Darkov: Duben, měsíc bezpečnosti práce, se vydařil. Pouhých sedm
registrovaných pracovních úrazů v OKD znamenalo nejlepší výsledek v oblasti BOZP od předloňského jara. Úrazová četnost za období prvních čtyř měsíců letošního roku dosáhla na hodnotu 9,43.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o lepší výsledek.
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Sošku Zlatého Permona získaly
Lom Jiří a Slezská důlní díla
Zlatý Permon se uděluje od roku 2002 v několika kategoriích subjektům podléhajícím dozoru státní baňské správy jako uznání za dosažení výsledků v oblasti bezpečnosti práce, a to vždy za uplynulý rok. Ze zaslaných přihlášek je
zřejmé, že o Zlatého Permona je mezi firmami stále velký zájem, protože toto
ocenění má pro vítěze dané kategorie značnou prestiž. Letos ocenění přebíraly Sokolovská uhelná, právní nástupce společnosti Lom Jiří, a dodavatelská
organizace Slezská důlní díla Ostrava. HGN byl u toho.
Vedení firmy a odboráři Sokolovské uhelné
(SU, a.s.) převzali 21. května Zlatého Permona
za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce za rok 2018. Soška Zlatého
Permona již podruhé putovala do Lomu Jiří.
Ocenění za bezpečnou práci předávali předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka a předseda Odborového svazu PHGN Jan
Sábel. Ocenění z jejich rukou převzal hlavní
inženýr těžebního úseku lomu Jiří Zdeněk Dražný. Slavnostnímu aktu v Golf clubu Sokolov byli
přítomni nejvyšší představitelé firmy, předseda
dozorčí rady SU, a.s. Sokolov František Štěpá-

nek, člen představenstva SU, a.s. pověřený pro
Těžební úsek Zdeněk Kupr a další pracovníci.
Za odbory se slavnostního aktu zúčastnili první
místopředseda OS PHGN Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka, svazový inspektor bezpečnosti práce OS PHGN Petr Švehla. HGN byl
slavnostnímu předávání přítomen a hovořil
s jednotlivými účastníky.
„Sedmnáct let trvání potvrdilo úspěšnost a
mimořádný motivační význam soutěže, která si
za dobu svého trvání vydobyla uznání a respekt. Aby byla úroveň této zajímavé a obecně

prospěšné soutěže zachována, rozhodli se její
zřizovatelé v roce 2018 změnou statutu reagovat na snižování podílu hlubinného dobývání a
nárůstu podílu ostatních činností podrobených
dozoru státní báňské správy a umožnit tak
soutěžit co nejširšímu spektru účastníků. Nadále už to nebude podle typu činnosti, nýbrž
počtu zaměstnanců,“ uvedl ředitel kanceláře
úřadu ČBÚ Ladislav Svoboda, který při slavnostním předávání ceny oznámil, že cenu Zlatý
Permon za dosažené výsledky v oblasti BOZP a
bezpečnosti práce v roce 2018 v kategorii III.
subjekt nad 500 zaměstnanců získala organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce společnosti, Lom Jiří.
Udělení ceny je potvrzením vysokých standardů v provozech Sokolovské uhelné. Firma získala prestižní ocenění již popáté, z toho Lom
Jiří podruhé v konkurenci všech těžebních firem v České republice. „Ze zaslaných přihlášek
je zřejmé, že o Zlatého Permona je mezi firmami velký zájem a během let si toto ocenění zís-

Pohled na účastníky slavnostního předávání ceny za bezpečnost práce. Cenu Zlatého Permona drží společně zleva předseda dozorčí rady SU, a.s.
Sokolov František Štěpánek a předseda ČBÚ Martin Štemberka. Dále zleva člen představenstva SUAS Zdeněk Kupr, hlavní inženýr těžebního úseku lomu Jiří Zdeněk Dražný, František Štěpánek, Martin Štemberka, předseda OS PHGN Jan Sábel a předseda SOO SU Jan Smolka.

Úvodní slovo při předávání Zlatých Permonů měli Martin Štemberka a Jan Sábel.
kalo značnou prestiž. Dnes už však nestačí, aby
firma neměla žádné závažné pracovní úrazy. O
vítězi rozhoduje i to, jak se společnost chová ke
svému okolí, jak je společensky odpovědná,“
uvedl při slavnostním aktu předávání Martin
Štemberka, předseda ČBÚ.

