chodbo-
vé výztuže. Jeho těžba byla 18 127 
tun,“ upřesnil Janulek.

Ve všech uvedených blocích, jak 
sdělil, pokračuje těžba i v únoru 
2023. V porubu 401 206/1 se kolekti-
vu Miroslava Pokorného s vedoucím 
úseku Martinem Pamánkem do důl-
ního otřesu podařilo položit dvanáct 
umělých stropů a nafedrovat 4078 
tun. „Nyní je pracoviště zastaveno 
a povoleny jsou činnosti související 
s  bezpečností,“ řekl vedoucí provo-
zu rubání. 

Mimořádná událost také pod-
le Petra Škorpíka, výrobně-tech-
nického náměstka, ovlivnila pro-

voz příprav. „Museli jsme měnit ně-
které plány. Každopádně se nám ale 
v lednu podařily dva úspěšné vstu-
py z podloží pod strop 40. sloje ko-
lektivy Andrzeje Staszewskiego 
a Tomasze Figury, aniž by nám pro-
padla sloj z nadloží,“ podotkl. V úno-
ru řešíme obdobný přechod ko-
lektivem Vladimíra Slíže na ražbě 
402 226.  

Čelboví přidali za leden pětasedm-
desát metrů navíc na technický režim 
a jednadevadesát na business plán. 
„Tři kolektivy razily nadstandardně, 
dva z nich přímo excelentně. Další 
jsme měli na prorážkách i zpřístup-
ňování oblastí, kde bylo třeba spěchat 
kvůli urychlení stavební připravenos-
ti a také z důvodů protizáparové pre-
vence,“ informoval vedoucí přípravá-
řů Petr Glas.

Složité logistické období  
pro přípraváře
Provoz nicméně vstoupil do složitého 
období z hlediska logistiky. „Ta sehrá-
vá podstatnou roli, protože se od led-
na do března budou stěhovat kolek-
tivy na další pracoviště, a dokonce 
i z lokality na lokalitu,“ prohlásil Glas. 
Čelboví mají letos vyrazit v revíru 
7 818 metrů.

Uhlí má být nakopáno 1,1 milionu 
tun, přičemž do dubna nám skončí tři 
poruby a najede pouze jeden. „Začali 
jsme s překlizem uzavřené techno-
logie z porubu 463 310 do nové stě-
ny 463 312, která by se měla rozjíž-
dět právě v dubnu,“ doplnil výrobně-
-technický náměstek.

Roman Čáp a Marek Noworyta.Rostislav Riedl a Pavel Kulla s Petrem Škorpíkem.

Limitní výkony v tunách

 � kolektiv hlavního předáka Kamila 
Turoně z úseku vedoucího Davida 
Miarky v porubu 293 200/3 
nakopal 49 189 tun při postupu 
porubní fronty 123,3 metru, čemuž 
odpovídal denní průměrný postup 
4,15 metru a rubáňový výkon 28 tun 
na horníka a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Pavla 
Kully z úseku vedoucího Rostislava 
Riedla v porubu 463 200/2 nakopal 
35 773 tun při postupu porubní 
fronty 84,9 metru, čemuž odpovídal 
denní průměrný postup 3,14 metru 
a rubáňový výkon 22 tun na horníka 
a směnu.

Limitní výkony v metrech

 � kolektiv hlavního předáka Tibora 
Pavlíka z úseku vedoucího Romana 
Čápa na čelbě 293 240/2 vyrazil 
135 metrů při průměrném postupu 
5,87 metru denně, čemuž odpovídal 
čelbový výkon 29,75 centimetru 
na raziče a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka Marka 
Noworyty z úseku vedoucího 
Romana Čápa na čelbách 463 291 
a 463 242 vyrazil 58 metrů při 
průměrném postupu 2,64 metru 

denně, čemuž odpovídal čelbový 
výkon 12,55 centimetru na raziče 
a směnu,

 � kolektiv hlavního předáka 
Waldemara Paśika z úseku Alpex 
vedoucího Bogdana Bajaczyka 
na čelbě 402 246/1 vyrazil 132 
metrů při průměrném postupu 4,55 
metru denně, čemuž odpovídal 
čelbový výkon 26,77 centimetru 
na raziče a směnu.

V popředí: Kamil Turoň a Roman Janulek. Roman Čáp a Petr Glas. Bogdan Bajaczyk a Waldemar Paśik.

Pozor, v březnu bude 
uzavírka přejezdů  
za Dolem ČSM-Sever

STONAVA – Společnost PKP Cargo 
International se chystá v březnu rekon-
struovat železniční přejezdy P10622 
a P10630 nacházející se na příjezdové 
cestě k Dolu ČSM v severním směru 
od Stonavy a Karviné. OKD, coby majitel 
účelových komunikací, na nichž koleje 
jsou, souhlasila  s přechodnou úpravou 
dopravní situace a upozorňuje na ni 
touto cestou své zaměstnance.

„Uzavírka obou železničních přejezdů 
proběhne od soboty 25. března od sed-
mi hodin ráno do středy 29. března 
do pěti hodin odpoledne,“ oznámila 
specialistka pro geografické informační 
systémy a nemovitosti těžební firmy 
Marcela Przeczková

V této době nebude možné od severní 
lokality ČSM oboustranně projet zkrat-
kou mezi haldami a úpravou na Stonavu 
a Karvinou.
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135 metrů hned na úvod roku, 
tak se ukázali raziči od Pavlíka
STONAVA – Vysokou laťku nasadili 
hned v úvodu roku raziči s hlavním 
předákem Tiborem Pavlíkem, v lednu 
ještě spadající pod přípravářský úsek 
vedený Romanem Čápem. Na budoucím 
výduchu porubu 293 200/2 se jim totiž 
podařil postup ve výši 135 metrů v pě-
tidenním razícím cyklu. Jen o tři metry 
za nimi zůstali dodavatelé z Alpexu 
s hlavním předákem Waldemarem 
Paśikem z úseku vedoucího Bogdana 
Bajaczyka na čelbě 402 246/1.

„U nás v úseku na Severu Tiborův 
kolektiv dodělal v říjnu prorážku 
293 260/3, ve které razil z opačné stra-
ny na 293 260/3P i náš další úsekový 
kolektiv  Romana Kadlece. Pak plnil 
úkoly v oblasti 40. sloje na Jihu v úseku 
Adriana Firly. V prosinci jsme ho dostali 
zpět a s kombajnem AM 50 se pustil 
do stavby kříže a zarážení ve 29. sloji. 
Do závěru roku stihl ještě jednačtyři-
cet metrů,“ popisoval Čáp. Razili se 
směnovými předáky Adamem Weissem, 
Václavem Calabrem a  Romanem 
Penčákem.

Začátek štreky 293 240/2 razili 
u Pavlíka v profilu SPN 16 s budováním 
co 0,5 metru, posléze přešli na SPN 14 
s budováním hajcmanů co 0,67 metru. 
„Krásné hornické podmínky, kdy se 
postupovalo ve sloji s 260 centimetry 
uhlí, bez tektonik a jiných poruch, úklo-
nově dva tři stupně v plusu. Vrtaly se jen 
roxory a jehlovalo se,“ upřesnil vedoucí 
úseku Čáp k situaci na čelbě, kde do-
sáhli v lednu nejvyšší metráže v revíru 
OKD. O to, aby „šlapal“ kombajn, se 

starali Witold Jarliński spolu s mecha-
nikem Petrem Šteinigerem. Na dané 
čelbě samozřejmě splnili první limitní 
výkon roku 2023.

Na pokračování tohoto úspěchu si 
nicméně bude muset Pavlíkův kolektiv 
jako takový počkat, v rámci opatření 
ke stabilizaci a maximální efektivnosti 
provozu příprav byl totiž rozpuštěn. 
Chlapi posílili osádky hlavních předáků 
Romana Kadlece a Michala Omelky, aby 
dokázaly pracovat v totálních nonsto-
pech. Na připravované výdušné chodbě 
293 240/2 je vystřídali dodavatelé 
z Alpexu 1 od Paśika.

