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Klíčová
pracoviště
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Urychlují
opravy

Po odstávce výroby potřebují
čelboví i rubáňoví dohánět ztráty.

Čtyři poruby, čtyři vybavovačky,
pět nových obfarávek.

Bavili se
s golfem

Lipiny hostily vydařený den
otevřených dveří pro začátečníky.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

Bezpečnostní heslo měsíce: „Základy prevence proti COVIDu-19: dezinfekce rukou – rozestupy – ochrana dýchacích cest.“
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OKD spustila výrobu a uhlí opět vyjíždí z dolů na povrch
Obnovení provozu
po šestitýdenní
odstávce předcházely
důkladné kontroly
a odzkoušení všech
technologií, hlavně
z pohledu bezpečnosti
DARKOV – Šest týdnů mezi pátkem 3.
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července a čtvrtkem 13. srpna 2020
bylo historicky nejdelším obdobím

práce velkého rozsahu. Pokračovaly
nejdůležitější zmáhací a přibírkové
práce,“ popsal Hájek
Denní průměr fáraných směn
za provozní část OKD se pohyboval kolem 650. Na darkovské lokalitě
byla těžba kvůli koronaviru přerušena už ke konci května. Úpravny v červenci vyráběly a expedovaly ze zásob, počátkem srpna byl i jejich provoz omezen. Na dolech patřících pod
Útlum -Jih i Sever probíhal zajišťovací provoz s nezbytně nutným počtem
zaměstnanců.
Pokračování na straně 4

bez výroby v OKD. Těžební společnost z vlastního rozhodnutí zastavila
provozované rubání, postupující čelby, likvidaci dokopaných bloků i vybavování budoucích porubních kapacit, aby minimalizovala šíření nákazy
koronavirem covid-19.
„K rozhodnutí došlo ihned po vyhodnocení
plošného
testování
na obou lokalitách ČSM, kde bylo
mnoho našich kolegů pozitivních.
Přerušení provozu se týkalo zejména maximálního omezení fárání důlních zaměstnanců, u kterých byl po-

Vanda Staňková a David Hájek.
čet zjištěných pozitivit na covid-19
řádově vyšší než u povrchových zaměstnanců,“ vysvětlil ředitel provozu
David Hájek.

Proběhly práce v plánované
výluce
V období výluky – tedy od soboty 4.
do soboty 12. července – byla, kromě
činností při vybavování porubů, odstávka zamýšlená již dříve. V tomto
týdnu se uskutečnila naprostá většina
prací naplánovaných zejména v oblasti svislé dopravy.

Oživování elektrozařízení v porubu.

probíhat Hornické slavnosti s kulturním
programem. „Hornických slavností se
v minulosti účastnily tisíce lidí a vzhledem k hygienickým omezením, která pro
hromadné akce ještě nedávno platila,
jsme se rozhodli letos slavnosti zrušit.
Samozřejmě musíme také řešit ekonomickou situaci společnosti, která se
musí vypořádat s finanční ztrátou způsobenou šestitýdenním přerušením těžby
na všech lokalitách. Zachovali jsme však
pietní akt i bohoslužbu, považujeme to
za důstojné uctění památky zemřelých
horníků," řekla Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

Ani toto opatření
nenařídili hygienici,
těžební firma ho
zajistila na vlastní
náklady kvůli zvýšení
prevence onemocnění
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Letos bude jen hornická pieta.

Horníci se vracejí na pracoviště.

Nový tah proti nákaze - testování
všech lidí v revíru co čtrnáct dnů

OKD letos uctí Den horníků
pietním aktem a bohoslužbou
KARVINÁ – Svátek Dne horníků letos OKD
uctí Pietním aktem v neděli 6. 9. 2020
od 9:30 hodin. Na Univerzitním náměstí
v Karviné se sejde vedení společnosti
OKD, vedení města Karviné, HBZS, odboráři, krojovaní horníci i hosté. „Položíme
věnce u památníků horníků, kteří zahynuli při výkonu svého povolání, a následně
společně půjdeme v průvodu do kostela
Povýšení sv. kříže, kde v 10:30 začne
bohoslužba za zemřelé horníky,“ přiblížil
Radim Tabášek, výkonný ředitel OKD.
S ohledem na minulé měsíce, kdy
se firma potýkala s onemocněním covid-19 u svých zaměstnanců, nebudou

Po oznámení přerušení provozu fárali ještě zaměstnanci, kteří připravovali pracoviště na odstávku. „Pak
na všech činných šachtách – ČSA,
Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih – to
byli pouze lidé zajišťující práce nutné pro bezpečnost. Tedy předepsané
kontroly důlních děl, hrází, elektrozařízení, systému čidel monitorujících složení důlního ovzduší, těžních
zařízení a podobně. Rovněž jsme pokračovali v asanaci možných ohnisek
samovznícení, stavbě větrních objektů, vrtání vývrtů pro degazaci a trhací

DARKOV – V týdnu od 17. do 21. srpna
probíhaly na šachtách ČSA, Darkov,
ČSM-Sever a ČSM-Jih první z pravidelných čtrnáctidenních testů všech
lidí plnících pracovní úkoly v OKD.
Dodavatelů a subdodavatelů nevyjímaje. Odběry vzorků zajistila přímo
těžební společnost
„Rozhodli jsme se k tomu, abychom
v prvé řadě mysleli na bezpečnost
i zdraví kolegů a jejich rodin. Zároveň
tento krok umožní po přerušení těžby opětovně zahájit provoz beze strachu z nekontrolovatelného šíření viru.
Díky kontinuálnímu preventivnímu
testování budeme navíc i schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Tento návrh jsme
probrali s krajskou hygienickou stanicí, která tento preventivní přístup
podporuje. A v případě zachycení pozitivního testu jsme připraveni hygienikům vždy okamžitě pomoci s trasováním kontaktů z pracoviště,“ informovala předsedkyně představenstva
OKD Vanda Staňková.

Absolvovat odběr vzorku PCR
(výtěrem z nosohltanu) se týkalo
i zaměstnanců dodavatelů, kteří se
dostávali do epidemiologicky významného kontaktu s kmenovými
zaměstnanci OKD, například při
práci v dole,v lampovnách, při stravování, výdeji ochranných pomůcek, oděvů, při ostraze, úklidu...
Čtyři odběrové týmy začaly v každý všední den pracovat už
ve 4:45 hodin. První fáze testování
trvala do 9 hodin. Další následovala
od 10:30 do 14:30. V úterý a ve čtvrtek vzorky odebíraly i v odpoledních hodinách, od 16:30 do 17:30.
Odběry provádí sestřičky z nemocnice v Karviné-Ráji a medici z lékařské fakulty Ostravské univerzity. „Logistické zajištění nebylo zrovna nejsnadnější, ale každý zaměstnanec se dozvěděl prostřednictvím
nadřízeného, kdy měl na test jít,
následně po jeho vyhodnocení do-

stal zprávu přímo z laboratoře s výsledkem. Zpočátku leccos drhlo, zejména v oblasti datové komunikace mezi odběrnými místy a laboratoří v Olomouci ale i při posílání lidí
na testy. Věřím, že po prvním kole
testů, které bude ukončeno v pátek
28. 8. vše již půjde hladce,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.
Výkonný ředitel firmy Radim
Tabášek oznámil, že toto testování
se netýkalo skupiny lidí, která koronavirové onemocnění již prodělala. „Denně se tak v OKD odebíralo
500 až 600 vzorků, jejichž analýzu
provádí Ústav molekulární a translační medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem ke čtrnáctidennímu cyklu, budeme měsíčně
provádět přibližně dvanáct tisíc testů,“ doplnil Tabášek s tím, že toto
testování nenařídila hygiena. Těžaři
k němu sami přistoupili z preventivních důvodů.

Výsledky PCR testu
potvrzení o negativním výsledku
• každý zaměstnanec na svůj mobilní
(tedy neprokázaní nákazy) opatřené
telefon obdrží nejpozději do 36 hodin
elektronickým podpisem,
po výtěru SMS zprávu od laboratoře,
• p ři pozitivním výsledku (prokázání
která bude toto vyšetření provádět,
nákazy) bude zaměstnanci provede• součástí SMS zprávy bude i jedinečný kód umožňující v kombinaci
no blokování vstupu do organizace
s rodným číslem na portále konkrétní
a dále bude kontaktován zaměstnanci hygienické stanice.
laboratoře vygenerovat písemné
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Kde se teď kope, razí a vybavuje?

