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Nový blok
v Natanu
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Voda, stlačený
vzduch, dusík

Energetické provozy OKD dodávají životně
důležité komodity pro důl i povrch.

Čelboví i vybavovači urychlili přípravu
porubu pro kolektiv Ladislava Valíčka.

Pozor
na hydranty!

Svévolná manipulace s prostředky požární
ochrany je porušením pracovní kázně.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Největším darem pro rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně!

O motivační příspěvek za očkování
žádalo v OKD už 1653 zaměstnanců
STONAVA – Personální útvar společ-

nosti OKD evidoval od 14. května
do 20. srpna už 1653 zaměstnanců,
kteří doložili certifikáty o absolvování
kompletní vakcinace proti koronaviru. Zároveň pokračovalo pravidelné
testování těch, kteří nejsou chráněni
plným očkováním, nebo mají za sebou více než 180 dní po prodělané
nemoci covid-19; za prázdninové
měsíce bylo zatím odebráno více než
2300 vzorků.
„Situace s našimi očkovanými kolegy
se stále vyvíjí, jak se hlásí další a další
s potvrzením o ukončené vakcinaci.
Každý člověk, jenž takto přijde, dostane
v nejbližším výplatním termínu tři
tisíce korun čistého,“ informovala
personální ředitelka Radka Naňáková.
Poznamenala, že další zaměstnanci mají teprve po prvním očkování.
Každopádně ale pro ně také stačí
doložit po druhé dávce certifikát svému

personalistovi, který zajistí vše potřebné k vyřízení odměny.
Program na podporu očkování spustila
OKD od května po dohodě s hornickými
odboráři, aby tak poděkovala lidem, kteří
„udělají tečku“ za nebezpečím koronavirové nákazy. Očkovaní se také nemusí
podrobovat jinak stále povinným testům
na toto onemocnění. Vzorků se odebralo
v revíru od loňského do letošního srpna
už dohromady více než 111 tisíc.
Těžební společnost se stala v boji
s covid-19 průkopníkem v několika
oblastech: Jako jedna z prvních firem
zavedla plošné testování, ve spolupráci
s hygieniky dále vytvořila metodiku
pro kontroly na alkohol a omamné
látky v protiepidemických podmínkách
a finančně motivovala zaměstnance,
kteří se nechají očkovat. „Chystá se
i vakcinace přímo ve firmě,“ dodal vedoucí odboru řízení bezpečnosti Luboš
Dúbravka.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

Hornické slavnosti 18. září,
pieta, bohoslužba i hudební
zábava se vstupem zdarma

KARVINÁ – Zachování letité tradice,
ale i poděkování za odvedenou práci a samozřejmě uctění těch, co při
ní položili své životy. To je smyslem
Hornických slavností OKD 2021
v Karviné, které obsahově i programově navazují na dřívější Dny horníků pořádané v našem regionu.
„Patří to k důležitým tradicím našeho kulturního i společenského života a je dobré se k nim nadále vracet i v nelehkých situacích,“ vysvětluje provozní ředitel těžební společnosti
David Hájek s tím, že akce připravovaná na sobotu 18. září je přístupná
široké veřejnosti a vstupné se neplatí.

Samozřejmě bude třeba dodržovat v tu
dobu platná protiepidemická opatření.
Hornické slavnosti 2021 začnou v 10
hodin pietním aktem u pomníku obětí
havířské profese na Univerzitním náměstí, po něm následuje průvod krojovaných horníků, zástupců těžařů
a jejich hostů centrem města do kostela Povýšení sv. Kříže, kde bude v 11
hodin sloužena mše za zemřelé kamarády a spolupracovníky.
Kulturní program je plánovaný
do Parku B. Němcové ve Fryštátě,
kde se na pódiu od 14:30 postupně
představí zpěvačka Anna K, Tereza
Mašková, skupina NEBE, Petr Bende

a program uzavře skupina BUTY.
Nebudou ani chybět stánky s občerstvením. Vedení společnosti OKD opět
věnuje zaměstnancům (a platí to jak
pro kmenové, tak i pro dodavatelské
zaměstnance) poukaz na odběr dvou
nápojů zdarma. K vyzvednutí bude přímo v dějišti Hornických slavností, ve
stanu OKD po předložení ASEP karty.
Těšit se mohou i děti. Také letos je pro ně připraven ve spolupráci
s Nadací OKD bohatý zábavný program, plný překvapení, dárků a především nezapomenutelných zážitků
v Nadačním městečku.
Více informací na straně 7

Testování už 1653 lidí z revíru podstupovat nemusí.

Měřiči sledují vliv dobývání
na vertikální důlní díla ČSM
STONAVA – Na podzim uplyne padesát
let od chvíle, kdy měřiči na stonavské
šachtě začali sledovat parametry svislých důlních děl v souvislosti s těžbou.
Časem přizvali ke spolupráci odborníky
z ostravské VŠB-TUO a dostali se v této
oblasti v revíru společnosti OKD patrně
nejdále s největšími zkušenostmi i přínosy pro další hornickou praxi.
„Výsledky měření převážně odpovídají
prováděné hornické činnosti. Pokud probíhá v okolí jámy, její stvol je posouván

směrem k vydobyté ploše. V závislosti
na dobývané mocnosti a vzdálenosti
od jámy je pak velikost horizontálních
posunů. Obdobně se nám ukazují hodnoty vertikálních posunů závislé na tom,
který porub je vydobyt,“ sdělil k údajům
vyplývajícím ze sledování důlní měřič –
geodet Tomáš Matušík.
Body nad úrovní porubu podle něj
měly poklesy závislé opět na mocnosti
sloje a vzdálenosti od jámy. „V globále se pak dá říci, že největší poklesy
vykazují body těsně pod povrchem
a nejmenší pokles je na bodě v jámě
v největší hloubce. Tam se totiž projeví
jen vydobyté poruby pod touto úrovní,
kdežto do poklesu bodů blízkých
povrchu se započtou veškeré vlivy vydobytých porubů v různých hloubkách,“
vysvětlil Matušík.

Sledování konvergencí

Totální stanice Leica.

V podstatě sledování změny vzdálenosti
dvou měřických bodů. „Po zahájení
hornické činnosti v ochranném pilíři
jam – OPJ – na Severu se začalo měřit
v oblasti nejprve zdejší vtažné, pak
i výdušné jámy.
Pokračování na straně 2

STONAVA – Fárající na stonavské šachtě
dokázali od letošního ledna do června snížit tři zásadní ukazatele bezpečnosti práce. Byť počet registrovaných úrazů (devětačtyřicet) byl stejný jako za stejné loňské období a evidovaných případů o jeden přibylo (90
oproti 89). Hlavně, jak závodní Karel
Blahut zdůrazňoval, nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani mimořádné události!
„Řečí čísel jsme zejména v úrazové
závažnosti skoro o čtvrtinu lepší,“ informoval s tím, že daná hodnota činila
tento rok 15,43 (vloni 20,66). Úrazová
četnost poklesla z loňských 15,81

na letošních 14,48, frekvence výskytu
úrazů pak z 32,72 na 30,31. Značnou
roli v tom hrála otázka počtu odpracovaných směn potřebných pro výpočty.
A tyto výsledky se navíc týkaly jen důlních na ČSM.
Úrazové hodnoty klesaly i na šachtách ČSA a Darkov, jež patřily první dva měsíce ještě pod OKD.
Během ledna a února se tam tři
újmy na zdraví evidovaly (vloni dvanáct) a z nich dvě registrovaly (vloni čtyři).
Celkem však v revíru bylo od ledna do července i s úpravnami a povrchovými provozy 107 evidovaných

(stejně v roce 2020) a z nich 51 registrovaných úrazů (o tři více oproti 2020).
„Státní báňská správa u nás provedla tento rok už sedmnáct inspekcí a počet zjištěných závad byl nula,“
uvedl závodní Dolu ČSM. Zde se
uskutečnily i specializované prověrky týkající se nebezpečí zapálení metanu a prevence výbuchu uhelného prachu, přičemž na žádné z desítky profáraných tras inspektoři nenašli nic proti předpisům. Každopádně
se na závěr roku chystá i prověrka
komplexní.
Pokračování na straně 5

Úpravna posílila, její jemné prádlo
najelo na víkendové povinné směny
STONAVA – Za srpnový cíl si provoz

roku, se výroba praného uhlí pohybovala okolo sto tisíc tun měsíčně.

