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Nový hlavní předák
a nejvyšší metráž

7

Vzniká lokalita
Útlum – Sever

Důl Lazy ponese nový název, souvisí
s jeho postupnou likvidací.

Noworytův kolektiv přitom nerazil
v těch nejideálnějších podmínkách.

Golf se hraje
i v době pandemie

Individuální sportování, na Lipinách
využívají právě této možnosti.

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: „Rodina, zdraví, práce – to je dobrá motivace!“

Výkonný ředitel OKD: Zdraví našich
zaměstnanců je nejdůležitější prioritou!

Hygienici plošně testují na koronavirus na Darkově.

DARKOV – V OKD, a.s. byly od 1. dubna
2020 implementovány Zásady Criminal
Compliance Programu, a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti ve formě
interní směrnice č. 1/2020 (dále jen „CCP“).

trestně odpovědna, pokud se neprokáže, že jde o individuální exces takového
zaměstnance, a pokud společnost
nevynaloží veškeré úsilí, které na ní
bylo možno spravedlivě požadovat, aby
spáchání protiprávního činu uvedené osoby zabránila. Vedle trestního
postihu zaměstnance zákon o TOPO
umožňuje uložit trest i právnické osobě,
který může spočívat v peněžité pokutě
nebo také až v zákazu činnosti.

Co si máme představit pod pojmem
CCP, jaký je jeho účel a jaké byly důvody pro jeho zavedení:
Společnost OKD, a.s., vytvořila tento
compliance program jako systém
interních opatření a postupů za účelem
prevence, detekce a reakce na neetická
a protiprávní jednání či hrozící nebo
vzniklé škodní události, včetně pokusu
nebo návodu k němu, aby jednak řešila
podněty oznamovatelů na jednotlivá
porušení a jednak chránila společnost
před případnými následky těchto jednání, které by se mohly dle zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob č.
418/2011 Sb. přímo přičítat i společnosti OKD, a.s. (dále jen „zákon o TOPO“).
Nezákonným jednáním zaměstnance
tak může být společnost OKD, a.s. také

Program CCP tvoří především tato
interní pravidla přijatá ve společnosti
OKD, a.s.:
• Etický kodex společnosti
• Protikorupční program společnosti
• Registr darů apod.
Nedílnou součástí programu je také
závazek představenstva OKD, a.s.
netolerovat korupční jednání ve společnosti, přičemž společnost OKD, a.s.
se zavazuje vyvinout maximální úsilí
k následujícímu:
Pokračování na straně 2

Termokamera, ozonizace, plošná dezinfekce,
i tak bojují těžaři s hrozbou přenosu nákazy
DARKOV – Společnost OKD kromě

v minulých týdnech přijímaných
a podle momentální situace firemním
krizovým štábem aktualizovaných
opatření proti nákaze COVID-19 zavádí další preventivní prostředky.
Setkávají se s nimi zejména zaměstnanci na darkovské lokalitě, kde jsou
zaznamenány případy nemocných.

Změří teplotu až patnácti
lidem za vteřinu
Od konce dubna ve vestibulu správní
budovy OKD na Darkově funguje termální bispektrální kamera Hikvision
Bullet DS-2TD 26 23b, která umožňuje na vzdálenost devíti metrů sledovat tělesnou teplotu až patnácti procházejících osob za jednu vteřinu. „Je to profesionální přístroj,
jaký bývá používán ve světě na letištních terminálech či ve stanicích me-

FOTO: Petr Chodura

Firma má novou tiskovou mluvčí
DARKOV – Těžební společnost OKD,
a.s. má od 18. května mluvčí Naďu
Chattovou, která na této pozici střídá
Iva Čelechovského. Ten bude nadále
působit jako tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny.
Naďa Chattová se komunikaci věnuje
celou svoji profesní kariéru. Devatenáct
let působila ve zpravodajství České
televize v Ostravě i Praze jako editorka
a moderátorka ČT 24. Poté jako tisková
mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava,
kde také vedla Odbor komunikace
a marketingu.
Ve společnosti OKD bude mít na starosti externí komunikaci.

umísťování do karantény,“ upozorňuje ředitelka KHS.
Pro lokalitu Darkov platí nejpřísnější opatření. „Hned při vstupu si musí
každý dezinfikovat ruce a projít před
termokamerou. Společnost zajistila
pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky pak platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle.
Také mají možnost si vyzvednout vlhčené dezinfekční ubrousky. Třikrát
denně probíhá dezinfekce společných
prostor, šaten, výdejen a dalších míst.
Na všech dolech probíhá také každodenní dezinfekce dopravních nádob
a také vozů po dopravu zaměstnanců,“
popisuje jen některá z přijatých opatření mluvčí OKD Naďa Chattová.
Vedení společnosti pravidelně
konzultuje vývoj situace se zástupci
Sdružení hornických odborů, jejichž
zástupce se každodenně účastní jednání krizového štábu OKD.

Plošná dezinfekce koupelen.

FOTO: Radek Lukša

Criminal Compliance Program v OKD

Naďa Chattová

me nastavená opatření tak, abychom
zamezili šíření nákazy,“ říká výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.
Zdůrazňuje, že těžební společnost
považuje zdraví zaměstnanců i jejich
příbuzných za hlavní prioritu.
KHS přistoupila k plošnému
testování na darkovské lokalitě.
„Například v pondělí 18. května jsme
od čtyř hodin ráno do osmnácti hodin večer odebrali na 600 vzorků,“
uvádí její ředitelka Pavla Svrčinová.
Hygienici podle jejich slov prokazují
nákazu COVID-19 u pracovníků více
úseků, kolektivů, provozů a profesí:
V přípravách, důlní dopravě, centrálním odtěžení, ale i na povrchu, například na úpravně uhlí.
„Hygienická služba také v současné době vyhledává epidemiologicky významné kontakty u pozitivních osob – tedy rodinných příslušníků, přátel či známých – a provádí jejich následné vyšetření a nařizuje jim

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – V průběhu května je zaznamenáván zvýšený výskyt případů onemocnění novým typem koronaviru COVID-19 u zaměstnanců Dolu Darkov. Situaci neprodleně
řeší vedení společnosti OKD spolu
s Krajskou hygienickou stanicí (KHS)
Moravkoslezského kraje, je stanovována celá řada protiepidemických
opatření, která jsou podle aktuálního
vývoje pružně měněna a upravována.
V platnosti je už zákaz přesunu pracovníků z Dolu Darkov na pracoviště
v jiných lokalitách a naopak. Zároveň
na Dole Darkov probíhá úprava provozu tak, aby se zaměstnanci jednotlivých směn nepotkávali.
„Ve středu 20. května máme k poledni 113 pozitivně testovaných zaměstnanců. Jeden z nich už je zdravý a další jsou v karanténě. Jsme velmi rádi, že žádný z nich nemá závažný průběh nemoci, který by vyžadoval
hospitalizaci. Stále platí, že dodržuje-

Měření tělesné teploty termokamerou.
tra. Prostě všude tam, kde je vysoká frekvence pohybu. Při pořizování
termokamery jsme srovnávali různé
výrobce a jejich modely a vybírali to
nejvhodnější pro podmínky OKD,“
sděluje Jan Jurásek, vedoucí odboru
ochrany a kontroly.
Obsluha termokamery, která prověří každého příchozího na darkovskou
lokalitu, má za sebou příslušná školení v obsluze. „Veškeré nastavování,
úpravy, vstupy do záznamového zařízení i systému zabezpečeného hesly i přístupovými oprávněními provádí pouze pracovníci odboru ochrany a kontroly, což zaručuje, že se nikdo nepovolaný nedostane k osobním
údajům,“ říká Jurásek s tím, že mobilní set Hikvision se skládá ze samotné
kamery na stativu (upevněné ve výšce
odpovídající průměrné dospělé postavě, tedy cca 170 centimetrů), monito-

ru a krabičky zvané BlackBody umístěné naproti objektivům a vyzařující
konstantní teplotu, která zajišťuje kalibraci pro správné měření.
„Jde to rychle a přesně! Jsou tam
tři stupně: V zeleném pásmu je člověk
v pořádku, ve žlutém je hraniční hodnota tělesné teploty a červené znamená více než 37,6 stupňů Celsia a vyhlašuje se poplach,“ popisují příslušníci bezpečnostní služby pracující
s termokamerou. Zjištění příliš vysoké teploty, jak upozorňují, znamená
opakované měření – a to ručním teploměrem na jiné bázi, aby se vyloučily omyly. Následuje postup daný dřívějšími pokyny vedení OKD: Ověření
totožnosti, zamezení vstupu do areálu, sepsání události a předání pokynů
kontaktovat lékaře a postupovat podle jeho rad.