Sviadnovská
likvidace po roce,
prázdný plac
s těžními věžemi

STONAVA – Kvůli koronavirové nákaze

se na počátku sedmého měsíce zastavovaly tři poruby v revíru: 292 200/4
na ČSM-Sever, 22 4054 na ČSA
a 340 902 na Darkově. V půlce osmého měsíce se ale rozjely už čtyři, jelikož mezitím došlo k vyřízení povolení k hornické činnosti pro porub
240 401 na Darkově.
„V tomto novém bloku máme kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedeného Petrem
Pufferem. Pracují v něm se sekcemi
DBT 13/31, kombajnem SL 300 a stěnovým dopravníkem PF 6/1042 v třímetrové mocnosti,“ informoval výrobní náměstek Petr Škorpík s tím, že
ukončení dobývání porubu 240 401
se předpokládá v prosinci letošního
roku.

SVIADNOV – O prázdninách vloni začala

nejprve pod zemí v původní vtažné jámě
ST I/2 fyzická likvidace betonáží zátky
na prvním patře. Na povrchu se pak
rozjížděly dopravníky s kamenivem zasypávající výdušnou jámu ST I/1. Situaci
po roce přiblížil Petr Bartík, vedoucí
technologické projekce divize Útlum.
„Od listopadu jsme jámu ST I/2
plavili do hloubky až tří set metrů
cementopopílkovou směsí CPS 2.
Z důvodu technologických přestávek
pro tuhnutí zásypových hmot práce
probíhaly až do poloviny dubna, kdy se
přidala štěrková vrstva do kóty minus
třicet metrů. Nakonec se betonovala
ohlubňová zátka,“ popisoval likvidací
vtažné jámy.
To výdušnou měli sypkým materiálem
zaplněnou ještě do konce loňského
srpna, v září dělali ohlubňovou zátku,
v listopadu uzavírací ohlubňový poval
s komínkem pro odvod metanu. „U jámy
ST I/1 chybějí jen nátěry a povinný monument s technickým popisem jámy,“
pokračoval Batrík.

Výroba v revíru se opět rozeběhla.
kový systém čerpání v oblasti,“ konstatoval Škorpík.
Na stonavské šachtě po šestitýdenní odstávce začal fedrovat zatím jen blok 292 200/4, kde nastoupili horníci od Kamila Turoně z úseku vedeného Davidem Miarkou. „Bez
problémů,“ komentoval to výrobní
náměstek.

Čtyři nájezdy do konce roku
Pro rubáňové na ČSM se každopádně
pustili vybavovači do instalací technologií v nových stěnách. „Na severní lokalitě kolektiv hlavního předáka Radima Škuty s horníky z Alpexu
v budoucím porubu 400 002 a úsek
CZ Bastav také s dodavateli z Alpexu
v budoucím porubu 463 200. Nájezdy

očekáváme v první dekádě září, respektive počátkem října,“ sdělil vedoucí provozu příprav Petr Glas.
V listopadu by měl začít na jižní lokalitě fedrovat porub 463 304 a havíři Bogdana Kanii. Ti zahájili vybavování s chlapy z důlně-technických služeb s předákem Zbyňkem Kramným.
Kmenoví vybavovači s hlavním předákem Jiřím Hnátem a úsekem CZ
Bastav se vrátili na ČSA do oblasti porubu 11 3432, kde budou vybavovat
stěnu společně s kolektivem Grzegorze
Dąbka. Termín jeho nájezdu byl stanoven na první dekádu v říjnu.

Nejvíce obfarávek je na ČSM
„Z pěti nově obfáravaných bloků je
jich nejvíce opět na ČSM,“ pokračo-

val vedoucí provozu příprav. Tři čelby se po odstávce rozjížděly na Jihu:
463 304 s kolektivem hlavního předáka Vladimíra Vereše (předání
DTS v září), 401 204/1 s kolektivem
Ryszarda Michońie z Alpexu (předání DTS v listopadu) a 463 310 s kolektivy hlavních předáků Radima
Dudy a Ondřeje Špičky (předání DTS
v březnu).
„Na severní lokalitě stonavské šachty pokračují osádky Tibora
Pavlíka v oblasti porubu 463 200/1,
kde by měly působit až do června
příštího roku. A na darkovské šachtě tři kolektivy razičů – René Poláka,
Miroslava Kadlece a Marka Noworyty
– budou do listopadu obfarávat blok
236 501,“ doplnil Glas.

FOTO: Radek Lukša

Druhá darkovská stěna – 340 902
– se stala momentálně nejsložitějším těžebním pracovištěm. „A to
vzhledem ke geologickým podmínkám, které v oblasti 40. sloje panují.
Bohužel se nám nepodařilo s porubem úspěšně vyjet z prorážky z důvodu špatných hornicko- geologických podmínek spojených s vlivem
nedostatku horníků zasažených první vlnou covid-19. O to náročnější byl
rozjezd po skoro třech měsících, kdy
jsme zde měli zastavený postup,“ vysvětlil Škorpík. Do porubu 340 902
přišel kolektiv hlavního předáka
Zbyňka Rzidkého z úseku vedoucího Janusze Sztuly posílený o dvě party dodavatelů z Alpexu. Zůstat by tady
měl do listopadu.
Až do ledna 2021 by, jak oznámil
výrobní náměstek, měly kopat osádky
Františka Nachnebla z úseku vedoucího Petra Weisse v porubu 22 4054
na ČSA. „Tady nás trápí zejména velké přítoky důlních vod vytékajících ze
závalových prostor. Působí problémy
s odtěžením a kladou vysoké nároky
na udržování čerpací techniky a cel-

FOTO u článku: Petr Chodura

Zápas s přírodou u Rzidkého

Pohled na nádvoří sviadnovské lokality.

Neobešlo se to bez boje s přírodou.

V bezpečnostním prostoru, jak
poznamenal, byly bourány nepotřebné
budovy. „Od minulého měsíce došlo
na objekt těžní věže jámy ST I/2 a také
část energomostu. Všechny armatury
na ohlubní jámy I/2 chlapi z důlní dopravy precizně zakrytovali TH rovinami.
Dodavatelé z Demstav Group používali
k demolicím hydraulické nůžky a bagry.
Trosky byly odklizeny a kovový šrot
odvážen na Lazy do našeho HKO –
Hospodářství s kovovým odpadem,“
informoval s tím, že na nádvoří
sviadnovské lokality zůstal holý plac se
dvěma těžními věžemi.
Ze staveb mimo bezpečnostní
prostor zůstaly koupelny, budova degazační stanice a elektrodílna.

Překlizy jsou na ČSM a ČSA.

Chlapi ze ZBZS fárat nepřestali,
asanace na Jihu nesnesly odkladu
STONAVA – Závodní báňská záchran-

ná služba (ZBZS) na Dole ČSM plnila úkoly, které už s ohledem na zajištění bezpečnosti celé šachty nesnesly
odkladu. I v době šestitýdenní odstávky provozu její pracovníci na lokalitě
Jih řešili situaci v prorážce 401 264/1
ve spojené 39a a 40. sloji kry na pátém
patře, kterou načas opustil razičský
kolektiv hlavního předáka Krzysztofa
Bierawskeho z Alpexu.
„covid-19 se nevyhnul ani našemu
sboru. Tady na Jihu skoro půlka kluků měla pozitivní testy na koronavirus,
anebo zůstala v karanténě. Další navíc
s ohledem na letní prázdninové měsíce
a relativní klid v dole čerpali zaslouženou dovolenou,“ popsal prázdninové

období Martin Szturc, technik důlně
-bezpečnostních služeb a vedoucí likvidace havárie na řečené lokalitě.