úpravny na prádle ČSM stanovil vyrobit 140 tisíc tun praného uhlí – a ambiciózní plán osmého měsíce rozhodně není nesplnitelný. Poslední činná
úpravna praného uhlí v revíru společnosti OKD totiž přešla do harmonogramu nerovnoměrně rozvržené
pracovní doby vzhledem k rostoucí
poptávce po jejích produktech v posledních měsících. Více komentoval
v rozhovoru závodní Radim Pavlík.
V jaké pozici se prádlo na ČSM
nachází?
Prádlo úpravny ČSM zůstalo v OKD
jako jediné a musí spoléhat samo
na um a šikovnost jejich zaměstnanců.
V revíru OKD již nejsou další činné
úpravny, které by mohly, v případě výpadků výroby na úpravně ČSM v důsledku závažné provozní poruchy, nahradit výpadek výroby praného uhlí.
Tlak na výrobu praného uhlí přitom
stoupá. Po ukončení provozu prádla
na úpravně Darkov, v únoru letošního

Druhé pololetí tradičně začínalo
výlukou ...
Červencová výroba praného uhlí byla
samozřejmě ovlivněna obvyklou letní výlukou, která na našem provo-

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Důl ČSM snížil četnost úrazů i s jejich závažností a frekvencí

Úpravna ČSM se spoléhá sama na sebe.

ze znamenala provést řadu nutných
úprav technologických uzlů z důvodu minimalizace poruch a výpadků.
Probíhaly mj. generálky těžkokapalinového rozdružovače Drewboy linky
B na hrubé úpravně a článkového dopravníku 15 pro odtěžení skipu.
Pokračování na straně 2
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Režimy se v červenci přeplnily i navzdory obvyklé letní výluce
STONAVA – Obvyklá první prázdninová

ka Dariusze Marcola z úseku Janusze
Zgudy to bylo 131 metrů, u party hlavního předáka Ryszarda Michońie
z úseku Pawła Paleje pak 130 metrů.
„Oba tyto kolektivy pomocí kombajnů MR 340 v nepřetržitém provozu
razí svorně obfarávku bloku 292 207,
který má být stavebně připraven koncem listopadu,“ uvedl Glas.

V červenci se podle něj také pokračovalo ve vybavování oblasti budoucího porubu 401 206/1. „Práce v tomto období v červenci nebyly vůbec jednoduché,
neboť v čase dovolených jsme na pracovištích neměli dostatečné množství zaměstnanců, což kladlo o to větší nároky
na ostatní, kteří zrovna dovolenou nečerpali,“ podotkl vedoucí provozu příprav.

Rubáňové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 292 200/3
nakopal 39 500 tun při měsíčním
postupu 123,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
5,68 metru a rubáňový výkon 30 tun
na horníka a směnu,

FOTO: Radek Lukša

dekáda věnovaná jindy neuskutečnitelným nutným opravám a kontrolám
rubáňové ani čelbové v OKD nebrzdila. Dvaaosmdesát tisíc vytěžených
tun a půl kilometru nových vyražených důlních děl znamenalo přeplnění daných technických režimů v obou
produktivních provozech.
„Nejvíce se minulý měsíc dařilo kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedeného Karlem Pochopeněm v bloku
292 200/3 na severní lokalitě ČSM.
Jejich postup 123,5 metru ve třísměnném provozu a navíc s devítidenní výlukou je vynikajícím výsledkem,“ sdělil vedoucí provozu rubání Roman Janulek. V porubu u Kanii podle něj dosahovali
průměrného denního postupu 5,68
metru. Ukázali se ale také dodavatelé z Alpexu s hlavním předákem
Dariuszem Zelkem a vedoucím úseku Januszem Piełkou, kteří na jižní lokalitě dobývali porub 463 310.
Kania a Zelek měli za sedmý měsíc
samozřejmě limitní výkony.

Fedrovalo se nad technický režim i business plán.
těženo přes 270 tisíc tun uhlí,“ upřesnil Janulek.
Červencový technický režim v rubání byl překročen o dvaadvacet tisíc tun. Nad business plán, jak dále
informoval, se podařilo od prvního
do sedmého měsíce nafedrovat už
čtyřiadevadesát tisíc tun navíc. „Jen
minulý měsíc jsme přidali k plusu dalších sedm tisíc tun,“ doplnil vedoucí provozu rubání. S tím, že srpen se
nese ve znamení nájezdu dvou nových
kapacit: Horníci od Ladislava Valíčka
dostali stěnu 463 200/1 a pluhoví specialisté od Rudolfa Kubeše pak blok
236 502.

Turoň dokopal, Valíček
s Kubešem rozjíždějí
„V tomto období pokračovala těžba
v porubu 463 304 s kolektivem hlavního předáka Kamila Turoně z úseku
vedeného Davidem Miarkou. Po výluce se pak pracoviště začalo chystat na likvidaci, celkem na něm bylo
od listopadu 2020 do srpna 2021 vy-

• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka z úseku vedoucího Januze
Piełky v porubu 463 310 nakopal
32 430 tun při měsíčním postupu 77,6 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,57 metru
a rubáňový výkon 25 tun na horníka
a směnu.

Čelbové limitní výkony

Na business plán už v plusu
nad půl kilometru

• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbách 463 240/2 vyrazil
68 metrů při průměrném postupu
4,0 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 19,05 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 362 280 vyrazil
79 metrů při průměrném postupu
5,64 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 26,87 centimetru
na raziče a směnu,

Na čelbách znamenalo 500 červencových metrů překonání technického režimu o 40 metrů a business plánu o 180 metrů. Provoz příprav hlásil za sedm letošních měsíců dohromady 6760 metrů nových důlních děl.
„Čímž jsme taky o půl kilometru a pět
metrů nad ročním business plánem,“
poznamenal jeho vedoucí Petr Glas.
Co do objemu metráže v předešlém
měsíci vyzdvihl zejména dodavatele
z Alpexu. Ti podali opět nejvyšší výkony, v případě osádek hlavního předá-

• kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońie z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbě 292 227/2
vyrazil 130 metrů při průměrném
postupu 5,42 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 31,86 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 292 247
vyrazil 131 metrů při průměrném
postupu 5,46 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 32,11 centimetru na raziče a směnu.

Dokončení ze strany 1
Hodně se toho udělalo i na opravách přesypů pásových dopravníků.
Na jemné úpravně probíhaly opravy
potrubních řádů z důvodu nadměrného opotřebení abrazí, proběhly revize
na třídičích, na hyperbarické filtraci a na expedičních kolejích 10 a 12,
byly dokončeny opravy zatahovacích
zařízení. Standardně proběhlo úřední ověření váhy, tentokrát na 10. koleji. Opravy u nás dále pokračují, v současnosti se jedná o práce stavebního
rázu na objektech prádla.

A co personální situace
na úpravně ČSM?
Zvýšené požadavky na výrobu jsme
začali řešit posilováním stavů převážně na jemném prádle, od srpna
jsme rozšířili povinné směny na sobotu a neděli tak, že na jemném prádle máme čtyři party místo původních třech. Posílen je i expedit.
Doplňování lidí probíhá průběžně,
s některými jsme se i rozloučili, dal-
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Dá se přiblížit výroba do konce
roku 2021?
V srpnu jsme si dali za cíl vyprodukovat 140 tisíc tun praného uhlí. Vše nasvědčuje tomu, že úpravna ČSM by
mohla i v ostatních měsících letošního roku podat velmi podobné výkony, byť, jak jsem již zmínil, jsme na to
sami. A situaci nám neusnadňuje ani
nadměrné množství kamene ve vsázce
vyplývající z geologických podmínek
v současnosti dobývaných porubech.

ší se zapracovali. Práce s lidmi byla,
je a bude vždy náročná, ale to tak bylo
vždy, takže nic nového.

