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KARVINÁ – Do společnosti OKD na-

Novou posilou týmu OKD je Zbyšek Folwarczny

Z OKD

číslo 7 | ročník 49

Česko-polská komise dala zelenou
dobývání porubu 463 000 na ČSM

Vláda schválila
peníze na sanace
míst dotčených
hornickou činností

Společné jednání se
uskutečnilo po třech
letech, zaznělo na něm
pozitivní hodnocení
postupu OKD při řešení
náhrad důlních škod

PRAHA – Český stát zadá v letošním
roce v Moravskoslezském kraji sedm
veřejných zakázek na sanaci ekologických škod způsobených hornickou
a hutnickou činností v celkovém objemu
přibližně 632 milionů korun. Informovala
o tom Česká tisková kancelář (ČTK)
s upřesněním, že konkrétně půjde například o druhou etapu revitalizace centra
Orlové-Lutyně.
Vláda schválila na oživování území
po hornictví a hutnictví bezmála
miliardu korun, kromě našeho regionu
totiž peníze dostanou rovněž v šesti
lokalitách v severozápadních Čechách.
Ministerstva průmyslu a obchodu
(MPO) a financí vytvořila harmonogram, do nějž zahrnula projekty, s nimiž
souhlasí i územní rozvoj. MPO má vládu
informovat každoročně o čerpání peněz
na sanace a rekultivace.
Vloni ministerstvo financí v meziresortním řízení požadovalo, aby stát
dával peníze pouze na revitalizaci
regionů, tedy ne na projekty soukromých
těžebních společností a státních podniků sanačního charakteru. V 90. letech
v rámci privatizace převzaly těžební společnosti od státu nejen těžební lokality,
ale i rozsáhlá území s ekologickou zátěží.
Privatizační smlouvy přitom neobsahovaly povinnost státu se na sanacích
podílet. Měly ji firmy.
Kvůli tíživé situaci v těžebním sektoru
a nutnosti zachovat pracovní místa tak
stát začal od roku 2002 ekologické škody po hornické a hutnické činnosti řešit.

TĚRLICKO – Schválení dobývání nového porubního bloku, projednání
probíhající hornické činnosti v důlním ochranném prostoru na hranicích, vyřizování odškodnění po následcích těžby i hodnocení seismických jevů a porovnání prognózy
jejich ovlivňování povrchu se zjištěnými hodnotami. To byly hlavní
body dvoudenního jednání česko-polské Dvoustranné mezivládní komise (DMK) v Těrlicku.
„Její svolání iniciovala potřeba
schválení těžby v porubu 463 000 v 0.
kře v severní lokalitě Dolu ČSM,“ vysvětloval vedoucí oddělení báňské
projekce a povolování hornické činnosti OKD Robert Vochta. Ten také
působil na zasedání komise pro komplexní řešení problematiky dobývání
černého uhlí na česko-polské hranici
jako její tajemník. Poznamenal, že naposledy se DMK sešla v červnu 2016.
Letos v ní kromě Vochty OKD zastupovali ředitel pro strategii Pavel
Hadrava (byl zároveň místopředseda české části DMK), závodní stonavské šachty Karel Blahut (předseda hornicko-geologické sekce DMK),
manažer centra rekultivací a pozemků Radim Tabášek (předseda sekce důlních škod DMK), specialista
pro rozvojové projekty Libor Dluhoš

Piotr Wojtacha (vlevo) z WUG Katowice a Radim Mžyk z ČBÚ při slavnostním podepisování závěrečného protokolu.
(člen komise DMK) a technička zahlazování následků hornické činnosti Ewa Nestrašilová (přizvaná odbornice DMK). Dále byli přítomni zástupci orgánů české i polské báňské
správy, ministerstev financí a průmyslu a obchodu, vodoprávních úřa-

dů, města Karviné a polských obcí
Zebrzydowice a Haźlach.
„Odsouhlasení nové plochy pro dobývání v důlně ochranném prostoru podél státní hranice bylo jedním
z hlavních bodů,“ zdůraznil Hadrava.
Tabášek informoval o aktuální situaci
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Výkonný ředitel OKD Michal Heřman (stojící) a ředitel provozu Zbyšek Folwarczny (vpravo).