Pokračování na straně 5
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S novým hlavním předákem
pokračovaly kvalitní výkony kolektivu
Nebýt opatření proti
koronaviru, dokázali
by zřejmě raziči
od Marka Noworyty
už v dubnu postoupit
o více než velmi
slušných 121 metrů

vání technologie i její následnou
údržbu,“ líčil vedoucí úseku.
Jedna směna slovenských horníků
vedená Vladimírem Bergerem musela kvůli koronaviru být doma za hranicemi a místo ní Noworytovy raziče posílila parta z kolektivu hlavního předáka Romana Kadlece vedená Davidem Figurou. Kromě ní
dělaly na čelbě 236 541.51 v dubnu osádky se směnovými předáky Ondřejem Slováčkem, Jiřím
Ponetzem a Martinem Ticháčkem.
Údržbu technologie opotřebovávané náročnými podmínkami zajišťovali zámečníci vedení Rostislavem
Novotným a mechanikem úseku
Miroslavem Sedláčkem. O přísun
potřebného materiálu se staral ze-

Noworyty v čele přípravářského
kolektivu potvrdil, že jeho jmenování hlavním předákem nebylo neuváženým krokem. Jako nástupce Miroslava Vráblíka dokázal se
svými osádkami v dubnu v částečně třísměnném provozu vyrazit nejvíce v OKD a 121 metry se vyšvihl
na průběžně druhé až třetí místo
v metráži.
„A nebýt opatření proti koronaviru, postoupil by ještě více, předpokládám, že by překonali i zatím
letošní rekordní revírní ražbu 123
metrů. Kdybychom mohli celý měsíc razit na čtyři party, zvládal by
denně o dva metry navíc. A to minimálně,“ nechal se slyšet Roman
Čáp, do jehož úseku Noworytův
kolektiv plnící úkoly na darkovské
šachtě spadá.
Noworyta, pracující na šachtě
dvaadvacet let, nasbíral zkušenosti mimo jiné i jako směnový předák
v jedné z osádek kolektivu Romana
Jakubišina. „Mirek Vráblík své-

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Už první měsíc Marka

Razicí kombajn MR 340 na pracovišti.
ho času převzal kolektiv jako kombajnér od Ondreje Hamarcsika
a Markovi Noworytovi nakonec
předal stmelené, zkušené raziče,
kteří mají za sebou spoustu kvalitních výkonů,“ řekl Čáp s tím, že
prim u nich hraje bezpečnost. Vždyť
i dubnový provoz se obešel bez pracovních úrazů!
Práce na čelbě 236 541.51 v oblasti darkovského pomocného závodu nicméně nebyla snadná.
„Razí tam s kombajnem MR 340
v šestistupňovém úpadním úklonu, uhelná sloj má cca metr čtyřicet, podloží je prachovcové, nadloží pískovcové, přibírky průvodních
hornin jsou náročné na provozo-

Rubáňoví dubnový režim zvládli,
čelboví překonali, ale na business
plán měly výpadky oba provozy
STONAVA – COVID-19 se stal v prv-

ních dvou dubnových dekádách
největším nepřítelem rubáňových
a čelbových v revíru OKD. Horníci
dělali ve zkráceném třísměnném
provozu a podle toho vypadaly jejich výsledky. Kvůli mimořádné situaci byly přizpůsobeny – sníženy –
i technické režimy.
„V těžbě se splnilo na sto procent,“ komentoval nakopání necelých sto tisíc tun uhlí vedoucí provozu rubání Romana Janulek. Ve čtvrtém měsíci, jak upřesnil, byly v plném provozu jen čtyři poruby (dva
na ČSA a dva na ČSM). Jeden blok
se dokopával a dva pak v závěru měsíce rozjížděly. Od počátku roku
měli rubáňoví v OKD do konce dubna vytěženo celkem 707 tisíc tun.
„Znamená to na business plán manko více než 155 tisíc tun,“ podotkl
Janulek.
Dubnový výpadek ve výši čtyřaosmdesáti tisíc tun připadl na vrub
především opatřením proti šíření
koronavirové nákazy na všech dolech a pak také uzavření porubu
402 202 na stonavské šachtě (z důvodu záparu), kde pracoval kolektiv
hlavního předáka Zbyňka Rzidkého
z úseku vedoucího Mariana Hradila.
„Nejobtížnější podmínky měli
v minulém měsíci dodavatele
z Alpexu ze spojených kolektivů
hlavních předáků Dariusze Zelka
a Romana Kurka řízení vedoucím
úseku Józefem Ulmanem. Jejich
porub 400 000 jsme po uzavření
kvůli záparu mohli provozovat teprve ve třetí dubnové dekádě, odvětrali ho a začali stěnu znovu rozjíždět. Kromě nedostatku horníků
nás tam trápily problémy s rozvody hydrauliky v sekcích, které si vyžadovaly důslednou revizi a opra-

vy,“ poznamenal vedoucí provozu
rubání.
Naopak velmi dobře si vedl kolektiv hlavního předáka Rudolfa
Kubeše z úseku vedeného Martinem
Pamánkem, který fedruje jako jediný v revíru s pluhovou technologií.
Těžba z bloku 11 2833 činila v dubnu 15 788 tun, přičemž havíři se
v něm museli vypořádávat i přechodem tektonického pásma.
Čelboví v OKD vyrazili za čtvrtý
letošní měsíc celkem 1300 metrů,
čímž překonali stanovený technický režim o 183 metry. „Napomohli
k tomu především někteří zaměstnanci polských dodavatelů vracející se do práce, režim s nimi ještě na šichtách totiž nepočítal,“ vysvětloval vedoucí provozu příprav
Petr Glas. V dubnu podle něj razilo
v OKD jednadvacet kolektivů, dalších sedm provádělo přibírkové či
asanační práce.
Nejlépe si vedly osádky hlavního předáka Marka Noworyty z úseku vedoucího Romana Čápa na darkovské šachtě – s kombajnem AM
50 na třídě 463 344 postoupili o 121
metrů. Vyšvihli se tímto výkonem
mezi tři nejlepší čelbové kolektivy v letošním roce (rekord 123 metrů měli raziči Dariusze Marcola
z Alpexu a 121 metrů i raziči Tibora
Pavlíka, oba v březnu). Nejvíce
s klasickou technologií si připsal
kolektiv hlavního předáka Václava
Sliže z úseku vedeného Lubomírem
Poločkem, kteří na ražbě 400 022/1
na šachtě ČSM-Sever zvládli šedesát metrů.
„Provoz příprav má za období
ledna až dubna vyraženo dohromady 5406 metrů. Dluží však 249 metrů na business plán,“ doplnil jeho
vedoucí Glas.

jména zástupce vedoucího úseku
Daniel Cartelli.
„Tento měsíc tam máme průměrně šesti až sedmimetrové denní postupy. Do poloviny května se podařilo za osm dní vyrazit pětapadesát
metrů,“ dodal Čáp. Ražba výdušné třídy pro budoucí porub 236 501
bude u Noworyty ukončena probítkou do protičelby, na níž postupují
osádky hlavního předáka Rastislava
Valenčíka.

Jak si vedli další v úseku?
Pod jediný darkovský čelbový
úsek vedený Romanem Čápem
spadají kromě kolektivu Marka
Noworyty také raziči s hlavními
předáky Rastislavem Valenčíkem,
Romanem Jakubišinem a Romanem
Kadlecem. „Rasťa je na protičelbě
výduchu 236 541.5 a na rozdíl
od Marka tam jeho parta s kombajnem AM 50 doslova trpí. Ražba
je do kopce, mají tam velmi tvrdé
průvodní horniny a tím pádem i horší
výsledky,“ sdělil Čáp. Kadlecův
kolektiv dostal za úkol připravit
budoucí pásovou třídu 236 521.5,
kde razil s kombajnem MR 340
a svorníkováním. Poslední kolektiv
úseku – Jakubišinův – měl klasickou
technologii, s níž chystal odtěžení
z pomocného závodu Darkova
směrem na ČSM-Sever, na čelbě
236 570 si v dubnu vedl slušně.

Vedoucí úseku (vpravo) a nový hlavní předák.

Criminal Compliance Program v OKD
Dokončení ze strany 1
• uplatnění principu nulové tolerance
vůči korupci a úplatkářství,
• informuje o přijatých protikorupčních pravidlech,
• v případě výskytu rázně zakročí
proti tomuto nežádoucímu jednání
a přijme adekvátní opatření.
Program CCP nahradil rovněž dříve přijatou směrnici O poctivém
podnikání, která je již neaktuální.

Jaké kroky již byly provedeny
a co nás čeká:
K dnešnímu dni došlo kromě přijetí nové interní směrnice také k úpravě webových a intranetových stránek
společnosti OKD, a.s. Vybraným vedoucím zaměstnancům jsou aktuálně distribuována k zajištění podpisu
čestná prohlášení, dle kterých se mj.
zavazují dodržovat zásady a pravidla
obsažená v tomto programu CCP.
Do budoucna bude připraven pravidelný program školení THZ zaměstnanců a managementu s programem CCP, přičemž každý zaměstnanec by se měl seznámit se základy
programu CCP v rámci školení BOZP
ve firemním školicím středisku, jakmile omezení spojená s koronavirovou pandemií pominou.
Zároveň dojde ve spolupráci s dotčenými zaměstnanci k vyhodnocení
rizik na jednotlivých úrovníchřízení
a dle konkrétních pracovních pozic.
Kdo je odpovědný za implementaci
programu:
Pro účely realizace programu CCP
ve společnosti OKD, a.s., byla ustanovena pozice tzv. Compliance
Officera, kterou bude vykonávat pověřený zaměstnanec právního útvaru. Kontrolní funkcí v rámci programu CCP a pravidelným vyhodnocováním rizik s tímto spojených byl pověřen vedoucí interního auditu (včetně
řešení střetu zájmů v této oblasti).