Závodní z úpravny na stonavské šachtě.
Závěrem, co dalšího se ještě
děje v provoze?
V současné době se potýkáme s expedicí kamene do vagónů na 11. koleji pro státní podnik DIAMO. Tato
akce by měla probíhat do zimy. Je to
velká výzva, protože nakládka kamene na úpravně ČSM za poslední léta probíhala výhradně do aut.
Není snadné udržet technologický uzel, potřebný k této nakládce,
v provozu schopném stavu. Vedení
provozu úpravny věří, že se zaměstnanci těchto nelehkých úkolu zhostí se ctí při dodržování bezpečnostních předpisů, tak jako doposud, za což jim patří zasloužené
poděkování.

V severském OPJ se vykopaly poruby
300 201/1, 292 200/4, 292 200/1
a v současné době se dokopává blok
292 200/3,“ líčil důlní měřič – geodet.
Tato měření byla zahájena na základě
projevů a změn sledovaných na zdivu
jam. „Následně byla další důlní činnost
podmíněna pravidelným měsíčním
sledováním zdiva obou jam. Zde je
smyslem zachytit změny, které kolegové
ze svislé důlní dopravy při pravidelných
obhlídkách nedokážou postřehnout,
a přijímat včasná opatření,“ uvedl
Matušík. ODMG začala používat při
sledování konvergencí přístroj (totální
stanici) firmy Leica umístěný pomocí
konzoly na průvodnici v jámě.
Na každé měřící úrovni jsou zaměřeny
dvě dvojice bodů ve dvou kolmých
směrech a ze získaných souřadnic jsou
vypočítány vzdálenosti protějších bodů
a porovnány s předchozími hodnotami.

Hloubkové měření
Sledování vertikálních pohybů
v jámě a náražích jednotlivých pater.
„Ve věži jámy máme ukotvenu konzolu
a do ní usazenu totální stanici Leica
zaznamenávající délku k měřícímu
signálu. Nejprve na ohlubni, kde je
takto připojena výška z povrchu. Tato
výška musí být před každým měřením
připojena z nepoddolovaného území.
Dále je na všech úrovních měřených
bodů a pater ukotven signál na průvodnici a na druhou průvodnici umístěn
nivelační přístroj, pomocí kterého je
měřeno převýšení signál – měřený bod.
Toto provádíme na stříšce těžní klece,“
pokračoval důlní měřič – geodet.
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Připojovací měření

Tlak na výrobu praného uhlí stále stoupá.

Pro sledování vodorovných pohybů
měřických bodů v jámě. „Součástí je
připojení bodů na konkrétních patrech
dolu, vždy podle potřeby, kde se právě
provádí důlní činnost, a je nutné zde
ověřit výchozí body základní důlní
sítě. Dělá se to spuštěním dvou drátů
do jámy doplněných o závaží k omezení
kyvů a souřadnicovým připojením
z povrchu i v dole. Z údajů zjištěných
zaměřenými olovnicemi se vypočítávají
souřadnice bodů na jednotlivých úrovních jámy,“ popsal Matušík.
Tento způsob byl vyhláškou ČBÚ

FOTO: OKD

Měřiči sledují vliv dobývání na vertikální důlní díla ČSM
Úpravna posílila, její jemné prádlo
najelo na víkendové povinné směny Dokončení ze strany 1

Připojovací měření ve vtažné jámě ČSM-Jih.

z roku 1992 nařízen jako povinný.
Do roku 2014 se tomu věnovali kmenoví
chlapi z ODMG Dolu ČSM, od roku 2014
to převzali experti z VŠB-TUO.

Okamžitá reakce na změny
Zdeněk Mučka z pozice vedoucího
ODMG stonavské šachty podotkl, že
podrobný přehled z ostatních šachet
sice nebyl k dispozici, ale podle znalců
a odborníků na měřictví se na ČSM
dostali v tak dlouhodobém sledování
na výjimečnou, premiantskou úroveň.
„Výstupy slouží k okamžité reakci
na změny stavu v jamách, od opatření
v údržbě, důlní dopravě po zajištění
jejího bezpečného stavu. Využívají je
i inspektoři báňské správy při kontrolách,“ zdůraznil Mučka. Ke konkrétním
opatřením v souvislosti s uváděnými

měřeními patřilo mj. snížení rychlosti
těžního stroje v určitém úseku jámy, stabilizace a zesílení zdiva (svorníky, síta),
korekce průvodnic či vystrojení jámy.
Měřiči ze stonavské šachty poukázali
i na specifické podmínky při této – jinde
nikoliv běžné činnosti – vlhkost, prach,
padající úlomky zdiva a krápníků, potřebu častého udržování bodů v jamách
s čištěním od nánosů prachu a soli
z důlní vody. „Nesmíme zapomenout
ani na důraz na bezpečnost, sehranost
týmu, jeho disciplínu, komunikaci
vysílačkami mezi povrchem a jámou
a nutnost koordinace s úsekem svislé
dopravy. Těmto chlapům od vedoucího provozu dopravy Ing. Vladimíra
Poláška, přes THZ úseku svislé dopravy
až po všechny narážeče děkujeme
za skvělou spolupráci a ochotu,“ doplnil
vedoucí ODMG.

ODMG mimo jiné provádí
• p řipojovací měření vtažné jámy
ČSM-Sever (od září 2018 jednou
ročně ve dvanácti úrovních, hloubka
0 až 1090 metrů),
• h loubkové měření vtažné jámy ČSMSever (od srpna 2016 dvakrát ročně
ve dvanácti úrovních, hloubka 0 až
1090 metrů),
• s ledování konvergencí zdiva vtažné
jámy ČSM-Sever (od února 2019
jednou do měsíce v sedmi úrovních,
hloubka 670 až 820 metrů),

• sledování konvergencí zdiva výdušné
jámy ČSM-Sever (od května 2019
jednou do měsíce v deseti úrovních,
hloubka 670 až 880 metrů).
• připojovací měření vtažné jámy
ČSM-Jih (od listopadu 1972, jednou
ročně v devíti úrovních, hloubka 0 až
1075 metrů)
• hloubkové měření vtažné jámy ČSMJih (od listopadu 1971 dvakrát ročně
v osmnácti úrovních, hloubka 0 až
1075 metrů).
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FOTO: Radek Lukša

Čelboví i vybavovači urychlovali
přípravu nového bloku v Natanu

Ranní směna Alpexu po vyfárání na ČSM-Jihu.

FOTO: OKD

Zelkův kolektiv kope v klimaticky
náročných podmínkách, a to dobře

Nová porubní kapacita byla přichystána v předstihu před plánovaným termínem.
STONAVA – V oblasti 2. kry ve 463. ostrav-

ské sloji Natan pod úrovní pátého patra na jižní lokalitě Dolu ČSM se od srpna rozjížděl porub 463 200/1. Horníci
z kolektivu hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedeného René
Kubankem ho začali kopat v pětidenním předstihu. Umožnili jim to čelboví i vybavovači urychlením svých prací.
„Zásadní byla v tomto případě změna předem dohodnuté strategie při obfarávce. Tu prováděli raziči od Waldemara Paśika a Tibora
Pavlíka. Přičemž padlo rozhodnutí kolektiv Paśika zastavit po rozšíření prorážky ve dvou řezech na výšku 3,2 a šířku 7,5 metru, aby se uvolnila prorážka
463 260/2. Pavlíkovy osádky potom

provedly dosažení průchodního větrního proudu proražením výdušné třídy, “ popsal vedoucí provozu vybavování a likvidace Petr Foltyn.
Překliz technologie z dokopaného bloku 463 200 se tak rozebíhal ještě v době, kdy 175 metrů dlouhá prorážka neměla průchozí větrní proud a byla větrána separátně.
Nastoupil tam nejprve kmenový kolektiv s hlavními předáky Zbyňkem
Kramným a Josefem Hnátem z úseku od Jána Slovika, pak dodavatelé z CZ Bastav s hlavním předákem Ĺuboslavem Strihanem z úseku
Petra Sklepka i z Carbokovu vedení
Kamilem Koziolem (ti se věnovali instalaci tří pásových dopravníků DP

Rozjezd porubu 463 200/1
Valíčkovi horníci sice před samotným
nájezdem zpevňovali nadloží sloje pomocí IBO tyčí se zalepováním, nicméně
už při prvním odpleňování prorážky se
to ukázalo jako nedostatečné. „Začal
vyjíždět pilíř a padat strop. Museli
jsme přistoupit k zavrtávání TH rovin
téměř v celém porubu. Pro zpevnění

rozrušeného pilíře nyní realizujeme
další řadu lepení, tentokrát do uhlí pro
zamezení vyjíždění pilíře. Doufám, že
všechna ta opatřením pomůžou rozjet
porub pod pevný strop a začneme těžit
to, co od tohoto porubu očekáváme,“
upřesnil vedoucí provozu rubání Roman
Janulek.

