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OKD se aktivně zapojí do řešení
rozvoje pohornického Karvinska

Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD

KARVINÁ – Společnost OKD uspořádá

Letošní program chystá OKD
opět tak, aby se na akci bavily nejen
všechny věkové kategorie, ale i rodiny
s dětmi. Nadace OKD a její partnerské
neziskové organizace se představí se
svým tradičním Městečkem. V Parku
B. Němcové se objeví i náborový
stánek Nové šichty.

v sobotu 14. září v Karviné-Fryštátě
oslavu svátku havířů. Hornické slavnosti 2019 budou mít nejprve důstojný
oficiální začátek ve 12:30 s pietním
aktem u pomníku obětí této profese
Uctění
památky
obětíčást
na
Univerzitním
náměstí. Zábavná
ihornického
s hudebními vystoupeními
začne od 14
povolání,
hodin v Parku Boženy Němcové.

průvod městem,
bohoslužba
v kostele,
Program na OKD
scéně v Parku B. Němcové
ale i kulturní program
14:00
– 15:00
Markéta Konvičková
pro
širokou
veřejnost,
15:30pro
– 16:45
skupina Xindl X
zábava
děti,
17:10 – 18:00
skupina Ahard
představení
ﬁrmy
a partnerů,
takový byl
18:30 – 19:45
Petr Kolář
jejich
program
20:30
– 21:45
skupina Mandrage

KARVINÁ – Společnost OKD pořádala v sobotu 2. září v Karviné tradiční
oslavu profesního svátku – Hornické
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První pololetí v BOZP: Sfáral
i vyfáral stejný počet horníků!

Hornické
slavnosti OKD

Báňská správa poprvé v historii
prověřovala OKD jako jeden celek

Koncepce představená
a řízená krajem
a jeho investiční
a developerskou
společností počítá
s investicemi ze zdrojů
Evropské unie i České
republiky

KARVINÁ – Přeměnit oblast dotčenou
v posledních více než sto letech dobýváním uhlí na prosperující území
s pestrým a udržitelným životem. To
je cílem a posláním projektu „POHO
2030“ – tedy Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku
2030, kterou podepsali zástupci kraje i místní správy, institucí a firem
včetně OKD.
„Projekt povede Moravskoslezský
kraj a jeho společnost Moravskoslezské
investice a development. Za OKD ale
mohu zodpovědně prohlásit, že jsme
připraveni jej podporovat a na jeho realizaci se aktivně podílet. Konkrétně
se zapojíme předáním některých pozemků, majetku a v neposlední řadě
i svého know how. Tím se velmi významně zvýší přidaná hodnota POHO
2030,“ uvedl předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Michal
Heřman. První prezentace i podepsání se proto uskutečnily na pozemku
těžařů, ve strojovně Dolu Gabriela.

FOTO: Radek Lukša

Pietní akt i zábavný program

Michal Heřman při podepisování POHO 2030.

Centrum území
je u šikmého kostela

David Koller

Lokalita této šachty s památkově chráněnými těžními věžemi byla rovněž začleněna do přibližně 350 hektarového
území, s jehož proměnou koncepce počítá. Centrum situovali autoři POHO
2030 do blízkosti šikmého kostela sv.
Petra z Alkantary (zrenovovaného
i díky společnosti OKD) s přilehlou
vodní plochou a poklesovou kotlinou
ve tvaru srdce. Mezi pilotní projekty
takzvaných uzlových bodů zařadili oblast již rekultivovaného Karvinského
moře s návazností na Karvinou, are- Ewa Farna
ál bývalé šachty Žofie s návazností na Orlovou a oblast Kozice s návazností na obec Doubrava.
Pokračování na straně 2
Památkově chráněná šachta Gabriela.
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OKD se aktivně zapojí do řešení
rozvoje pohornického Karvinska

FOTO: Radek Lukša

Rubáňoví splnili režim bez limiťáků,
čelboví jich měli devět, ale s mankem

Dobré příklady z Belgie či
Německa
„Pokud by se v našem regionu podařilo
něco podobného jako v belgickém
Limburgu, bylo by to fantastické. I tam
se těžilo uhlí a po dvaceti letech velmi
vizionářského přístupu se region změnil
doslova k nepoznání. Dnes je to živé území
s turistickými cíli, rezidenčními oblastmi,
ale i HI-TECH firmami,“ poznamenal předseda představenstva a výkonný ředitel
OKD. Jako další příklad zmínil i německé
Severní Porýní-Vestfálsko s tamním „masterplanem“ na proměnu území dotčeného
hornickou a průmyslovou činností.
Jedním z pilotních projektů POHO
2030 by se mohla stát Energostezka
propojující Karvinou s Havířovem právě
v okolí potrubí, která do šachet OKD
přivádějí nezbytné energie a vodu.

V těchto lokalitách v okolí energovodů jsou cesty pravidelně udržované.
Autoři koncepce počítají využít trasu
i jako ukázku přechodu od černého uhlí
k obnovitelným zdrojům a ekologii (modernizace teplárny Veolia, výroba baterií
v průmyslové zóně František, golfový
areál Lipiny). Navrhli místa, kudy by
stezka vedla nad potrubím a poskytovala výhled do krajiny.
Ivo Vondrák, hejtman
Moravskoslezského kraje:
„Před patnácti lety by v Ostravě
nikdo nepomýšlel na to, že se
v Dolních Vítkovicích mohl konat
festival světové úrovně, jakým je
Colours of Ostrava. Byly tam podobně neutěšené prostory.“
Miroslav Chlubna, starosta Orlové:
„Je to velká výzva a možnost
dokázat, že tady nejsme ve ztraceném regionu. Jsme místem, kde se
podle mého žije dobře a díky rozvoje
pohornické krajiny se u nás může
v budoucnu žít ještě mnohem lépe“.

Ředitel provozu: Všichni dneska
kopeme za jedno OKD
Dokončení ze strany 1
Za co ze svého postu
ve společnosti nyní
zodpovídáte?
Prakticky za celý provoz společnosti
OKD, za všechny doly včetně úpraven,
patří pode mne všichni provozní ředitelé
a závodní z hlediska své hospodářské
funkce. Snažím se nyní hledat cestu, jak
rozhodování a meziútvarovou spolupráci
zlepšit, zjednodušit. Nedílnou součástí je zodpovědnost za bezpečnost.
Současně s tím na základě nových
skutečností reviduji ve spolupráci s odbornými útvary dlouhodobé plány těžby,
hledám argumenty pro a proti spojovacímu překopu Darkov – ČSM a také jsem
radikálně vstoupil do organizace práce
při stabilizaci Severské vtažné jámy.
Vznikly z toho komplikace pro zaměstnance ČSM-Sever, ale bylo to opravdu
nutné. Toto jsou základní okruhy, které
aktuálně řeším, a stále se seznamuji
s detaily jednotlivých povozů – přece
jenom jsem tady od roku 2014 nebyl.
S čím jste se tedy ujal funkce,
jaké máte plány, vize?
Jedním z hlavních cílů je přesvědčit
zaměstnance, že skončilo období, kdy byli
nejlepší Paskováci, Darkováci, Armáďáci
či Čéesemáci podle toho, kdo byl ředitelem, ale že všichni kopeme za jedno,
zmenšené OKD. Mým cílem je, aby toto
zaměstnanci pochopili a nebránili se
přesunům mezi doly, které už dnes jsou
nezbytností. Jednotlivé doly už nejsou
velikostně tak silné, aby každý závod
udržel všechny provozy, jak je známe.
Postupně bude docházet i ke spojování
provozů příprav s rubáním pokud se počet
pracovišť bude zmenšovat. Důležité
je vybrat z každého dolu ty nejlepší
specifika a ty pak aplikovat na vzájemnou
spolupráci ku prospěchu jednotného
OKD. Plánuji také po letním období
upravit ředitelskou strukturu; chci, aby
měl horník jednoho šéfa. Ne tak jak dnes,
aby v jedné oblasti razič na čelbě spadal
pod jednoho ředitele, chlap v rubání pod
dalšího ředitele, vrtač a záchranář pod