při náhradě důlních škod na polském
území v souvislosti s těžbou v pohraničí. „Polská báňská správa i vedení obcí vnímá postup OKD v této oblasti v posledních letech velmi pozitivně,“ vzkázal Piotr Wojtacha, předseda polské části DMK a zástupce
WUG (Vyššího hornického úřadu)
v Katovicích. Náhrady důlních škod
kvitoval také Radim Mžyk z Českého
báňského úřadu v Praze.
Ten také z postu šéfa české strany
v DMK spolu s Wojtachou podepsali dvojjazyčný protokol, na jehož znění se dvacetičlenná komise dohodla.
„Zasedání umožnilo navíc promítnout
do závěrečného protokolu témata, jež
jsou velmi důležitá pro polské účastníky zasedání. Vždyť další projednání česko-polské problematiky spojené
s dobýváním porubů v důlním ochranném prostoru v dobývacím prostoru
ČSM na této nejvyšší úrovni proběhne až za několik let. Kdy opět vyvstane potřeba schválení dobývání nového
porubu, jenž dosud nebyl předmětem
jednání,“ uzavřel Vochta.

I s vrcholným vedením OKD
Na závěr navštívili jednání DMK
výkonný ředitel OKD Michal
Heřman a ředitel provozu těžební
společnosti Zbyšek Folwarczny.
„Spolupráce při hornické činnosti
je pro nás důležitá bez rozdílu,
jestli se nacházíme na pravém,
anebo levém břehu řeky Olzy,“
prohlásil Heřman hovořící plynulou
polštinou. Informoval i o svém
nástupu do čela OKD a aktuální
situaci ve firmě.

Květnová výroba: Tuny navíc v rubání, ale útrapy na čelbách
Provoz příprav
a zejména u dodavatelů
nadále trápil
nedostatek razičů.
V poslední době z něj
odešlo třináct chlapů
ho roku byli rubáňoví v OKD – i díky
květnovým nakopaným 225 tisícům
tun – v plusu na business plán čtyřiasedmdesát tisíc tun uhlí. Čelboví
naopak zaznamenávali ztráty a minulý měsíc s vyraženými 1708 metry a stodvacetimetrovým výpadkem
na technický režim nepovažovali
za úspěšný.
„V květnu jsme vytěžili tisíc tun nad
business plán,“ informoval vedoucí výroby rubání Petr Škorpík. Na limitní výkony dosáhly pouze osádky Miroslava Pokorného a Bogdana
Kanii, které se sice nejlépe popraly
s těžkými podmínkami, ovšem nenakopaly nejvíce. To se v květnu podařilo se 70 494 tunami ze stěny 11 2832
na ČSA havířům Romana Krčmáře.
Za nimi pak skončily kolektivy hlavních předáků Tomáše Kovala (48 877
tun z rubání 364 204 na ČSM–Jih)
a Romana Kurka (29 062 tun z rubání 400 000 na ČSM–Sever).
Technický režim na měsíc červen
byl postaven ve výši 230 tisíc tun, což
je třiapadesát tisíc tun pod plán. Rádi
bychom také uzavřeli první pololetí
přeplněním plánu, i když podmínky
v dobývaných porubech nejsou vůbec
jednoduché,“ upřesnil vedoucí výroby rubání.
Na léto se, jak podotkl, chystá rozjezd tří nových porubů.
Kolektiv Bogdana Kanii dokopává porub 300 201/1 a chystá se mu
nový blok 463 302 opět na ČSM.
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HORNÍ SUCHÁ – Po pěti měsících letošní-

V rubání měli limitní výkony jen dva.
Kolektiv Ladislava Valíčka bude
na Darkově po delší odmlce kopat porub 240 510j ve spodní lávce.
Dosud nejúspěšnější letošní kolektiv – havíři Janusze Siwka – si připravuje stěnu 402 303 na ČSM s nájezdem v srpnu.
„V ražbách byl květen špatný,“ konstatoval provozní ředitel Vladislav
Szmek při vyhlašování květnových limitních výkonů. Těch splnili přípraváři šest – ale jen jediný z nich na stonavské šachtě. „Zejména na ní jsme
zaznamenali v pátém měsíci největší
výpadky. A to především u dodavatelů z Alpexu,“ pokračoval s tím, že objektivní příčiny byly na dvou čelbách.
Raziči od Ryszarda Michońie
na díle 400 022 na ČSM museli kvůli zvýšené exhalaci metanu zahájit
pravidelné vrtání degazačních vrtů,
což ubralo šest provozních dní z technického režimu Osádky Mateusze
Wróbela na chodbě340 942 zase trápily geomechanické problémy.
„Dalším důvodem výpadků v metráži byl však opět nedostatek pracovníků ve firmě Alpex. Naplno se
to projevovalo u kolektivů hlavních
předáků Piotra Jasińskiho, Dariusze
Marcola a Zdisława Drzenieka. Málo

V ražbách bylo limitních výkonů šest.
lidí měl i Vladimír Vereš při rozšiřování prorážky,“ nechal se slyšet
Szmek. Upozornil rovněž na některé

slabší dodavatelské výkony, redukci
počtů kolektivů či přechody dalších
na jiné pracovní režimy – pětiden-

ní nonstopy místo šestidenních znamenaly úbytky směn a tím výsledné
metráže.