STONAVA – Polští dodavatelé z Alpexu
kopou od počátku šestého měsíce
na jižní lokalitě stonavské šachty v porubu 463 310 s mocností okolo 1,8 metru
uhlí. Průměrné postupy tam mají přes
3,5 metru s denní produkcí 1300 tun.
Byť klimatické podmínky na pracovišti
se za příznivé zrovna považovat nedají,
jak říká vedoucí provozu rubání Roman
Janulek.

předákem je Dariusz Zelek a kolektiv je
vlastně sloučený z jeho part a osádek
rozpuštěného kolektivu hlavního předáka Romana Kurka. Na jednotlivých směnách teď předákují Piotr Chorągwicki,
Piotr Malina, Mariusz Zawiła a Krzysztof
Wojtylko a o technologii se starají
zámečníci vedení Leszkem Budzichem
a Grzegorzem Sobolewskim.

U příležitosti svátku
Nejvzdálenější i nejníže
V oblasti porubu je dvanáct Dne
položený
blok
horníků
„ledniček“
V bloku 463 310 s délkou porubní fronty
horníků
přejeme
všem
našim
„Snesitelné klimatické podmínky
tam
170 metrů
je instalováno
dvaašedesát
přejeme
všem
našim
zajišťují tři chladiče RWK na úvodní třídě
sekcí Fazos 15/31 a sedmdesát sekcí
zaměstnancům,
463 330, dva chladiče RWK
na výFazos 15/33, kombajndůlním
SL 300, stěnový
dušné třídě 463 350, jedenzaměstnancům,
chladič
dopravník PF-4/932 adůlním
sběrný dopravník
u hydraulických agregátů na třídě
Grot PZF 09. „Od výjezdu z prorážky
i povrchovým
zaměstnancům
463 280 u a šest chladičů
SPK 35
Zelkovi horníci
postoupili s porubem
U příležitosti
svátku
přímo ve
stěně. Její rozjezd taky nebyl
do první srpnové dekády o téměř 185
jednoduchý. Zpočátku jsme
se museli
metrů z plánovaných
Je to
společnosti
OKD 360
a metrů.
všech
vypořádat s několika tektonikami, a to
v současné době nejvzdálenější a nejDne horníků
níže položený
dobývaný porub
na Dole
lepením pilíře idodavatelských
nadloží a zavrtáváním
firem
především
horníků
přejeme
všem
našim
ČSM. Kolektivfirem
se neobejdezejména
bez dopravy
rovných
profilů THdodavatelských
výztuže,“
vysvětluje
přejeme všem
našim
vláčkemMnoho
po závěsné drázeúspěchů
ZD-24
Janulek. Nájezd
této
kapacity probíhal
pevné
zdraví.
na pracoviště,“
dodává Janulek.
v závěru května
2021,
očekává se od
ní,
pevné
zdraví.
Mnoho
úspěchů
zaměstnancům,
důlním
zaměstnancům,
že do koncedůlním
dobývání počátkem listopadu 2021 vyprodukuje
140 tisícnáročné práci a štěstí
vepřes
vaší
tun uhlí.
i povrchovým zaměstnancům
Ve skutečnosti však chlapi z úsepo celý hornický rok.
ku vedeného Januszem Piełkou
společnosti OKD
aHetmanem
všech
a Dariuszem
nafedrují
Zdař Bůh!
Bůh!
denně špičkově
až 300 tun nad režim.
dodavatelských
především
Zdař
„Nyní
porub 463zejména
310 jede s postupy
dodavatelskýchfirem
firem
až 4,2 metru denně a vytěží špičkově
pevné
zdraví.
Mnoho
úspěchů
i 1700 tun uhlíúspěchů
denně,“připomíná vepevné zdraví. Mnoho

1200 k centrálnímu odtěžení. Do rozjeté akce se nakonec přidali i rubáňoví od Valíčka.
„Po probití okruhu se rozběhl přímý překliz celkem 118 sekcí Fazos
15/33 na vzdálenost 745 metrů.
Po cestě jsme měli rovněž i opravárenskou komoru, kde se mechanizované výztuže kontrolovaly a ty, které
to měly zapotřebí, hned opravovaly.
Nejčastěji se vyměňovalo boční překrytí a vadné válce silové hydrauliky,“
pokračoval Foltyn. S tím, že práce
rozhodně neusnadňovaly složité klimatické podmínky v oblasti.
„Díky dřívějšímu ukončení stavební připravenosti jsme i my plně vybavený porub 463 200/1 předávali dříve. Termín měl být 14. srpna, předávka
a nájezd už 9. srpna,“ konstatoval vedoucí provozu vybavování a likvidace.
Jehož pracovníci v tomto roce zvládli
šest likvidací dokopaných porubů a tři
vybavovačky nových stěn. V průběhu
srpna působili mimo jiné na dovybavení pluhového bloku v oblasti darkovského pomocného závodu přičleněného nyní do gesce stonavské šachty, vybavení oblasti porubu 362 200, či výklizu bloku 463 304.

doucí provozu rubání. Alpex má v tomto
kolektivu poslední horníky pracující v revíru v OKD v porubech. Jejich hlavním

ve vaší náročné práci a štěstí
po celý hornický rok.
Zdař Bůh!
Bůh!
Zdař

Hlavní předák Dariusz Zelek.

Školení závodních, od legislativních
novinek po řešení krizových situaci
denském černouhelném revíru probíhalo koncem července pod hlavičkou ostravské vydavatelské a vzdělávací společnosti Montanex školení pro
závodní dolů a lomů. Za OKD
se ho zúčastnili závodní stonavské šachty Karel Blahut,
vedoucí odboru řízení bezpečnosti Luboš Dúbravka, závodní z úpravny Radim Pavlík
a bezpečnostní technik Martin
Sedláček.
„Smyslem bylo doplnit odborné požadavky a předpoklady pro výkon našich funkcí a seznámit se s novinkami v legislativě, s aktuálními změnami,
úpravami a novelami předpisů a zákonů,“ oznámil Blahut.
Seminář rozdělený do dvou denních bloků se zaměřil na následující okruhy: Územně plánovací dokumentace, Stanovování,
změna, rušení a převod dobývacího prostoru, Povolování hornické činnosti a činnosti probíhající hornickým způsobem,
Novela Horního zákona (finanční rezervy na sanace, rekultiva-

FOTO: Radek Lukša

TUCHLOVICE – V někdejším kla-

Řešily se i normy v BOZP.
ce a důlní škody), Problematika
(ne)závaznosti technických norem týkajících se BOZP v hornictví. A jako doplňkové téma
pořadatelé zvolili komunikaci
při mimořádných událostech.
„Z hlediska praxe patřila
k nejzajímavějším přednáška
Dušana Havla z ČBÚ v Praze,
ve které osvětlil, jakým způso-

bem pro nás jsou či nejsou závazné technické normy.
Jednoduchý
závěr
zní:
„Technické normy nejsou obecně závazné. Mohou se však jimi
stát, pokud na ně konkrétní
právní předpis výslovně odkáže,“ upřesnil Blahut a dodal, že
jim bylo vysvětleno, že odkaz
na českou technickou normu
v právním předpisu nezpůsobuje vždy právní povinnost řídit se
všemi ustanoveními české technické normy, na kterou je v právním předpisu odkazováno.
„Z
osobního
hlediska
jsem ocenil vstup Simony
Hoskovcové, psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence z Policejního prezidia ČR,“
popisoval závodní stonavské
šachty. Expertka totiž hovořila
o postupech při mimořádných
a krizových situacích – a to nejen při kontaktu se samotnými
traumatizovanými postiženými
a oběťmi, ale i členy zasahujících
složek ve stresu. Jako příklady
zmínila střelbu na pracovním
úřadě v Praze či tornádo na jihu
Moravy.