Protizáparová prevence
v prorážce
Oslabená osádka ZBZS se podle něj
věnovala kromě rutinní činnosti v souvislosti s báňskou legislativou (kontrola uzavíracích hrází, odběry vzorků důlního ovzduší) také neobvyklému a důležitému úkolu. „Spočíval
v asanaci výlomů a rozrušeného stropu v prorážce 401 264/1 pro budoucí
porub 401 204/1, kterou máme raženu v komplexu slojí 39a a 40. A ty jsou
z hlediska geologického vývoje a rizika samovznícení uhlí zařazeny ke slo-

jím s vysokým nebezpečím záparu.
Na tomto místě jsme v týdnech přerušení provozu odpracovali podstatnou
část směn,“ vysvětlil Szturc.
Asanační činnosti ve vysoce záparových slojích, jak zdůraznil, byly zapotřebí provádět ihned. S ohledem
na tuto skutečnost a zvýšenou absenci ve sboru, využívali chlapi ze ZBZS
ČSM-Jih na výpomoc raziče z dodavatelského čelbového úseku Alpex
hlavního předáka Bartosze vedeného
Pawłem Palejem. „Ten svým nasazením a přístupem strhával podřízené
k výkonům a pracovní morálce, která
byla příkladná. Pomoc se nám velmi
osvědčila,“ uvedl Szturc.
S obnovením provozu podle něj

byla osádka ZBZS ČSM-Jih téměř
kompletní a stabilizovaná, „Takže věřím, že dalšímu oslabení se již vyhneme a své úkoly, hlavně v oblasti prevence proti samovznícení, budeme
plnit svědomitě a s nasazením, stejně jako v období před příchodem koronaviru,“ doplnil Szturc.

Plavení hrází a uzavírky
důlních děl
Nezaháleli ani kolegové ze ZBZS
ČSM-Sever, byť ani některým z nich
se onemocnění nebo karanténa nevyhnuly. Akceschopná osádka s vedoucím Tomášem Zrunem vykonávala
taktéž nejen legislativou dané činnosti. „Stěžejním úkolem bylo například

měření a odebírání vzorků z oblasti uzavřeného porubu 400 000, doplavení popílkových hrází na dílech
236 562 a 236 581 a dále zaplavení popílkových hrází na dílech 331 223/1
a 331 241/1,“ informoval Zrun.
Severští záchranáři z preventivních
důvodů prováděli v porubu 292 200/4
ve spodní a vrchní kapli nástřik izohrázek krylaminou. Uzavřeli i vypleněnou chodba 331 231/1 sádrovou
hrází. „Těmto pracím patřily ranní
směny. V odpoledních a nočních byl
na šachtě průvodce ZBZS a v domácí pohotovosti pětičlenná četa s mechanikem a technikem,“ uzavřel Zrun
s tím, že po obnovení provozu mají
tým opět kompletní.

Z OKD
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Požadavky na termíny oprav se urychlily
LAZY – Odbor oprav OKD se vrátil k běžnému režimu po téměř šestitýdenním období bez výroby hned
v pondělí 10. srpna a se vší parádou,
poněvadž požadavky na dodání technologií zejména pro vybavovače rubáňové a čelbové, kteří teď potřebují
v maximální míře dohánět vzniklé výpadky, se zintenzivnily.

cí poruby na zdejších lokalitách.
„Nicméně je nutné co nejdříve dokončit drtič uhlí DU3 – P5.2 pro ČSA,“
upozornil Kaczmarek.

Darkov

V mechanické dílně (MD) 27 s vedoucím Henrykem Kocurem a předákem Vlastimilem Kubalou se pustili
do kompletních oprav, mechanizovaných výztuží DBT 600/1400 do nižších uhelných mocností. „ Pracovaly
s nimi pluhové dobývací komplexy
a pro porub s touto technologií, připravovaný v oblasti pomocného závodu darkovské lokality, je děláme,“
oznámil Milan Kaczmarek, vedoucí
provozu MD. Do dílny tu dostali sedmačtyřicet těchto sekcí z povrchové
skládky. „Musíme na nich měnit hadicové rozvody, hydraulické prvky,
zkontrolovat stojky i válce a je tam
spousta práce, jak říkáme, na železe:
vyvaření prasklin, opravy čepů, boč-
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Lazy

Opraváři na Lazech se věnují sekcím i razicí technice.
nic, stropnic atd.,“ líčil Kaczmarek.
MD 31, kde je předákem Michal
Tekenöš, se začali věnovat kromě čelbových nakladačů (právě dodělávají Hausherr pro ČSM) dalšímu razicímu kombajnu MR 340, rovněž pro
potřeby čeleb na stonavské šachtě.
„Tyhle práce už tam mají dobře zmáknuté,“ komentoval to Kaczmarek.

doucím Richardem Filipczykem a předákem Lubošem Chlupem spodní pohon stěnového dopravníku Rybnik
R850 plánovaného k nasazení na ČSM.
„Obratem se pokračuje na pohonech
stěnového dopravníku PF 6, všechno
to jsou opravy středního rozsahu,“ podotkl vedoucí provozu mechanických
dílen.
Armáďáčtí mechanici, jak upřesnil, dostali do rukou pro ně i poněkud atypický vrtací čelbový stroj VSU
1-E. Ten byl vyvezen na povrch z ČSA

ČSA
Prakticky hned s obnovením obvyklého provozu dokončili v MD 23 s ve-

a půjde razičům na ČSM-jih. „Chlapi
se s ním zatím seznamují, ale půjde
to, je docela podobný jako ostatní
typy používané v revíru ,“ poznamenal Kaczmarek.

ČSM
V severské MD 46 s předákem
Richardem Noszkou dostali za úkol
renovovat šedesát sekcí Fazos 15/31
a v MD18 s předákem Jiřím Rýdlem
a vedoucím Kamilem Doffkem dobývací kombajn SL 300 pro budou-

V darkovské MD 99 pod vedením mistra Igora Neuwerta opravují zbývající počet sedmdesáti nízkých sekcí
MV DBT 600/1400 vyklízených z dokopaného pluhového porubu na ČSA.
Termín byl dán do podzimu a mechanické výztuže musí uvést do stavu,
aby vydržely nasazení ve dvou porubních blocích po sobě.
„Pro pluhový komplex dále
kompletují v MD 84 s předákem
Mariánem Jadlovcem a vedoucím
Radimem Kajsturou pohony porubového dopravníku PF 4. Mají
i další urychlený úkol – provést
střední opravu dobývacího kombajnu SL 300 pro ČSA, na němž
se dělá pod vedením předáka
Jaromíra Chroboka. K této opravě
jim kolegové z ČSM dodali potřebné náhradní díly, mimo jiné i jedno z ramen po generálce,“ dodal
Kaczmarek.

Rasťa Valenčík: Na čelbě od vyučení až po vyřazení

DARKOV – Po šestadvaceti letech,
z čehož šestnáct strávil ve funkci hlavního předáka kolektivu, se
tento měsíc završila pracovní kariéra Rastislava Valenčíka v černouhelném revíru společnosti OKD.
Od vyučení horníkem- razičem
doma na Slovensku dělal celou dobu
jen na čelbách.
„Začínal jsem v Železnorudných
baních v Rudňanech, které zavřeli, když jsem byl na vojně. Tak jsem
nastoupil do OKD na Důl 9. květen
do přípravářského kolektivu Milana
Vlčka. A z těch všech chlapů jsem
nakonec na šachtě zbyl jako úplně poslední...“ vzpomínal Valenčík.
Ten postupem času působil ve všech

profesích na čelbě. Stal se kombajnérem, pak směnovým předákem a když v roce 2004 odcházel
i Vlčkův nástupce Milan Rybář, dostal Valenčík právě tuto funkci.
„Původně jsme razili za Vlčka
na klasice, za Rybáře přešli na kombajn a u něho zůstali. Musím říci, že jsem měl jeden z nejlepších kolektivů, kluky,
za které bych dal ruku do ohně.
Díky všem, se kterýma jsem robil,“ nechal se slyšet nyní už bývalý hlavní předák. Za jeho osádkami s kombajnem AM 50 zůstávala slušně odvedená práce. Ještě
na Dole 9. květen se jim podařilo
dosáhnout rekordního měsíčního
postupu 234 metrů. „To jsme jeli
patnáct až šestnáct metrů za den
při půlmetrovém budování hajcmanů,“ přiblížil Valenčík. Ten poznal i šachty Darkov, Lazy a ČSA.
Před přerušením výroby v OKD
jeho kolektiv spadal pod darkovský úsek příprav vedený Romanem
Čápem a dostal úkoly v oblasti pomocného závodu. Na jedné ze tří roz-
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ani ne dvacet směn.
Když každý havíř jeho formátu opouští
Jakubišina (razí třídu 263 570 pro odTy jsem dodělalpevné
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úspěchů
(ten již také na šachtě skončil kvůli NPE) a Marcelem Gamrotem (ten
také na šachtě skončil, ze zdravotních důvodů) čelbu 236 541.5 opustil. Bardoňova osádka posílila kolektiv Romana Kadlece, Bystroňova
a bývalá Gamrotova kolektiv Marka
Noworyty. „A zbytek chlapů šel pomáhat po ostatních partách v rámci
úseku,“ podotkl Valenčík. Který ješ-
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Hlavní předák přípravářů
odešel z funkce
po šestnácti letech
a zdůraznil, že neměl
v kolektivu jediný
smrtelný ani závažný úraz

