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1. Náplň exkurze 

Exkurze do hlubinného dolu ČSM byla rozdělena do dvou základních celků – exkurze na 

povrchová pracoviště (úpravna uhlí a těžní věže) a fárání do hlubinných pracovišť.  

Povinnou součástí exkurze byla bezpečnostní školení ohledně pohybu osob v hlubinném dole 

a ovládání samozáchranného přístroje v případě vzniku nebezpečných situací. 

Na povrchových pracovištích byla shlédnuta úpravna uhlí, železniční vlečka, barická komora 

a těžní věž. 

V rámci exkurze do hlubinného dolu byla provedena prohlídka pásové a železniční dopravy, 

hlubinné zásobníky, dopravní systémy uhlí a dobývací komplexy v porubu. 

V rámci této exkurze byly podpořeny celkem 4 osoby a dále 1 pracovník organizačního týmu. 
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2. Vyhodnocení 

 

Odborné exkurze se zúčastnilo celkem 5 podpořených osob (4 podpoření studenti a 1 

poskytovatel služby), všichni z nich byli muži. 

2.1 Indikátory 

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 4 

07.41.01  - muži 4 

07.41.02  - ženy 0 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

1) Jméno:  Ing. Robert Brázda, Ph.D.  

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: robert.brazda@vsb.cz 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  

A. Prezenční listina účastníků 

B. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