Jaké povinnosti z programu vyplývají
pro vedoucí pracovníky, případně
řadové zaměstnance:
Každý zaměstnanec je odpovědný
za své činy a chování, a to i na svém
pracovišti. Zaměstnanci jsou povinni se nejen seznámit s programem CCP (k dispozici na intranetu
OKD, a.s.), ale především vždy jednat legálně a v souladu s těmito pravidly. Zaměstnanci musí také předcházet a bránit vzniku jakéhokoliv
protiprávního jednání a škod v rámci
společnosti.
Vedoucí zaměstnanci zároveň
jsou povinni seznámit s akty řízení
své podřízené zaměstnance na nižších stupních řízení v rámci své působnosti, kteří nemají přístup k počítači na svém pracovišti. Na konci
každého kalendářního roku rovněž
potvrdí vedoucí zaměstnanci správnost evidence vedenou v Registru
darů svým podpisem, popř. že žádný dar, výhodu nebo jinou pozornost v uplynulém roce jako zaměstnanci od dodavatelů či odběratelů
OKD, a.s. neobdrželi. Dle interního příkazu totiž platí, že: „Žádný zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem svých povinností nabízet,
přijmout nebo si ponechat jakékoli
dary, výhody nebo jiné pozornosti,
které jsou mj. nepřiměřené hodnoty
nebo byly nabízeny za účelem zachování nebo získání výhody při podnikání, včetně ovlivnění nebo možné-

ho ovlivnění smluvního nebo jiného
důležitého jednání.“

Bude mít zavedení CCP dopad na naše
dodavatele, odběratele a další externí
partnery:
Odběratel nebo dodavatel společnosti OKD, a.s., se jako smluvní strana při sjednávání příslušné smlouvy
nově zavazuje jednat tak a přijmout
taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání
trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu, který by
mohl být přičítán OKD, a.s. Zároveň
tyto firmy berou na vědomí, že společnost OKD, a.s., přijala tento compliance program, přičemž více informací je k dispozici na firemním webu
www.okd.cz.
Oznamování nepřijatelného chování:
Pokud se jakýkoli zaměstnanec domnívá, že došlo k porušení těchto zásad CCP, je povinen toto podezření bezodkladně ohlásit prostřednictvím Postupu pro ohlašování (tzv.
whistleblower).
Oznámené neetické jednání se následně řeší postupem dle Etického
kodexu přijatého společností OKD,
a.s., a to prostřednictvím tzv. Komise
pro šetření podnětů. Oznámená závažná protiprávní jednání prověřuje
Compliance officer. Ochrana oznamovatele a jeho osobních údajů je
zaručena.

Způsoby doručování oznámení v OKD, a.s.
• telefonicky na dotčené zaměstnance
• f yzicky možno doručit prostředspolečnosti (tajemnice představennictvím schránek důvěry, které
stva: tel. č. 596 262 072,
jsou umístěny na recepci podniku
vedoucí odboru ochrany a kontroly:
a na vrátnicích důlních lokalit,
tel. č. 596 262 055, vedoucí útvaru
• e-mailem na adresu:
schrankaduvery@okd.cz,
interního auditu: tel. č. 596 262 009,
• písemně zaslat na adresu společnoscompliance officer: 596 262 384).
ti – OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly,
735 06 Karviná,

Z OKD
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Asanace překopu 5000 pro budoucí
odtěžení ze šachty Darkov na ČSM

Těžký boj horníků s přírodou
v jediném darkovském porubu
DARKOV – Zvýšené tlaky na piliřové straně,

nesoudržný strop s nevydobytou uhelnou
slojí v nadloží, úklony až patnáct stupňů
kolmo i podélně na stěnový dopravník, tektoniky o výšce skoku až dvou a půl metru.
S takovými podmínkami bojují v jediném
současném porubu na Dole Darkov horníci
z kolektivu hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra Puffera.
Dokopaný porub 340 901 v oblasti 9.
kry 40. sloje vyklízel kolektiv Ladislava
Valíčka. Pracoval v obtížných podmínkách
a musel se vypořádat se zhoršenými
podmínkami. Porub byl cca 1 rok uzavřen
a došlo k pozvedání počvy a zatlačení
sekcí, které bylo nutno uvolňovat pomocí
trhací práce. Ve velmi špatném stavu se
projevila i hydraulika. Sekce se přestěhovaly přímým překlizem do současného
bloku 340 902 ve stejné oblasti, ale už
ve spojené 39. a 40. sloji. „Dopravní trasa
nebyla dlouhá, ale zato do kopce,“ podotýká k tomu darkovský směnový technik
provozu rubání Vlastimil Mitrenga.
Instalace technologie v nové stěně
340 902 je dílem vybavovačů z úseku
pod vedením Jana Slowika a mechanika
ing. Martina Samiece. Kromě sekcí typů
Meos 22/46 a Fazos 22/48 v počtu
čtyřiapadesáti kusů tam Valíčkovi horníci
dostávají kombajn KGE 750F, stěnový dopravník PF 4 a sběrný dopravník TH 700/

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Ve staničení 1500 až 1800

Nakladač při asanaci na překopu.
ní počvy se zvedaly a znovu pokládaly koleje,“ upřesnil směnový technik
a zmínil v této souvislosti součinnost
s provozem důlní dopravy.
Pak přišly na řadu výklenky pro pohony pásových dopravníků a elektrozařízení. „Rozšíření profilu v urče-

Překopní ražby v Natanu
Přípravy pro budoucí odtěžování do severského akumulačního
zásobníku se rozeběhly také v oblasti
sloje Natan. „Zmáhačky, stavba
výklenků, rozšiřování profilů na SPN
19. Všechno to jsou spojovací
překopy pro rozfarávky ve 46. sloji,“
popisoval Bielek činnosti na dílech

533 21, 546 21, 546 00, 546 21
a 546 02. I tady nasazovali klasické kolektivy s hlavními předáky
Markem Vlčkem, Peterem Ilavským
z firmy THK Čechpol a také Václavem
Michalčíkem. „Jeho kolektiv se stal
další posilou čéesémackých přípravářů,“ doplnil Bielek.

ném místě o další dva metry pomocí nakladače s impactorem,“ komentoval to Jiří Drábek, vedoucí úseku
Přípravy 8. Jeho kolektiv s hlavním
předákem Davidem Popkem dostal za úkol dokončit poslední výklenek pro trafostanici v 1160 metrech
v tomto měsíci.
„Pak předáme překop 5000 vybavovačům, kteří začnou instalovat nové
linky odtěžení. Ze strany ČSM to bude
asi 800 metrů pásů Belt 1200 směrem
na centrální odtěžení linky A. Ze strany Darkova se k nám mají přípraváři probít po letních prázdninách,“ poznamenal Bielek. Rubáňové kolektivy
měly v budoucnu fedrovat do zásobníků na stonavské šachtě z oblasti darkovského pomocného závodu.

DARKOV – V oblasti 7. kry darkovské
38. sloje působil od první dekády loňskéjho prosince do konce března letošního roku kolektiv hlavního předáka Ladislava Budaye se směnovými techniky Miroslavem Pelechem
a Liborem Slívou. Bylo zde vypleněno 360 metrů dlouhých důlních děl
338 762 a 338 761, pro znovupoužití
do renovační dílny odevzdali bezmála 1400 dílů TH výztuže.
„Likvidovali výstroj z nepotřebných důlních děl sloužících jako větrní okruh. Zpočátku museli kromě
obvyklých plenících úkolů na díle
338 762 dělat také protiotřesovou
prevenci, která spočívala ve vrtání vrtných testů a provádění otřasné
odlehčovací trhací práce. Z pracoviště 338 762 v délce 235 metrů vyplenili 316 kompletů TH výztuže,“ oznámil
směnový technik darkovského provozu příprav Robin Przeczek.
Budayův kolektiv následně plynule
přešel na třídu 338 761, kde ho čekalo
125 metrů a bylo vypleněno 152 kom-

Zrenovované hajcmany pro znovupoužití.