„V úseku nám zůstali raziči od Marka 
Noworyty, kteří se pohybují v 0. kře 
čeesemáckého pole a připravují úvod 
budoucího porubu 400 000. Dále na-
stoupili raziči od Michala Omelky, kteří 
šli do Natanu, teď razí třídu 546 23/1,“ 
doplnil Čáp. 

Buď ostražitý a předvídavý - pravidla pro bezpečnou práci
STONAVA – První měsíc roku 2023 byl 
v OKD z hlediska bezpečnosti bohu-
žel ve znamení mimořádné událos-
ti – důlního otřesu se smrtelným zra-
něním. Úrazů, které neměly spojitost  
s otřesem, bylo  pět  a všechny souvi-
sely s tématikou poučení zaměstnan-
ců na měsíc březen. Vedení těžební 
společnosti pod heslem „Buď ostra-
žitý a předvídavý“ vybralo série všeo-
becných, ale i typicky hornických pra-
videl pro předcházení újmám na zdra-
ví v nejrizikovějších oblastech.

„Základními skupinami pracov-
ních úrazů byly v minulém roce chů-
ze, pád uvolněné horniny,  manipu-
lace s materiálem a doprava osob. 
V první kategorii jsme měli čtyři-
cet registrovaných úrazů v důsledku 
pádů, uklouznutí při chůzi, přechá-
zení nebo nastupování. Zasažení pa-
dající horninou pak znamenalo dal-
ších třicet registrovaných případů. 
Přiražení, naražení či zasažení při 
práci s materiály a břemeny figuro-
valo u dvaadvaceti takzvaných regist-
rů,“ sdělil vedoucí odboru bezpečnos-
ti Břetislav Pukowski.

Desatero pro chůzi
1.  Cestou na pracoviště a zpět pou-

žívej jen určených a vyznačených 
cest pro chůzi. Při chůzi dbej nále-
žité opatrnosti. V žádném případě 
neběhej.

2.  Každý zaměstnanec, který zjistí 
překážku (zbytky pásových potahů, 
kabely, lana apod.) na cestě pro 
chůzi, je povinen ji neprodleně 
odstranit, nebo upozornit technický 
dozor. Musí na ni také každopádně 
upozornit  za sebou jdoucí kolegy.

3.  Každý zaměstnanec je povinen se 
řídit bezpečnostními tabulkami, 
dopravními řády, zákazovými znač-
kami a zvukovými signály, které 
jsou na pracovištích a v areálu 
společnosti umístěny. Pro chůzi 
na pracovištích používat výhradně 
předepsanou pracovní obuv.

4.  Nadále platí striktní zákaz překra-
čovat, přelézat nebo podcházet 
dopravníky mimo místa zvlášť 
určená k tomuto účelu (určené 
přechody a podchody); zvláště 

rizikový je jakýkoliv vstup na pásový 
dopravník.

5.  Pokud je důlní dílo vybaveno 
stupadly a držadly (řetězy), je 
zaměstnanec povinen jít po těchto 
stupadlech a přidržovat se těchto 
držadel.

6.  Platí zákaz vstupu do dopravní ces-
ty mimo dobu vymezenou pro chůzi 
na cestách, které jsou zároveň 
určeny pro dopravu.

7.  Kolejiště kolejových tratí lze použít 
k cestě pro chůzi pouze ve výjimeč-
ných případech, kdy cesta pro chůzi 
mimo kolejiště není řádně schůdná, 
a pouze v době, kdy trať není vyu-
žívaná k dopravě. Chůzi v kolejišti 
musí každý zaměstnanec věnovat 
zvýšenou pozornost a k došlápnutí 
nesmí nikdy využít samotnou kolej. 
Přejít přes kolejovou trať je možno 
pouze kolmo na její podélnou osu, 
vždy se zvýšenou pozorností a tak, 
že došlápnutí bude provedeno 
mimo samostatnou kolej. V místě 
výhybky se koleje přecházet nesmí.

8.  Platí zákaz procházení mezi rozpo-
jenými důlními vozy, jakožto zákaz 
vstupu mezi dopravní prostředek 
nebo dopravované břemeno a bok 
důlního díla bez vědomí obsluhy 
lokomotivy.

9.  Je třeba dávat pozor na drobné 
části horniny, které mohou způsobit 
podklouznutí, zvláště jsou-li na tvr-
dém podkladu.

10.  Je nutno dbát zvýšené bezpečnosti 
při sestupování po schodech, za-
městnanec je povinen se při chůzi 
po schodišti  vždy držet zábradlí, při 
scházení z přechodového můstku 
musí být zaměstnanec vždy otočen 
čelem k němu.

Desatero pro eliminaci rizika 
pádem horniny
1.  Před zahájením každé práce v dole 

si zkontroluj, zda nemůžeš být 
na pracovišti ohrožen pádem hor-
niny. Pokud ano, vymez ohrožený 
prostor, tedy  prostor, kde můžeš 
být ty nebo někdo v tvém okolí 
ohrožen pádem horniny.

2.  Před vstupem do blízkosti ohrože-
ného prostoru si prohlédni a zajisti 
předpokládanou ústupovou cestu, 
pokud možno odstraň překážky 
jako  kameny, dřeva, TH apod.

3.  Před zahájením prací,  tedy před 
prvním vstupem do blízkosti 
ohroženého prostoru, zkontroluj 
poklepem stabilitu stropu, boků, 
pilí ře nebo čelby, toto dále opakuj 
i v průběhu prováděných prací. 
Narušené části horniny musí být 
ihned strženy nebo shozeny, totéž 
platí pro visící horninu mezi výztuží 
v již zabudovaném prostoru.

4.  Při provádění poklepu vždy používej 
k tomu  určenou obtrhávací tyč 
a stůj v zajištěném prostoru 
mimo předpokládaný směr pádu 

strhávané horniny. Postav se tak, 
abys mohl stále pozorovat pilí ř 
nebo čelbu, a přitom byla stále 
zachována možnost a místo pro 
rychlé odskočení či ustoupení 
z okolí ohroženého místa.

5.  Při provádění poklepu nebo sa-
motném shazování nemysli pouze 
na sebe, ale i na své spolupra-
covníky (při této činnosti nesmí 
být prováděna v okolí žádná jiná 
práce).

6.  Před prováděním poklepu tyčí 
proveď bezpečné shození horniny 
pomocí strojů (řeznými orgány 
razicích a dobývacích kombajnů), 
lopatou nakladače, stropnicí a pilí-
řovou opěrou sekce atd.

7.  Zvláštní pozornost věnuj nesoudrž-
ným vrstvám v blízkosti tektonik, 
trhlin a střihů. Oklep horniny však 
prováděj vždy, protože odlučnost 
vrstev může ovlivnit například výplň 
trhlin, fosilie či mikrotrhliny, které 
nemusí být vidět.

8.  Po vytvoření volného prostoru 
na čelbě nebo pilí ři porubu musí 
být důlní díla i samotný porub ihned 
zabudován výztuží, aby se  zamezilo 
vzniku prasklin a poklesu stropu, 
kdy se riziko pádu horniny zvyšuje.

9.  Při dobývání a ražení dodržuj 
bezpečnou vzdálenost od rozpojo-
vacího orgánu, čili mimo stanovený 
ohrožený prostor. Předpokládej, 
že pád horniny může rovněž náhle 
změnit polohu vrtacího stroje nebo 
nakladače.