Zlatý Permon pro odbory

vynakládá velkou pozornost a prostředky na
bezpečnost práce a na zlepšování pracovního
prostředí. Firmě jde o to, aby se zaměstnanci
vraceli z pracovišť k rodinám živí a zdraví. Že se
jí to daří, svědčí skutečnost, že firma přebírá
Zlatého Permona již popáté. „Je to velký
úspěch všech výrobních a provozních vedoucích působících na tomto poli,“ uvedl František
Štěpánek.
Hlavní inženýr těžebního úseku Lomu Jiří
Zdeněk Dražný převzal do trvalého držení
z rukou Jana Sábela malou bronzovou sošku
Zlatého Permona, kterou věnuje odborový svaz.
Záměrem je, aby i odborové organizace vítězných firem byly oceněny. „Odborový svaz PHGN
se rozhodl hradit náklady za nákup sošek. Doposud si je výherci museli kupovat. Navíc odborový svaz každoročně oceňuje odborové inspektory bezpečnosti práce z vítězných firem.
Letos se předání cen uskuteční na podzim
v hotelu Harmony v Luhačovicích,“ uvedl Jan
Sábel.

Předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel
připomněl, že hornické odbory jsou jedním
z garantů této soutěže. Ocenil její přínos pro
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích.
„Pro náš odborový svaz jsou životy a zdraví
zaměstnanců naprostou prioritou. To není fráze, což potvrzuje každodenní činnost našich
svazových a závodních inspektorů přímo na
pracovištích. Velice si jejich práce vážíme a
také ji podporujeme. Bez jejich dobrovolné
práce by úrazové statistiky měly daleko horší
bilanci. S putovní cenou Zlatý Permon se předává i její menší zlatá kopie, která zůstává Sokolovské uhelné trvale jako svědectví úspěchu
všech, kdo se na jejím získání podíleli. Oceňuje- Zlatý Permon je v pravých rukou
me také dlouhodobou spolupráci s vedením
Českého báňského úřadu,“ řekl Jan Sábel.
Po slavnostním aktu položil HGN předsedovi
Předseda dozorčí rady SU, a.s. František Ště- ČBÚ Martinovi Štemberkovi několik otázek.
pánek uvedl, že si firma váží tohoto úspěchu a Letos jste poprvé hodnotili a předávali putovní

sošku Zlatého Permona pode nových pravidel.
Jak se osvědčily?
Sedmnáct uplynulých ročníků potvrdilo úspěšnost a mimořádný motivační význam soutěže,
která si za dobu svého trvání vydobyla uznání.
Aby byla úroveň soutěže zachována, rozhodli se
její zřizovatelé v roce 2018 změnou jejího statutu reagovat na snižování podílu hlubinného
dobývání a nárůstu podílu ostatních činností
podrobených dozoru státní báňské správy.
Cílem je, aby v jednotlivých kategoriích zůstala
dostatečná konkurence a aby hnědouhelné a
černouhelné doly, což jsou personálně nejvíc
obsazená pracoviště, mohly spolu soutěžit a
aby bylo o co usilovat. Pro samotnou úroveň
soutěže je to výhodnější, protože je tam větší
konkurence.
Sokolovká uhelná získala to ocenění opakovaně. Jaký je váš názor na tuto firmu?
Sokolovská uhelná si dlouhodobě udržuje vysoký standard v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Svědčí o tom nejen každoroční
dosahované výsledky, ale i skutečnost, že od
samého počátku soutěže se těžební společnost
každoročně dostává do užšího výběru a za tu
dobu se jí podařilo již popáté vyhrát tuto soutěž
a z toho podruhé cenu přebíral Lom Jiří. Jsem
přesvědčen, že Zlatý Permon je ve správných
rukou. V kategorii firem majících pět set a více
zaměstnanců musí vedení firmy vynakládat
daleko větší prostředky a úsilí, aby si udržela
vysoký standard bezpečnosti práce. Je to hodně o sofistikovaném systému BOZP, musí se
tomu každodenně věnovat velké množství pracovníků a Sokolovská uhelné dokazuje, že
v této oblasti jde tím správným směrem.