U příležitosti svátku Dne horníků přejeme
našim zaměstnancům,
důlním
Uvšem
příležitosti
svátku Dne horníků
i povrchovým zaměstnancům společnosti
přejeme
všem našim pracovníkům, důlním
OKD a všech dodavatelských firem zejména
i povrchovým
zaměstnancům společnosti
pevné zdraví. Mnoho úspěchů ve vaší náročné
OKD a všech
firem
zejména
práci adodavatelských
štěstí po celý hornický
rok.

pevné zdraví. Mnoho úspěchů ve vaší náročné
práci a štěstí Zdař
po celý
Bůh!hornický rok.
Zdař Bůh!
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Extraliga nejlepších rubáňových
a přípravářských kolektivů
ČERVENEC 2021

Rubání – kombajny

FOTO: OKD

Pořadí

Čistička odpadních vod ČSM-Jih.

Energetické provozy
STONAVA – Bez vody to na šachtě nejde.
O údržbu rozvodů provozní a pitné
vody na povrchu se starají pracovníci
energetických provozů, které jsou
součástí odboru řízení povrchů. Dále
se pracovníci energetických provozů
starají o areálovou kanalizaci, čistírny
odpadních vod, odvaděče důlních vod,
správcovství vodních toků a ve spolupráci s pracovníky společnosti Veolia
Průmyslové služby ČR (dále jen „VEPS“)
řeší problematiku regulace tepla.
„Dodávky vody jsou pro zaměstnance svým způsobem samozřejmostí,
přemýšlet o nich začínají, až když je
porucha nebo odstávka,“ popisuje Petr
Stávek z postu vedoucího energetických
provozů. Zmiňuje některé poslední takové události – oprava díry přivaděče pitné
vody u ČSM-Jih (potrubí DN 150), výměna roztrženého pryžového kompenzátoru
odvaděče důlní vody za ČSM-Sever
(potrubí DN 500) či protržené ocelové
potrubí provozní vody o průměru DN 700
v Albrechticích u Českého Těšína, kde
došlo k zatopení zemědělské půdy.

Petr Stávek dodává: „Většinu takových
případů zvládáme ve vlastní režii,
samozřejmě na výkopy objednáváme
bagr u dodavatelů. Opravy přímo řídí mistr
energetických provozů Miroslav Kunz, který má na povel šest pracovníků provozu.“
Tato skupina instalatérů a zámečníků
provádí údržbu a opravy desítek kilometrů potrubí. Pro ilustraci jen odvaděč
důlních vod z jižní a severní lokality ČSM
do Karvinského potoka má 6800 metrů.
Dále pracovníci energetických provozů
provádí i klasické instalatérské práce
na rozvodech vody a sociálních zařízení
koupelen, provozů a kanceláří.
Jejich pole působnosti končí úpravnou uhlí a dolem, lidé z energetických

vedoucí
úseku

těžba (t)

denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

kombajn, výztuž

1.

Kania(292200/3)

Pochopeň

39500

1816

971.5

39,811

5,68

SL 300, DBT 1300/3100

2.

ALPEX_Zelek(463310/)

Pielka

32430

1491

699.6

37,276

3,57

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

4.

Turoň(463304/)

Miarka

4253

198

87.9

3,809

0,67

SL 300, FAZOS 15/31

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(292247/)

Zguda, Mgr.

131,00

5,46

125,54

28,73

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

ALPEX_Michoń(292227/2)

Palej

130,00

5,42

137,58

28,51

MR 340X-Ex SANDVIK K04

provozů mezi fárající nepatří. Zajišťují
však chod kanalizačních sítí na šachtě,
co nevyčistí sami, na to objednávají
tlakové či fekální vozy.

3.

Kadlec(362280/)

Čáp

79,00

5,64

128,09

32,48

MR 340X-Ex SANDVIK C04

Teplo

4.

Pavlík(463240/2)

Firla

68,00

4,00

92,00

20,09

MR 340X-Ex SANDVIK C03

Teplo je centrálně vyráběno v teplárně
na lokalitě ČSM Sever společností
VEPS a dále je horkovody rozváděno
na lokality ČSM Jih a Darkov. Pracovníky
energetických provozů je nejen v topné
sezoně řízená dodávka a spotřeba tepla
s využitím systému SGS Energetika.
Pomocí teplotních čidel, která jsou
instalována v koncových větvích horkovodů ale i jámách, je regulován celý
topný systém včetně ohřevu vtažných
větrů, což je největší spotřebič.

5.

Fajman(463220/2)

Firla

50,00

2,94

74,71

12,94

AM-50/132 C03

6.

Slíž(463246/)

Firla

39,00

3,25

81,58

12,17

MR 340X-Ex SANDVIK C02

Koupací voda
Koupací vodu nám dodává společnost
VEPS, která ji vyrábí z vody provozní.
V koupelnách se spotřebuje skoro
sedmnáct a půl tisíce metrů krychlových měsíčně. „Pro představu, kubík
je za více než dvacet korun,“ podotýká
vedoucí energetických provozů.

Provozní voda

Havárie na potrubí na louce u Albrechtic.

kolektiv

Voda pro důlní provozy a částečně pro úpravárenské linky pochází
z Těrlické přehrady, čerpá se nejprve
do Kosteleckých nádrží. Na ČSM
a dále teče poté gravitačně. Průměrná
spotřeba se pohybuje kolem 350 tisíců
kubíků měsíčně. Z hlavního strategického rozvodu prodává OKD provozní vodu
dále i na utlumované šachty spadající
pod státní podnik DIAMO.

Pitná voda
K pití, mytí a též ke splachování i užití
ve stravovacích prostorách slouží drahá
pitná voda s dvojnásobnou cenou
oproti koupací. Měsíční spotřeba činí
v průměru 7 000 kubíků.

Důlní voda
Odčerpává se z obou lokalit šachty
ve Stonavě. „To se musí provádět, aby
se udržovala stabilní hladina důlní vody
a nedocházelo k ohrožení důlních provozů,“ líčí Stávek. Vyústění důlních vod
na povrchu je sledováno kamerou.

Společnost ZAM-SERVIS s.r.o.
děkuje všem zaměstnancům
společnosti OKD za spolupráci
a přeje ke Dni horníků mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v práci.

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(54022/)

Gajdzica

3,00

1,00

26,30

4,78

Trhací práce, D 1131 HAUSHERR,NOELL P04
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

Valíček

Kubanek

291876

1807

477.6

36,321

2,47

2.

Turoň

Miarka

217558

1360

615.7

22,224

3,70

3.

ALPEX_Zelek

Pielka

164400

1570

552.0

39,514

2,85

4.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

5.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

6.

Kania

Pochopeň

93 295

1399

694.5

32,326

3,99

7.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

Rubání – pluhy
denní
odrubaná plocha za den rub. výkon
(t/hl/sm) postup (m)
(m2/ den)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

206619

1293

698.6

30,039

3,97

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1062,00

5,42

122,52

28,54

2.

ALPEX_Michoń

Palej

899,00

4,61

109,54

24,33

3.

Noworyta

Gajdzica

775,00

5,27

131,19

29,30

4.

Kadlec

Čáp

681,00

5,77

131,23

32,37

5.

Lichý

Gajdzica

673,00

4,58

98,15

29,19

6.

Pavlík

Firla

562,00

4,23

91,88

20,27

7.

Fajman

Firla

536,00

4,62

116,34

20,89

8.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

480,00

4,21

99,46

22,19

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

Pro vaši bezpečnou práci... www.zam.cz

kolektiv

1.

Slíž

Firla

347,00

2,82

77,03

13,05

2.

Fajman

Wdowka

197,00

4,69

92,90

23,36

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

27,00

1,29

34,05

6,92

4.

Noworyta

Gajdzica

3,00

1,00

26,30

4,78

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Důl ČSM snížil četnost úrazů i s jejich závažností a frekvencí
Dokončení ze strany 1
V červených číslech se ale za prvních
sedm měsíců roku 2021 objevily geomechanické jevy s energií 105 J a vyšší, na stonavské šachtě jich totiž zaznamenali pětadvacet oproti sedmnácti za stejné loňské období. „Byly
s automatickým vysláním důlního
výjezdu HBZS, který však ani v jednom případě nemusel fárat. Nedošlo
v souvislosti s nimi také k žádným
škodám ani zraněním,“ řekl Blahut.
Osm geomechanických jevů bylo
navíc zejména v důsledku dobývání
otřesově hodně náročné 40. sloje, kde
se objevovaly problémy nejčastěji v její
0. kře. „Silně aktivní se v tomto ohledu jevil porub 400 002, který se dokopával první dva měsíce tohoto roku.
Teď je oblast uzavřená. Omezení postupu bylo i v bloku 401 204/1, prováděly se zde otřasné odlehčovací trhací
práce na pilíři,“ líčil závodní.