10.  Předpokládej riziko pádu nejen ze 
stropu, ale i z pilí ře, čelby a boků. 
Uvědom si, že velmi rizikovými  
činnostmi z hlediska pádu kamene, 
při kterých v minulosti došlo k smr-
telným úrazům, kromě samotného 
vyuhlování při dobývání a ražení, 
jsou: 
• budování, 
• zajišťování výklenků (předstihů) 
u porubů, 
• zajišťování výlomů,  
•  kladení umělého stropu při pří-

pravě porubu na likvidaci plenění 
TH výztuže,  
•  vrtání a údržba strojů v blízkos-

ti čelby nebo pilí ře či rubání.

Desatero pro manipulaci 
s materiálem, doprava osob
1.  Před manipulací s materiálem či 

břemeny si kromě kontroly praco-
viště řádně zkontroluj používané 
pracovní pomůcky, zařízení, stroje 
a nástroje. Nikdy nepoužívej poško-
zené pracovní pomůcky, zařízení, 
stroje a nástroje.

2.  Vždy používej ochranné pracovní 
pomůcky.

3.  Nikdy nepodceňuj nebezpečí 
možného pádu materiálu či bře-
mene a nevstupuj do ohroženého 
prostoru.

4.  Dodržuj stanovený pracovní postup 
pro manipulaci s materiálem či 
břemenem, transport osob a vý-
bušnin prováděj podle příslušného 
dopravního řádu.

5.  Nepracuj s břemeny  nadměrné 
hmotnosti, nadměrných rozměrů 
a neskladnými bez přítomnosti stá-
lého dozoru. Při manipulaci s nimi 
poslouchej jeho příkazy.

6.  V průběhu práce buď opatrný, os-
tražitý a nepodceňuj možná rizika.

7.  Před zahájením dopravy po závěs-
né dráze nebo kolejové trati si vždy 
ověř stav dopravní trati v Knize 
kontrol tratí. Před zahájením dopra-
vy pomocí tažného zařízení si vždy 
ověř stav trati i fyzickou kontrolou.

8.  V průběhu manipulace sleduj okolí 
z důvodu možného vstupu neopráv-
něných osob do manipulačního 
prostoru. V případě zjištění jejich 
pohybu ihned zastav manipulaci 
a vykaž je mimo něj.

9.  V průběhu dopravy sleduj dopravní 
trasu z důvodu možného poškození 
trasy nebo vstupu osob na dopravní 
trasu. V případě zjištění nepovola-
ných osob nebo závady na dopravní 
trase ihned zastav dopravu do doby 
odstranění závady, respektive 
průchodu nepovolaných osob.

10.  Dopravu osob smíš zahájit po kon-
trole zápisu Knihy kontrol tratí pro 
tuto dopravní trasu, kontrole kabin, 
brzdného zařízení, táhel, čepů 
a jejich zajištění, nástupu všech 
osob do kabin, ohlášení dopravní-
mu dispečerovi, na pokyn určeného 
průvodčího.

Petr Pavera z provozu příprav s Tiborem 
Pavlíkem.

Pavel Kulla s Rostislavem Riedlem.
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Kullův první limitní výkon 
s vedoucím úseku Riedlem
STONAVA – Novým vedoucím rubáňo-
vého úseku se po René Kubankovi 
stal jeho zástupce Rostislav Riedl, 
který tak navázal  na své působení 
v této funkci z předchozích období na  
šachtách Lazy a ČSA. Pod jeho „tak-
tovkou“ splnil kolektiv hlavního pře-
dáka Pavla Kully po čtvrt roce limitní 
výkon nakopáním 35 773 tun ve stěně 
463 200/2. Byla to druhá nejvyšší led-
nová těžba po 49 189 tunách nakopa-
ných horníky od Kamila Turoně z úse-
ku Davida Miarky.

Kullův kolektiv rozjížděl současné 
rubání loni v létě, chlapi se tam na-
trápili až hrůza. Ještě v prorážce jim 
„potlačilo“ a sesednutý strop zde za-
klínil kombajn tak, že ho museli tý-
den vyprošťovat. Prorážka si sedala 
dále a fedrunk brzdilo zavrtávání ro-
vin i její zvedání hydraulickými stoj-
kami. V říjnu nakopali s komplexem 
zahrnujícím sekce Fazos 15/33 
a 17/37, kombajn SL 300, stěnový 
dopravník Rybnik 850 a sběrný do-
pravník GROT PZF 09 pouze 18 520 
tun při denním postupu pod dva me-
try. „Přesto z toho byl limitní výkon, 
v loňském roce první a také poslední,“ 
poznamenal Riedel.

V listopadu to však už bylo 40 236 
tun a 2,31 metru ujetých s porubní 
frontou za den (druhá nejvyšší těž-
ba a druhý nejvyšší postup v revíru 
v tomto měsíci). V prosinci se pro-
dukce uhlí ze stěny 463 200/2 zasta-
vila na 27 239 tunách. „Kvůli různým 

problémům jsme často stáli a nemoh-
li provozovat pracoviště. Až od ledna 
se situace zlepšila na výbornou. Stěna 
byla, jak říkáme, strop-zol bez tekto-
nik. Každá parta zvládala dva pokosy, 
takže se jelo až na šest pokosů den-
ně,“ popisoval vedoucí úseku.

Náročné to bylo pro údržbu sek-
cí, které mají v dole již něco za se-
bou. Zejména z pohledu hydrauli-
ky. Specialisté na tuto práci vede-
ní Lukášem Benbenkem měli podle 
Riedla nemalou zásluhu na lednových 
výsledcích. Stejně jako zámečnické 
party s předáky Romanem Badurou 
a Romanem Krčmářem. Kullův kolek-
tiv se směnovými předáky Martinem 
Pochylým, Petrem Hlaváčem, Otou 
Carbolem a Miroslavem Valachem 
fedroval v režimu pondělí až sobota.  

V neděli byla pouze ranní údržbářská 
směna. Na výdušné i na úvodní třídě 
se kvůli špatnému mikroklimatu ne-
obešel bez čtyř klimatizačních jedno-
tek – „ledniček“.

„V únoru to vypadá tak, že máme 
za sebou jednu menší tektoniku, která 
se neprojevila nijak vážněji. Teď pro-
jíždíme další poruchou a děláme to, co 
jsme v lednu nemuseli, lepíme pilíř,“ 
upřesnil vedoucí úseku. V porubu jim 
také snížili režimovaný denní postup 
ze tří a půl na dva a půl metru. Hlásili 
odtud těžbu cca 1600 tun denně, což 
bylo lehce nad režim. Toto pracoviš-
tě, jak Riedl upozornil, bude v OKD 
každopádně klíčovým pro další měsí-
ce, kdy budou končit dva další bloky. 
Kullovi horníci by v něm měli zůstat až 
do srpna, tedy celkem deset měsíců.