Valenčík.
Jeho kolektiv se směnovými
předáky Martinem Bystroňem,
Patrikem
Bardoněm,
Petrem
Kumerem, Martinem Saranem

předák vedl kolektiv pevnou rukou
a vše organizoval s přehledem. Chlapi
náročné
práci aavěřili
štěstí
ho respektovali
jeho zkušenostem. Je škoda, že z důvodu odchodu

ve vaší
po celý hornický rok.
Zdař Bůh!
Bůh!
Zdař

úvod 236 521.5 pro porub 236 501)
a René Poláka (vystřídal Valenčíkovy
osádky při přípravě výduchu 236 541.5
pro uvedený blok).

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

Z OKD

číslo 8 | ročník 50

Den horníků v září? Vznik souvisí
s bojem proti Turkům v roce 1249!

OKD spustila výrobu a uhlí
opět vyjíždí z dolů na povrch
Dokončení ze strany 1

Překážka v práci = 100 %
průměru
Lidé z OKD, kteří při přerušení byli doma
z hlediska takzvané „překážky v práci
na straně zaměstnavatele“, dostali zaplaceno 100 % svého průměru.
Ti, kteří zajišťovali šachty při přerušení
provozu, dostali stejně a k tomu 200 Kč
na směnu navíc. „Přerušení provozu se
citelně dotklo i dodavatelských firem,
zejména těch, jejichž lidé pracují v dole,
technický režim jim stanovil minimální
směnnost ve srovnání s běžným provozem.
Všem, kteří se podíleli na pracích spojených
s plánovanou výlukou i přerušením provozu,
bych chtěl poděkovat. Vše proběhlo řádně,
bez mimořádných událostí a bezpečnostních nebo provozních problémů,“ zdůraznil
Hájek.
Od ranní směny v pondělí 10. srpna
se zahájily práce spojené s obnovením
provozu. Znamenalo to zapojení, kontrolu
a oživení zařízení i strojů, odzkoušení technologií včetně odtěžení, postupně najížděly
vybavovačky, čelby a nakonec i rubání.
Nájezdy závisely na náročnosti jednotlivých
pracovišť na přípravu. Ve čtvrtek 13. bylo již
odzkoušeno pod zátěží vše, včetně dopravy
těživa skipy na povrch a od pátku 14. byla
pracoviště v běžném provozu. Postupně se
podle potřeb navyšovala směnnost a povolávali lidé z „překážky v práci“. V pátek
14. srpna pak bylo v provozní části OKD
již téměř 2800 fáraných směn. Všude se
ověřovala připravenost k provozu, zejména
z pohledu BOZP. Od větrání, mikroklimatických podmínek a stavu prevence proti všem
rizikům, jimž je hornická činnost zatížená.
Počátkem druhého srpnového týdne se
také vrátilo přes 830 kolegů po prodělaném
onemocnění covidCOVID-19.

Pětkrát příprava
nových porubů

KARVINÁ – Koronavirová nákaza a její
nebezpečí poznamenaly od jara prakticky všechny oblasti života nejen české společnosti. Dopady situace přetrvaly a společnost OKD rozhodla z důvodu mimořádných opatření
proti covid-19, že se letos neuskuteční – s výjimkou pietního aktu – ani
tradiční oslavy Dne horníků. Menší
ohlédnutí za původem i historií tohoto
svátku alespoň připravil člověk s dlouholetou báňskou praxí, Jan Kurial.

„Podařilo se úspěšně obnovit dobývání
ve čtyřech činných porubech. Dále vybavování dalších čtyř bloků, které postupně
najedeme v průběhu letošního roku. A razíme nová důlní díla, která připravují dalších
pět porubů pro příští rok. Dva z nich jsme
chtěli dobývat již letos, ale kvůli přerušení
provozu se příprava opozdila a jejich start
je přesunut do roku 2021,“ sdělil ředitel
provozu OKD.
Obnoveny, jak upozornil, byly i práce
na údržbě, zmáhání a plenění důlních děl,
které jsou pro fungování šachet velmi potřebné. Rovněž byly v patřičné míře prováděny
práce související s bezpečností při plném
provozu. Když se dopravilo dostatečné
množství uhlí na povrch, tak se rozjely i obě
úpravny – Darkov a ČSM.
Přerušení výroby pro zlikvidování ohniska
nákazy ve společnosti OKD a na Karvinsku
vůbec ocenili hygienici na krajské a republikové úrovni i český ministr zdravotnictví.
„Toto ohnisko se vynuluje a uděláme
za ním tlustou čáru,“ prohlásil epidemiolog
Rostislav Maďar.
Odstávka na šest týdnů znamenala
samozřejmě pro společnost OKD mnohasetmilionové ztráty. „Také proto vyzývám
všechny zaměstnance k bezpečnému
plnění pracovních úkolů na jedné straně
a k dodržování opatření proti šíření koronaviru stanovená v OKD na straně druhé.
Jedině tak dokážeme částečně kompenzovat velké ztráty, které nám od počátku
této epidemie vznikly. Dokažme, že jsme
profíci a stanovené cíle pro zbytek roku
2020 minimálně splníme a zachováme
tak možnost existence těžby černého uhlí
v OKD a tím i příjmů všech zaměstnanců
i pro další roky,“ vyzval Hájek.

Exkurze do dávné i nedávné
minulosti hornických oslav
Dne 28. října 1776 obdržel kovář Jan
Keltička ze Slezské Ostravy povolení
k dobývání uhlí v údolí zvaném Burňa.
Toto datum bylo až do roku 1838 připomínáno jako počátek dolování. Dá se
říci, že to byly první oslavy k uctění hornického řemesla. V německých a polských revírech se uctívala patronka havířů sv. Barbora a od roku 1847 ji začali
vzývat rovněž na ostravských šachtách.
Ke změně došlo v roce 1863, kdy
se stal patronem zdejších havířů svatý Prokop. Jehož kult se dochovával
naopak v Čechách – na Příbramsku,
Jáchymovsku i dalších železorudných
dolech. Svatá Barbora tak zůstala patronkou havířů z karvinských a orlovských šachet.
Hornické oslavy byly velmi okázalé.
V dobových dokumentech se lze například dočíst, že na sv. Prokopa šlo
v průvodu, jenž pochodoval z Polské
Ostravy přes řeku do Moravské
Ostravy ,v tento den přes tři tisícovky havířů v hornických stejnokrojích.
Na své cestě míjeli tisícovky přihlížejících diváků.
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OKD v posledních letech slavilo zářijový
hornický svátek v Karviné.
Obdobně tomu tak bylo v Karviné
a Orlové na svátek sv. Barbory. Průvod
byl zakončen polní mší za účasti tisíců lidí. Součástí oslav byla také lidová
zábava s hornickou hudbou, tancem
a společenskými hrami. V hornických
koloniích u některých rodin, které si to
mohly dovolit, probíhala i zabíjačka.
V období první světové války
a za první republiky hornické slavnosti pozbývaly na lesku a postupně zcela zanikly. Po znárodnění dolů po druhé světové válce – v souladu s tehdejšími politickými a zejména ekonomickými záměry – byl vytvořen kult

práce horníka jako předního budovatele socialismu.
V září roku 1949 se naskytlo vhodné
výročí, a to 700 let od vzniku nejstaršího hornického práva na světě. V roce
1249 využili totiž měšťané Horního
města Jihlavy slibu krále Václava I.
a za válečnou výpomoc v boji proti
Turkům si nechali právě 9. září potvrdit Listinu svobod a práv. Její podstatou bylo šestnáct článků upravujících
dolování stříbrných rud, nazývaných
později Jihlavský horní řád.
Toto pro hornictví významné výročí se stalo v roce 1949 sjednocujícím prvkem pro vyhlášení 9. září
Dnem horníků v celém tehdejším
Československu. Tento svátek navázal na starobylé tradice, měl upevňovat stavovské sebevědomí a úctu
k tomuto nebezpečnému povolání.
Po listopadu 1989 byly na některých
šachtách v souvislosti s útlumem hornictví zářijové oslavy zrušeny. S otevřením Hornického muzea v OstravěPetřkovicích v roce 1993 byla tato tradice opět obnovena.