Na povrchu se stalo úrazů více
Povrchové provozy OKD se od ledna
do července 2021 v hlavních sledovaných parametrech BOZP proti roku
2020 zhoršily – evidovaných úrazů tu
bylo deset (vloni šest) a z toho registrovaných šest (vloni jeden). Narostla
četnost (z hodnoty 1,07 na 22,83),
jakožto závažnost i frekvence jejich
výskytu. Tento nepříznivý stav ko-

FOTO: OKD

Projevovaly se i otřesové sloje

Sedmnáct kontrol báňské správy, nula zjištěných závad.
mentoval René Girtler, bezpečnostní technik pro povrchová pracoviště.
„Na dílenských provozech došlo oproti stejnému období loňského roku k nárůstu o jeden registrovaný úraz a to u zaměstnance dodavatelské firmy, vloni dodavatelé ve stejném období úraz nezaznamenali.
Případ se dá zařadit do kategorie pocitových, kdy zaměstnanec náhle ucítil bolest při zvednutí rukou. Druhý
úraz se stal u kmenového zaměstnance, kdy byl při revizi elektromotoru
zasažen čistící kapalinou do obličeje a očí. Naštěstí se obešel bez trvalých následků a jeho léčba si vyžáda-

la – v uvozovkách – jen osmapadesát
kalendářních dní,“ Girtler.

Rozbitý nos při úklidu v dílně
Ke zhoršení došlo na pracovištích povrchových služeb, kde letos měli sedm
úrazových dějů, z nichž čtyři skončily
jejich registrací. „Pro srovnání minulý rok v daném období nebyl zaznamenán žádný registrovaný úraz. Oproti
předešlým letům, kdy byl zdrojem
úrazu především materiál či břemena
a následně většinou přiražení končetin
zaměstnanců při manipulaci s nimi, se
v letošním roce podílí na sedmi letošních evidovaných úrazech ve třech pří-

Manipulace s materiálem:
Škála možných ohrožení je velmi široká

STONAVA – V letošním roce je v OKD nárůst pracovních
úrazů na povrchových pracovištích. Nejčastější zdroj těchto úrazů se proto odráží v měsíčním poučení BOZP pro
tyto provozy (a samozřejmě nejen pro ně): Při manipulaci
s materiálem předvídej možná nebezpečí!
„Pád břemene na zaměstnance nebo přiražení zaměstnance břemenem, patří mezi nejhorší úrazy, které mohou
mít i ty nejvážnější následky na zdraví,“ říká vedoucí odboru
bezpečnosti Luboš Dúbravka. K preventivním opatřením
patří mj. dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného
nežádoucího pohybu nákladu i pod ním a hlavně se nenacházet v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene. Při
přemisťování materiálu vysokozdvižnými vozíky, případně
jinými zdvihacími manipulačními zařízeními, pak vylučovat
přítomnost pracovníků na nákladu a v pásmu jeho
možného pádu nepřecházet pod zdviženým břemenem.
Základem bezpečí je nezdržovat se v ohroženém prostoru!
„Máme taky úrazy při manipulacích s břemeny a materiály,“ pokračuje Dúbravka. Nabádá k používání správných
pracovních postupů, zajištění pevného uchopení břemen
(využití uchopovacích otvorů, držadel), ověřování stavu
nákladu a zabezpečení poškozeného břemene před ruční
manipulací i zákaz užívat nevhodné, poškozené a opotřebované pomůcky. Při obsluze lanových a řetězových zvedáků, ručních tažných a zdvihacích zařízení je dále nutné
vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, správně
volit místa zavěšení, upevnění či kotvení (prvku, konstrukce), nepřekračovat tažnou sílu respektive nosnost

zvedáku, vědět o míře nosnosti /pevnosti ocelového
řetězu odpovídající jeho konstrukci, nepoužívat poškozená
opotřebovaná lana a jiné prvky a nezpůsobovat rázy při
spouštění nebo tahu břemene.
„Významnou měrou se na úrazovosti podílí i pády zaměstnanců na rovině,“ navazuje Dúbravka. Aby se ohrožení
předcházelo, je třeba manipulační plochy udržovat čisté
a rovné. Podlahy skladovacích ploch, uliček a komunikací mít
v řádném stavu a poškozené povrchy obratem opravovat.
Zapomínat se nesmí na pořádek, odstraněním vyčnívajících
překážek (hadic, kabelů, kotevních šroubů …) počínaje.
„Rovněž může k újmě na zdraví dojít také při přetížení či
namožení těla,“ varuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pracovníci musí být informováni o všech opatřeních
činěných v oblasti bezpečné manipulace s břemeny,
zejména o hmotnosti a těžišti (na nejtěžší straně), je-li
jejich váha nerovnoměrně rozložena. S tím souvisí školení
o správných způsobech a postupech manipulace, vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami, určení
vedoucího pracovní skupiny (pokud bude manipulaci
provádět více lidí), jež bude činnost řídit a koordinovat.
A nepřetěžování zaměstnanců, čili dodržování hmotnostního limitu padesáti kilogramů. „Zdraví nezávadný způsob
manipulace s břemeny je bez ohnutých zad v pokleku.
Nezvedáme nic daleko od těla, neprovádíme při tom
trhavé pohyby a myslíme na dostatek prostoru, především
ve vertikálním směru. Samozřejmostí je pak vhodná
pracovní obuv,“ dodává Dúbravka.

U příležitosti Dne horníků přejeme
všem zaměstnanců OKD a dodavatelských ﬁrem hodně sil při výkonu
jejich těžké a zodpovědné práce.
V soukromém životě mnoho
zdraví a spokojenosti.
Zdař Bůh!

padech pád při chůzi. U prvního z února letošního roku ve skladu na ČSA to
skončilo v důsledku vlhké podlahy pádem na záda s následným poraněním
kotníku a zařazením do kategorie registrovaných. U ostatních dvou měli
kolegové více štěstí a neutrpěli takovou újmu, aby museli být v pracovní
neschopnosti,“ přiblížil Girtler.
Upozornil i na poněkud kuriózní
událost (evidovaný úraz), kdy dělník
uklízel pracoviště a při narovnání se
udeřil do nosu o skříňku s nářadím ...
„Bohužel jak jsem již předeslal,
zbývající tři registrované úrazy, jsou
charakteristické pro činnost, která je
pro důl životně důležitá – nakládku
a vykládku materiálu k zajištění jeho
plynulého provozu. Jedná se o manipulaci s materiálem jak ruční, tak pomocí jeřábů a jiné techniky, kdy dochází k tomu, že zaměstnanci jsou
při manipulaci, v důsledku většinou
své neopatrnosti, přiražení materiálem k podvozku, konstrukci, mezi
jiný materiál. Nebo už při nedodržení
bezpečného manipulačního prostoru
již nedokázali uhnout nekontrolovatelnému pohybu naložených materiálů,“ poznamenal bezpečnostní technik pro povrchová pracoviště
Na následující období apeloval
na všechny v OKD, aby do důsledku
dodržovali stanovené pracovní postupy a také kontrolovali stav svého
okolí, neboť nepořádek na pracoviš-

ti bývá obecně jednou z hlavních příčin úrazů.

Újma tří elektrikářů v jímce
Provoz úpravny OKD hlásil sice za řečené letošní období jen čtyři evidované újmy na zdraví, ovšem ve srovnání
s loňskou nulou to znamenalo navýšení frekvence výskytu úrazů z hodnoty
0,00 na 10,86. „Ke třem evidovaným
úrazům vlastních zaměstnanců došlo
v souvislosti se stavem plechových krytů nad jímkou v budově jemné úpravny. Pracovníci elektroúdržby prováděli opravu sondy hladiny v jímce. Při jejím vytahování se pod dvěma propadla
část plechového krytu. Třetí elektrikář
nacházející se o plošinu výše, byl zasažen padající sondou do ramene,“ sdělil
úpravárenský vedoucí odboru BOZP
Martin Sedláček. Újmu na zdraví zaznamenal i ještě nezkušený zaměstnanec agentury Vojmar, jemuž při uvolňování materiálu ze zásobníku nástroj
přirazil prst ke konstrukci.
Od roku 2010 – v období sledovaném odborem BOZP úpravny – k nejfrekventovanějším zdrojům úrazů v těchto provozech patřily, s četností třiačtyřiceti procent,
pády na rovině, z výšky, do hloubky,
propadnutí… Druhým nejčastějším
zdroje s třiadvaceti procenty tvořily
manipulace s materiálem, břemeny
a předměty (pády, přiražení, odlétnutí, nárazy, zavalení).