Poučení BOZP cílí na základní skupiny pracovních úrazů.
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Extraliga nejlepších rubáňových  
a přípravářských kolektivů
LEDEN 2023

Rubání 

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. Turoň(293200/3) Miarka 49189 1658 577.7 44,389 4,16 SL 300, DBT 1300/3100

2. Kulla(463200/2) Riedl 35773 1325 550.6 26,445 3,14 SL 300, FAZOS 15/33, 17/37

3. Vaľany(463206/) Pochopeň 18127 653 298.8 13,569 1,86 SL 300, FAZOS 17/37

4. ALPEX_Heczko(292207/) Pielka 16591 699 531.8 16,478 2,18 SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

5. Pokorný(401206/1) Pamánek, Ing. 4078 453 134.6 11,584 0,68 SL 300, DBT 1300/3100

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí úseku měsíční
ražba    (m) m / d čistý výlom/den

    (m3/den)
čelbový výkon     
(cm/hl/sm) typ zařízení

1. Pavlík(293240/2) Čáp 135,00 5,87 133,24 33,92 AM-50/132 C02

2. ALPEX_Pasik(402246/1) Bajaczyk, Ing. 132,00 4,40 99,88 27,10 AM-50/132 C01

3. Kadlec(402262/2) Firla 45,00 2,14 61,07 11,19 AM-50/132 C03

Přípravy – klasické technologie 

Pořadí kolektiv vedoucí úseku měsíční ražba
    (m) m / d čistý

výlom/den    (m3/den)
čelbový 

výkon    (cm/hl/sm) typ zařízení

1. Noworyta(463291/, 463242/) Čáp 58,00 2,64 62,31 14,19 VVH-1U C02, D 1131 HAUSHERR,NOELL C02

2. Slíž(402226/) Firla 33,00 1,57 41,01 6,49 VVH-1R C01, NSU-1E C01

3. ALPEX_Staszewski(400020/1) Weglarz, Ing. 25,00 1,47 36,91 5,48 VVH-1U C01, NSU-1E C03

4. Omelka(54022/1) Firla 12,00 1,50 45,75 7,07 VVH-1R C02, NSU-1E C02

5. ALPEX_Figura(463372/2) Zguda, Mgr. 5,00 1,00 24,60 4,13 VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL C04

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

Roman Sikora
O motorkách by dokázal vyprávět 
hodiny a ve volném čase byste jej 
pravděpodobně potkali, jak se prohá-
ní krajinou na Harleyi nebo jak opečo-
vává letitou Jawu Péráka v garáži. Řeč 
je o předsedovi představenstva OKD 
Romanu Sikorovi, pro nějž se motorky 
staly vášní už v jeho 12 letech.

Jeho první motorkou byl „fichtl“, 
Jawa 05, kterou mu tehdy věnoval 
starší bratranec. Neustálé opravy 
a vylepšování, rozebírání na součástky 
a opětovné skládaní tak, aby zbylo co 
možná nejméně šroubků, a snaha zjistit, 
jak to všechno funguje, v něm probudily 
zájem o techniku a mechaniku a dost 
možná jej také později nasměrovaly 
ke studiu technického oboru.

Od té doby mu kromě klasických 
motorek prošla rukama řada veterá-
nů, sběratelských kousků i technic-
kých unikátů jako třeba dvouválec 
Jawa 250 Bizon Oilmaster, u níž do-
dnes lituje, že ji prodal,  Jawa Pérák, 
kterou má dosud ve sbírce a která 
na srazech veteránů získala několik 
ocenění coby  nejkrásnější veterán 
v kategorii 1945+. K dalším patřily 
například „prasátko“, oplechova-
ná varianta Čezety pro dvě osoby 
s elektrickým startérem a čelním 
plexisklem nebo vojenský Dněpr se 
sajdkárou a kardanem poháněným 
pravým kolem. 

Následovalo období cestovních 
motorek, konkrétně Kawasaki ER 5, 
což je bike pro začátečníky, a dále 
dospělejší řadový čtyřválec Suzuki 
Bandit 600.

V pozdějším věku nabyl dojmu, 
že „naháči“, jak je láskyplně nazval, 
už pro něj nejsou a v roce 2009 si 
proto pořídil  customizovaný Harley-
Davidson V-Rod, který má dodnes 
a který si od té doby ještě vylepšil 
spoustou doplňků. 

Jízdou na motorce si rád vyčistí 
hlavu, kterou má občas po práci, 
podle svých slov, jako škopek, baví 
jej kontakt s přírodou bez oplecho-
vání, i to, že někdy vyrazí za hranice 
povolené rychlosti, přičemž je „zpo-

cený až na zadku“, a že na cestách 
na vrcholky evropských kopců, které 
jsou zcela bez svodidlové ochrany,  
dokáže potlačit svůj strach z výšek.

Párkrát ročně si s partičkou stejně 
založených kamarádů vyrazí na ně-
kolikadenní motorkářský výlet, kde si 
s radostí užije mládeneckého života, 
prachu z cest, piva a nemytí, jak po-
pisuje. A i když má pocit, že má kvůli 
práci motorkaření pohříchu málo, 
stalo se pro něj zdrojem nezapomenu-
telných vzpomínek.

Přejme mu tedy mnoho kilometrů 
bez nehod a další báječné motorkář-
ské zážitky!

OKD přispěje na rozvoj 
Karviné a Stonavy 
STONAVA – Stejně jako v předchozích 
letech přispěje také letos OKD do roz-
počtů Karviné i Stonavy. O rozhod-
nutí těžební firmy informovala mluv-
čí Barbora Černá Dvořáková s tím, že 
na tento účel vynaloží sedmapadesát 
milionů korun.

„Jsme si vědomi  toho, že důlní 
činnost ovlivňuje život zdejších lidí, 
proto vnímáme podporu okolí tak-
řka jako naši morální povinnost,“ 
vzkázal v této souvislosti Roman 
Sikora, předseda představenstva 
OKD.

„Karviná využije příspěvek 
ve výši čtyřiceti milionů korun na-
příklad na opravy komunikací a re-
konstrukce či vybavení sociálních, 
kulturních a sportovních zařízení. 
Stonava plánuje, že ze sedmnácti-

milionové částky bude financovat 
například údržbu silnic či ozdrav-
né pobyty dětí,“ upřesnila mluvčí 
OKD.

Hornické město, jak oznámil 
mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček, 
je za tuto dohodu s těžební společ-
ností ráda. „Dnes máme vyšší ná-
klady na energie. Jedná se zhru-
ba o sto milionů korun navíc, které 
nám stát bohužel nedokryje. Museli 
jsme tak omezit investiční čin-
nost. Čtyřicet milionů korun ročně 
z OKD není malá částka a pokry-
je nám některé činnosti a investice, 
které tak budeme moci pro naše ob-
čany realizovat,“ informoval.

Z havířské obce u Dolu ČSM vzká-
zali, že vždy dokázali s těžaři najít 
společnou řeč a rovněž si vzájemně 

vyhovět. „Vždyť uhlí se na našem úze-
mí kope od padesátých let minulého 
století. V případě žádostí společnos-
ti OKD o vyjádření se k bodům sou-
visejících s jejich činností na katastru 
obce stavíme kladně, případně spolu 
hledáme vhodné řešení a kompromis. 
Také ve věci důlních škod je spoluprá-
ce velmi věcná a konstruktivní,“ ne-
chal se slyšet starosta  Stonavy Tomáš 
Wawrzyk.

Upřesnil, že ve Stonavě využíva-
jí prostředky získané od OKD pro-
střednictvím svého rozpočtu k budo-
vání a údržbě infrastruktury, podpo-
ry spolkové činnosti v obci, k zajiš-
ťování ozdravných pobytů pro děti, 
podpory zdejší mateřské i základní 
školy a také k financování některých 
investičních projektů.
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Lidé z OKD, jak je neznáte

Pomozte nám tvořit tuto rubriku! Máte zajímavého nebo neobvyklého koníčka, 
dokázali jste něco výjimečného a chcete se o to podělit? Nebo máte tako-
vého parťáka? Napište na barbora.cerna-dvorakova@okd.cz nebo zavolejte 
na 606 774 346.

Roman Sikora (druhý zleva) si motorky zamiloval už ve 12 letech.
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Harley-Davidson V-Rod, na kterém Roman Sikora  vyráží za dobrodružstvím.

Jawa Pérák získala ocenění coby nejkrásnější veterán.

Peníze z těžby uhlí opět pomohou dalšímu rozvoji hornického regionu.
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HLEDÁME CHLAPY, 
CO DRŽÍ PARTU!
Horníky raziče a rubače.
Horníky ostatních činností.
Důlní zámečníky a elektromontéry.

  

NABÍZÍME:
 Motivující mzdové ohodnocení.
 Úhradu vstupní lékařské 

prohlídky.
 Přídavky na dovolenou 

a Vánoce.