závodního. Je nás stále méně, a o to víc si
musíme jako provozy vzájemně pomáhat
a to je dnes s touto strukturou poněkud
komplikované. Takže chci posílit pozici závodních, protože oni když zodpovídají, tak
musí také řídit. A nikdo jiný než závodní
neví lépe, jaké má v podzemí problémy
a rizika. A tato rizika a zejména zápary
z hlediska provozu generují největší ztráty
a nečekané prostoje často ukončené
zavřením technologie ve stěně. Omezení
těchto fatálních rizik je bezpodmínečně
nutné. OKD už nemá 16 porubů, které by
dohnaly ztrátu jednoho. V současnosti
má OKD 8 porubů a zastavení kteréhokoliv udělá ztrátu, kterou už nikdo nedožene. A předpokládám, že všichni chceme
prémie. Vždy jsem svým podřízeným vštěpoval, že je třeba říkat si hořkou pravdu
než krásnou lež a toto očekávám od OKD.
Přestaňme navzájem mlžit při poruchách
a jiných problémech, ale řekněme si
tvrdou pravdu a řešme ji. Všechno jiné
nám jen bere čas a peníze. My v OKD už
neděláme pro soukromého vlastníka, ale
sami za sebe. A čím budeme úspěšnější,
tím déle bude naše firma fungovat.
Poznal jste polské hornictví, dá
se porovnat s českým?
Technologie, postupy, uhlí, metan, rizika
– to všechno je stejné před i za řekou
Olzou. Co se liší, jsou předpisy generující
způsob řízení dolu, záchranářství, povolování hornické činnosti a další. Něco,
co je nemyslitelné na české straně Olzy,
je jiné na polské straně a naopak. Když
jsem přišel do Polska, aplikoval jsem
tam některé dobré věci z Česka. A teď se
pochopitelně snažím udělat to naopak.
Poznal jsem například jiné způsoby vyztužování nebo kotvení, degazace a mnoho jiných. Hornictví v Polsku je stále
obrovské. Velký potenciál vidím v tom, že
jsme spolu s výkonným ředitelem poznali
mnoho firem tam působících a musíme
do OKD některé z nich přivést jako další
dodavatele. OKD je bude potřebovat stále více, zejména když někteří naši dnešní
dodavatelé sami bojují s nedostatkem
lidí a to má zásadní vliv na připravenost
zásob a samotnou těžbu.

Limitní výkony v červnu splnili jen čelboví.

Letní úkoly komplikovaly
opět problémy
s nedostatkem chlapů
na pracovištích, nejhůře
na tom byli dodavatelé
z WPBK-BIS a Alpexu

HORNÍ SUCHÁ – Paradoxní situace nastala v revíru OKD při zhodnocení červnové výroby. Zatímco rubáňoví nakopáním 230 000 tun uhlí
splnili technický režim, žádný kolektiv z tohoto provozu nedosáhl na parametry limitního výkonu. Těch naopak na čelbách zaznamenali devět, nicméně celkových

1730 vyražených metrů na technický režim přípravářů nestačilo.
Těžbu v šestém měsíci poznamenaly, jak řekl provozní ředitel Vladislav Szmek, výpadky v již
provozovaných porubech i problémy s povolováním hornické činnosti v plánovaných blocích – například
v 11. kře na šachtě ČSA. Po prvním

Červnové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 10 2407A vyrazil 112
metrů při průměrném postupu 5,60
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 29,47 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 22 4006 vyrazil 132
metrů při průměrném postupu 6,60
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 34,74 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3404 vyrazil 107
metrů při průměrném postupu 4,28
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 23,78 centimetru na raziče
a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbách 236 522.2,
236 522.3 a 236 521.51 vyrazil 61
metrů a postavil respovou odbočku
při průměrném postupu 4,07 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
22,59 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 240 441 vyrazil 89
metrů při průměrném postupu 4,94
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 27,47 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 240 532 vyrazil 94 metrů při průměrném postupu 4,70 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
26,11 centimetru na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Mirosława
Suwaje z úseku WPBK-BIS vedoucího
Macieje Ludwickiego na čelbě 340 922
vyrazil 39 metrů při průměrném postupu 2,17 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 12,04 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol
vedoucího Vladimíra Durkota na čelbě
546 21 vyrazil 59 metrů při průměrném postupu 2,27 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 11,43
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońie z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbě 400 022 vyrazil
111 metrů při průměrném postupu
5,05 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 32,55 centimetru na raziče a směnu.

Obfarávku ukončili v termínu
DARKOV – Kompletní obfarávku nového bloku v 9.
kře 40. sloje na darkovské
šachtě zvládl čelbový kolektiv hlavního předáka
Krzysztofa Bierawskiho
z firmy Alpex. Raziči s vedoucím úseku Andrzejem
Baraniakem a vedoucím provozu Zenonem
Maćkowiakem se v této oblasti pohybovali od loňského září.
S kombajnem AM 50
se dali nejprve do přípravy výdušné třídy 40 946,
na které do konce letošního ledna vyrazili 362 metrů. „Od února do března pokračovali v prorážce 40 946.2, kde se potýkali se zvýšenými úklony
a nakonec nafárali ve staničení 84 metrů výraznou
tektoniku a práce na prorážce byli nuceni předčasně ukončit. Z důvodu
této tektoniky se musela razit i nová těžní třída
40 926. Po získání průchodního větrního proudu Bierawskiho kolektiv
pak nakonec rozšířil původní prorážku ze základního šestimetrového profilu na celkovou šířku de-
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Dokončení ze strany 1
V konceptu se objevily třeba i návrhy
na využití Dolu ČSA po útlumu jako
multifunkčního areálu s ubytovacími
kapacitami a kongresovým centrem
nebo hal na Dole Barbora k pořádání
festivalů, výstav a sympozií.
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Signatáři prokjektu POHO 2030.

Kombajn AM 50 v prorážce.
víti a půl metru pro technologii vysokého POPu
2010,“ oznámil technolog
darkovského provozu příprav Robin Przeczek.

Ve druhé dekádě července, jak doplnil, provoz příprav hlásil dokončení stavební připravenosti a předal obfáranou