FOTO: Radek Lukša

Plenění na Darkově: Buday
navýšil výkon na hlavu a směnu

Plenič na dlouhém důlním díle.
pletů TH výztuže. „Obsazenost byla
na dvě party, hlavní předák se čtyřmi
chlapy plenil v ranní směně a na noční se pak vyklízelo a připravovalo
na další plenění,“ upřesnil Przeczek

s tím, že výkonu tam dosahovali v podobě 1,57 TH kompletů na hlavu
a směnu (průměrný výkon při plenění
výztuže dlouhých důlních děl v revíru
OKD činil 1,06 TH kompletů na hlavu a směnu). Obešlo se to bez pracovního úrazu.
Komplety předávali pleniči kolegům ze stejného přípravářského úseku vedeného Romanem Čápem do renovační dílny na 9. patře. Tam s předákem Marianem Frolem od prosince do března nachystali na 1300 rovin
o délkách tří až tří a půl metru pro
znovupoužití v porubech na jednotlivých lokalitách OKD.
„Buday se od začátku dubna přesunul na překop 4200 do bývalého vstupu do 24. sloje, kde bylo na 32 metrech třeba doplenit dalších 64 TH
kompletů. Po splnění tohoto úkolu
čeká tento kolektiv stejná práce ve 39.
sloji mezi devátým a desátým patrem
na 330 metrech důlních děl 339 760,
339 760.1 a 3901. Jeho patra patří
ke spolehlivým a soběstačným,“ dodal Przeczek.

PZF 02. Odtěžení z bloku s mocností od 4
do 4,6 metru a délkou porubní fronty 78
metrů zajišťuje pět pásů TP 630A a sedm
centrálních pásových dopravníků typu Belt
1200 a 1400.
„Sotva pět metrů při výjezdu z prorážky
a už si chlapi okoštovali, co tu příroda
dokáže,“ říká Mitrenga k podmínkám,
v nichž Valíčkův kolektiv pracuje.
Zajišťování stropu zavrtáváním TH rovin
a prolepováním pilíře, výměny hydraulických rozvodů na sekcích – to vše čeká
kromě těžby jednotlivé osádky vedené
předáky Petrem Fabiánkem, Marianem
Vojtušem, Marcelem Sikorou, Jaroslavem
Lochmanem a Miroslavem Bystroněm.
Bývalý zkušený hlavní předák Roman
Badura chodí na ráno na údržbu se
zámečníky vedenými Jaroslavem Čapkem
a Jaromírem Skřivánkem.
Rozjížděný darkovský porub 340 902
má směrnou délku na stop čáru více než
200 metrů. Valíčkův kolektiv by tady měl
působit do konce srpna a očekává se
těžba ve výši až 96 kt. „Mikroklimatické
podmínky jsou zatím na pracovišti únosné,
ale patrně se časem, vlivem blížícího se
letního období, zhorší,“ dodává Mitrenga.
Na darkovské šachtě se obfarává další
porubní blok – 236 501 – v oblasti pomocného závodu a k budoucímu dobývání je
připravena stěna 240 401.

FOTO: Radek Lukša

na severském překopu 5000 na Dole
ČSM probíhaly asanační práce, jejichž cílem je umožnit budoucí odtěžení z porubů v darkovském dobývacím prostoru do akumulačních zásobníků na stonavské šachtě. Střídaly
se tu zejména dodavatelské kolektivy,
jak sdělil směnový technik vedoucího
provozu příprav Marian Bielek.
První nastoupily osádky z úseku SDD vedeného Miroslavem
Hrnčířem s hlavním předákem
Markem Vlčkem. „Vytvořily propojení probitím z vidlice na překopu
5201,“ uvedl s Bielek s tím, že v oblasti se pracovalo jen s klasickými technologiemi – nakladači a sbíjecími kladivy (impactory) na jejich ramenech,
případně ručními sbijáky a vrtačkami
a prováděly se trhací práce.
Původní profil TH 28/14 vyražený
svého času firmou VOKD se na překopu 5000 rozšiřoval na profily SPN
19 nebo SPN 14. „Zmáhání poměrně
dlouhého úseku měly za úkol kolektivy z Dubosu s hlavními předáky Jiřím
Pluskalem a Michalem Hamplem.
Kvůli přibírce, srovnání a vyčiště-
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Fárá se kvůli stavbě hrází, výklizu a zajišťování bezpečnosti dolu.

DŮL LAZY BUDE OD ČERVNA
LOKALITOU ÚTLUM – SEVER

LAZY – Hloubit a stavět ho začali v roce
1890 jako Neuschacht (Novou jámu),
v roce 1950 jej přejmenovali na počest tehdejšího prezidenta Antonína
Zápotockého, v roce 1991 nastala
změna názvu související s orlovskou
městskou částí Lazy a od června 2020
ponese důl už asi definitivně poslední
název ve své bohaté historii: Útlum –
Sever. O dění na lokalitě informoval
specialista OKD pro legislativu Pavol
Mlynarič.
„Lazy se připravují na konzervaci,
probíhá uzavírka části důlního pole, kde
byla v listopadu loňského roku ukončena hornická činnost. Báňští záchranáři
postupně budují uzavírací hráze v oblasti bývalých zásobníků uhlí a v sloji
Max, odkud byl z pluhového porubu
161 908 vyvezen i symbolický poslední
vozík nakopaného uhlí,“ oznámil s tím,
že kromě ZBZS na lokalitě pracují samozřejmě další úseky a kolektivy potřebné
zejména k zajištění bezpečného chodu
(údržbáři těžních zařízení, jam i důlních
děl, elektrikáři, dopraváři, větrači).
„Naplno běží výkliz materiálu z dolu
i z povrchu. Z povrchu pravděpodobně
potrvá až do konce tohoto roku,“ pokračoval Mlynarič. Nejdůležitější technologie už byly vyvezeny na povrch, teď se
začalo s dalším zařízením a vybavením
– to použitelné je přepravováno na další
šachty revíru, zbytek je tříděn do šrotu
či ukládán pro možný budoucí prodej.
„Na legislativní úrovni se zpracovávají dokumentace pro likvidaci jam, podávají se příslušné žádosti na báňskou
správu, vyřizují se projekty na demoliční
výměry některých povrchových staveb,“
upřesnil Mlynarič. Zmizela už jedna
dlouho nevyužívaná chladicí věž a dodavatelé z firmy Veolia rozebírají jeden ze
zauhlovacích mostů.
Vyprázdněny a opuštěny byly skládky
uhelných materiálů. Úpravna, jejíž provozy odstavovali od poloviny roku 2015

a kde při ukončení těžby pracovala
pouze třídírna, je rovněž vyklízena a využitelné technologie přebírají na prádle
ČSM. Mechanické dílny odboru oprav
na povrchu zatím svou činnost nepřerušily, nadále pro revír opravují.
„Do konce května Lazy patří pod
Důl Karviná, spolu se šachtami ČSA
a Lazy. Od června ale bude tato lokalita
začleněna do divize Útlumu s názvem
Útlum – Sever. V roce 2020 bude
probíhat konzervace dolu i celé lokality
a legislativní příprava na následnou
likvidaci. Další aktivity na ní budou v zásadě stejného rázu, jaké se odehrávaly
či odehrávají na lokalitách Útlumu – Jih,
tedy Staříči, Chlebovicích a Sviadnově,“
uvedl Mlynarič.
K prioritám, jak doplnil, budou
na Lazech patřit likvidace třech hlavních
důlních děl – dvou vtažných jam č. 2 a 5
a výdušné jámy č. 6.

Prioritou se stala likvidace tří hlavních
důlních děl, lazeckých jam.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
DUBEN 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

Turoň(292200/4)

Miarka

26064

1015

330.0

22,069

3,23

2.

Krčmář(113431/)

Weiss

20409

942

304,7

24,589

1,52

SL 300, Fazos 15/33
SL 300, DBT 13/31

3.

Kania(402303/)

Pochopeň

10427

377

102.5

7,871

0,52

SL 300, Fazos 17/37

4.

ALPEX Kurek (401204/)

Pielka

2258

178

44,9

5,167

0,34

SL 300, DBT 13/31

5.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sędkowski

1985

496

160,5

11,160

0,80

SL 300, DBT 13/31

6.

ALPEX_Zelek(400000/)

Ulman

823

219

41,3

6,330

0,21

SL 500, DBT 26/55

7.

Valíček(340902/)

Puffer

384

102

18.7

2,043

0,24

KGE 750 F, Fazos 22/48

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

Jako každý rok i letos přijde na řadu jeden ze čtyř Drewboyů.