Báňský odborník i spisovatel
Vyučený razič-rubač, absolvent hornické průmyslovky i vysokoškolského
báňského studia, nejprve obyčejný
horník, posléze technik, personální
ředitel na Dole ČSM i ve společnosti
Českomoravské doly Kladno a nakonec
poradce personálního ředitele OKD.
Tím byl během své pracovní kariéry
autor pojednání o historii hornického
svátku Jan Kurial. „Mojí zálibou je dokumentace havířské historie, napsal jsem

více jak dvacet publikací spojených
s hornictvím. Nejvýznamnější z nich
byla ta o 227 letech dobývání uhlí
na Kladensku, Slánsku a Rakovnicku,
kde jsme s kolektivem spolupracovníků
zpracovali komplexní historii kladenského hornictví,“ svěřil se. Kurial se
stal držitelem nejvyššího hornického
vyznamenání – Medaile Jiřího Agricoly
(2007) – a získal i další významné
ocenění Český Permon (2016).

Karel Rašík z THK Čechpol působí v revíru přes jedenašedesát let
KARVINÁ – K+D+B, tedy Kvalitně,
Důsledně a Bezpečně! To je motto, které
prosazuje ve firmě THK – Čechpol vykonávající pro společnost OKD zejména
přípravářské, svorníkovací, zmáhačské
a výklizové práce její ředitel Karel Rašík.
Báňský inženýr, jenž začíná úctyhodný
dvaašedesátý rok práce v tomto revíru.
„Bylo poměrně příjemné podzimní ráno 1. října roku 1959, kdy mne
maminka vypravovala na první směnu
na Důl Doubrava,“ vzpomíná s nostalgií

Rašík a pokračuje: „Jako by to všechno
bylo včera. Maminka mi nabalila svačinu, dala rady, jak se mám chovat, a já
s bušícím srdcem a myšlenkami na to,
co mě asi čeká, odkráčel na první šichtu
v OKR, Ostravsko - Karvinském revíru.“
Důl Doubrava se stává Rašíkovou
srdeční záležitostí a po vystudování
strojní fakulty na ostravské Vysoké
škole báňské zde zůstává v technických
provozních a funkcích řadu let. Po odchodu z této šachty pracuje jako výrobní
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rodinným příslušníkům
zdraví, pohodu,
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Velikonoce.
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úspěchy
a především
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štěstí!
Do příštího
hornického
roku
přejeme
Zdař Bůh!

svým zaměstnancům i všem pracujícím v OKD
a jejich rodinným
příslušníkům zejména
Vedení THK-ČECHPOL
zdraví, spokojenost, pracovní úspěchy
a především hornické štěstí!

FOTO: THK Čechpol

Pod jeho vedením dodavatelská firma dbá nejen na hornické
tradice, ale především bezpečnost při práci v rizikovém prostředí

Karel Rašík (vlevo) s Marianem Kláskem
ze společnosti PRISKO.

náměstek na Dole 1. máj, působí i jako
výrobní báňský inspektor, úspěšně
řediteluje Dolu ČSA.

V roce 2004, kdy si většina vrstevníků
užívá relativně klidný život se starobním
důchodem, Rašík začíná ve firmě THK –
Čechpol. Je jejím ředitelem a v současné
době už i vlastníkem. Tato obchodní
společnost už šestnáct let zajišťuje hornickou činnost pro šachty OKD, velmi při
tom dbá na BOZP – její čelbový kolektiv
hlavního předáka Petera Ilavského
z úseku vedeného Rostislavem Kubínem
nemá za posledního půldruhého roku
jediný úraz – a ve volnu také na hornické
tradice. Vice než polovina zaměstnanců
vlastní hornické uniformy (pořízené firmou) a na řadě z nich se lesknou medaile

a ocenění za dobře odváděnou a také
bezpečnou práci.
„Za těch více než jednašedesát let
jsem prošel v hornictví řadou technických funkcí a setkal se s mnoha
skutečnými osobnostmi v této profesi,
od nichž jsem se toho spoustu naučil.
K práci v hornictví jsem vždy přistupoval
s úctou i pokorou k této činnosti, která je
neustálým bojem s přírodními nástrahami, jejichž jakékoliv podceňování se
hrubě nevyplácí,“ zdůrazňuje Rašík.
S úsměvem připomíná, že k naplnění
veršů Petra Bezruče „Sto roků v šachtě žil
…“ mu chybí ještě necelých čtyřicet let.

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

Vedení společnosti Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10, Ostrava-Radvanice

Z OKD
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Kdo se bude testů účastnit?
Platí pro všechny důlní i povrchové
zaměstnance OKD, a.s., lokalit: ČSA,
Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih a zaměstnance dodavatelských organizací vykonávající činnost pro OKD,
kteří přicházejí do epidemiologicky významného kontaktu s ostatními, například při práci v dole, výměně
prádla, výdeji ochranných pomůcek,
v lampovnách, při ostraze, úklidu,
stravování. Testování se nebude týkat
osob, které jsou prohlášené za uzdravené ve smyslu platného algoritmu
Ministerstva zdravotnictví ČR a které
poskytnou čestné prohlášení.

Kdy bude testování
probíhat?
Termín zahájení PCR testů – 17. 8.
2020 výtěr z nosohltanu:

Pravidelné testování:

pondělí až pátek v čase od 4:45 – 9:00
hod., od 10:30 – 14:30 hod.,
v úterý a čtvrtek od 16:30 – 17:30 hod.
(může být upraveno dle aktuálních

Plošné testování zaměstnanců OKD.
rozpisů směn nerovnoměrné rozvržené pracovní doby)

Účast zaměstnanců dle
směn:
3. směna– k provedení výtěru se
zaměstnanci dostaví po směně
6. směna – k provedení výtěru se
zaměstnanci dostaví po směně
4. směna – provedení výtěru se zaměstnanci dostaví před směnou
1. směna – k provedení výtěru se
zaměstnanci dostaví před (od 4:45 –
5:15) nebo po směně
2. směna – k provedení výtěru se
zaměstnanci dostaví před směnou
Účast zaměstnanců mimo režim
směn (volný den apod.) je možná dle
doby provozu odběrných míst případně předem domluveném čase se směnmistrem příslušné lokality.

Co vzít s sebou?
K výtěru je zaměstnanec povinen
se dostavit s ASEP kartou, platným
dokladem totožnosti, průkazkou
pojištěnce.
Vzhledem k tomu, že toto provádění PCR testů je preventivním opatřením, zaměstnanci po provedení výtěru pokračují dále v režimu směn.

Jak se dozvím výsledek
mého PCR testu?
Každý zaměstnanec (vlastník mobilního telefonu) obdrží po výtěru SMS
zprávu o výsledku vyšetření svého
vzorku od laboratoře, která bude toto
vyšetření provádět. Předpokládaná
maximální lhůta dle sdělení pracoviště, jež má testy vyhodnocovat, je 36
hodin.
Součástí SMS zprávy bude i jedinečný kód, který umožní v kombinaci
s rodným číslem na portále předmětné laboratoře vygenerovat písemné
potvrzení o negativním výsledku (neprokázaní nákazy) opatřené elektronickým podpisem.
Při pozitivním výsledku (prokázání nákazy) bude zaměstnanci provedeno zablokování vstupu do organizace a dále bude kontaktován zaměstnanci krajské hygienické stanice.