 Penzijní připojištění až do výše 
12 000 Kč ročně.
 Šest týdnů dovolené.
 Dva dny pracovního volna navíc.
 Další benefi ty.

POŽADUJEME:
 Výborný zdravotní stav.
 Důlní praxi.

PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE:

Poradenské centrum OKD, a.s.
třída Osvobození 1721/9, Karviná +420 725 756 830

  telefonicky osobně     na webu

www.pracevokd.cz

23. února 2023 | www.okd.cz Z OKD

Podmínky pro vyplácení výkonnostního příplatku: 
praktické příklady
STONAVA – Výkonnostní příplatek 
ve výši 11 Kč za každou odpracova-
nou hodinu, je vyplácen zaměstnan-
cům, kteří mají v docházce za přísluš-
ný kalendářní měsíc kromě tzv. omlu-
vených druhů nepřítomnosti maxi-
málně jednu absenci. V praxi se tedy 
omlouvá vždy jedna, jakákoliv absen-
ce, samozřejmě vyjma absence neo-
mluvené. Výkonnostní příplatek pak 
bude vyplacen pouze v případě, že 
další absence za daný měsíc spadá pod 
omluvený druh nepřítomnosti, jejichž 
rozsah  stanovil Dodatek KS OKD. 
Pracujeme tedy s pojmy jedna omlu-
vená absence a omluvené druhy nepří-
tomnosti.  

Příklady, kdy zaměstnanec 
splnil podmínky pro 
vyplacení  výkonnostního 
příplatku:

1.  Zaměstnanec má dva odběry krve/
plazmy (tedy 2 směny) a překážku 
v práci (PZ – zaměstnanec byl u lé-
kaře sám se sebou) v trvání 2 hodin. 

Zaměstnanec splnil podmínky: 
první odběr krve/plazmy mu byl 
omluven v rámci jedné omluve-
né absence, druhý odběr se mu 
započítává do fondu*, stejně tak 
se započítává do fondu i překážka 
v práci. PZ se načítá do fondu ve výši 
2 hodin.

V následujícím měsíci může mít 
pouze jeden odběr krve/plazmy, 
který nesmí kolidovat s nemocen-
skou (ošetřovným) či neplaceným 
volnem, jelikož fond na daný kvartál 
je vyčerpán a výše uvedené absence 
mají přednost v omlouvání.

Ve fondu překážek v práci pro 
PZ má zaměstnanec k čerpání  28 
hodin.    

2.  Zaměstnanec má překážku v práci 
– doprovod k lékaři (PA) v trvání 
7,5 hodiny a dočasnou pracovní 
neschopnost (DPN) od 31. 1. 2023 
dále. 

Zaměstnanec splnil podmínky ná-
roku: první den pracovní neschop-
nosti mu byl omluven v rámci jedné 
omluvené absence. PA se načítá 
do fondu ve výši 7,5 hodiny.

Pokud bude DPN v následujícím 
měsíci  trvat jeden pracovní den,  ná-
rok na výkonnostní příplatek  za spl-
nění ostatních podmínek trvá. 

Ve fondu překážek v práci pro 
PA  má zaměstnanec k čerpání  
22,5 hodiny.

3.  Zaměstnanec má překážku v práci 
PZ v trvání 4 hodiny, dále čerpá 
překážku v práci z důvodu zařizová-
ní a účasti na pohřbu (PA) ve výši 
22,5 hodiny. 

Zaměstnanec splnil podmínky: PZ 
ve výši 4 hodin je omluveno v rámci 
jedné omluvené absence, PA ve výši 
3,5 hodiny je také omluveno dle 
jedné omluvené absence. Do fondu 
se načítá 19 hodin.

Ve fondu překážek PA (doprovod 
k lékaři, stěhování, pohřeb, svatba, 
narození dítěte) zůstává k vyčerpání 
11 hodin. 

Příklady, kdy zaměstnanec 
nesplnil podmínky pro  
vyplacení výkonnostního 
příplatku:

1. Zaměstnanec má tři odběry krve/
plazmy.

Zaměstnanec nesplnil podmínky: 
první odběr krve/plazmy mu byl 
omluven v rámci  jedné omluvené 
absence, druhý odběr se mu započí-
tává do fondu, třetí odběr už je nad 
stanovený nárok v kvartálu.

V daném kvartálu může mít za-
městnanec dále pouze jeden odběr 
krve/plazmy, který nesmí kolidovat 
s nemocenskou (ošetřovným) či 
neplaceným volnem, jelikož fond 
na daný kvartál je vyčerpán a výše 
uvedené absence mají přednost 
v omlouvání.   

2.  Zaměstnanec má DPN 
od 23. 1. 2023 – 29. 1. 2023.

Zaměstnanec nesplnil podmínky 
nároku: DPN byla v trvání 5 pracov-
ních dnů, kdy první den se omluvil 
v rámci jedné omluvené absence, 
další dny jsou nad rámec. 

V následujícím měsíci bude mít  
zaměstnanec při splnění všech pod-
mínek nárok na vyplacení příplatku.

3.  Zaměstnanec má překážku v práci 
PZ v trvání 7,5 hodiny, dále čerpá 
překážku v práci z důvodu zařizování 
a účasti na pohřbu (PA) v trvání 
22,5 hodiny a také překážku v práci 
(PA) na stěhování v trvání 15 hodin.

Zaměstnanec nesplnil podmínky: 
PZ v trvání 7,5 hodiny bylo omluveno 
v rámci jedné omluvené absence, PA 
ve výši 30 hodin se načetlo do fondu 
(byla vyčerpána maximální hodnota) 
a zbylých 7,5 hodiny PA je nad stano-
vený nárok v kalendářním roce. 

Po zbytek kalendářního roku 
může mít zaměstnanec PA pouze 
v celkové výši 7,5 hodiny za měsíc, 
ale zároveň nesmí mít v daném 
měsíci žádnou absenci. 

Souhrn omluvených druhů 
nepřítomnosti:

 � čerpání řádné dovolené; 
 � pracovní volno dle KS;  
 � náhradní volno; 
 � prostoj dle této KS;
 � neplacené volno (1 den za měsíc);
 � lékařská prohlídka organizovaná 

zaměstnavatelem;
 � darování krve nebo plazmy (1 den 

za kalendářní čtvrtletí);
 � odborová činnost dle KS; 
 � otcovská poporodní péče;
 � (PZ) ošetření u lékaře, které nebylo 

možné provést mimo pracovní dobu 
(4 dny za kalendářní rok); 

 � (PA) svatba, narození dítěte, pohřeb, 
stěhování nebo doprovod do lékařské-
ho zařízení (4 dny za kalendářní rok pro 
vyjmenované absence celkem);

 � rekondiční pobyt podle této KS.

*  fondem se rozumí maximální počet omluvení v hodinách nad rámec jedné 
omluvené absence, tedy u PZ 30 hodin a u PA také 30 hodin v kalendářním 
roce, u krve/plazmy 7,5 hodiny za jedno kalendářní čtvrtletí a u neplacené-
ho volna 7,5 hodiny za měsíc.
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101 let hornického pamětníka,  
na časy na šachtě nedá dopustit
OSTRAVA – Vskutku úctyhodné 101. na-
rozeniny oslavil letos Zdislav Chalupa 
z Ostravy-Michálkovic, který v letech 
1957 - 1977 fáral na šachtách ve zdej-
ší části revíru. Dodnes si rád zavzpo-
míná na působení na čelbách, v níz-
kých rubáních či úseku důlní dopra-
vy, byť už musí některé události i jmé-
na doslova dolovat z paměti. Nejlépe, 
jak prohlásil, mu bylo na postu oby-
čejného havíře.