oblast budoucího porubu 40 906 strojnímu úseku, který začal do prorážky instalovat dobývací komplex.
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nastoupil do ohradníku, kde ho čeká
ražba výduchu dalšího nového bloku,“
řekl Wdówka.
Kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka dosáhl červnové nejvyšší
metráže v OKD právě v ohradníku
na ČSA, kde razil v profilu SPN 16
dílo 22 4006, úvodní třídu budoucího porubu. „Zavrtával při tom sice
roxory, aby se nedělaly výlomy, ale
jinak na tomto pracovišti potíže nebyly.
Osádky měly odtěžení jen pro sebe,
nebyly na nikom závislé, panovalo tam
příznivé mikroklima a pracovaly v silném
složení s dostatkem lidí,“ popsal
vedoucí úseku. Rojíček měl v polovině
července před sebou ještě okolo 400
metrů postupu a začínal čerpat vodu ze
stařin zatopených chodeb v oblasti, aby
mohl dále razit.
„Nad stometrové postupy jsme se
dostávali i díky úsekovým mechanikům
Petru Šteinigerovi a Romanu Bulavovi,
kteří se starali o stroje. Poděkovat
je třeba i přímo zámečníkům: Luboši
Hubáčkovi a Jiřímu Dvorožňákovi udržujícím kombajn MR 340 a Pavlu Přibylovi,
Františku Smutkovi a Stanislavu
Kunčákovi věnujícím se AM 50,“ poznamenal Wdówka.
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KARVINÁ – 107 metrů u René Poláka, 112
metrů u Ondřeje Špičky a 132 metrů
u Petra Rojíčka. Tak si vedly přípravářské kolektivy z úseku vedoucího Marka
Wdówky na šachtě ČSA v šestém měsíci
letošního roku.
„Nepamatuji si, kdy všechny party
z úseku vyrazily za měsíc přes stovku. Každopádně při svých letošních
červnových výkonech dokázaly udržet
i naprosto čisté konto, co se týče úrazů,
“ zdůrazňoval vedoucí úseku s tím, že
razičské osádky působily každá v jiné
oblasti.
Kolektiv hlavního předáka Poláka
s kombajnem MR 340 postupoval
v 11. kře 34. sloje na čelbě 11 3404 se
svorníkováním chodby. „Jel v mocnosti
okolo 2,3 metru, zbytek měl tvrdý pískovec, což bylo náročné na řezné orgány
kombajnu,“ upřesnil Wdówka. Polákovu
partu čeká na tomto pracovišti ještě
necelého půl kilometru ražby.
Kolektiv hlavního předáka Špičky
rozfarával s kombajnem AM 50 štreku
10 2407A, základnu budoucího rubání
v 10. kře. Podmínky mu přály, postupoval v plném profilu uhlí, jen v závěru
dokončil posledních dvacet metrů
překopní ražby v kameni. „Od července

Janusz Siwek přešel s kolektivem poprvé
na ČSM.
STONAVA – Letošní v tunách zatím nejú-

spěšnější rubáňový kolektiv v OKD se
premiérově uvedl na stonavské šachtě.
Horníci hlavního předáka Janusze
Siwka z provozu firmy Alpex s vedoucím
provozu Dariuszem Hetmanem sice
ještě nic nenakopali, ovšem při vybavování nové stěny 402 303 prokázali
své kvality.

„Co se strojařiny týče, jsou ti chlapi
na nadstandardní úrovni. Takové jsem
u dodavatelů asi ještě nepotkal,“
prohlásil Marek Sikora, směnový
technik vedoucího provozu vybavování
a likvidace. Právě pod ten Siwkův
kolektiv po květnovém přechodu z ČSA
na ČSM zařadili a poslali ho na jižní
lokalitu do oblasti 3. kry 40. sloje její
spodní lávky.
S kmenovými vybavovači s vedoucím úseku Jánem Mračnou a hlavním
předákem Petrem Dančíkem si polští
dodavatelé instalují do stěny 402 303
sekce Fazos 17/37 MD1 v počtu 133
kusů, dobývací kombajn SL 300, stěnový dopravník Rybnik 850 a sběrný
dopravník R 850 Grot a čtyři úsekové
pásové dopravníky Belt 1200.
„Zámečníci kolektivu se věnují
i hydraulice, nemají problémy s montáží sekcí nebo stavbou stěnového
dopravníku. Podle vedoucího provozu
jsou totiž zvyklí, že si sami poruby
vybaví, vykopou i vyplení. Jsou
u všech úkonů a to je jejich výhodou,“
konstatoval Sikora s tím, že nájezd
nové kapacity je naplánován na příští
měsíc.
Siwkův kolektiv se stal s 313 244
tunami nakopanými od ledna do dubna
v bloku 22 4052 na ČSA nejlepším
v OKD. V prvním kvartále vydobyl
268 539 tun, to byla prakticky třetina
celé revírní těžby za uvedené období.
Fedrunkem v podobě 129 838 tun uhlí
zaznamenal v březnu kromě toho také
nejvyšší těžbu v OKD od června 2015.

FOTO: Radek Lukša

Náročné mikroklimatické podmínky
a daleko od jámy – premiéra Dąbka na ČSA

Vedoucí úseku Marek Wdówka (vpravo) s hlavním předákem Petrem Rojíčkem.

Na desátém patře jámy Mír IV
poprvé vyměnili nosníky a příčky

KARVINÁ – Horníci hlavního předáka
Grzegorze Dąbka z úseku Polcarbo
vedoucího Krzysztofa Sędkowskiego
poprvé přišli do jiných podmínek, než
jaké znali ze stonavské šachty. Jejich
novým pracovištěm se stala 34. sloj
v karvinském dobývacím prostoru ČSA.
V polovině července měli ve stěně
11 3431 odjeto více než jedenáct
metrů. „Zatím dosáhli průměrného postupu jeden metr sedmdesát denně.
Výjezd z prorážky se jim povedl celkem
bez problémů a postupně vychytávali
mouchy vyskytující se při nájezdu každého porubu po instalaci – regulovali
odtěžení, čistili vodní filtry, zaměřili
se na elektro stránku pracoviště,“
informoval vedoucí provozu rubání Ota
Sabela.
Dodavatelům se, jak poznamenal,
na ČSA zalíbilo. „I když vzdálenost
od jámy je značná a hlavně převýšení

náročné. Bez strojní dopravy by byla
cesta na pracoviště nemyslitelná.
Zajímavostí je, že úvodní chodba bude
za porubem držena pro vedlejší blok.
S tím bude spojeno náročnější zajišťování a budování spodní úvratě a celé
třídy za porubem,“ líčil Sabela s tím, že
složité jsou v oblasti porubu 11 3421
rovněž mikroklimatické podmínky.
Do provozu tam uvedli celkem osm
jednotek centrální klimatizace.
Dąbkův kolektiv dostal do stěny
114 sekcí DBT 13/31, kombajn SL
300, stěnový dopravník PF 6/1042
a sběrný dopravník PZF 11/HDF 800.
S touto technologií začal dobývat porub
s mocností 2,7 metru a směrnou délkou
815 metrů. Působit by v něm měl až
do května příštího roku. „Kolektiv má
šest úsekových pásů TP 1200 a osm
dalších stejného typu je na centrálním
odtěžení,“ doplnil Sabela.

Důlní doprava z ČSM udělala
o výluce nejvíce prací na skipu
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DARKOV – Poprvé v historii darkovské
šachty měnili na desátém patře severního oddělení ve výdušné skipové jámě
Mír IV jámovou výstroj a rohové vedení
skipové nádoby. Veškeré práce zahájili
o výluce, ale vzhledem k jejich náročnosti i objemu s nimi pokračovali podle
plánu do druhé červencové dekády.
„Prováděli to v nepřetržitém provozu
dodavatelé z české společnosti SDD
a polské PBSZ v období výluky. Poláci mají
totiž z tamních šachet s těmito operacemi
velké zkušenosti,“ informoval vedoucí provozu darkovské dopravy Petr Šotkovský.
Kmenoví dopraváři podle něj vypomáhali
– nejprve museli zcela vyprázdnit skipové
zásobníky, pak zajišťovali sjízdnost jámy
pro transport potřebného materiálu a prováděli mimo jiné i dozory při svařování.
„Demontáž součástí původní výstroje
jámy – nosníků, příček, rohového vedení
– byla prováděna pomocí řezání kyslíkem
a vysbíjení z jámového zdiva. Nové
prvky výstroje musely být znovu zazděny
na původní místa. Práce probíhaly
po jednotlivých úrovních při zachování
stálé sjízdnosti jámy,“ popsal Šotkovský.
Proti stejní výměně na devátém patře
uskutečňované vloni byly práce poněkud
složitější. Na desáté patro severního
oddělení jámy Mír IV totiž jezdila jen jedna
klec, proto si tam dodavatelští pracovníci
museli stavět i speciální povaly, na nichž
se během výměny pohybovali.