Bez odborových inspektorů by
výsledky byly horší
HGN oslovil rovněž Petra Švehlu, svazového
inspektora bezpečnosti práce OS PHGN.
Sokolovská uhelná získává již popáté Zlatého
Permona. Jak se tomto úspěchu podílejí hornické odbory?
Jsem hrdý na to, že mohu již řadu let působit ve
firmě a konkrétně i v oblasti BOZP. Mám k tomu osobní vztah, protože jsem se zde vyučil,
strávil jsem tu kus pracovního života, znám
zdejší lidi a jejich úsilí chodit do práce, vydělat
peníze a chovat se na pracovišti bezpečně
k sobě i ke kolegům. A odbory k tomuto úsilí
přispívají významným způsobem. Mají ve firmě
silné postavení, vedení firmy i technickohospodářští pracovníci nás respektují, a to i v oblasti
BOZP. Konkrétně v oceněném Lomu Jiří působí

Vítězná organizace Lom Jiří
v roce 2018:
 nezaznamenala jedinou mimořádnou
událost podléhající povinnosti orgánům
státní báňské správy
 vykázala úrazovou četnost pouhých
3,21 úrazu na 100 zaměstnanců
 vykázala úrazovou závažnost ve výši
97,3 dne pracovní neschopnosti za úraz
 je kladně hodnocena báňskou správou
i Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Zdeněk Dražný přebírá z rukou předsedy ČBÚ Martina Štemberky hlavní cenu v bezpečnosti
práce za rok 2018. Radost je pochopitelně veliká.
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devítičlenná komise bezpečnosti práce, která
kromě kontrol na pracovištích zasedá jednou
měsíčně a projednává stav bezpečnosti práce
a náměty a připomínky zaměstnanců. Dobře
zde funguje předseda komise BOZP při závodním výboru Těžba Zdeněk Kacálek a předseda
závodního výboru Těžba Josef Zelenka, který je
i členem rady SOO Sokolovské uhelné. S komisí
aktivně spolupracuje vedoucí technik BOZP
Sokolovské uhelné, a.s. Jan Hrebinec. Komise
řeší otázky pracovního prostředí i sociálního
zázemí zaměstnanců. Mohu potvrdit, že bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří
v této firmě mezi priority. Odbory se na tom
podílejí nejenom v rámci pravidelných prověrek
bezpečnosti práce. Naše připomínky a náměty
projednáváme s vedením společnosti, které je
nakloněno tyto záležitosti rozumně řešit.
K bezpečnosti práce se vyjádřil také člen
představenstva SU, a.s. pověřený pro těžební
úsek Zdeněk Kupr: „Jde o spravedlivé ocenění
práce výrobních vedoucích, provozních šéfů i
odborářů, kteří se starají o BOZP. Rizik na pracovištích je hodně. Hrozí pády a různá zranění,
bojujete s přírodou a klimatickými podmínkami,
lidé obsluhují velkostroje. Vážíme si pomoci
odborových organizací a jejich inspektorů při
prevenci BOZP. Spolupráce s nimi je na velmi
dobré úrovni. Jednoduše řečeno, vždy se domluvíme na řešení konkrétních problémů.“

Jan Sábel předává „odborářského“ Zlatého Permona, který zůstává v trvalém držení vítěze

SDD oceněna poprvé
Putovní sošku Zlatého Permona, za dosažené
výsledky v oblasti BOZP a bezpečnosti práce za
loňský rok v kategori II. (subjekt o počtu 51 až
500 zaměstnanců) získala poprvé dodavatelská organizace Slezská důlní díla Ostrava.
V prostorách bývalého dolu Ján Mária proběhlo
v pátek 17. května slavnostní předání ceny za
dosažené výsledky v oblasti bezpečnosti práce.
Zlatého Permona převzal za dodavatelskou
společnost SDD předseda představenstva Ivan
Doubrava. Cenu předával ředitel Sekce báňské
správy Pavel Dvořák a předseda Odborového
svazu PHGN Jan Sábel. Slavnostnímu vyhlášení
byli přítomni také předseda SHO OKD Rostislav
Palička, výrobní ředitel Ján Březina, vedoucí
OBHP Lubor Dvořák, vedoucí jednotlivých výrobních středisek, inspektor bezpečnosti práce
a předseda odborové organizace Václav Sacha.
„Za odborovou organizaci mohu konstatovat,
že přijímáme toto ocenění s veškerou pokorou
jako výsledek poctivé práce celého kolektivu
zaměstnanců SDD. Vyhledávání a vyhodnocení
rizik při práci, včetně přijetí opatření jsou společně s důslednou kategorizaci prací základním
stavebním prvkem BOZP. Jedná se o systémovou práci, ke které je nutné se neustále vracet.
Proto nebyla v loňském roce evidována v SDD
žádná mimořádná událost podléhající ohlašovací povinnosti,“ uvedl. Václav Sacha.