Po komunistickém převratu v roce 
1948 musel tehdejší drobný podni-
katel Chalupa předat svou přádelnu 
státu a odevzdat živnostenský list. 
„Bylo to nejrozumnější rozhodnu-
tí v té době, abych uživil rodinu,“ ne-
chal se slyšet. Tehdy zakotvil v ha-
vírně, nejprve dělal vozače, poté ra-
ziče, při práci zvládl hornickou prů-
myslovku a přešel do rubání coby 
štajgr. Nejdéle fáral na Dole Petr Urx 
(Anselm) v Petřkovicích, pracoval ale 
i na Lidicích (Oskaru) a když otevíra-
li lokalitu v Koblově (Urx 5), posílali 
ho i tam.

„Čtyřicítkové sloje a sbijáky,“ ko-
mentoval tehdejší podmínky při do-
bývání uhlí. Nechyběl v údernické 
partě (kolektivy výrazně překraču-
jící normy) s předákem Miklendou, 
jeho křestní jméno si ale stojednaletý 
hornický důchodce už vybavit nedo-
kázal. Podobně tomu bylo u parťáka 
z důlní dopravy Place, mimochodem 
táty pozdějšího ředitele landeckého 
havířského skanzenu Lumíra Place. 

Vloni, když slavil stovku, jej tam vzali 
na prohlídku včetně sfárání.

„Horníci byli vždy dobrá parta, 
chlapi, co stáli jeden za druhým,“ 
zdůrazňoval Chalupa, jenž se prá-
vě mezi těmi řadovými cítil nejlépe. 
Ve funkci štajgra už měl pod sebou 
další lidi i určitou zodpovědnost, a ne-
líbilo se mu, když se musel po někom 
„vozit“, ani když se po něm „vozili“ 
nadřízení. První šichtu měl 2. ledna 
1957 (za pár týdnů pak oslavil pětat-
řicátiny) a naposledy sjel v pracovním 
pod zem 10. ledna 1977. Na hornický 
důchod si nestěžoval.

Chalupa se objevil i ve známé České 
databance rekordů sestavované 
Agenturou Dobrý den z Pelhřimova 

a nebylo to vůbec kvůli šachtám 
a uhlí. Zapsali ho totiž s manžel-
kou Mílou jako kuriózní skutečnost 
„Největší věkové rozdíly v jedné ro-
dině“. Když se totiž v roce 1986 bra-
li, měl Zdislav čtyřiašedesát let, čtyři 
měsíce a osmadvacet dní a jeho vyvo-
lená jen čtyřiadvacet let, devět měsíců 
a šest dní. „Věkový rozdíl tedy činil 39 
let, 7 měsíců a 22 dní,“ konstatovala 
paní Chalupová.

S tou v roce 1993 bývalý havíř  
ve svých sedmdesáti letech  zplo-
dil syna Ladislava. Ke 101. naro-
zeninám mu kromě ženy gratulo-
vali čtyři synové a dcera, šestnáct 
vnuků, devatenáct pravnuků a dvě 
prapravnoučata.

Důl Gabriela se promění v centrum 
pohornické krajiny s POHO Parkem
KARVINÁ – Na dvaadvacetihektarovém 
území od „šikmého“ kostela sv. Petra 
z Alkantary a rybníčku až po býva-
lý Důl Gabriela vznikne v rámci revi-
talizace pohornické krajiny do roku 
2027 takzvaný POHO Park nabízejí-
cí lidem zábavu, vzdělání i nové pří-
ležitosti. Informovali o tom zástupci 
Moravskoslezského kraje, Karviné, 
společnosti MSID a neziskové orga-
nizace Iniciativa Dokořán, kteří ho 
budou společně provozovat.

„Karvinsko je stále ještě průmyslo-
vá krajina. Vidíme to opravdu na kaž-
dém metru země a ty milióny tun uhlí, 
co si lidé odsud dlouhé roky brali, by-
chom měli krajině nějakým způso-
bem vrátit. Před minulostí nemůže-
me strkat hlavu do písku, prostě tady 
těm místům něco dlužíme. Chceme, 
aby se území v budoucnu dále rozvíje-
lo a vznikly zde nové průmyslové plo-
chy, ale nemůžeme zapomínat, že se 
tady odehrál jeden z nejdůležitějších 
příběhů historie energetiky u nás,“ 
prohlásil první náměstek krajského 
hejtmana pro energetiku, průmysl 
a chytrý region Jakub Unucka.

Zdůraznil, že v plánech není vy-
tvoření dalšího hornického skanze-
nu. „Chceme spíše ukázat, jak žili 
lidé na povrchu a co všechno s se-
bou hornictví přinášelo. POHO Park 
Gabriela bude zároveň připomínat 
minulost i budoucnost přístupu člo-
věka k přírodě při hledání vhodných 
zdrojů energie. Celý areál bude spl-
ňovat náročná energetická krité-
ria a nová přístavba bude jako jedna 
z prvních staveb u nás stoprocentně 
rozebratelná a recyklovatelná. POHO 
Park se v tomto směru může stát vzo-
rem pro další projekty obnovy indust-
riálních památek nejen u nás,“ vy-
světlil Unucka.

Náměstek hejtmana kraje pro re-
gionální rozvoj a cestovní ruch Jan 
Krkoška navázal, že okolí šikmého 
kostela je dávno známým a oblíbe-
ným místem výletníků. „Těch je dnes 
násobně více než třeba před třemi lety 

a POHO Park jim brzy přinese další 
možnosti. Návštěvnické centrum na-
bídne zábavu, kulturu i prostor pro 
odpočinek. K dispozici budou vý-
stavní a konferenční sály, ale také ko-
merční prostory. Lidé se sem budou 
sjíždět na nejrůznější akce nebo tře-
ba navštíví unikátní audiovizuální 
expozici, která představí příběh za-

niklé Karviné. Jsme v kraji hrdí na in-
dustriální dědictví a i tady chceme 
ukázat, že tyto památky mají co na-
bídnout a přitahují čím dál více lidí,“ 
řekl  a doplnil,  že odhadované ná-
klady projektu jsou vyčísleny na 503 
milionů korun. Pomoci by měla do-
tace z Fondu pro spravedlivou trans-
formaci, jež bude činit pětaosmdesát 
procent z dané částky. K projektu, je-
hož cílem je hlavně kompletní rekon-
strukce Dolu Gabriela, je hotová ar-
chitektonická studie, před dokonče-
ním je i studie proveditelnosti a rýsuje 
se způsob financování provozu.

Už nyní se do oživení pohornic-
ké krajiny a okolí dolu Gabriela za-
pojily i místní komunity či studen-
ti. „Jsme u nás v Karviné rádi za kaž-
dou investici a projekt, který je na na-
šem území realizován. Jsme si plně 
vědomi, že Karviná a celý náš region 
byl po dlouhou dobu zdrojem obrov-
ského nerostného bohatství republi-
ky a jsem přesvědčen, že nyní je řada 
na státu, aby to našemu regionu vrá-
til. Moc bych si přál, aby se nejen pro-
jekt POHO Parku uskutečnil, ale aby-
chom úspěšně dotáhli do konce další 
projekty, byl by to obrovský impulz, 
který by celý náš region nastartoval 
a určil mu nový směr,“ konstatoval 
Jan Wolf, primátor Karviné.

PANORAMA

Zdislav Chalupa z Ostravy-Michálkovic s manželkou Mílou.
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KPHMO začal rok aktivně 
a hodlá v tom i pokračovat
KARVINÁ – Aktivně vkročili do roku 2023 
nadšenci do havířských tradic sdru-
žení v Klubu přátel hornického muzea 
Ostrava. Besedy pro veřejnost usku-
tečnily ostravská (o Dole Petr Bezruč 
a Geologickém pavilonu prof. Františka 
Pošepného na VŠB-TUO), havířovská 
(o perspektivách rozvoje města a o hor-
nických koloniích) i karvinská pobočka 
(o pěveckém sboru Permoník Choir). 
A jak informovala Kateřina Polínková 
z redakční rady klubu, může se hornická 
veřejnost těšit i na další akce.