Siwek přešel poprvé na ČSM,
sice nekope, ale už si ho chválí

Wdówkův přípravářský úsek:
V červnu třikrát přes stovku!

pololetí však byl každopádně provoz
rubání v plusu na business plán jednadvacet tisíc tun.
„V červnu jsme provozovali šest
porubů a z nich jeden se baldachoval. Nově se vybavovaly další čtyři,“ vysvětlil vedoucí výroby rubání
Petr Škorpík. ČSA, Darkov a Lazy
byly jako společná šachta bez limiťáků poprvé od prosince 2014, ČSM
od září 2017.
Na červenec byl stanoven úkol
vytěžit 247 tisíc tun, k jeho splnění by měly pomoci také tři nové poruby rozjížděné po letní výluce. A to
240 512j na Darkově s kolektivem
hlavního Ladislava Valíčka, 11 3431
na ČSA s kolektivem hlavního předáka Gregorze Dąbka a 463 302
s kolektivem hlavního předáka
Bogdana Kanii na ČSM.
Přípraváři v OKD vyrazili od ledna do června dohromady 9905 metrů provozní metráže, což znamenalo manko na business plán ve výši
337 metrů. „Výpadek na technický
režim v šestém měsíci činil nakonec
šedesát metrů,“ podotkl provozní
ředitel. Nejvíce to postihlo kolektiv
Mateusze Wróbela z firmy WPBKBIS na ražbě výdušné třídy budoucího porubu 340 901, kde došlo ve velmi složitých geologických podmínkách dvakrát k zavalení čelby. Kvůli
následným asanačním pracím mu
scházelo čtyřiasedmdesát metrů
na technický režim.
Kolektiv
Dariusze
Marcola
z Alpexu neočekávaně nafáral čtyřmetrový seskok při ražbě těžní třídy
budoucího porubu 463 304 a překonávání této tektoniky mělo za následek výpadek dalších pětadvacet metrů na technický režim. Rovněž zvýšená absence v kolektivu Zdislawa
Drzenieka ze stejné dodavatelské
firmy se podepsala na nenaplnění
režimu o čtyřiadvacet metrů.
„Červencový režim 1450 metrů už
máme nastaven pod business plán.
Hlavním důvodem jsou vícepráce
pro přípravu porubu 340 812j, kdy
kolektiv Krzysztofa Bierawskégo
z Alpexu musí celý měsíc provádět
přibírkové práce a instalovat odtěžení,“ upozornil Szmek. Také zvýšená absence v letním období u dodavatelských firem Alpex, Polcarbo
a WPBK-BIS vedla v tomto období k redukci šestidenních provozů
na pětidenní.

3

Schéma měněné jámové výstroje.

STONAVA – První červencový týden se
stejně jako každý rok nesl ve znamení
údržby a také oprav většího rozsahu
na těžních zařízeních. Provoz dopravy
k nim využil podle vedoucího Vladimíra
Poláška letní výluky v těžbě.
„Největší objem prací jsme prováděli na skipovém odtěžení severní
lokality. Ještě před dny soustředěného
volna jsme kvůli nim odstavili těžní
stroj č. 3 a v závěru června se dotěžovalo pouze jedním oddělením na TZ 4,“
oznámil.
Dodavatelé z firem Hansen a INCO
na TZ 3 vyměnili druhý těžní motor
(první instalovali nový před půlrokem).
„Tím jsme naplnili doporučení znalců
z poslední roční prohlídky a zároveň
zajistili větší spolehlivost těžního stroje.
Ihned po uvedení do provozu a vyzkoušení při plné těžbě jsme odstavili těžní
stroj č. 4, na kterém INCO uskutečnilo
plánovanou roční prohlídku. Tím pádem
jsme otestovali při plné zátěži těžní
stroj s generálkovaným motorem a je
třeba dodavatele za odvedenou práci

pochválit, protože na tomto těžním
stroji pak nebyl hlášen žádný prostoj,“
konstatoval Polášek.
V plnicí stanici skipu dodavatelé
z SDD nahradili přesyp z pásu č. 2
na pásy č. 3 a 4. Šlo o náročnou výměnu
většího rozsahu, která si vyžadovala
spoustu přípravných prací. Opět už
před zahájením vlastní výměny. „Naši
zámečníci vedení René Třaskalíkem
také nezaháleli a pod akumulačním
zásobníkem č. 2 vyměnili článkový
podavač. Je to sehraná parta, vedena
zkušený předákem, proto zvládli úkol
dříve a povedlo se jim nad plán vyměnit
i sedm profilů U 160 na pásové konstrukci,“ řekl vedoucí dopravy.
Další zkušená osádka s předákem
Milanem Klusem vyměnila při údržbě
výdušné jámy deset osmimetrových
průvodnic, čímž výrazně zapracovala
na překročení ročního plánu obnovy
jámové výstroje. Dělalo se i na vtažné
jámě, kde údržbáři vedeni Petrem
Švedou vyměnili jámový nosník
I 340mm a U 200.

4

Z OKD

číslo 8 | ročník 49

Báňská správa poprvé v historii
prověřovala OKD jako jeden celek

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

1

Krčmář (112832)

Kubanek

Důlní závod 1

53984

1928

568.4

44,292

2,97

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

2

Koval (364204)

Miarka

Důlní závod 1

53529

1912

500.9

34,714

2,54

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

3

ALPEX Kurek (400000)

Pielka

Důlní závod 1

31354

1130

219.5

27,512

1,12

SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

4

Rzidký (402202)

Sztula

Důlní závod 1

25323

1055

162.4

19,467

0,90

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-522

5

Kania (300201/1)

Pochopeň

Důlní závod 1

3957

198

58.8

3,644

0,37

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

kombajn, výztuž

FOTO: OKD

Rubání – pluhy

OKD prošla prověrkou ČBÚ.

dodavatelů i veškerých provozů,“
upřesnil Bohuslav Machek, mluvčí ČBÚ
v Praze. V průběhu kontrol podle něj
byly zjištěny drobné provozní závady
a nedostatky. „K jejich odstranění
Řešila se jaderná
jsme vydali čtyři závazné příkazy
bezpečnost
a odpovědným osobám uložili pokuty
„Státní úřad pro jadernou bezpečv celkové výši osmi tisíc korun,“ uvedl
nost se prověrky v OKD účastnil také,
Machek.
soustředil se mimo jiné na dodržování
Celá prověrka byla zakončena
atomového zákona v souvislosti s moprojednáním opatření k zajištění
nitoringem přírodbezpečnosti
ních radionuklidů
Žádná závada
a ochrany zdraví
za jednotlivými doly
při práci a bezvedoucí
k
zastavení
pečnosti provozu.
a provozy úpraven,“
Konkrétně šlo
podotkl Zajíček s tím, či omezení provozu,
třeba o aktuaže bylo nutné zavést
anebo dokonce
lizaci projektu
systém měření přírodních radionuklidů, vrhající špatné světlo
jednoho z porubů
který byl předmětným na těžební společnost, na lokalitě ČSA
úřadem schválen
nebo povinnost
nebyla zjištěna
a zkontrolován.
zahájit již ve fázi
„Rozsahem
těžby stavbu
to byla skutečně výjimečná akce.
přípravných hrází či záseků na přístupových chodbách k porubům s vysokým
Chtěli jsme si vytvořit komplexní
rizikem záparu.
obraz o těžební společnosti včetně
Dokončení ze strany 1
Určitá opatření se uskutečnila také
v úpravě kvality vody ve sprchovištích
mužstva.

července nabude právní moci povolení Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého v Ostravě k demolici
úpravny na paskovské šachtě. Zároveň
by měla toto pracoviště převzít společnost AWT Rekultivace a začít s bouráním. Informoval o tom vedoucí odboru
restrukturalizace OKD Zdeněk Hrůzek.
Paskovskou úpravnu zastavili
s poslední tunou nakopanou na Staříči
a Chlebovicích na jaře předloňského
roku. „Po ukončení provozu byla zařízení využitelná v karvinské části revíru

vedoucí úseku

1.