Stonavská úpravna se chystá
na výluku a hledá, co opravit
STONAVA – Defekty na potrubních tazích,
opotřebované válečky u pásových dopravníků a poruchy snímačů měření či
regulace kapalin – to řeší v běžném provozu na Úpravně ČSM nejčastěji strojní
údržbáři s hlavním předákem Petrem
Poledníkem, respektive elektroúdržbáři
s hlavním předákem René Chrobokem.
Teď už ale dávají dohromady i seznam
oprav, na které nadejde čas při červencové výluce v těžbě.
„Pustíme se do hlavních technologických uzlů, jimž se při přejímce a zpracovávání rubaniny z dolu nemůžeme
věnovat, abychom nenarušili výrobní
cyklus,“ vysvětlují mechanik Miroslav
Hudzietz a technolog Ladislav Dorotík.
Na řadu podle nich přijdou pravidelné
renovace strojů a zařízení, ale také
nutné opravy vyvolané provozním
opotřebením. Do první kategorie spadá
třeba generálka článkového dopravníku
pod skipovou nádobou v třídírně – jsou
tam dva a rok co rok se pracuje střídavě
na jednom z nich. „Smyslem je dosáhnout co nejvyšší spolehlivosti, aby bylo

zabezpečeno odtěžení ze šachty,“ říkají
mechanik s technologem.
I letos se podle nich budou věnovat
jednomu ze čtyř rozdružovačů Drewboy
na hrubé úpravně a po pěti letech vymění drtič Bredford na třídírně. „Bredford
se nahrazuje kompletně včetně konstrukce, je to na celou výluku, začíná se
první den a končí poslední v ranní směně,“ uvádí Hudzietz a Dorotík. Obnovit
je zapotřebí po dvou letech certifikace
kolejových vah, tentokrát se to týká těch
na 8. a 12. koleji na expeditu.
I většinu neplánovaných prací zastanou dodavatelé. „Od výsypek z přísunových k navážecím pásům na hrubé
úpravně, kde jsou proděravěné plechy,
přes generální opravu přesypu z linky
253 na 401A i 401B, renovace potrubí,
nahrazení opotřebených potahů
pásových dopravníků až po opravy
pogumování nádrží,“ dodali mechanik
a technolog stonavské úpravny uhlí.
Její kmenovou údržbu čeká o výluce
spousta činností s menší náročností,
například na systému čerpadel.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš (11 2833/)

Pamánek, Ing.

15785

615

404.9

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)
19,110

3,09

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Noworyta(236541/51)

Čáp

121,00

5,04

114,45

36,94

MR 340X-Ex SANDVIK K01

2.

ALPEX_Michoń(400062/1)

Palej

107,00

4,28

104,43

22,81

MR 340X-Ex SANDVIK C05

3.

Pavlík(463344/)

Firla

103,00

4,29

94,85

21,55

AM-50 K10

4.

Polák(113432/1)

Wdówka

92,00

3,83

72,45

21,55

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

Špička(463220/)

Firla

91,00

3,96

96,54

24,07

AM-50/132 C05

6.

ALPEX_Pasik(401226/1)

Bajaczyk, Ing.

90,00

3,91

95,48

20,79

MR 340X-Ex SANDVIK C02

7.

Vereš(463260/)

Firla

85,00

3,70

71,33

21,95

AM-50/132 D01

8.

Kadlec(236521/5)

Čáp

80,00

3,48

87,30

28,99

MR 340X-Ex SANDVIK D01

9.

Duda(463350/, 463220/1)

Firla

62,00

2,58

58,82

12,77

AM-50/132 K02

10.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

62,00

4,13

100,85

48,82

AM-50/132 K02

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.

Slíž(400022/1)

Poloček

60,00

2,50

41,75

15,04

VVH-1B D01, NSU-1E C03

2.

Jakubišin(236522/, 236570/)

Čáp

46,00

2,00

45,40

12,17

VVH-1R P04, NSU-1E D03

3.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

44,00

1,57

38,66

10,14

VVH-1U C02, NSU-1E C02

4.

Klásek(54027/1)

Gajdzica

37,00

1,61

44,72

8,02

VVH-1B D04, D 1131
HAUSHERR,NOELL P19

5.

Michalčík(54602/)

Poloček

32,00

1,45

32,15

10,55

VVH-1R C01, NSU-1E C01
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Rubání – kombajny
Pořadí

vedoucí
úseku

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)
2,60

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

163184

1921

509.8

47,109

2.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

128029

1434

455.9

35,441

2,27

3.

Turoň

Miarka

106805

1109

318.6

18,590

2,59

4.

ALPEX_Kurek

Pielka

76173

1334

358.3

34,361

2,71

5.

Krčmář

Weiss

44746

718

229.8

14,023

1,79

6.

Kania

Pochopeň

30840

515

150.6

10,454

0,81

7.

Rzidký

Sztula

21937

464

103.2

8,675

0,55

8.

Valíček

Puffer

3517

213

45.8

5,180

0,56

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

Kubeš

Pamánek, Ing.

38996

831

443.1

28,094

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

3,38

3,38

Přípravy – kombajny
Pořadí

Výlukové práce čekají kmenové zaměstnance i dodavatele.

Zloděj mědi ve firmě skončil

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Pavlík

Firla

400,00

4,55

100,45

21,57

2.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

361,00

3,44

79,88

18,56

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

343,00

3,30

80,58

17,39

4.

Noworyta

Čáp

337,00

4,62

110,54

29,55

5.

ALPEX_Michoń

Palej

326,00

3,33

78,30

17,59

6.

Polák

Wdówka

325,00

3,69

69,80

20,38

7.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

315,00

3,94

96,08

37,12

8.

Špička

Firla

311,00

3,84

91,93

19,92

9.

Duda

Poloček

272,00

3,78

84,06

18,00

10.

Vereš

Firla

206,00

2,61

58,35

13,55

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí
FOTO: Odbor ochrany a kontroly OKD

KARVINÁ – Na státní svátek, v pátek 8.
května v dopoledních hodinách, se
snažil kmenový zaměstnanec Dolu ČSA
pronést přes turnikety vrátnice deset
kilogramů ukradené mědi (na snímku).
Ukryl je ve svém batohu, jak zjistila
bezpečnostní služba, která jeho počínání
odhalila. „Ani v době, kdy platí nouzový stav a opatření kvůli koronavirové
nákaze, pozornost strážných nepolevuje.
Majetek společnosti OKD hlídáme,
máme dost prostředků ke zjišťování protiprávního jednání a plně je využíváme,“
vzkázal vedoucí odboru ochrany a kontroly Jan Jurásek. Varováním, jak doplnil,
by měla být skutečnost, že těžební firma
se zlodějem mědi obratem ukončila
pracovní poměr!

kolektiv

kolektiv

1.

Slíž

Poloček

224,00

3,11

54,56

16,73

2.

Fajman

Gajdzica

208,00

2,57

66,04

11,67

3.

Jakubišin

Čáp

185,00

2,18

49,42

13,04

4.

Klásek

Gajdzica

161,00

1,89

52,66

8,40

5.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

137,00

1,88

45,91

9,08

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

Bezpečnost
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Jak proti hrozbě výbuchu uhelného prachu?
• pracovníkům musí být úseky důlních děl vymezeny tak, aby zneškodňování uhelného prachu mohli provádět ve stanovené míře

DARKOV – Opatření proti koronavirové nákaze odložily pravidelná školení zaměstnanců OKD ve cvičných
štolách Vědecko-výzkumného ústavu uhelného (VVÚU) ve Štramberku
zaměřená na exploze a jejich účinky.
Vedení těžební společnosti také proto vybralo za téma květnového poučení v oblasti BOZP právě ochranu proti
výbuchům uhelného prachu.
„Za tuto látku se z hlediska ochrany dolů proti výbuchu pokládá uhelný prach o velikosti zrna do jednoho
milimetru. Pro vznik uvedené nebezpečné situace je zapotřebí, aby byly
současně na jednom místě splněny
tři podmínky z takzvaného výbuchového trojúhelníku: Přítomnost hořlavé látky v koncentračních mezích výbušnosti, přítomnost oxidačního prostředku – třeba vzdušného kyslíku –
v dostatečném množství pro průběh
výbuchového děje a pak přítomnost
účinného iniciačního zdroje,“ popisoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Vznik výbušné koncentrace uhelného prachu, jak upozornil, je možný
rozvířením usazeného prachu předcházejícím výbuchem metanu (nebo
jiných plynů), trhacích prací, anebo
náhlým uvolněním značné pohybové energie například při důlním otřesu či vzniku závalu. „V historii OKD
byly exploze uhelného prachu většinou iniciovány právě výbuchem metanu nebo trhací prací,“ poznamenal
Zajíček.
Z ustanovení vyhlášky ČBÚ
č. 22/1989Sb. pak připomněl některá
důležitá ustanovení:
•
v dole musí být používány vhodné a dostupné technické prostředky
a opatření k tomu, aby se co nejvíce
omezil vznik uhelného prachu a jeho
pronikání do jiných důlních děl

FOTO: Radek Lukša

Rodina, zdraví, práce
– to je dobrá motivace!
Pod tímto heslem
vydala společnost
OKD květnové měsíční
poučení zaměstnanců

Výbuch černouhelného prachu.