Limitní výkony v porubech
a rubáňový výkon 11 tun na horníka
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
a směnu,
Pokorného z úseku vedoucího
Martina Pamánka v porubu 161 908 • kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
nakopal 15 087 tun při měsíčním postupu 64,7 metru, čemuž odpovídal
Pochopeně v porubu 300 201/1
průměrný denní postup 2,42 metru
nakopal 23 947 tun při měsíčním

postupu 62 metrů, čemuž odpovídal průměrný denní postup 2 metry
a rubáňový výkon 13 tun na horníka a směnu (zaznamenal však při
tom jeden registrovaný pracovní
úraz).

Limitní výkony na čelbách
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 522.2 vyrazil
112 metrů při průměrném postupu
5,09 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 28,28 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Krzysztofa
Bierawskiho z úseku Alpex vedoucího Andrzeje Baraniaka na čelbách
40 926 a 40 946.3 vyrazil 80 metrů
při průměrném postupu 3,81 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 21,16 centimetru na raziče
a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Bogdana
• kolektiv hlavního předáka
Kozłowicze z úseku WPBK-BIS
Mirosława Suwaje z úseku WPBKvedoucího Marcina Poloka na čelbě
BIS vedoucího Macieje Ludwickiho
10 2403/1 vyrazil 46 metrů při
na čelbě 340 922 vyrazil 34 metrů
průměrném postupu 2,3 metru
při průměrném postupu 1.79 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 12,78 centimetru na raziče
výkon 9,94 centimetru na raziče
a směnu,
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího
• kolektiv hlavního předáka Ondřeje
Kláska z úseku vedoucího Romana
Špičky z úseku vedoucího Marka
Gajdzici na čelbě 540 27P vyrazil 50
Wdówky na čelbě 10 2407A vyrazil 90
metrů při průměrném postupu 2,3
metrů při průměrném postupu 4,74
metru denně, čemuž odpovídal čelbometru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 24,93 centimetru na raziče
vý výkon 14,33 centimetru na raziče
a směnu,
a směnu.

Z OKD
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Tomáš Koval: Životy a zdraví horníků
byly pro mne vždy prioritou nad těžbou

Rzidkého premiéra na ČSM:
Porub hned po nájezdu vytáčeli
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STONAVA – Rubáňový kolektiv hlavního
předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
vedoucího Janusze Sztuly začal
kopat ve své první stěně na ČSM. Blok
402 202 si horníci vybavovali od dubna
půldruhého měsíce spolu se strojním
úsekem z lokality Sever a poté přešli
na lokalitu Jih, odkud ho od června
dobývají.
„ČSM je kromě už utlumeného
Paskova jediná šachta, kde jsme ještě
nepracovali. Má svá specifika, zvykáme
si, a to i na komunikaci,“ upřesnil Sztula.
Kolektiv, který kvůli nemoci hlavního
předáka vede jeho zástupce Miroslav
Prekop, vyjížděl z prorážky se 123
sekcemi Meos 22/46, kombajnem KGE
750. Ve stěně mu instalovali porubový
dopravník Rybnik 850 a na těžní třídě
podporubový dopravník PZF 11 sypající
forot na dva úsekové pásy Belt 1200
vedoucí k centrálnímu odtěžení.
„Na počátku jsme zaháněli těžní
třídu, museli jsme asi o dvacet metrů
vytáčet spodní úvrať,“ popsal vedoucí
úseku. Kolektiv se směnovými předáky
Milošem Nepožitkem, Marianem
Vojtušem, Miroslavem Bystroněm,
Jaroslavem Lochmanem a partou zámečníků-údržbářů vedených Zdeňkem
Bogárem dosáhl v prvních týdnech
provozu bloku 402 202 průměrného
denního postupu 1,75 metru. Ze sloje
o mocnosti 4,3 metru se podařilo zatím
nejvíce za den nakopat 1770 tun.