Pokorný (161908)

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

15 385

578

284.6

16,931

1,44

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)

důl

typ zařízení

1.

Rojíček (224006)

Wdowka

Důlní závod 1

132,00

6,60

161,04

34,74

AM-50/132 K01

2.

Špička (102407A)

Wdovka

Důlní závod 1

112,00

5,60

123,76

29,47

AM-50/132 K03

3.

ALPEX Michoń (400022)

Palej

Důlní závod 1

111,00

4,44

109,67

32,60

MR 340X-Ex SANDVIK C05

4.

Polák (113404)

Wdówka

Důlní závod 1

107,00

4,28

104,43

23,78

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

Duda (463220)

Poloček

Důlní závod 1

107,00

5,10

125,85

25,66

AM-50 C01

6.

ALPEX Marcol (463324)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

107,00

3,69

93,72

24,30

MR 340X-Ex SANDVIK K02
AM-50/132 K05

7.

ALPEX Jasiński (401224/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

106,00

3,79

93,89

26,83

8.

Pavlík (240532)

Čáp

Důlní závod 1

94,00

4,70

106,69

28,23

AM-50 D01

9.

Valenčík (240441)

Ing. Kalafut

Důlní závod 1

89,00

4,68

106,33

26,65

AM-50 D06

10.

Vereš (401264)

Pastucha

Důlní závod 1

88,00

4,40

63,80

22,96

AM-50 K10

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

THK-ČECHPOL Ilavský (54621)

Durkot

Důlní závod 1

59,00

2,27

56,05

11,44

VVH-1U C02, NSU-1E C02

2.

Klásek (54027/P)

Gajdzica

Důlní závod 1

43,00

2,15

59,34

10,94

VVH-1RA P02, NSU-1E C01

3.

WPBK-BIS Suwaj (340922)

Ludwicki

Důlní závod 1

39,00

2,17

54,38

11,40

VVH-1B D05, PSU 9000 K04

4.

Jakubišin (240421)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

36,00

2,00

45,40

10,75

VVH-1B D02, PSU 9000 D08

5.

WPBK-BIS Kozlowicz (224005)

Ciekot

Důlní závod 1

29,00

2,07

50,54

11,47

VVH-1U K02, D 1131
HAUSHERR,NOELL K03

LEDEN – ČERVEN 2019

Rubání – kombajny

špatné světlo na OKD v souvislosti
s mimořádnou událostí z prosince
2018. Naopak, potvrdily se standardy, které zajišťují vysokou míru
bezpečnosti zaměstnanců i provozu,“ řekl ředitel pro strategii Pavel
Hadrava.

Paskovské prádlo by mělo
do roka zmizet z povrchu
PASKOV – V předposledním týdnu

kolektiv

Přípravy – klasické technologie

Hodnocení ředitele pro strategii
„Je samozřejmé, že při tak širokém
záběru prověrky se vždy něco zjistí.
Zásadní je pro nás na celkovém
hodnocení ovšem fakt, že nebyla
zjištěna taková závada, která by nás
nutila zastavit nebo omezit provoz,
anebo která by dokonce vrhala

Pořadí

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

1.

ALPEX Siwek

Ulman

Důlní závod 1

313244

2672

470.2

47,091

3,38

2.

ALPEX Kurek

Pielka

Důlní závod 1

231732

1377

237.6

33,960

1,20

3.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

198263

1485

466.6

28,749

2,88

4.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

163 387

1257

378.0

22,405

1,95

5.

Kania

Pochopeň

Důlní závod 1

77594

577

246.3

9,229

1,54

6.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

65690

555

193.0

16,823

1,15

7.

POLCARBO Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

57774

511

183.6

12,566

1,31

8.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

28233

596

92.5

13,822

0,59

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

Rubání – pluhy

demontována a převezena. Následně
byl areál připravován k prodeji firmě
AWT, který proběhl před dvěma lety
v srpnu,“ popisoval Hrůzek.
AWT Rekultivace zahájí samotnou
likvidaci prádla vybudovaného v letech
1965 - 1970. „Práce budou komplikované. Dopravní společnost AWT má
totiž v tomto prostoru svůj přepravní
terminál a kolejiště vede v bezprostřední blízkosti hlavní budovy prádla.
Tu budou rozebírat pomocí mechanizace, celková likvidace by měla trvat
asi rok,“ poznamenal vedoucí odboru
restrukturalizace.

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

93 455

766

584.9

26,908

2,95

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Špička

Wdowka

Důlní závod 1

588,00

5,44

123,37

29,40
22,42

2.

Vereš

Pastucha

Důlní závod 1

578,00

4,52

100,47

3.

Valenčík

Poloček

Důlní závod 1

575,00

5,00

100,36

31,37

4.

Rojíček

Pastucha

Důlní závod 1

555,00

4,48

104,09

23,30

5.

ALPEX Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

543,00

3,77

79,62

26,49

6.

ALPEX Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

517,00

3,80

97,95

30,47

7.

ALPEX Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

515,00

4,12

97,63

32,14

8.

Alpex Bierawski

Baraniak

Důlní závod 1

477,00

3,76

95,58

20,88

9.

Kadlec

Ing.Kalafut

Důlní závod 1

466,00

4,20

107,71

29,76

10.

Pavlík

Čáp

Důlní závod 1

463,00

4,21

86,88

26,19

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

FOTO: OKD

Přípravy – klasické technologie

Úpravnu čeká brzy fyzická likvidace.

Pořadí

kolektiv

1.

THK-ČECHPOL Ilavský

Durkot

Důlní závod 1

282,00

1,81

45,21

9,02

2.

Jakubišin

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

261,00

2,25

58,17

13,83

3.

Klásek

Gajdzica

Důlní závod 1

255,00

2,06

49,87

11,00

4.

SDD Vlček

Hrnčíř

Důlní závod 1

193,00

1,77

44,55

9,89

5.

Rybárik

Pavelek

Důlní závod 1

190,00

1,86

44,49

9,78

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

Bezpečnost
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Pamatujete na správný pitný režim?

FOTO: Odbor řízení bezpečnosti OKD

tomu zvláštní pozornost. Horníci by měli
být na pracovištích v neustálém spojení,
ať vizuálním, světelném, telefonickém
či jinými signály,“ upozornil vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Rozdělit by se
fárající neměli ani na dlouhých trasách
při předfárání, zejména ve svážných
v úsecích s výdušnými větry.
„Pokud si nejste schopni zajistit cestu
pomocí strojní dopravy, využívejte co
nejdéle důlní díla s úvodními větry. I za tu
cenu, že chůze bude delší. Určitě ale bude
bezpečnější. Platí pravidlo jít do lepšího

– do úvodních větrů,“ vysvětloval Zajíček.
Už životospráva předchozího dne
před šichtou v dole má, jak upozornil,
velký vliv na výkon i pohodu horníka.
„Na náročnou práci se vyplatí připravit
se a zavodnit si organismus vypitím
vhodných tekutin. Nejlépe pramenité
vody či nízce a středně mineralizovaných minerálních vod,“ přiblížil. Co se
pití týče, doporučil ho průběžně, nikoliv
najednou. A apeloval také na dostatek vody, čaje nebo iontových nápojů
po celou šichtu.

Desatero správného pitného režimu

První pomoc kolegovi při kolapsu.