Jednotliví zaměstnanci se zúčastní výtěru z nosohltanu ve stanoveném termínu 1. testu a dále opakovaně každý 14. den od provedení posledního testu (příklad – 1. termín bude
určen na úterý 18. 8. 2020 => 2. termín je v úterý 1. 9. 2020 atd.). V případě neúčasti osoby na výtěru z důvodu volna dle rozpisu směn, absence nebo z důvodu neprovádění testování platí, že k výtěru se osoba dostaví
neprodleně po ukončení důvodu neúčasti tj. první dosažitelný termín testování pokud termín pravidelného
opakovaného testu je víc než 7 dnů.
Posunutí termínu z výše uvedených
důvodů nemění původně nastavený
termín opakovaného testování odvozený od termínu 1. testu. Za dodržení
termínu zodpovídá každý zaměstnanec. Za kontrolu zodpovídají vedoucí
zaměstnanci. Veškeré změny termínu
v databázi testovaných zaměstnanců
provádí pouze směnmistři.
Zaměstnancům, kteří se nezúčastní výtěru dle výše uvedeného,
bude provedeno zablokování vstupu
do organizace.

Kde bude testování
probíhat?
prostory určené k provádění testů –
odběrná místa:
Důl ČSA		
místnost č. 15
Důl Darkov
místnost č. C 109
Důl ČSM-Sever
Kulturní dům
Důl ČSM-Jih
místnost č. A 109

Mohu výsledek testu použít
pro svoje soukromé účely?
Ano, součástí testování máte možnost si zdarma vytisknout písemné potvrzení o negativním výsledku
opatřené elektronickým podpisem,
které můžete použít například při
cestování do zahraničí.

Jak dlouho budou testy
probíhat?
Pravidelné testování bude prováděno
prozatím po dobu tří měsíců, dále pak
v závislosti na vývoji epidemiologické
situace v České republice a po vyjádření odborníků.

A na konec…
Žádáme všechny zaměstnance o spolupráci při testování, na počátku
i o trpělivost, než se celý systém dostatečně zaběhne. Cílem je organizovat testování tak, aby Vás minimálně zdržovalo a prodlužovalo Vaši
pracovní dobu. I tak všem zaměstnancům OKD poskytneme odměnu
100 Kč za každý absolvovaný test.
V neposlední řadě žádáme o maximální respektování všech opatření
stanovených organizací pro zamezení šíření nemoci covid-19 a to v dole
i na povrchu. Je to v zájmu nás všech
z důvodů ochrany zdraví, efektivního provozu OKD a zachování příjmů
všech zaměstnanců.
Děkujeme.
	

Vedení společnosti

RBP přispěje na 20 tisíc PCR testů
pracovníkům černouhelných dolů
OSTRAVA – Vedení zdravotní pojišťov-

ny RBP podporuje rozhodnutí každodenně provádět v souvislosti se znovuobnovením těžby černého uhlí kapacitní a rychlé testování zaměstnanců těžařské firmy a dalších pracovníků
z asi 30 spolupracujících firem na covid-19, které je v současné době hlavním preventivním nástrojem v boji
proti šíření nákazy koronaviru.
„Vnímáme možná zdravotní rizika
vyplývající z opětovného zahájení těžby a možného rozšíření nákazy nejen

mezi kmenové nebo dodavatelské pracovníky černouhelných dolů, ale také
mezi jejich rodinné příslušníky. V případě pozdního záchytu, těžšího průběhu onemocnění a rozvoje epidemie
v jednom epicentru, by došlo nejen k
vysokým finančním nákladům na léčbu, ale rovněž by mohlo dojít i k vyčerpání kapacit zdravotnických zařízení
v Moravskoslezském kraji,“ objasnil
výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.
Testy se mohou týkat až osmi tisíc osob, z nichž více než 80 %

představuje podíl pojištěnců RBP.
Zdravotní pojišťovna proto rozhodla, že z fondu prevence na ně v roce
2020 mimořádně uvolní až dva miliony korun a předpokládá, že tímto nástrojem přispěje na dvacet tisíc testů.
V případě výskytu dalšího ohniska,
které bude svým rozsahem srovnatelné s dopadem ohniska na Karvinsku
na kmen pojištěnců je RBP připravena realizovat obdobný preventivní
program i v jiných lokalitách.

FOTO: Petr Chodura

Vážení zaměstnanci,
Společnost OKD zajistí a vlastním zaměstnancům uhradí testy na covid-19
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Vzhledem ke zkušenostem
s touto nakažlivou nemocí v naší společnosti jsme se rozhodli k tomuto kroku, abychom v prvé řadě zajistili bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců
a také jejich rodin. Zároveň nám tento
krok umožní po přerušení těžby opětovně zahájit efektivní provoz beze
strachu z nekontrolovatelného šíření
viru. Díky kontinuálnímu preventivnímu testování budeme schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Věříme, že tento
postup nám pomůže maximálně snížit i počty lidí, kteří by museli nastoupit na nemocenskou, nebo kteří by pak
při trasování museli jít do karantény
se všemi dopady, které nemocenská
a karanténa mají na naše zaměstnance a na OKD samotnou. Bez zajištění
bezpečí a zdraví našich lidí by OKD
těžko mohla znovu zahájit naplno
svůj provoz, se zkušeností, jakou jsme
prodělali. A bez těžby by OKD nebyla
schopna nadále existovat.
Denně při zahájení nebo ukončení směny projde testem cca 500 až
600 lidí. Výsledky budou vyhodnocovat odborníci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní
nemocnice Olomouc, kteří budou zaměstnance informovat o jejich výsledku prostřednictvím SMS zprávy
ve velmi krátké době. Organizace testů bude podrobně stanovena v řídících aktech výkonného ředitele a ředitele provozu, se kterými budete
Vašimi nadřízenými seznámeni.
Dnes už víme, že prostory dolů jsou
lákavým prostředím pro šíření viru
a než přijde vakcína, jiná cesta pro
jeho omezení než pravidelné testování a případná karanténa dle odborníků, kteří budou výsledky vyhodnocovat, není.

FOTO: AČR

OKD zajistí pravidelné preventivní testování
na covid-19 pro všechny zaměstnance

Brýle, respirátor, rukavice - povinnost pro fárající.

Proti nákaze v OKD: Nařízená
protiepidemická opatření
potrvají nadále až do odvolání!
DARKOV – Odbor řízení bezpečnosti OKD
vydal srpnové měsíční téma školení
BOZP opět s ohledem na onemocnění
covid-19. A upozornil také, že všechna
protiepidemická opatření a pravidla
v těžební společnosti budou platit až
do odvolání!
„Boj s koronavirem ještě není u konce a klíčový k němu je přístup nás
všech. Buďme i nadále zodpovědní,“
vyzval vedoucí odboru Pavel Zajíček.
Základní doporučení pak byla shrnuta
v bezpečnostním heslu vydaném pro
osmý měsíc: „Základy prevence proti
COVIDu-19: Dezinfekce rukou – rozestupy – ochrana dýchacích cest!“
Vedení těžební společnosti průběžně aktualizuje tato opatření a poslední
změna byla provedena 14. srpna
vydáním Příkazu č. 9/2020 výkonného
ředitele OKDv souvislosti s obnovením
„normálního“ důlního provozu. Nadále
platí pro všechny osoby vstupující
do prostor organizace OKD – provedení dezinfekce rukou, změření teploty
a nepřetržité používání ochranných
prostředků dýchacích cest jako je
rouška nebo respirátor bez výdechového ventilu (kromě vyjmenovaných
situací) na povrchu. Pro fárající stále
platí, že musí být vybaveni ochrannými
brýlemi, respirátory FFP2 bez výdechových ventilů a rukavicemi. „Tyto
pomůcky musí být nasazeny nepřetržitě tam, kde se k sobě přibližují osoby
na vzdálenost méně než dva metry.
A to zejména v náražích, seřadištích

mužstva u jámy, dopravních nádobách, kabinách vlakových souprav,
na překladištích, lanovkách, pásovlecích a na samotných pracovištích, kde
jsou zaměstnanci ve skupině, nebo
kde se provádějí prašné operace,“
připomenul Zajíček.
Nepřestal se klást ani důraz
na ohniskovou a průběžnou dezinfekci
(provádí se zejména v prostorách
šaten a koupelen, chodeb a kanceláří,
dopravních nádob a vlakových souprav
pro dopravu osob, všichni zaměstnanci
mají k dispozici alkoholovou dezinfekci
na ruce na povrchu). „Fárající do dolu
musí mít tyto přípravky s sebou také,
dezinfekční alkoholové gely fasují
spolu s mýdlem,“ podotkl vedoucí
odboru řízení bezpečnosti. Zdůraznil
potřebu dodržování rozestupů (pokud jsou možné), zákaz shlukování
a zbytečného setkávání (s kolegy z jiné
šichty, při svačině, fasování nebo
měření teploty), zákaz konzumace jídla
v prostředcích dopravy osob, používání papírových ručníků na toaletách
a průběžná dezinfekce úchopových
míst na povrchu jako jsou kliky, madla
a vypínače. Jako zásadní preventivní
protiepidemické opatření přijala společnost OKD od 17. 8. 2020 pravidelné
absolvování PCR testu na SARS-CoV-2
všech zaměstnanců pracujících v organizaci včetně dodavatelů v čtrnáctidenním intervalu. Pokračování v práci
je samozřejmě možné pouze s negativním výsledkem testu.