Zneškodňování uhelného prachu.
• používaná důlní díla, kromě jam,
komínů, vrtů, zásobníků, porubů
a dobývek musí být po celém obvodu a v celé délce poprašována
inertním prachem, pokud není použito jiného povoleného způsobu
zneškodňování
• v používaných důlních dílech, kromě vrtů, zásobníků, porubů a dobývek musí být uhelný prach pravidelně odstraňován, a to i když ztratil
pro svoji vlhkost schopnost rozvíření. Lhůty pro odstraňování uhelné-

ho prachu určí organizace podle intenzity vývinu prachu
• v důlních dílech používaných k chůzi a dopravě musí být běžně odstraňováno spadlé uhlí.
• poprašování musí být ihned obnoveno, jestliže prachová směs podle
rozboru vzorku směsi obsahuje větší podíl hořlavých látek, než je stanoveno nebo při zjištění, že se na poprášených místech usadila viditelná
souvislá vrstva uhelného prachu
•
určená místa, která jsou stále
a po celé ploše tak vlhká, že se prach
na nich usazený nedá rozvířit, a místa bez uhelného prachu nemusí být
poprašována
• pracovníci jsou povinni při poprašování používat protiprašné respirátory (poprašováním nesmí být nikdo
zdravotně ohrožován)
•
zneškodňování uhelného prachu
smáčením vodou, případně vodou
s přídavkem smáčedla je dovoleno tam, kde tento způsob, zejména
z hlediska tepelně vlhkostních podmínek, je účinný. Pro zneškodňování uhelného prachu smáčením lze

použít jen vodu z důlního požárního vodovodu
• usazený uhelný prach musí být smáčen po celém obvodu a po celé délce používaných důlních děl, kromě
jam, komínů, vrtů, zásobníků, porubů a dobývek, a to v takové míře,
aby nemohlo dojít k jeho rozvíření.
Organizace určí lhůty smáčení uhelného prachu v jednotlivých důlních
dílech
• při smáčení se musí dbát, aby nebyla smáčena elektrická zařízení.
Vhodnými opatřeními musí být zajištěno, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem
•
způsobu zneškodňování uhelného
prachu rozhoduje závodní dolu
• při prohlídkách pracovišť jsou dozorčí orgány a ostatní technici povinni kontrolovat také zneškodňování
uhelného prachu
• organizace určí pracovníky odpovědné za zneškodňování uhelného prachu a vymezí odpovědnost
mezi předáky a pracovníky určené pro zneškodňování uhelného
prachu

Zvláštní pozornost podle vedoucího
odboru řízení bezpečnosti zaslouží likvidace uhelného prachu při provádění
trhací práce. „V důlních dílech se musí
před zneškodňováním prachu odstranit uhlí a lehce zápalné hmoty do vzdálenosti pětadvaceti metrů od ústí vývrtů, a to na všechny strany. Do stejné
vzdálenosti platí povinnost zneškodnit uhelný prach před nabíjením vývrtů. Totéž platí pro důlní dílo, které se
přiblížilo na vzdálenost deseti metrů
k místu odstřelu,“ vysvětloval Zajíček.
Nadnesl také pravidla a zásady v oblasti protiprašné prevence.
Zákazem provozu kombajnů s poškozeným nebo omezeným skrápěním
počínaje, přes kontroly funkčnosti
vodovodního potubí i protiprašných
zařízení na odtěženích až po nutnost
zkrápění horniny před započetím
prací či instalace mlžných clon.
„Riziko výbuchu prachu ale nehrozí jen v souvislosti s dobýváním uhlí,“
apeloval na kolegy z povrchu. Tvorbu
výbušné atmosféry se dá očekávat
v místech přesypů pásové dopravy uhlí
a zásobníků (kde při vzájemném otěru kusového dochází k tvorbě prachových podílů) a určité nebezpečí může
představovat i usazování jemného prachu na zařízeních a stavbách v okolí
technologických celků. „Uhelný prach
pro svůj vodivostní charakter představuje také značné riziko požáru od elektrických zařízení,“ dodal Zajíček.

Pamatujte!
Nezlikvidovaný uhelný prach pod
pásovými dopravníky může sloužit
působením tlakové vlny jako „zápalná
šňůra“ umožňující další přenos
výbuchu v dole navíc, pokud tam
budou scházet vaky či korýtka, které
jsou součástí PVU (protivýbuchových
uzávěr). Spodní mez výbušnosti černouhelného prachu se mimoto snižuje
až na polovinu přítomností metanu.
Zápalná teplota rozvířené směsi
dosahuje 600 až 800 stupňů Celsia.

Termokamera, ozonizace, plošná dezinfekce,
i tak bojují těžaři s hrozbou přenosu nákazy
Dokončení ze strany 1

cedulkou upozorňující na zákaz vstupu. Dovnitř se vrací, až časovač generátor vypne. V provozu jsou v OKD
zatím dva, a to na Darkově.

Na odpoledních i nočních
čistí místnosti

Plošná dezinfekce
aerosolovým mrakem
Pro rozlohou větší prostory se ozonizace nehodí, proto zde přichází
na řadu plošná dezinfekce virucidní
látkou rozprašovanou v aerosolovém

Plošnou dezinfekci v koupelnách
(včetně sociálních zařízení), šatnách,
strojovnách těžních zařízení, objektech odboru řízení kontroly jakosti
či na dispečincích a v úpravnách provádějí pracovníci zajišťující úklidové
služby. Tedy firmy HPF Clean na severní i jižní lokalitě ČSM a na Paskově
a firmy Olman Servis na šachtách
ČSA, Lazy a Darkov. „Používají celotělové ochranné obleky a masky,“
upozorňuje Ocisk.

Informace odboru řízení
bezpečnosti

FOTO: Radek Lukša

Na směnách s menším pohybem, především administativních a technických zaměstnanců, míří do místností,
kde se musí v pracovní době setkávat
více osob, pracovníci energoprovozů OKD s generátorem ozonu A5GWL. „Ozon je nejsilnější oxidační činidlo eliminující viry, bakterie, plísně
i houby. Tímto způsobem dezinfikujeme prostory v naší společnosti poprvé. Týká se to například kanceláří úseků rubání, příprav, centrálního
odtěžení, důlně-technických služeb,
ale i známkoven, zasedaček, svačináren,“ říká vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Metodický pokyn pro ozonizaci
přesně stanoví, jak dlouho musí generátor v místnosti běžet, aby se dosáhlo požadovaného efektu. „Padesát
metrů krychlových se čistí dvacet minut, sto metrů krychlových čtyřicet
minut a tak dále. Činnost tohoto zařízení řídí vestavěný časovač,“ pokračuje Zajíček. Během uvedeného způsobu dezinfekce obsluha vždy
opouští ozonizovaný prostor, zamyká za sebou dveře a místnost označuje

mraku pomocí takzvaného elektrického ULV rosiče. „Ten produkuje částice o velikosti deseti až padesáti mikrometrů, které mají také plně virucidní a baktericidní účinky. Vystříkání
místnosti trvá několik minut, v průběhu krátké doby se do ní mohou vrátit zaměstnanci a dezinfekce touto
metodou je velice účinná," upřesňuje
vedoucí provozu stacionárních strojů
Radomil Ocisk.

Pracovníci ostrahy měří teplotu bezdotykovým teploměrem.

Těžební společnost navíc vybavuje i všechny fárající zaměstnance respirátory Refil-R2 typu čtvrtmasky vyzvedávanýumi v lampovnách.
„Znamená to, že každý z nich má
možnost používat kromě jednorázové ochrany dýchacích cest i tuto pomůcku vhodnou například do mikroklimaticky náročného prostředí,“
informuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Masky se fasují – stejně jako
roušky – na ASEP kartu, přičemž filtrů do Refil-R2 smí mít horník nejvíce tři na šichtu. „Slabým místem se
u čtvrtmasek může jevit guma k jejich uchycení. V případě poškození
ale plastové reliéfy nevhazujte, gumy

Měření teploty termokamerou.
se dají stejně jako filtry měnit kus
za kus,“ vyzývá Zajíček.
V lampovnách všech šachet podle něj rovněž přibyly zásobníky s dezinfekčními prostředky a papírovými ubrousky pro důlní zaměstnance.
„Každý z nich má nárok také na jeden balíček vlhčených dezinfekčních ubrousků s patnácti kusy týdně.
Jejich výdej je zajištěn tam, kde si chodí horníci vyzvedávat na ASEP kartu
mýdla,“ dodává vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
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HBZS a koronavirus: Opatření
platí pro výjezdy i v lampovnách

Renovace sekce Fazos v dílně na ČSM-Sever.

Fazosy pro stonavskou šachtu
KARVINÁ – Při průměrném opotřebení
patnáct, v horším stavu i dvacet šichet.
Takový je výkon opravářů při renovaci
jedné sekce Fazos v mechanické dílně
(MD) číslo 2 na severní lokalitě stonavské šachty. Mechanizované výztuže zde
dělají pro místní porubní bloky, kromě
těch vyklízených přímo z ČSM jim je vozí
i z Darkova či Lazů.
„Šedesát jich máme hotovo pro
vybavení stěny 436 200, znamenalo to
jejich obvyklé, střední opravy s důrazem
zejména na pohyblivé části a periferní
i silovou hydrauliku. Všechny práce probíhaly pod vedením předáka Richarda
Noszka a jeho zkušených opravářů,“
popisuje mistr Tomáš Stadtherr k dokončené repasi sekcí 15/33.