Horko znamená vyšší riziko
dehydratace a kolapsu, v létě
to platí nejen pro důlní ale
i povrchová pracoviště
DARKOV – Čím je větší horko – tím je
důležitější pitný režim! Toto heslo zvolil
odbor řízení bezpečnosti OKD na jeden
z nejteplejších měsíců v roce. Zatímco
venku přesahovaly zejména počátkem
července teploty třicetistupňové hranice, na pracovištích v dole s nejnepříznivějšími mikroklimatem mohly být ještě
vyšší.
„A to znamená mnohem vyšší riziko
odvodnění i přehřátí organismu, stejně
jako srdeční nebo mozkové příhody.
Zajímejte se proto o kolegy. Může se
stát, že se některému z nich udělá zle,
ale nebude s tím chtít spolupracovníky
obtěžovat. Na druhé straně nehrajte si
sami na hrdiny, komunikujte o svých
pocitech – zejména zdravotních

problémech – a nestyďte si požádat
včas o pomoc,“ vyzval vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Při nevolnosti zaměstnance doporučil
postupovat následovně: Přerušit činnost
a zajistit první pomoc! „V žádném
případě nenechejte nikoho samostatně
odejít z pracoviště ani samotného sedět.
Volejte inspekční službu se žádostí
o první pomoc a zajišťujte dopravu nebo
doprovod ohroženého kolegy,“ popisoval
Zajíček s tím, že zvláštní pozornost si
zaslouží kolegové, kteří se vrátili po nemocenské či dovolené. „Nenechávejte
je pracovat samostatně a pokud možno
pro ně přizpůsobte pracovní prostředí
a činnost,“ poznamenal.
Ve vrchních kaplích porubů, na výdušných třídách, dlouhých separátně
větraných chodbách bez klimatizace
i dalších mikroklimaticky náročných
místech v dole se podle něj nemají
chlapi také pohybovat sami. „Věnujte

1. základem je čistá pramenitá voda
či nízce a středně mineralizované
minerální vody, tyto tekutiny rozproudí
krevní oběh, který má na boj s únavou
velký vliv,
2. zvykněte si začínat den sklenkou
pramenité vody (cca 0,3 litru), ke snídani vypít alespoň čtvrt litru teplého
nápoje a k tomu nejlépe skleničku
džusu,
3. tekutiny doplňujte průběžně, nečekejte na pocit žízně, to je počáteční
znak dehydratace, pít je třeba pravidelně a vědomě během dne, nejraději
po menších doušcích, jednorázové
velké množství vody může zatěžovat
ledviny,
4. signálem nedostatku vody v těle, je
například sucho v ústech, tmavá moč,
ale i pocit neklidu, zhoršené soustředění či nervozita,
5. bilance tekutin (výdej a příjem)

by měla být vyrovnaná, podle výdeje
regulujeme příjem,
6. denně vypijte dva až tři litry tekutin,
v horku, při extrémních klimatických
podmínkách a při zvýšené zátěži by se
měl příjem zvýšit až na pět litrů,
7. ideálně je pít čistou vodu, v horších
mikroklimatických podmínkách
iontové nápoje, dále jsou doporučeny
bylinkové a zelené čaje,
8. nápoj by neměl být moc chladný,
raději vlažný a v zimě teplý,
9. každý gram soli nebo cukru v potravě navíc má za následek zadržování
vody v organismu, omezme raději
příliš slané a příliš sladké jídlo i pití,
10. silný černý čaj a černá káva nejsou
zdrojem tekutin, naopak vypitím kávy
tělo tekutiny ztrácí, alkohol, káva,
některé čaje a nápoje se rovněž
nezahrnují do pitného režimu, neboť
organismus naopak odvodňují.

První pololetí v BOZP:
Sfáral i vyfáral stejný
počet horníků!

Chůze byla hlavní příčinou úrazů.

Dokončení ze strany 1
V souvislosti s důlním neštěstím
ve 29. sloji na stonavské šachtě
upřesnil, že vyšetřování stále probíhá.
„Postupně se otevírají jednotlivé části
uzavřené oblasti a pracoviště ohledávají
odborné komise. Stále však nenadešla doba, aby se zveřejňovaly nějaké
závěry. O to více jsme rádi, že generální
prověrka ČBÚ, kterou jsme absolvovali
v prvním pololetí, nezjistila nic zásadního, co bychom dělali špatně v oblasti
BOZP,“ řekl Zajíček.
Zmínil také tři letošní mimořádné
události, které všechny souvisely se
samovznícením uhlí na šachtě ČSM-Jih.
I ve druhém pololetí bude pokračovat
motivace zaměstnanců v BOZP různými
formami, které vycházejí ze schválené
revírní Bezpečnostní kampaně 2019.
„Snažíme se oceňovat bezpečnou
práci jak u kolektivů, tak i jednotlivců.
Proběhly a ještě budou probíhat školení
s výbuchy ve Štramberku a připravujeme na září další mimořádnou bezpečnostní kampaň,“ uzavřel Zajíček.

LETNÍ BONUS 5 TISÍC KORUN
Zástupci OKD s věncem od těžební společnosti.

OKD uctila oběti z Dolu Dukla
DOLNÍ SUCHÁ – Závodní ze šachty ČSA

Miroslav Konečný položil jménem
společnosti OKD věnec k památníku
obětí nejhoršího československého poválečného důlního neštěstí. Stalo se tak
u příležitosti osmapadesátého výročí
požáru na Dole Dukla v Dolní Suché, při
němž přišlo o život 108 horníků.
Spolu s Konečným se za těžební
společnost pietního aktu zúčastnili
ředitel servisních služeb Boleslav Reitz
a vedoucí odboru optimalizace výroby
Jiří Hanusek, „Když jsem v letech 1987

až 2004 na Dukle pracoval, vždy jsem
se chodil poklonit obětem havárie z roku
1961,“ uvedl Konečný.
U pomníku se ve čtvrtek 4. července
sešla přibližně stovka lidí – pamětníci a někdejší kolegové a kamarádi
zahynuvších, pozůstalí i zástupci
havířovského magistrátu a hornických
spolků. O důstojné zahájení i zakončení
se postaral Jakub Klimánek z Národního
divadla Moravskoslezského, jenž zahrál
na trubku Hornickou hymnu a tradiční
karmínu Již opět z věže zaznívá.

PŘIVEĎ NOVÉ KOLEGY NA DŮLNÍ ZÁVOD
A ZÍSKÁŠ FINANČNÍ ODMĚNU!!!
Hledáme nové zaměstnance hlavně do rubání a příprav, důlní zámečníky a elektrikáře.
Každému novému uchazeči, který po splnění stanovených náborových kritérií a získání
kvalifikace bude pracovat v rubání a přípravách, vyplatíme
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.

NA TEBE PAK ČEKÁ ODMĚNA VE VÝŠI
Počet najednou získaných
zaměstnanců, kteří odpracují
3 měsíce a zůstanou pracovat v OKD

Odměna

Odměna s letním
bonusem celkem

1

5 000 Kč/osoba

10 000 Kč/osoba

2

7 500 Kč/osoba

12 500 Kč/osoba

3 a více

10 000 Kč/osoba

15 000 Kč/osoba

Nabídka platí pro nově přivedené a registrované uchazeče od 17. 6. 2019,
kteří nastoupí do pracovního poměru v období od 1. 7. do 30. 9. 2019.