Poprvé Zlatého Permona získala dodavatelské firma SDD Ostrava. Předseda odborové organizace a inspektor bezpečnosti práce Václav Sacha s předsedou představenstva Ivanem Doubravou

Text a foto: Petr Kolev

Velký a malý Zlatý Permon s protokoly

Odborářská radost. Zleva předseda OS PHGN Jan Sábel, Václav Sacha a místopředseda
OS PHGN a předseda SHO OKD Rostislav Palička.
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REVIZNÍ KOMISE. Na snímku jsou zachyceni členové revizní komise při kontrolní činnosti na pražském pracovišti Odborového svazu PHGN. Jak HGN
řekla její předsedkyně Dita Hricová, komise se schází třikrát do roka na dvoudenním zasedání. Její členové kontrolují doklady, které jsou momentálně zaúčtované, čerpání rozpočtu svazu, návrh rozpočtu, a připravují veškeré zápisy, podklady a doporučení hlavně pro radu, sněm a vedení odborového svazu. Komise se v plném počtu zúčastňuje i výjezdních zasedání rady svazu v regionech. Na dubnové jednání rady a sněmu OS PHGN
v Luhačovicích revizní komise zkontrolovala čerpání rozpočtu za rok 2018 a schválení návrhu rozpočtu na letošní rok v konečné verzi. Doposud členové komise neobjevili při kontrolách žádné velké přestupky, případné drobnosti se řeší hned na místě za aktivní účasti pracovníků pražského pracoviště svazu.
Foto: Petr Kolev

Otevření jezera Most se posouvá o rok
Nejen mostecká veřejnost si bude muset na otevření jezera Most ještě rok Rozhodně nechceme občany o tento zážitek
počkat. Termín se posouvá na červen 2020 z důvodu nedokončených staveb- ochudit, a proto se vedení města společně se
zástupci státního podniku Palivový kombinát
ních prací v okolí jezera.
Území bývalé hnědouhelné šachty se složitým podložím komplikuje veškerou stavební
činnost v oblasti jezera. Otevření pro veřejnost
je proto nutné posunout až na příští léto. Jako
částečnou kompenzaci připravuje město Most

společně s Palivovým kombinátem Ústí již zanedlouho den otevřených dveří.
„Chápeme, že jezero Most je nyní nejvýznamnější rozvojovou lokalitou města a veřejnost
očekávala jeho otevření již v letošním roce.

Ústí rozhodlo připravit pro veřejnost na letošní
léto velký den otevřených dveří na jezeře Most,
na kterém by prezentovalo veškeré realizované
i do budoucna připravované záměry v této oblasti,“ uvedl Jan Paparega, primátor města
Most.

Vzniknou nové pláže i plovoucí
zázemí

Jezero Most

Foto: archiv
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Rozsáhlé investice v okolí jezera se týkají
především vybudování potřebné základní infrastruktury, například obslužných komunikací,
chodníků, parkovišť či přívodů elektřiny, vody,
kanalizace, které jsou nezbytné pro rozvoj a
budoucí využití této lokality.
Vybudovány zde budou také nové pláže a
instalována plovoucí mola pro pohodlný vstup
do vody, dále plovoucí zázemí pro kotvení plavidel jak pro veřejnost, tak pro městskou policii a
vodní záchrannou službu.
Stavbařům ale komplikují práci složité geologické a hydrogeologické podmínky podloží bývalého hnědouhelného lomu, a je tedy nutné
provádět stabilizaci podkladních vrstev. Od
června 2017 se v lokalitě jezera Most realizují
stavby financované z programu na zahlazování
vlivu důlních činností v Ústeckém a Karlovarském kraji a celková investice se blíží částce
600 milionů korun.
Z velkých projektů stojí za zmínku před nedávnem dokončená obnova silnice III/2565
Most – Mariánské Radčice, která tvoří zhruba
osm kilometrů dlouhou páteřní komunikaci
kolem jezera. K užívání by měla být předána po
kolaudaci v letošním roce.

(Zdroj: Důlní noviny)
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