„Právě probíhá výstava malířky a naší 
členky Ludmily Janech Sojkové ve Stálé 
výstavní expozici Historie psaná uhlím 

v pobočce Městské knihovny Havířov 
v Pavlovově ulici 2. Jmenuje se Obrazy 
šachet mýma očima a potrvá až do kon-
ce března,“ upřesnila Polínková. Přidala 
také pozvánku na koncert symfonického 
orchestru Májovák, který se uskuteční 
v neděli 5. března od 16 hodin v kar-
vinském městském kulturním domě. 
Soubor, neodmyslitelně spojený s haví-
ři, slaví letos 115 let od svého založení. 

„Připravujeme i další besedy, a to 
v Havířově 30. března na téma 180. vý-
ročí Dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě 
a 20. dubna o Geoturismu Rosicko-
Oslavanska,“ vzkázala členka redakční 
rady KPHMO.

Skok přes kůži Stonava 
s pořadovým číslem VIII
STONAVA – Spolek krojovaných horníků 
při obci Stonava (SKHS) pořádal v míst-
ním Domě PZKO vlastní hornický večer 
se skokem přes kůži. A to již s pořado-
vým číslem VIII, přičemž na slavné sesi 
nechyběli ani lidé ze společnosti OKD, 
mj. závodní Karel Blahut nebo vedoucí 
provozu dopravy Vladimír Polášek (oba 
zastávali contrária tablic).

Slavné, Vysoké a Neomylné 
Prezidium řídicí ztvárnil tradičně Josef 
Kasper, jeden z dřívějších ředitelů sto-
navské šachty a nynější ředitel Hlavní 
báňské záchranné stanice Ostrava. Pod 
jeho komandováním proběhl obvyklý 
program sese – zpěvem havířských 

karmín a sílení se mastí počínaje, přes 
samotný skok přes kůži a soutěžemi 
tablic konče. Hlavní cenu – But Starosty 
– získala ta Levá vedená contrariem 
Janem Březinou.

Havířské bálování v Domečku
HORNÍ SUCHÁ – Klub hornických důchodců 
Dolu František uspořádal první únorový 
pátek tradiční Havířské bálování, na kte-
rém se podařilo příjemně naplnit jeho 
spolkové zázemí v Domečku v Horní Suché.

Jak popsal za přítomné Jaroslav 
Kubánek z Nadace LANDEK Ostrava, 
celou akci měl „na povel“, z titulu 
předsedy KKH Dolu František, Roman 
Konopka. Mezi hosty se také objevili Jiří 
Kunčický, předseda  Klubu přátel hor-
nického muzea Ostrava, a Vilém Uher 
za Koordinační výbor důchodců OKD.

O hudební program se postaral mimo 
jiné pěvecký soubor Kufěrkoři (v překla-
du ze slezského nářečí přistěhovalci, 
kteří za prací na šachtách přicházeli 
s kufrem v ruce), jenž se snaží udržovat 
tradici hornických písniček. Jeden z jeho 
členů, bývalý šéfdirigent májováckého 
dechového orchestru, Milan Bystroň 
prozradil, že si říkají i X-tet, neboť nikdy 
není jisté, kolik se jich na vystoupení 
sejde. V hornosušském Domečku se 
to jejich každopádně vydařilo spolu  
s celým Havířským bálováním.

Kufěrkoři na Havířském bálování 2023.
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Contráriem byl i Karel Blahut (v pozadí), závodní na ČSM.

FO
TO

: K
PH

M
O

Opuštění sese za účelem úlevy na toaletě 
bylo zpoplatněno.

Představení vizualizace POHO Parku.
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Důl Gabriela čekají velké změny.
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Ohlédnutí za golfovou sezonou 
a vyhlášení pracovníka roku
KARVINÁ – Golfový areál v Karviné 
na pozemcích rekultivovaných po hor-
nické činnosti vloni završil už svou je-
denáctou sezonu. Pod replikou těžní 
věže na Lipinách a v dohledu těžních 
věží na šachtách ČSA, Darkov i ČSM 
se letos hrálo nepřetržitých 228 dní. 
To byl podle vedoucího areálu Pavla 
Maliny zdejší historický rekord.

„Sezonu jsme odstartovali na letní 
jamky již 11. dubna seniorským tur-
najem. V minulém roce se na hřišti 
odehrálo 21 444 kol, což bylo více než 
předloni, kdy se odehrálo 21 077 kol,“ 
zhodnotil Malina. Na karvinském 
golfovém hřišti se konalo bezmála pa-
desát akcí, od dámských golfových 
dnů, veřejných i klubových turnajů, 
úvodních lekcí  golfu, až po dětské zá-
vody a příměstské tábory podporova-
né opět Nadací OKD. Za vrchol se-
zony vedoucí označil veřejný turnaj 
Lipiny Cup 2022. Posledním loňským 
turnajem se stal Texas Scramble Golf 
Resort Lipiny na konci října. 

„Obě hřiště zůstala v provozu 
na letní jamky až do 25. listopadu, kdy 
byly greeny před zimou ošetřeny a za-
zimovány. Po zbytek roku bylo k dis-
pozici jen Mistrovské hřiště na zkrá-
cené, takzvané zimní jamky,“ upřes-
nil Malina.

Uskutečnilo se také výroční set- 
kání celého týmu Golf Resortu 
Karviná-Lipiny, na němž byl vyhlá-
šen i Zaměstnanec roku 2022. Tento 
titul si vysloužil mechanik údrž-
by hřiště Vlastimil Mendrala, jenž 
po pěti letech na tomto pracoviš-
ti odchází do starobního důchodu. 
„Mám za sebou dvacet let na šach- 
tě Doubrava jako důlní a povrchový 
elektrikář a pak sedm let na šachtě 
ČSA opět v elektroprovoze,“ řekl oce-
něný Mendrala.

Vedoucí golfového hřiště poděko-
val nejen jemu, ale i všem dalším kole-
gům za profesionálně odvedenou prá-
ci. Závěrem vyzval Malina všechny 
příznivce, aby dali svůj hlas karvin-
skému hřišti na webu https://www.
golfovyareal.cz/cs/hlasovani/ v sou-
těži Golfový areál roku 2022.

SPORT
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Karviná chce zpět do první ligy, 
bez výkonů venku to ale nepůjde
KARVINÁ – Návrat mezi nejlepší české 
týmy nejvyšší soutěže. S těmito am-
bicemi vstoupil MFK Karviná do zim-
ní přípravy na další polovinu fotba-
lové sezóny 2022/2023, kterou za-
čal po šesti letech hrát jen ve „druhé“ 
lize. Klub, jehož generálním partne-
rem je těžební společnost OKD, se 
doma představí už v neděli 5. března, 
kdy na stadionu v Karviné-Ráji hos-
tí od 17 hodin Příbram, aktuálního 
lídra tabulky.

„My jsme skončili po podzimu 
pátí. Na první Příbram ztrácíme 
šest bodů a nízké rozdíly jsou také 
na druhý Vyškov, třetí Líšeň a čtvr-
tý Varnsdorf,“ oznámil trenér Tomáš 
Hejdušek. Ten přišel na karvin-
skou lavičku A-mužstva loni v létě 
z Baníku Ostrava, kde dělal kouče ju-
niorce a asistenta trenéra prvoligo-
vému „áčku“. Karviná si ho vybrala 
jako nástupce Bohumila Páníka pro 
mančaft, který po šesti ročnících se-
stoupil z FORTUNA:LIGY.