V FOTO: Radek Lukša

Podrobné informace získáte:

osobně
Pietní akt u památníku obětem z Dolu Dukla.

třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830
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na webu
www.pracevokd.cz
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FOTO: Odbor řízení bezpečnosti OKD

Větrání ve vedrech způsobilo
na Darkově dvě skoronehody

Sklo v prvním případě padalo přímo před dveře.
DARKOV – Naštěstí nedošlo k neštěstí!
Tento slogan programu sdílení skoronehod v OKD byl namístě v případě hned
dvou událostí na Darkově. Informoval
o nich zdejší vedoucí odboru BOZP
Luboš Dúbravka s tím, že souvisely s větráním v tropických dnech na přelomu
června a července.
„Zaměstnanec z povrchu zaznamenal při příchodu z nádvoří do správní
budovy ve směru od úpravny silnou

Ilustrační snímek skoronehody s ventilátorem.

ránu a sklo padající přímo do prostoru vchodu do budovy a místa vyhrazeného pro kuřáky,“ sdělil s tím, že
ohrožen by byl v dané chvíli kdokoliv,
kdo by vcházel nebo vycházel z objektu ven. Skoronehodu způsobil průvan, který přibouchl okno na chodbě
mezi výtahem a schodištěm v pátém
patře.
„Učinili jsme samozřejmě bezpečnostní opatření. Na okna jsme nechali
namontovat řetízky zabraňující jejich
maximálnímu otevření a také varovné
nálepky,“ uvedl Dúbravka.
Další nebezpečná situace nastala
opět ve správní budově, kde průvan
v jednom z pater také přibouchl
okno v kanceláři – na jehož parapetu
ponechal uživatel postavený a zapnutý
stolní větrák. „Ten vypadl z okna, houpal
se na šňůře a stále se točil...“ popsal
Dúbravka.
Apeloval při tom na opatrnost při
cirkulaci vzduchu na pracovištích,
oba případy skutečně jen náhodou
neskončily zraněním lidí. „Skoronehody
bývají zaznamenávány nejčastěji právě
na povrchu. Každopádně je dobře, že
se takovéto události hlásí a evidují.
Berme si z nich poučení,“ dodal vedoucí
odboru BOZP.

Betonit, zpomalovač hoření a dusík,
s tím bojují záchranáři proti záparu
STONAVA – Chlapi z HBZS Ostrava i ZBZS
Dolu ČSM pracují v oblasti nového
porubu 402 303 na stonavské šachtě,
lokalitě Jih, ve zkušebním provozu se
Zpěněným důlním inhibitorem SIG 1.
Zařízení vyráběné v nedalekém polském
městě Wodzisław Śląski je pomocníkem
proti záparům!
„Jedná se o směšovací zařízení
napojované na rozvody vody a plynného
dusíku s nádržemi na směs betonitu –
mletého minerálu čedičového původu
s vysokým obsahem jílu – a chemikálie
působící jako zpomalovač hoření.
Vzniká v něm směs s bublinkami dusíku,
který se postupně uvolňuje a inertizuje
okolí,“ popisuje hlavní inženýr HBZS
Zdeněk Pavelek s tím, že aplikace je jednoduchá. Stříká se z trysky aplikátoru,
kam je potřeba.
Vybavovaný blok ve spodní lávce
3. kry 40. sloje je rozhodnutím OBÚ
Ostrava zařazený do kategorie pracovišť
náchylných k samovznícení uhlí.
Zároveň je to jeden z klíčových porubů
pro naplnění plánu těžby stonavské
šachty i celého revíru. „Záchranáři tak
nasazením nového zařízení v prorážce

Lazecká úpravna pomalu finišuje
LAZY – Lazecká úpravna se skládala ze

dvou velkých celků, a to prádla a třídírny.
Provoz uhelného prádla nejede už od poloviny roku 2015, použitelné strojní zařízení z prádla již
bylo dávno převezeno na ostatní
úpravny.
Třídírna zpracovávající koksovatelné uhlí z posledního provozovaného
rubání se také pomalu chystá na definitivní uzavření. Tím bude úpravárenský
provoz na Lazech definitivně ukončen.
Tak to vypadá v současné době na lazecké úpravně.
„V prvním pololetí letošního roku
jsme zde zpracovali necelých 300 tisíc
tun těživa, z něhož se vyseparovalo okolo deseti tisíc tun hlušiny,“ říká Radim
Pavlík, vedoucí provozu. Horníci
na Lazech fedrují už jen od pondělí
do pátku, v pětidenním cyklu.
„Chod zajišťuje na Lazech devětačtyřicet dělníků včetně elektrikářů,
zámečníku a techniků.
Ti nejstarší odejdou po podzimním
ukončení provozu celé úpravny do důchodu a pro ostatní se najde uplatnění
na Darkově či ČSM. Oproti nově přijí-

FOTO: Radek Lukša
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Lazy už mají jen třídírnu rubaniny a i ta pomalu končí.
maným zaměstnancům budou mít výhodu dlouholeté úpravárenské praxe, jejich adaptace bude o to snadnější
a budou se svými zkušenostmi přínosem,“ popisuje Pavlík.
Postupně se z Lazů na Darkov odváží také uhlí z venkovních skládek
a po odstavení třídírny dojde i na převozy použitelného strojního zařízení
a ostatního materiálu. „Úpravna fungovala od roku 1961. Na uhelném prá-

dle se nacházely převážně těžkosuspenzní rozrušovač typu SM, vodní i kapalinové hydrocyklony, kalové cyklony typu Hyrst, dále odstředivky a filtry.
Na třídírně byla i linka na výrobu hrubého prachu,“ vzpomíná Pavlík s tím,
že za plného provozu tu dělalo přes 160
lidí včetně techniků a roční expedice
produktů byla okolo 2 mil. tun.

Pracovníka kvartálu čeká penze
Nejlepší zaměstnanec úpraven v OKD
ve druhém čtvrtletí roku 2019. Toto
ocenění se stává pomyslnou tečkou za pracovní kariérou Radomíra
Dohnala „Vyučil jsem se pro ostravský
podnik Vítkovice, ale po čtyřech letech
jsem přešel na šachtu. Nejprve jako
soustružník, pak jsem dělal zámečníka v údržbě,“ komentuje Dohnal své

osmatřicetileté působení v tomto provoze. Momentálně v lazecké úpravně
také zajišťuje dokumentaci, připravuje technické výkresy, vede sklad
a vydává náhradní díly. Vedení úpraven
ho vyhodnotilo za jeho dlouholetou
příkladnou práci a svědomité plnění
úkolů krátce před jeho plánovaným
odchodem do penze.

Radomír Dohnal, nejlepší úpravář ve druhém čtvrtletí.

STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
Směs k protizáparové prevenci.

i na chodbách v předpolí eliminují
možnost vzniku endogenního požáru.
Zkušební provoz probíhá podle předpokladů,“ říká Pavelek.
Zpěněný důlní inhibitor SIG 1 by, jak
upozorňuje, mohl posloužit i po nájezdu
stěny 402 303 s aplikací betonitovo-antipyrogenní-dusíkové směsi
k inertizaci závalových prostor. „Dělají
to tak horníci v Polsku,“ podotýká hlavní
inženýr HBZS. A doplňuje, že využití
betonitu při protizáparové prevenci je
známo od 70. let. Jeden z bývalých ředitelů HBZS, Lubomír Hájek, to popisuje
s Petrem Fasterem i v publikaci Důlní
záchranářství.

 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

FOTO: Radek Lukša

Podrobné informace získáte:

osobně
Výrobce ukazuje aplikaci směsi.

třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz

Za branami OKD / Nadace OKD
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V práci fáračky a ve volnu uniforma, RockTherapy v Orlové:
chlapi z OKD u krojovaných horníků Tvrdá hudba, dobré srdce!