Stejným typům a k nim i menším
Fazosům 15/31 pro porub 436 310 se
věnují v současnosti. „A to už druhým
měsícem, protože jich bude zapotřebí
minimálně sedmdesát. Vybíráme je
z povrchové skládky, ty v nejlepším stavu jsou už dávno pryč, teď přichází řada
i na ty více opotřebované a poškozené,“
konstatuje mistr.
Sekce – na jejichž opravách je nejsložitější manipulace s těžkými a rozměrnými součástmi – odesílají z MD č. 2
rozložené. V dole je kompletují vybavovači. „Letos pracujeme bez úrazů. A to
chlapi dělají na komponentech, jakými
jsou základové rámy mechanizovaných
výztuží s hmotností mezi třemi, čtyřmi
tunami,“ dodává Stadtherr.

Předák opravářů Richar Noszka s válci sekcí.

OSTRAVA – Už koncem února zpracoval
MUDr. Martin Dokulil z pozice šéflékaře Hlavní báňské záchranné stanice
(HBZS) Ostrava s předstihem dokument týkající se její činnosti v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19.
Počítal už tehdy s doplněním sanitních
vozů o příslušný materiál a vypracoval
manuál zásahu u pacienta s podezřením na toto onemocnění.
„Situaci jsme byli nuceni řešit stejně
jako ostatní organizační složky a jednotky v OKD. Díky lékařům sloužícím v naší hotovosti a tomu, že HBZS
v Ostravě je nestátní zdravotnické zařízení, jsme měli jistou výhodu v informovanosti. Proto se u nás opatření proti koronaviru přijímala důsledně a s předstihem,“ oznámil ředitel Josef Kasper.
Už od první poloviny března začal
platit zákaz návštěv v jejím radvanickém
areálu, přičemž výjimku z tohoto nařízení může udělit pouze ředitel HBZS
(případně s jeho vědomím sloužící velitel pohotovosti). „Zavedli jsme povinnost měření tělesné teploty u všech lidí
při průchodu dispečinkem se záznamem této kontroly,“ pokračoval s tím,
že dosud provedli přes pět tisíc měření.
Od druhé poloviny března pak začal
platit manuál specifikující podrobnosti při poskytování odborné pomoci člověku vykazujícímu příznaky COVID 19.
„Již od prvopočátku při každém požadavku na lékařský zásah vyslovujeme
na inspekční službu šachet dotaz, zdali
postižený nemá symptomy onemocnění,“ upřesnil Kasper.
Všichni lidé na HBZS dostali k osobnímu užívání dvě ústní roušky, na celé
stanici se objevilo deset dávkovačů desinfekce. „Jsme stále vybaveni patřičným množstvím ochranných pomůcek
a prostředků. Jejich stav prezentujeme
na každodenním raportu,“ pokračoval
ředitel. V týdnech nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru HBZS zasahovala v revíru OKD téměř každý
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Při každém požadavku
k zásahu se lékařský
výjezd předem
informuje na inspekční
službě šachet, jestli
nemíří k nakaženému

Měření teploty na vrátnici pracovníkem dispečinku HBZS.
den. S nakaženým se nicméně zatím
nesetkala.
Speciální opatření přijala HBZS jak
pro sloužící záchranáře, tak ty v domácí pohotovosti. „Chlapi v hotovosti v Radvanicích jsou jednou za čtyřiadvacet hodin podrobování měření tělesné teploty a kontroluje je i sloužící lékař.
Prostory pro výkon pohotovostní služby
včetně výjezdových vozidel jsou jednou
za osmačtyřicet hodin dezinfikovány
generátory ozonu,“ uvedl Kasper.
Harmonogram obsazení funkcí pro
zajištění chodu HBZS, jak poznamenal,
se vypracovává s předstihem ve dvoutýdenním cyklu s důrazem na omezení přímého kontaktu mezi pracovníky.
„Domácí pohotovost má přímý zákaz

vstupovat v průběhu své domácí pohotovosti do objektu HBZS. Těmito nařízeními se snažíme o maximální zachování účinností pohotovosti báňských
záchranářů v případě možného zjištění
nákazy u některého ze sloužících kolegů,“ řekl Kasper.
Zmínil rovněž mimořádné úsilí pracovnic v lampovnách (spadajících pod
HBZS) jednotlivých dolů. „Nad rámec stanovených povinností zabezpečují výdej respirátorů fárajícím. Jim
i všem ostatním, jichž se opatření kvůli COVID-19 dotýkají, patří mé poděkování. A je na nás a naší zodpovědnosti, abychom si mohli říci, že jsme
udělali proti nákaze maximum,“ dodal Kasper.

Prostory i vozidla jsou dezinfikovány.

OKD, HBZS, a.s.
přijme do pracovního poměru

Dispečera

PILA SALMA
AKCE ODKORY(PALIVO) - OD 1. 5. 2020 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!
3 m3
345 K
č

3 m3
500 K
č

Charakteristika pracovních činností:
Provoz dispečinku, včetně vedení příslušných záznamů, obsluha telefonní ústředny DDU, vyhlašování poplachu a úkoly stanovené mu platným Služebním řádem
HBZS Ostrava. Práce ve třísměnném provozu.
Požadujeme:
• Praxe v hornictví, praxe v báňské záchranné službě výhodou, práce s PC,
• Zájem o práci, schopnost samostatné práce,
• Zájem a ochota učit se novým věcem, aktivní přístup, spolehlivost,
• Bezúhonnost.
Nabízíme:
• Atraktivní pracovní prostředí,
• Přátelský kolektiv spoluzaměstnanců,
• Zaměstnanecké výhody,
• Pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou.

Původní cena: 1 m3 = 288 Kč vč. DPH, balík 3 m3 = 864 Kč

od: 121 Kč/m3 vč. DPH, balík 3 m3= 345 Kč
Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

Místo výkonu práce:
OKD, HBZS, a.s. Lihovarská 10/1199, 716 00 Ostrava – Radvanice
Možnost nástupu: ihned, nebo podle dohody
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, svůj strukturovaný životopis a průvodní dopis na e-mail provazek@hbzs-ov.cz.cz, nebo doporučeně na níže uvedenou adresu.
OKD, HBZS, a.s., Lihovarská 10/1199 , 716 00 Ostrava – Radvanice.
Bližší informace Vám podáme na tel. č. 596 258 225.
Zasláním Vašeho životopisu nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich
osobních dat a jejich uchováním v personální evidenci OKD, HBZS, a.s. na dobu
do odvolání Vašeho souhlasu. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

NOKD/PANORAMA
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Vstup do deváté golfové sezony
koronavirus příliš neovlivňoval

KARVINÁ – Díky zařazení golfu mezi
takzvané individuální sporty nedopadla současná zlá situace vyvolaná
koronavirovou nákazou na karvinský
areál Lipiny nijak drtivě. Jeho vedoucí Pavel Malina oznámil, že vstoupili
do deváté sezony a návštěvníci zachovali přízeň.
„Dva, tři týdny jsme byli mimo
provoz a měli jsme tedy čas vylepšovat a připravovat hřiště na sezonu.
Pak vláda schválila výjimku pro venkovní areály a individuální sporty. To
znamenalo, že lidé mohli i tady hrát
na čerstvém vzduchu a zlepšovat svou
imunitu. Musím říci, že máme plno,
veřejnost je po době nouzového stavu
hladová po všech aktivitách,“ vysvětloval Malina.
Samozřejmě se i tady začala dodržovat hygienická opatření (rouš-
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V letošním roce
na Lipinách chystají
za podpory těžařské
nadace pro děti
a mládež opět
výkonnostní akademii
i příměstské tábory

Golf se hraje na Lipinách stále.
ky, dezinfekce, rozestupy) a nejprve mohli nastoupit na „green“ jen
dva hráči. Po uvolnění zákazů se dalo
hrát ve čtyřech. Na sobotu 23. května
už pak připravil 1. Veřejný 18jamkový mix turnaj a 9jamkový turnaj pro
začátečníky.
V plánu, jak Malina upozornil, jsou
již tradiční akce pod záštitou Nadace
OKD – která Lipiny podporuje od jejich vzniku na zrekultivovaném území mezi doly ČSA, Darkov a ČSM.

„Pro zájemce od devíti do devatenácti let je určena Golfová výkonnostní
akademie 2020, která má za cíl zlepšit
jejich dovednosti nabyté absolvováním dřívějších akademií i soustředění tak, aby děti a mládež získali kondici pro účast na republikových turnajích,“ líčil Malina. Tento projekt má
probíhat do podzimu formou pravidelných skupinových tréninků (pro
pětatřicet až padesát hráčů) i individuálních hodin.
Pro děti z Karviné a blízkého okolí
se naplánovaly také Příměstské golfové tábory 2020. „Ve čtyřech pětidenních turnusech by se na nich mohlo vystřídat až 108 účastníků, na které čeká osmihodinový program s teoretickou i praktickou výukou sportů
a her, samozřejmě hlavně se zaměřením na golf. Každý turnus pak ukončí turnaj a odměny hráčům,“ přiblížil
vedoucí Golf Resortu Lipiny.
Na zdejší cvičné ploše pro krátké a dlouhé hry (driving range),
Veřejném i Mistrovském hřišti
(v obou případech devítijamkových)
se vloni vystřídalo na jednadvacet tisíc sportovců. „Byl to výborný rok.
Náš areál navíc získal druhé místo v republice v tabulce Všudehrálů,
skupiny hodnotící 9 jamkové golfové
hřiště,“ zakončil Malina.