„Kádr se před druholigovou se-
zónou radikálně proměnil, doslova 
v něm nezůstal kámen na kameni,“ 
komentoval tehdejší situaci Hejdušek. 
Pod jeho taktovkou se MFK dařilo 
hlavně doma, ze sedmi zápasů vyhrál 
šestkrát. „Konečně jsme se naučili 
opět vyhrávat před vlastními fanouš-
ky, kteří to ocenili,“ poznamenal tre-
nér. Venku to ale podle něj byla spíše 
bída: dvakrát vítězství, jednou plich-
ta a šestkrát prohra. Právě neúspěšné 
zápasy u soupeřů byly příčinou umís-
tění na páté příčce tabulky. Suma su-
márum, karvinští na podzim ze šest-
nácti utkání vyhráli osmkrát, jednou 

remízovali a sedmkrát prohráli.
„Do nejvyšší soutěže se vrací pou-

ze tým z prvního místa. Druhý a tře-
tí hrají baráž se čtrnáctým, respekti-
ve patnáctým prvoligovým klubem,“ 
upozornil sportovní ředitel MFK 
Karviná Lubomír Vlk. Ten v souvis-
losti s podzimem hovořil o jasné ne-
spokojenosti, představoval si totiž 
minimálně osmadvacet bodů a pro-
rokoval, že druhou ligou určitě ne-
projedou „jako nůž máslem“. Zmínil 
v dané souvislosti i skutečnost, že 
karvinské A-mužstvo se budovalo 
celý podzim doslova za pochodu.

„Nikdy jsem nezažil, aby odešlo 
třiadvacet hráčů a neměli jsme reali-
zační tým. Bylo to úplně nejtěžší ob-
dobí za celou dobu, co jsem v MFK! 
Přípravu jsme začali s úplně novým 

týmem a řadou dorostenců. Do první-
ho mistrovského zápasu jsme šli v se-
stavě, která spolu neodehrála ani jed-
no přípravné utkání. Byl jsem v oče-

kávání, a asi nejen já,“ popisoval Vlk 
první polovinu sezony 2022/2023. 
V té se objevovaly navíc i výkyvy za-
příčiněné právě tím, že se často měni-
la sestava.

Na podzimní části sezony našel 
sportovní ředitel ale i jistá pozitiva: 
„Především mě potěšilo, že jsme se 
naučili znovu vyhrávat doma, dále vý-
kony obou brankářů, začlenění mla-
dého Luckyho Ezeha do týmu a také 
výkony některých hráčů. V dneš-
ním fotbale již téměř neexistuje, aby 
si někteří hráči  plnili povinnosti jen 
v útočné fázi. Každý musí plnit i ob-
ranné úkoly. Bez dobré defenzivy není 
ani dobrá ofenziva. Pokud si toto hrá-
či neuvědomí, tak budeme mít problé-
my i nadále.“

Aktuálně karvinský tým posíli-
li Kelvin Boateng z Ghany (hosto-
vání z Trnavy),  Nigerijec Adeleke 
Akinyemi, Filip Antovski ze Severní 
Makedonie i dva plzeňští fotbalis-
té Adam Vrba a Ondřej Mrózek (pů-

vodně z Třince). Zimní dril jim od-
startoval v půlce ledna, testovalo se 
doma v Karviné i v Olomouci a všich-
ni hráči podle mluvčího klubu Adama 
Januszka byli připraveni, jelikož si 
„poctivě plnili individuální plán“ 
od kondičního trenéra Juraje Kubišty.

Letos už MFK Karviná v přátel-
ských či přípravných zápasech remizo-
val 1:1 s Prostějovem, 2:2 s Hlučínem, 
prohrál 3:0 se Žilinou a vyhrál 3:1 
nad Košicemi a 2:0 v Dubnici. Trenér 
i sportovní ředitel se shodli na tom, 
že hlavními úkoly přes zimu je práce 
s hráči na systémových věcech a růz-
ných prvcích ve hře, aby dokázali před-
vést kvalitní výkony i venku.

Podporu od OKD v MFK Karviná 
vítají: „Velmi si vážíme dlouholetého 
partnerství těžební společnosti s na-
ším klubem. Spolupráce s generál-
ním partnerem nám umožňuje usi-
lovat o co nejlepší výkony, a zvyšovat 
tak atraktivitu karvinského fotbalu 
pro naše fanoušky.“

Pohár karvinského revíru, 
běhání hornickou krajinou
STONAVA – Stonavský důlní přebor, tak 
se jmenoval běžecký závod dlouhý 
sedm kilometrů, jenž předposlední 
únorovou sobotu odstartoval ze 
„spodního“ parkoviště u jižní lokality 
Dolu ČSM. V rámci svého zimního 
Poháru karvinského revíru jej pořádal 
oddíl SK Fuga tvořený lidmi z hornic-
kého regionu spolu se svými rodinami 
spojenými se šachtami. „Všichni jsme 
tady nějak svázáni s haví ři a těžbou 
uhlí. Jako motivaci k tréninku jsme 
proto připravili sérii závodů a pojme-
novali ji podle karvinského revíru,“ 
vysvětlil Lumír Hlaváč z Albrechtic, syn 
horníka z Dolu Darkov. Ten se s kolegy 
z klubu ostatně před několika lety také 
angažoval ve dvou ročnících Běhu 
Dolem 9. květen, který byl docela ná-
ročný jak pro organizátory při  značení 
trati v terénu , tak pro běžce při jejím 
zdolávání.

Součástí Poháru karvinského revíru 
v zimě 2022 / 2023 byly závod Okolo 
moře (5,3 km v Darkově), Štěpánský běh 
Horní Suchou (5 km se startem u Dolu 
František), Silvestrovský běh (10 km 
v Karviné), Mistrovství revíru (7 km 
v Albrechticích s tuplovaným bodová-
ním). „Pak následoval právě Stonavský 
důlní přebor, jehož trasa vedla od Dolu 
ČSM do Stonavy a lesem vedle trati 
do Albrechtic,“ popsal Hlaváč.

Dalším  bude v sobotu 4. března Běh 
Dolem Pokrok v Petřvaldě se startem 
v 10 hodin od parkoviště na „Fučíku“. 
Na závěr celé série připravil oddíl SK 
Fuga Velikonoční dvanáctiminutov-
ku. Toto finále se uskuteční v  neděli 
9. dubna od 10 hodin v Českém Těšíně 
na dráze atletického stadionu. Zde se 
budou získané body  násobit dvakrát. 
Přihlásit se je možno na webu https://
blog.skfuga.cz.

Karvinský fotbal funguje i za podpory OKD. 
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Start od jižní lokality stonavské šachty. 
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Jedenáctá sezona byla na hřišti pod replikou těžní věže rekordní.

Vlastimil Mendrala (uprostřed) s týmem pracovníků na Lipinách.
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Zimní příprava je u konce a první březnový víkend se už hraje naostro.
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PŘIVEĎ NOVÉHO 
KOLEGU NA DŮL 
A ZÍSKEJ ODMĚNU 
20 000 Kč!

  

ODMĚNA BUDE VYPLACENA PO ODPRACOVÁNÍ PRVNÍCH 
4 MĚSÍCŮ NOVÝM ZAMĚSTNANCEM, KTERÝ V DANÉM OBDOBÍ:
 odpracuje alespoň 85 % povinných dnů 

(dovolená se započítává do odpracované doby),
 bude stále v pracovním poměru,
 nebude ve výpovědní lhůtě,
 neměl neomluvenou absenci.

Nabídka platí od 2. 1. 2023 do odvolání.

PŘIVEĎ NOVÉHO 
KOLEGU NA DŮL 
A ZÍSKEJ ODMĚNU 
20 000 Kč!

PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE:

Poradenské centrum OKD, a.s.
třída Osvobození 1721/9, Karviná +420 725 756 830

  telefonicky osobně     na webu

www.pracevokd.cz

PŘIJMEME:

Horníky raziče a rubače.
Horníky ostatních činností.
Důlní zámečníky a elektromontéry.