Z okazji Dnia Górnika składamy
wszystkim Górnikom i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności ,
zdrowia oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie
otacza Was i Wasze Rodziny
ochronnymi ramionami, zapewniając
poczucie bezpieczeństwa ,
komfortu życiowego i pewności dnia
jutrzejszego
Wszystkim Górnikom Szczęść Boże
Zarząd Polcarbo spol. s r.o.
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30. výročí neštěstí s 30 oběťmi z Dolu
Barbora připomenou pamětní deskou

Studenti přepisují údaje z karet do počítačů.

OSTRAVA – Správa sociálního zabezpeče-

ní, hornické vdovy, vysloužilí zaměstnanci ze šachet, ale i současní pracovníci
z OKD se obracejí na státní podnik (s.p.)
DIAMO kvůli informacím potřebným
k vyřizování nároků na důchody a další
agendě s tím spojené. Na bývalém Dole
Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích proto
nyní zpracovávají obrovský archiv těžařů
do počítačového systému.
„Dosud je v papírové podobě a zahrnuje zaměstnance ze všech ostravských
šachet – od závodů Fučík 1, 3 a 5, přes
Jeremenko, Hlubinu, Bezruč, Švermu,
Vítězný únor – Odru, Koblov až po Rudý
říjen – Heřmanice. Máme tady okolo
dvou set tisíc osobních karet,“ vysvětluje Lubor Veselý, vedoucí příslušného
odboru Odštěpného závodu ODRA.
DIAMO má na přepisování údajů horníků i dalších pracovníků nasmlouváno
několik týmů studentů. „Jeden diktuje
z karet, druhý píše do počítače. Do registrů zanášíme stejným způsobem,
jakým se dnes eviduje ve státní správě:
Jméno, příjmení, datum narození
ve formě rodného čísla a koncovka
rodného čísla,“ popisuje referentka
archivu Dagmar Sluková. Zanesení

do evidence zrychluje vyhledávání.
„V papírové podobě se procházelo
ručně až šestadvacet svazků v kartotéce. Měsíčně přitom máme průměrně
padesát žádostí o poskytnutí informací z archivu,“ uvádějí v s.p. DIAMO.
Ten spravuje databázi zaměstnanců
z ostravských šachet OKD pátým
rokem, původně byla uložena v areálu
Dolu J. Šverma v Mariánských Horách,
poté přemístěna na Důl Jeremenko.
Zpracovávání karet potrvá asi půl
roku.

Lubor Veselý s Dagmar Slukovou v archivu.

FOTO: DIAMO s.p.

DIAMO dělá počítačovou evidenci
archivu pracovníků dolů v Ostravě

Kompresorovna na Dole Barbora, kde odhalí pamětní desku obětem výbuchu.
KARVINÁ – Kroužek krojovaných hor-

níků (KKH) Barbora chystá uctění
památky třiceti obětí výbuchu metanu ve 40. sloji Prokop na této šachtě v Karviné-Dolech. V den třicátého
výročí tragédie – 18. října 2020 – odhalí ve zdejší kompresorovně pamětní
desku horníkům, kteří zahynuli v postižené oblasti.
K důlnímu neštěstí došlo 18. října 1990 před čtvrt na pět odpoledne mezi 8. a 9. patrem, kde pracovali přípraváři na čelbách 140 533.1
a 140 533.3, rubáňoví v porubu
149 512 a závodní báňští záchranáři prováděli se asanace výlomu
na díle 140 533. V samostatné větrní oblasti č. 951 se tehdy nacházelo
jednačtyřicet dělníků a dva směnoví technici.
Nejprve byly toho dne chvíli
po čtvrté hodině odpolední měřicími stanicemi zaznamenány dva seizmické projevy, pak telefonické hlášení technika a elektroúdržbáře z dolu
o tlakové vlně a nakonec čidla ukázala náhlé zvýšení CO nad maximální
rozsah stupnice. Pracovníky odvolali merkaptanovou signalizací a obratem sfáral výjezd z HBZS.
Záchranářským četám, které přijížděly i z dalších šachet, se podařilo
zachránit tři poraněné horníky (je-

Rádi bychom touto cestou popřáli
všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelských firem u příležitosti
Dne horníků.
Vážíme si vaší náročné a tvrdé práce.
Do dalšího hornického roku vám všem
přejeme pevné zdraví, hornické štěstí
a spokojenost.

den posléze zemřel v nemocnici) a vyprostit prvních dvacet obětí. Přes zával se dále do zasažené oblasti nikdo
nedostal. Devět chlapů – pět čelbových, tři dopraváři, jeden zámečník –
zůstalo pohřešovaných.
Pro jejich vyproštění museli záchranáři vyrazit asi půl kilometru
chodeb. Osm našli v únoru 1991, pozůstatky devátého až v dubnu; skoro
půl roku od výbuchu. Vyšetřovací komise stanovily jako příčinu tragédie
explozi metanovzdušné směsi iniciovanou buď skrytým záparem, nebo
mechanickou jiskrou.
Šíření následků výbuchu do dalších částí Dolu Barbora každopádně zabránily protivýbuchové uzávěry
a řádně prováděná protiprašná prevence. Z dobových zpráv vyplynulo,
že se poprvé v historii na místě dohodl návrh na důchodové zabezpečení

pozůstalých i jeho rychlého vyřízení
jak v české, tak slovenské části tehdejší federativní republiky.
„Památku našich kamarádů uctíme přesně na den, v neděli 18. října. Nejprve mší svatou, která začne
v 10:30 v kostele sv. Petra z Alkantary
v Dolech, poté vzpomínkou v kompresorovně na Dole Barbora slavnostním odhalením pamětní desky,“
informoval bývalý dlouholetý čelbový směnový předák a kombajnér Jan
Kavka, předseda KKH Barbora.
Neoficiální část pietního setkání
bude, jak upřesnil, pokračovat v karvinské klubovně tohoto spolku na náměstí Budovatelů 1420 v Novém
Městě. „Zde si přítomní mohou prohlédnout klubové kroniky a společně dále zavzpomínat na oběti
z Barbory,“ doplnil Kavka s pozváním
široké hornické veřejnosti.

Z kompresorovny je památka
Hloubení jam v tehdejších dolech
probíhalo na přelomu 19. a 20.
století, hornická činnost tam
probíhala v dobývacím prostoru
o rozloze skoro devíti a půl kilometrů čtverečních. Uhlí se na Barboře
kopalo do roku 2002, zbylé zásoby

dobývali havíři z Darkova. Areál
po útlumu získal státní podnik
DIAMO, technická likvidace Dolu
Barbora včetně jam již byla ukončena. Zbyla tu mimo jiné někdejší
kompresorovna, byla totiž prohlášena za technickou památku.