Pozor na hydranty, jejich stav může
ovlivňovat situaci v nouzi
STONAVA – Úpraváři v revíru mají jako další letošní
poučení BOZP ochranu proti výbuchu uhelného
prachu, která je důležitá i u důlních profesí. A bezpečnostní technik Jaromír Lapiš k tomu připomíná
potřebu mít v pořádku takzvané věcné prostředky
požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení;
hlavně hydranty a obsah jejich skříní.
„Poslední dobou se rozšiřuje nešvar neoprávněného používání hydrantové vody a dochází ke ztrátám vybavení hydrantových skříní, přestože jsou
zaplombované. Jedná se přitom o hrubé porušení
pracovní kázně se všemi důsledky,“ uvádí Lapiš.
Základní výbava tohoto prostředku požární ochrany
podle něho také není z nejlevnějších, například
jedna hadice typu C52 vyjde na 1500 Kč a jedna
proudnice na 624 Kč.
„Nechtějme se nikdo z nás dostat do situace,
že budeme potřebovat hasit, ale volný hydrant k
dispozici nebude. Případně bude, ale voda v něm

nedosáhne potřebného tlaku a vydatnosti, protože
někde v provozu jsou na tento rozvod připojené
puštěné hadice pod pásy, do žlabů, potrubí... Jak
uchráním ohrožené životy, majetek i sebe, když
v hydrantové skříni nenajdu hadici nebo proudnici?“ konstatuje Lapiš.
Pro samotnou prevenci výbuchu uhelného
prachu zdůrazňuje užívání správných technologií
a konstrukčního řešení staveb, strojů i zařízení
nevyvolávajících zbytečný rozpad upravovaných
nerostů a tím i hromadění či rozviřování vznikajícího prachu. „Pokud dochází k rozvíření nebo usazování prachu, musí být včas a účinně odstraňován.
Současně musí být omezovány možné zdroje
iniciace od elektrických zařízení, elektrostatických nábojů, tepelných účinků výrobních postupů
a od fyzikálně-chemických pochodů – samovznícení usazeného prachu,“ uzavírá úpravárenský
bezpečnostní technik.

Společnost Minova Bohemia
přeje ke Dni horníků všem
zaměstnancům
společnosti OKD a celé hornické
veřejnosti zdraví a spokojenost
v osobním životě.
V práci pak především
hornické štěstí.

Vedení společnosti Minova Bohemia s.r.o.
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STONAVA – Pogratulovat kolegovi a kamarádovi k jeho významnému životnímu jubileu se závodní báňští záchranáři ze severní lokality Dolu
ČSM rozhodli netradičním způsobem. Na padesátku nechali požárnímu důlnímu technikovi Radimu
Kašparovi vyrobit polystyrenový model Lysé hory – místa, jež doslova miluje a kam si často hned po vyfárání
jezdí takzvaně vyčistit hlavu.
„Každý tam chodí, ale on ji teď má,
jako jeden z mála, vlastní nad svou
postelí,“ poznamenal jeden ze spoluautorů dárku, mechanik ZBZS
Petr Kučo. K předání podle něj došlo na oslavě Kašparových narozenin
v jisté restauraci, kde asi 1,3 metru široká a 1,5 metru vysoká maketa doplnila další prezenty. Nechyběly ani
hornické relikvie včetně v revíru již
neužívané „masky“ Dräger BG 174.
„Chodívá na Lysou asi patnácti
různými trasami, my jsme vyrobili tu
od hotelu Petr Bezruč až na její vrchol,
kde je známý charakteristický televizní vysílač,“ vysvětlil Kučo. Chlapi se
také – včetně závodního dolu Karla
Blahuta – podepsali na vlaječky lemující cestu výstupu. Pro oslavence
to bylo podle jeho slov obrovské, velmi milé překvapení, o něčem takovém
prý neměl ani ponětí.

FOTO: Radek Lukša

Požární technik ZBZS dostal
k padesátce vlastní Lysou horu

Jubilant a jeho dárek od kolegů ze šachty.
Svým způsobem to bylo na padesátku symbolické, jelikož si Kašpar
dal předsevzetí, že každý rok nahoru na Lysou horu vyšlape (a seběhne dolů) nejméně padesátkrát. „Ale
v reálu to bývá více, třiapadesát, šedesát, třiašedesát výstupů. Kromě
relaxace si tím i udržuji pro záchranáře potřebnou fyzickou formu,“
prohlásil požární technik ZBZS
ČSM-Sever, jenž šel na šachtu dělat
v roce 1989.
Dobrovolným záchranářem se
Kašpar stal před čtvrtstoletím, kromě toho pracoval na čelbách jako revírník, mechanik či zástupce vedoucího úseku i v rubáních jako štajgr.
Ve stálém sboru zakotvil jako profe-

sionál před sedmi lety. „A krátce poté
mě chytla ta Lysá hora, asi už patřím k těm, co se jim říká Lysaři. Taky
se s nimi samozřejmě znám, panuje
mezi námi kamarádství a kolegialita,“ líčil.
Lysá hora ve čtyřech ročních obdobích se ostatně objevila i na kalendáři pro letošní rok, který Kašpar
vlastními silami vyrobil a věnoval
nejen kolegům ze stonavské šachty. Kromě toho se požární technik ZBSZ stal i milovníkem historie, přidal se mj. ke skupině zaměřené na Starou Karvinnou. Artefakty
spojené s turistikou a horami v jeho
domácnosti doplnily i ty související
s hornickou minulostí.

Barborka 2021: Dva roky nepřibyly
žádné děti, zato spousta vystudovala
KARVINÁ – Spolek svatá Barbora (SSB)
přizpůsoboval vzhledem k situaci vyvolávané onemocněním covid-19 poněkud
svůj přístup – nesvolal sice déle než rok
žádné společné setkání rodin, ale více
přispíval na výuku a vzdělávání dětí.
Dalším zásadním faktorem byl fakt, že
přes čtyřiadvacet měsíců nepřibyli noví
horničtí sirotci!
„Vloni jsme vyplatili dětem více než
1,1 milionu korun. Z důvodu koronaviru
jsme neměli společnou akci, tradiční
BarboRadování nevyjímaje. Proto každé
dítě dostalo mimořádnou pomoc ve výši
pěti tisíc korun. Další mimořádné dary
jsme poskytovali rodinám v tíživých
životních podmínkách. Peníze jsme posílali i na počítače a zajištění distanční
on-line výuky,“ informovala Monika
Němcová.
Ta se na letošní řádné členské schůzi
SSB stala staronovou předsedkyní
Baborky. „Členů spolku je deset včetně
jednoho nového, jímž se stal státní
podnik DIAMO. Letos jsme na členských
příspěvcích získali skoro 360 tisíc
korun,“ pokračovala Němcová s tím, že
byl odsouhlasen rozpočet i výše podpor
pro děti na letošní rok.
Barborka schválila i nový výbor
s Monikou Němcovou (za Sdružení
hornických odborů) v jeho čele, místopředsedou Stanislavem Chobotem
(DIAMO), Radkou Naňákovou,
Barbarou Tomanovou a Danielem

Sulavou (všichni z OKD), Pavlem
Konečným (RBP) a Stanislavem
Wizurem (DIAMO). Jakožto revizní komisi složenou z Pavla Jílka
a Adriany Furendové za OKD a Dariny
Hermanové za DIAMO.
Barborka, jak předsedkyně oznámila, se aktuálně stará o třiačtyřicet
dětí ve věku od tří do šestadvaceti let.
„Moc potěšující je to, že k nám žádný
nový sirotek nepřibyl. A stejně tak rostoucí počty dětí, které s velkou pomocí
našeho spolku zdárně absolvovaly svá
studia,“ dodala. A pokud to epidemická situace dovolí, na podzim má
Barborka v plánu konečně společný
víkend.