MSK Orlová získal tři Srdcovky

KARVINÁ – Nejúspěšnějším žadatelem o letošní minigranty z Nadace
OKD se stal Městský sportovní klub (MSK) Orlová. A to díky
Miroslavu Hanzlovi z hokejového,
Radimu Pytlíkovi z fotbalového
a Pavlu Novotnému z baseballového oddílu.

FOTO: MSK Orlová

Orlovské baseballisty podporuje NOKD.
Orlovské kopačky
Srdcovku ve prospěch fotbalistů MKS
Orlová podal Radim Pytlík, zámečník
příprav z Dolu ČSM. „Projekt je zaměřen především na zkvalitnění tréninkových podmínek pro mládežnické kategorie. Po jejich přesunu pod hlavičku
našeho klubu bylo zahájeno intenzivní
vzdělávání trenérů a proběhla změna
tréninkové přípravy tak, aby děti mohly dosahovat výkonnosti podobné jako
ve velkých sportovních centrech a akademiích. A k tomu je třeba dovybavení šaten a základních pomůcek pro tréninkovou průpravu techniky a strategie hry,“ informoval Pytlík.
Minigrant bude v tomto případě
využit na koupi balančních podložek

Baseball jede!
Pod taktovkou Pavla Novotného – jinak elektromechanika příprav z Dolu
Darkov – vstoupili hráči tohoto původně amerického sportu do třetí plnohodnotné sezony. „Nadace OKD
nám pomáhá od samotných začátků.
Za tu dobu děti přijaté v náborech dorostly do kategorií U11 či U12. Právě
pro ně v zimních ligách využíváme
automatického odhazovacího stroje
místo klasických nadhazovačů,“ vysvětlil vedoucí oddílu baseballu.
Srdcovka v tomto případě pomůže pořídit odhazovací stroj (který
si jinak doposud orlovští museli zapůjčovat od ostravských kolegů).
„Podle mých informací je novinka už
na skladě v Praze a měla by se k nám
dostat v nejbližší době. Děti se k ní
dostanou jak na trénincích, tak zápasech a turnajích. Bude to pomoc
pro oddíl, jen v letošním a příštím
roce chceme v Orlové uspořádat pět
domácích turnajů,“ nechal se slyšet
Novotný.

Barborka: Místo víkendu na horách
mimořádná pomoc rodinám v nouzi
KARVINÁ – Koronavirová nákaza a s ní
spojené omezení zasáhlo i fungování
Spolku svatá Barbora (SSB). Jak informovala tajemnice Melánie Faranová,
museli odvolat společný pobyt maminek
a dětí plánovaný na horách na první
květnový víkend.
„Momentální situace to bohužel nedovolovala. Rodinám jsme místo toho nabídli
v této těžké době mimořádnou finanční
podporu, když by se dostaly do vážných
problémů s financováním domácností,“ řekla s tím, že Barborka podporuje
šestačtyřicet českých a polských hornických sirotků. Přibližně polovina z nich je
školou povinných dětí, další studují učiliště
a středí školy nebo už univerzity.
„Protože vzdělávání je prioritou
našeho spolku, dětem přispíváme

zejména na jejich studium, a školní
potřeby, ale i na volnočasové aktivity
či zdravotní pomůcky,“ informovala
Faranová. SSB vloni – jak zaznělo
na jarní řádné členské schůzi konané
v Domě PZKO ve Stonavě ještě před
vyhlášením nouzového stavu – splnila
stanovené úkoly a dodržela schválený
rozpočet.
„Význam schůze spočíval i v tom, že
měla na programu důležité body ovlivňující činnost celé Barborky, a to výroční
zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za loňský rok a schvalování plánu
činnosti včetně rozpočtu na rok letošní,“
dodala tajemnice. SSB zvolila i novou
revizní komisi, jejímiž členkami se staly
Hana Pyszková, Lenka Káňová a Zdeňka
Lamošová.

Karvinská kultura znovu ožívá
a plánuje akce za podpory NOKD
KARVINÁ – V síti. To je název prvního
filmového představení Městského domu
kultury (MěDK) Karviná po více než
dvouměsíčním přerušení provozu v důsledku bezpečnostních opatření proti
šíření koronaviru. Kultura v hornickém
městě tedy ožívá znovu od pondělí 18.
května.
„V předprodeji se na promítání
nového českého filmu V síti v kině
Centrum jen během první hodiny
prodalo třináct lístků. Znamená to, že
zájem obecenstva v našem městě je,“
informuje Olga Humplíková, ředitelka
MěDK. Obnovení provozu tu probíhá postupně – nejdříve se na třídě
Osvobození
otevírá pokladna,
kam mohou lidé
přijít vrátit vstupenky na zrušené
filmové projekce
nebo přeložené
kulturní akce
(pokud jim nevyhovují náhradní
termíny jejich
konání, což se
týká vstupenek
zakoupených
v pokladnách
kina nebo
kuturního
domu před
uzavřením).
V další fázi
se rozebíhá
činnost většiny kurzů i zájmových
kroužků a otevírá se kino Centrum.
“Promítání i jeho organizace se řídí
všemi bezpečnostními pravidly stanovenými vládou. Jako je maximální
počet sta osob v sále s nastavenými
rozestupy a v kině zatím nebude
v provozu bufet. Prosíme, aby diváci
dodržovali povinnost mít roušku během projekce a nekonzumovali vlastní
donesené potraviny a nápoje. Máme
zde k dispozici dezinfekce a prostory
– především dotykové plochy – jsou

pravidelně dezinfikovány,” popisuje
Humplíková.
MěDK Karviná letos nepromítá
v malém sále – kvůli připravované
rekonstrukci a jeho nízké kapacitě –
nicméně chce už od června rozeběhnout letní kina. Tam také přestěhuje
techniku z malého sálu. “Spousta akcí
je zrušena či přesunuta. Nebudou
například Dny Karviné, ovšem od řady
interpretů včetně skupiny Divokej Bill
máme příslib účinkování v příštím
roce,” říká Humplíková.
Kulturní dům má také souhlas
od Nadace OKD, aby prodloužil kvůli
koronaviru odkládané divadla v projektu Kultura
spojuje.
“Tento rok
jsme tuto
organizaci
podpořili
opět. Aktuální
projekt se
jmenuje
Pojďte s námi
za kultuou,
je zaměřen
na všechny věkové kategorie
a jeho cílem je,
aby se na akcích setkávali
lidé různých
generací,
rozvíjelo se tím
jejich kulturní
povědomí a aby se s kulturou setkávaly děti od nejútlejšího věku,” uvádí
ředitelka těžařské nadace Karolína
Preisingerová. Obecenstvo se může
těšit na divadelní a taneční programy
či interaktivní pořady pro nejmenší.
MěDK má od Nadace OKD i grant
na tradiční Adventní Karvinou, pětadvacetidenní jarmark na Masarykově
náměstí v předvánočním čase.
A v rámci Srdcovky čerpá minigrant
na taneční soustředění dětí od sedmi
do čtrnácti let z TK Arabesque.

5/05-VII/20

Ledu se nemusíme bát
Tak nazval – nyní již vyřazený – rubáňový zámečník z Dolu ČSA Miroslav
Hanzel projekt pro děti navazující
na dlouhodobě oblíbené bruslení škol
a školek. „Budeme třetím rokem svážet hlavně ty z mateřských škol na orlovský zimní stadion k základní výuce
bruslařské techniky pro nejmenší. Je
o to zájem, takže rozšiřujeme i výukové
dny ze dvou na čtyři,“ sdělil trenér hokejové přípravky působící v MKS sedmadvacátým rokem.
Projekt, jak upřesnil, počítá s modernizací opěrek pro děti, které ještě neumí samy na ledě stát ani se pohybovat. „Tyto pomůcky jim půjčujeme stejně jako přilby a brusle. Opěrné
hrazdy se z důvodu velkého využívání
adekvátně opotřebovávají a potřebujeme je postupně obnovovat,“ poznamenal Hanzl. Do letos podpořeného projektu se podle něj zapojily školky nejen
přímo z Orlové, ale rovněž Petřvaldu,
Rychvaldu či Dolní Lutyně.

– bosu. „Tyto pomůcky využijí nejen
fotbalisté, nýbrž i děti z jiných oddílů.
Aktuálně v MSK evidujeme celkem
621 aktivních sportovců, kteří jsou
v drtivé většině ve věku do osmnácti let,“ konstatoval Pytlík, jenž hráče
také trénuje.
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