STONAVA – Pět let před nástupem
na šachtu se Josef Gmuzdek mladší stal
členem tehdy ještě Kroužku krojovaných horníků, přejmenovaného pak
na Spolek krojovaných horníků (SKH)
Stonava. Jako jiní zaměstnanci OKD
v řadách tohoto i dalších profesních
sdružení v regionu následoval rodinnou
tradici.
„Táta, který dělal od patnácti
raziče a postupně vystřídal šachty Mír,
František a 9. květen, patřil do stonavského spolku samozřejmě taky,“
vysvětlil Gmuzdek, jenž začal pracovat
na šachtě v roce 1997. Momentálně působí v úseku vrtání na ČSM – Sever jako
zámečník-opravář vrtacích technologií.
V parádní hornické uniformě se ve volnu stal v průvodech SKH Stonava nepřehlédnutelným. „Jsem totiž praporečníkem. Příslušnost ke spolku je pro mne ctí,
považuji se v tomto ohledu za srdcaře,“
nechal se slyšet Gmuzdek. Coby příslušník mladší spolkové generace se začal
i více starat o program akcí SKH.
Ke stejné organizaci se přidal před
sedmi lety také Richard Palovský.
„Hornická tradice je v naší rodině delší.
Děda kopal uhlí na Františku a Lazech,
táta byl důlním elektrikářem na ČSM,“

FOTO: SKH Stonava

Stonavský spolek letos
oslavil 105. výročí
založení, jeho členové
chtějí udržovat tradice,
co nejdéle – klidně
i po skončení těžby

Josef Gmuzdek, praporečník SKH Stonava.

popisoval současný revírník centrální
dopravy stonavské šachty. Do SKH
vstoupil nicméně z příbuzných jako
první.

Stonavští krojovaní horníci v plné parádě.

„Přemluvil, vlastně zlákal, mne
rodinný přítel, který je už v důchodu
a taky patří ke členům. Rodina si
na to zvykla a manželka Lucie se
ke krojovaným horníkům nakonec
přidala taky,“ poznamenal Palovský.
Zdůraznil ještě, že SKH v tradiční
hornické obci Stonavě letos slavil již
105. výročí svého založení.
„Chlapů ze šachet jako je Pepa
Gmuzdek a Ríša Palovský máme
v našich řadách více. Je to jen dobře,
protože stárneme a rekrutujeme se
většinou z vysloužilých havířů. Chceme
však naše zvyky udržovat co nejdéle,“
vzkázal Tomáš Hejda, nový předseda
SKH Stonava. Počet jeho členů je necelých osmdesát lidí.
„Pokračovat v činnosti můžeme jen
díky našim partnerům, k nimž patří
dlouhodobě i Nadace OKD, za což ji
pochopitelně moc děkujeme. Podporu
od ní získáváme právě na naše hornické
tradice,“ upozornil Hejda. Doplnil, že
SKH Stonava by chtěl základnu rozšiřovat například i náborem dětí svých
nynějších členů.

Jedním z hlavních partnerů,
který letos pomůže třem
handicapovaným dětem, se
stala opět Nadace OKD

ORLOVÁ – Už po jedenácté se v letním
kině v Orlové poslední prázdninový den
– v sobotu 31. srpna – uskuteční benefiční přehlídka tvrdé hudby a fanoušků
s dobrým srdcem, festival s názvem
RockTherapy. Pořádat ji v takovém rozsahu umožní podpora z Nadace OKD.
„Je naším dlouhodobým partnerem
a hodně nám pomáhá,“ uvádí na adresu
těžařské nadace Ivan „Jeki“ Jekielek, jenž je
jedním ze spoluautorů tohoto charitativního projektu a rovněž kytaristou a kapelníkem heavy metalové skupiny Ahard. Ta
je tvořena i chlapy s praxí na šachtách.
Na RockTherapy hrává pravidelně a v posledních letech se stává, že je tato akce
jediným jejím koncertem v Orlové.
Letos muzikanti a jejich publikum
pomohou handicapovaným dětem.
„Vybrali jsme opět tři tváře projektu.
Jejich rodiny dostanou celý výtěžek
akce na pořízení pomůcek potřebných
pro jejich život,“ popisuje Jekielek.
Lázeňskou léčbu a zdravotní prostředky potřebuje desetiletý Tadeáš
Babiš z Orlové-Lutyně, potýkající se
s následky dětské mozkové obrny, epilepsií a mentální retardací.
Na lázně, ale také vybavení vozidla,
jímž syna převážejí, chtějí prostředky
rodiče čtrnáctiletého Ondřeje Blaha
z Dolní Lutyně, žijícího s deformacemi

„Díky za to, čím jsi pro nás
byl, za každý den, jenž jsi
pro nás žil. Tak rychle běží
ten čas, již jeden rok
neslyšíme Tvůj hlas. Ta
rána nás stále bolí, zapomenout
nedovolí.“
Dne 16. července 2019 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí našeho drahého
manžela, otce, dědečka, bývalého
pracovníka, pana Kazimíra Grzegorze
z Albrechtic.
Nikdy nezapomenou manželka
Libuše, dcery s manžely, vnučky, přátelé
a známí.

12/08-VII/19

Ahard.

retardace. „Vybudovali bychom mu
i smyslový multisenzorický snoezelen
koutek,“ říkají rodiče.
RockTherapy, jenž má těmto dětem
pomoci, bude mít letos dvě scény.
Jednu přímo v letním kině, další
na parkovišti u něj. Vystřídají se na nich
kapely Dr. Hekto, Hlahol, Helpness,
Gate Crasher, Motorband, Ahard,
Limetal, Oberschlesien, Hard Balls,
Adobre, Zezadu Blues, Bad Joker´s
Dream, Zosrta, Reconquista. „Vstupné
je lidových sto korun. Chybět nebude
opět ani doprovodný program pro děti
i dospělé,“ zve bývalý horník z rubání
Jekielek.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
To, že se rána zahojí, je jen
zdání, v srdci zůstává
bolest a vzpomínání.
Dne 15. července jsme
vzpomněli 10. smutné
výročí úmrtí pana Martina Ožany.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Petra a dcera Vendulka.

13/08-VII/19

končetin a očními vadami, mj. poruchou tvorby nervových přenašečů-neurotransmiterů. Do lázní by rádi vzali
příbuzní i sedmnáctiletého Daniela
Týna z Dolní Lutyně, jenž má po dětské obrně kombinované vady včetně
centrálního postižení zraku a mentální

„Bez Tebe se životem těžko
kráčí, při vzpomínce
na Tebe slzy tváře smáčí.
Uměl jsi pomoci, uměl jsi
všechno dát, teď můžeme
jenom vzpomínat.“
Dne 19. 7. by se dožil 43 let náš milovaný manžel, tatínek, syn, bratr, švagr,
strýc, zeť a dobrý a spolehlivý kamarád
pan Marek Bucifal z Těrlicka-Hradiště.
Zároveň vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí, ke kterému došlo 6. 8. 2015
na Dole Darkov. S láskou a úctou stále

vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marcela, synové Ondřej a Matěj, rodiče
Jan a Drahomíra, bratr Jan, bratři Lukáš
a Jakub s rodinami, Marie Koždonová
s rodinou, všichni příbuzní a známí. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 26. července 2019 si
připomeneme 12. smutné
výročí úmrtí pana Ivo
Huťky, který tragicky
zemřel na Dole ČSA.
Zároveň dne 4. srpna vzpomeneme jeho
nedožitých 52 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá
rodina. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
„Kdo v srdci žije, neumírá.“
Dne 3. 8. 2019 vzpomeneme páté výročí úmrtí
Ing. Milana Počarovského,
Ph.D.
S láskou vzpomíná manželka Eliška
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
„V životě jsou chvíle, se
kterými se člověk nikdy
nesmíří.“
Dne 10. srpna 2019
vzpomeneme 16. výročí,
kdy nás opustil náš manžel, švagr
a zeť, pan Luboš Mieres, který zemřel
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen. Za tichou vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem, rodina
Bőhmová a Hrdinová.
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OKD stage – Park Bož

14. září 2019

moderuje PETR RAJCHERT

Program
Markéta Konvičková 14:00 – 15:00

PETR KOLÁŘ

XINDL X

15:30 – 16:45

AHARD

17:10 – 18:00

Petr Kolář

18:30 – 19:45

MANDRAGE

20:30 – 21:45

VÁ
MARKÉTA KONVIČKO

MANDRAGE
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