DIAMO, nová pomoc
Státní podnik po převzetí utlumovaných šachet Darkov a ČSA vstoupil
také do Spolku svatá Barbora, aby
podpořil jeho činnost. „Hornické
povolání je velmi náročné a ani
po ukončení těžby rozhodně není
bez rizika. Jako členové Barborky
pomůžeme dětem a rodinám, které
přišly o živitele, a zároveň budeme
připraveni na případy, kdy by se
do tíživé situace dostala rodina
našeho zaměstnance, a to nejen
na Karvinsku,“ uvedl Ludvík Kašpar,
ředitel DIAMO.

Rádi bychom touto cestou
popřáli všem povrchovým
i důlním zaměstnancům
OKD a.s. a dodavatelských
firem u příležitosti
Dne horníků.
Do dalšího hornického
roku všem přejeme pevné
zdraví, štěstí a spokojenost
v osobním i pracovním
životě.
THIELE GmbH & Co. KG

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice
Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady
s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy
(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
lev
pu a sle
u
k
á
– Drenážní systémy, geotextilie
n
ate
ost
– Chráničky pro vedení kabelů
Možn aloodběr 6.30 - 15.00
m
– Odvodňovací žlaby
i pro -duben po - p6á.30 - 16.00
d
á
– Ostatní doplňky z plastů, folie,
listopa -říjen po - p 0 - 11.00
jeme
So 7.0
květen
mříže, lapače (gajgry), nádrže,
oskytu
p
m
ů
l
ate
žumpy aj.
odběr
Velko tevní slevy!
– Gabionové sítě
ožs
mn

P/PA-038

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz

PANORAMA
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Letem světem – Nadační městečko
bude letos v cestovatelském duchu
Program připravují
• ADRA
• Naše Montessa
• Podané ruce
• Střední škola techniky a služeb
Karviná
• Regionální knihovna Karviná
• Mažoretky Michelle
• SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Karviná-Hranice
• ADAM - autistické děti a my
• TJ Sokol Karviná
• Horolezecký oddíl Beskyd Karviná
• MÚZA Karviná, z.s.
• K lub stolního tenisu a plavání
Karviná, z.s.
• Městský fotbalový klub Karviná
• Středisko volného času Juventus
• Iniciativa Dokořán

FOTO: NOKD

KARVINÁ – Hornické slavnosti 2021
v Parku B. Němcové v KarvinéFryštátě doplní v sobotu 18. září i program připravovaný Nadací OKD.
A samozřejmě i jejími partnerskými
neziskovkami. Potrvá od 14 do 18 hodin a bude zdarma!
„Stejně jako v předchozích letech
tam vytvoříme naše Nadační městečko, o jehož kouzelnou atmosféru se postarají zástupci neziskových organizací, kteří budou v maskách reprezentovat státy či kontinenty z celého světa,“ uvedla ředitelka NOKD Karolína
Preisingerová s tím, že letošní ročník se
ponese v duchu hesla „Letem světem“.
Naučnou cestovatelskou stezkou
se zábavnými úkoly a kvízy (po jejichž splnění na děti budou čekat
v nadačním stanu krásné ceny), jak
upřesnila, neskončí. „Děti se mohou

Předloňské městečko bylo pohádkové.
těšit také na sportovní stanoviště,
nafukovací atrakce, autogramiádu
karvinských fotbalistů či populární fotokoutek. Zveme nejen děti, ale
i všechny maminky, tatínky, babičky,
dědečky,“ vzkazovala Preisingerová.

Beskyd Karviná dále mohou návštěvníci vyzkoušet schopnosti na lezecké
stěně. Nebo si se členkami TJ Sokol
Karviná zahrát házenou. O občerstvení se během akce postará v odpočinkové zóně Iniciativa Dokořán.

Středisko volného času Juvetnus
vytvoří v Nadačním městečku kreativní dílnu, kde se budou vytvářet
placky, obrázky pomocí písku, aplikovat dočasné tetování či malovat na obličeje. Pod vedením horolezců z oddílu

Nadace OKD zve na září:
Zábavou pro dobrou věc!

ANNA K

KARVINÁ – Naplno se rozebíhající akce pro veřejnost pořádají i organizace podporo-

vané těžařskou nadací; jako Galaxie centrum pomoci z Karviné, Regionální knihovna
Karviná či Sweetsen Fest z Frýdku-Místku. Jejich zářijový program je navíc spojen
i s pomocí „dobré věci“.

Zahradní slavnost plánovaná na pátek
3. září ve středisku Slezské diakonie
Eunika Karviná má za cíl zvýšit povědomí i o zdravotně znevýhodněných lidech
a přispět k jejich integraci s běžnou populací. „Otevřené brány zahrady zařízení
vás zvou k návštěvě bohatého programu
v prostoru pro mezigenerační setkání
při činnostech vedoucích k rozvíjení
sociálních aktivit. Chceme především, aby se děti, senioři a zdravotně
hancicapovaní spolu nebáli komunikovat, navazovali kontakty a neformální
vztahy, kdy se vzájemně mohou všichni
obohacovat! Do projektu budou také
zapojeni i uživatelé různých sociálních
služeb a jejich rodiny,“ vzkazují z Centra

PETR BENDE

é (Karviná-Fryštát)
Park Boženy Němcov

18. září 2021

Sweetsen Fest
Pomůžete dosáhnout milionové hranice
celkové dobročinné sbírky na rozvoj
mezigeneračních aktivit a nový koncept
crowfundingu (financování dobré věci)?
Benefiční festival ve Frýdku-Místku
konaný tradičně i pod záštitou Nadace
OKD chce ve svém sedmnáctém ročníku
letos dosáhnout právě této částky.
Uskuteční se od 9. do 11. září – je přesunut z roku 2020 – a jeho program má

Program
Anna K

16:00 – 17:00

Tereza Mašková

17:30 – 18:30

skupina NEBE

19:00 – 20:00

Petr Bende

20:30 - 21:30

BUTY

TEREZA MAŠKOVÁ

NEBE

Zahrada v Galaxii.

dvě hlavní části. A to dětskou s kreativní
scénou připravovanou partnery těžařské nadace a hlavní s dobročinnými
sbírkami i hudebním programem. V tom
vystoupí na stadionu ve Frýdku či v hospůdce U Arnošta spousta regionálních
umělců, mj. Kujóni, Kateřina Marie Tichá
& Bandjeez, The Yellow Socks, Slepí
Křováci, Downbelow, Ta Hakuna, Plyš,
Hrozen, Dolls in the Factory, Přátelé
Dr. Melouna...

FOTO: Radek Lukša

BUTY

14:30 – 15:30

pomoci Galaxie. V zahradě, kde se první
zářijový pátek od 15:30 všechno odbude, mají také novou „stezku pro bosé
nohy“ k rozvoji smyslových schopností
i dovedností, vytvořenou také za pomoci Nadace OKD.

FOTO: Radek Lukša

Hornické
D
K
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i
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n
v
a
l
s

Třetí galaxie

Nadační scéna na festivalu.

Partneři

Karviná Art
Seznamte se s výtvarným uměním
a jeho technikami – podpořte umění
v našem městě! Tak avizují program
na 23. září z Regionální knihovny
Karviná. Účast slibují výtvarníci: Šárka
Dvořáková, Stanislav Filip, Lenka
Kalužová, Bogdan Kornas, Tomáš
Oslizlok, Jarka Rybová. Na veřejném

prostranství se budou v pěti stanech
prezentovat se svými technikami. K dispozici budou mít své katalogy, pozvánky
na výstavy a workshopy. Návštěvníci
dostanou možnost vyzkoušet si danou
výtvarnou techniku. Vše proběhne
od 10 do 17 hodin v Parku B. Němcové
ve Fryštátě.

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktorka: Mgr. Naďa Chattová, e-mail: nada.chattova@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonava č.p. 1077,
735 34 Stonava; kontakt na redakci: 737 043 230, e–mail: pav2711@seznam.cz / náklad 10 500 výtisků / Registrace MK ČR E 18683 / tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava / Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
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