PILA SALMA

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

3 m3
500 K
č

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

NOKD/PANORAMA

27. srpna 2020 | www.okd.cz

SPMP Karviná:
Týden v Beskydech
s pohybem i relaxací

Lodičky opět dokořán, tanec v karibském i „elektro“ stylu
KARVINÁ – Iniciativa Dokořán pokračuje
za podpory Nadace OKD v programu
v areálu Lodičky v karvinském Parku B.
Němcové.
Poslední prázdninová sobota – 29.
srpna – zde od 17 hodin patří 1. edici
Latino Párty. „Tančit budeme salsu, bachatu, kizomba, zouk. Nebudou chybět
animačky latinskoamerických tanců
i stylová show. Můžete se těšit na skvělé
tanečníky a tanečnie, jedinečnou
exotickou atmosféru, drinky a skvělou
hudbu, která se bude žánrově pravidelně střídat,“ uvádí spoluorganizátorka
Marcela Kysová Halmová. Stačí podle

KARVINÁ – Sportovní hry, turistické výšlapy,

FOTO: MFK Karviná

koupání, masáže, workshopy na procvičení hrubé i jemné motoriky. A letos jako
novinka muzikoterapie v přírodě. Tak
vypadal týdenní pobyt karvinské pobočky
Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením (SPMP), na který přispěla
i těžařská nadace.
„Moc jí za to děkujeme, protože se těch
sedm dní velmi vydařilo a splnilo svůj účel.
Byli jsme v rodinném hotelu U Studánky
v Horní Lomné v Beskydech a náramně
si všechno užili. Bylo úžasné, kolik aktivit
se během té doby stihlo. Nechybělo ani
tolik oblíbené opékání buřtů nad ohněm,“
informovala Jiřina Roubalová.
Nezisková organizace SPMP Karviná
navázala na Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České Republiky založené
v roce 1978. Za cíl si dala pracovat s dětmi, mládeží i dospělými s mentálním či
jiným handicapem, včetně lidí postižených
více vadami. A pomáhat jim rozvíjet jejich
osobnosti a začleňovat se do společnosti.

Začátek sezony pro MFK Karviná,
hornické derby s Baníkem Ostrava
OSTRAVA – Karvinští fotbalisté s gene-

rálním partnerem společností OKD
vstoupili v neděli 23. srpna do nového prvoligového ročníku 2020/2021
zápasem s mančaftem pyšnícím se
také hornickou historií, ostravským
Baníkem. Na domácím hřišti začali
remízou 0:0.
Od začátku zápasu se na hřišti objevili čtyři nové „letní tváře“ – Michal
Papadopulos, Filip Twardzik, Tomáš
Ostrák a Lukáš Bartošák. V průběhu naskočili ještě Rajmund Mikuš,
Tomáš Jursa a Roman Haša. „Hráče
chci pochválit. Baník měl lepší vstup
do utkání, my jsme čekali na nějakou
příležitost. Do druhé půle jsme chtěli zlepšit mezihru, hráli jsme z bloku
a čekali na svou šanci. Byly tam nějaké pološance, škoda po standardce,
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ní vzít partnera či partnerku, taneční
boty a připravit se zažít „Karvinou jinak“.
Každopádně se doporučuje dress code
v karibském stylu!
První sobotu po prázdninách – 5. září
– se chystá hudební párty Gunfingers –
Lock´n´Load Open Air se začátkem opět
v 17 hodin. „Přijďte si užít pohodovou
atmosféru multifunkčního areálu v kombinaci se skvělou Drum & Bass muzikou
na open airové stagi. Připravujeme
i doprovodný program,“ zvou pořadatelé. Za mixážními pulty se objeví DJové
Meph, Switch, Drop Database, Sense
Illusion, Spooner, Petelin, Vlacho ...

Mezinárodní turnaj ve hře boccia bude hostit Havířov
MFK Karviná zahájil sezonu utkáním s Baníkem Ostrava.

Týdenní pobyt SPMP Karviná zahrnoval
širokou škálu aktivit.

Brazilec Eduardo to měl na hlavě. Asi
zasloužená remíza na úvod sezóny,“
prohlásil trenér Juraj Jarábek.
A regionální derby, jak podotkl
kouč Jarábek, bude pokračovat i poslední prázdninovou sobotu. MFK
Karviná nastoupí 29. srpna na hřišti SFC Opava, s výkopem v 17 hodin.
Od následujícího dne – neděle 30.
– se pak rozeběhne prodej permanentek na aktuální sezonu nejvyšší české
fotbalové soutěže FORTUNA:LIGA.
Karviná se rozhodla, že je až do pátku 4.
září nabídne pouze stávajícím držitelům
předplatného. „Od neděle 6. do pondělí
7. září se pak dostane i na ostatní zájemce. Neváhejte, na klasické vstupenky
kvůli stále se měnící situaci s koronavirem možná ani nedojde,“ doplnil mluvčí
klubu Adam Januszek.

Bav se s golfem, areál Lipiny zaujal začátečníky i ve vedru
Účastníci akce Bav se s golfem soutěžili například v různých stylech odpalů
a posílání míčků do jamek.
„Bylo to úspěšné, takže máme zájem
uspořádat den otevřených dveří znovu.
Ukázalo se, že může přivést ke golfu
veřejnost, která by tady jinak možná ani

nepodívala,“ podotkl Malina. Doplnil,
že na Lipinách pokračují v turnajích
pro veřejnost, nejbližší byl naplánován
na neděli 30. srpna se začátkem v 8
hodin ráno. Ostřílení golfisté dostanou
možnost hrát až na osmnáct, méně
zkušení pak na devět jamek.

HAVÍŘOV – Městská sportovní hala
bude o víkendu 11. až 13 září dějištěm mezinárodního, již třiadvacátého
ročníku turnaje ve hře boccia, který je
i součástí seriálu Czech Boccia Tour
2020. Organizuje ho HSC (Handicap
Sport Club) Havířov, k jehož partnerům
patří i Nadace OKD.
„Těšíme se na profesionální
sportovce z Česka, Slovenska, Polska
a dalších států, kteří budou bojovat
v soutěži týmů, párů, jednotlivců.

Zveme všechny boccisty asistenty, rozhodčí, kluby a samozřejmě fanoušky,“
přibližují z klubu založeného před osmi
lety a momentálně čítajícího více než
šedesát členů. Kvůli situaci s koronavirem se ovšem ruší OPEN turnaj pro
rekreační a neregistrované hráče.
Boccia je disciplína pro handicapované (vozíčkáře) podobný francouzské
hře pétanque, kterou svého času
modifikovali pro sportovce po dětské
obrně.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
„Kdo v srdci žije, neumírá...“
Dne 3. 8. 2020 jsme vzpomněli šesté výročí úmrtí Ing. Milana
Počarovského, Ph.D.
S láskou vzpomíná manželka Eliška s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Přijďte si zahrát tenis do tenisového areálu Koliba
v nádherném klidném prostředí uprostřed lesů
• 1 venkovní kurt s umělým osvětlením
• 1 kurt v tenisové hale s LED osvětlením
– povrch umělá tráva LANO WIMBLEDON
K dispozici:
• šatny se sprchami
• koliba s občerstvením
• sauna

TENIS

KO

LIB A

Možnost pronájmu areálu a koliby pro
oslavy, turnaje, pracovní setkání.

Ceny:

FOTO: Golf areál Lipiny

léto:
- venkovní kurt 100 Kč – 140 Kč/hod.
- hala 170 Kč – 200 Kč/hod.

sBav se s golfem, den otevřených dveří pro veřejnost.

zima:
- hala 300 Kč – 420 Kč/hod.

Orlová, Lazy 866
rezervace: 725 759 292, Kontakt: info@teniskoliba.cz
Rezervační systém a ceník na www.teniskoliba.cz
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KARVINÁ – Na čtyři desítky naprostých
začátečníků se nechaly zlákat ke hře
gentlemanů, dostupné díky podmínkám
v karvinskému areálu Lipiny prakticky
komukoliv! Pořádali tady totiž v neděli
9. srpna akci Bav se s golfem, velký den
otevřených dveří s „ochutnávkou“ této
disciplíny i různými soutěžemi.
„Dorazily hlavně rodinky s dětmi.
Podle jejich reakcí soudíme, že si to
všichni užívali. Bylo jim příjemně,
i když panovalo docela velké vedro,“
informoval Pavel Malina, vedoucí
hřiště nacházejícího se mezi šachtami
ČSA, Darkov a ČSM-Sever. Vzniklo
ostatně díky společnosti OKD na ploše rekultivované po hornické činnosti,
jeho atmosféru dotvořili jak maketou
těžní věže, tak důlními vozíky s uhlím.
„Den otevřených dveří jsme pořádali
svépomocí, takže se zapojili prakticky
všichni kolegové z Lipin. Od uklízečky
až po golfové maršály, tedy zaměstnance dohlížející na provoz hřiště,“
poznamenal Malina. Ani trenéry k tomu
podle něj nepotřebovali, ti se věnovali
svým stálým klientům na „greenech“.
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