Tomáš Koval (vpravo) s vedoucím výroby rubání Petrem Škorpíkem.
lektivu se odcházelo. Pryč jdou hlavně ti nejlepší a nejzkušenější, mají své
roky, zdravotní potíže… a vytváří se
tak mezera, která jde těžko zaplnit,“
posteskl si Koval.
Funkci hlavního předáka pak označil za nejvyšší možný vrchol své hornické kariéry. S tou se rozloučil dokopáním stěny 463 300. „Kopali jsme
hlavně na starých sekcích Meos,
Fazos a oproti ostatním kolektivům
jsme začali docela pozdě s technologií POP 2010,“ uvedl bývalý hlavní
předák s tím, že po šachtě se mu už
teď začalo stýskat.
„Práce mne čeká doma okolo dětí.
Máme tříletá dvojčátka a v září jim
přibude sestřička,“ doplnil Koval.

Charakter!
Tak hodnotil Tomáše Kovala za jeho
působení v čele rubáňového kolektivu závodní stonavské šachty
Karel Blahut. „Skromný a pracovitý
kluk, co se postupně dostal až
na funkci hlavního předáka. S vedoucím Davidem Miarkou vytvořili
dobrý tým podávající standardní
výkony a společně řešící hornické
problémy. O jeho osobnosti svědčí
i to, že v době dovolené se Tomáš
vydal angažovat v humanitární akci
– odletěl na Haiti likvidovat následky hurikánu,“ přiblížil závodní.

DARKOV – Dva největší razicí kombajny
MR 340, provozované v revíru společnosti OKD, prodělaly generální opravu
ve firmě Sandvik v polském městě Tychy
pro jejich další nasazení na čelby. Ten
s číslem 193 už začal využívat kolektiv
hlavního předáka Romana Kadlece.
Stroj číslo 203 pro kolektiv hlavního
předáka Vladimíra Vereše v průběhu
června smontovali v dole.
„Je to poměrně velká technologie,
například velmi komplikovaná při otáčení, proto se uplatní především tam,
kde se razí dlouhé štreky,“ vysvětloval
mechanik darkovské lokality Karel
Mitrenga. Razicí kombajn MR 340 s nižším identifikačním číslem používali před
generálkou čelboví v ČSA, v Darkově ho
pak dostaly Kadlecovy osádky na čelbu
236 522.2, kde mají za úkol vyrazit
celkem 700 metrů.
„Po zabudování v únoru jsme tam
v profilu SPN 16 a BR ujeli do půlky
června 300 metrů při průměrném
postupu 4,5 metru za den. Podmínky
tam máme geologicky stabilní, mocnost
sloje v dané oblasti je dle předpokladů

Narážečům prošlo rukama skoro tisíc nadměrných břemen.
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Transport sekcí na ČSM-Jih.

pu 5101. Jednalo se o zmáhací práce
a strojní přibírku počvy dvěma nakladači Hausherr prováděnou na výšku,
místy až půldruhého metru.
„Souběh všech tří akcí také znamenal zvýšené požadavky na přepravní jednotky, které jsme doplňovali
z ostatních lokalit,“ podotkl Polášek.
Z porubu 463 300 se sváželo 125 sekcí (20 kusů Fazos 15/33 MD a 105
kusů Fazos 17/37 MD1), z porubu
461200/1 pak 100 sekcí (6 typu Fazos
15/33 MD a 94 typu Fazos 17/37
MD). Naopak do porubu 463 302 naváželi 120 sekcí (20 kusů Fazos 15/33
MD a 100 kusů Fazos 15/31 MD).
„To znamenalo skoro 350 sekcí
a každá se skládá ze tří nadrozměrných dílů. To znamenalo přepravit
skoro tisíc nadrozměrných břemen.
Nepočítáme válce, žlaby, kombajny
a ostatní vybavení porubu,“ popisoval vedoucí výroby dopravy.
Transport byl o to náročnější, že
sekce do nového porubu popouštěli
na 7. náraží na Jihu. „V první fázi jsme
je svezli těžním zařízení TZ 6 na 5.
náraží, ve druhé fázi dopravili po kolejích lokomotivou po patře na TZ 7
a nakonec popustit na požadované 7.
náraží.,“ uvedl Polášek. K tomu, jak
podotkl, na TZ 6 zámečníci s předákem Václavem Dobešem ze svislé dopravy měnili přes víkend těžní lana.
„Výměnu zvládli v termínu a hlavně bezpečně. Narážeči pak nahromaděný materiál z dolu vyvezli v rekordním čase a množství hned v první těžební směně na nových lanech tak, aby
se uvolnilo místo pro popouštění další
várky nových sekcí,“ doplnil Polášek.

Dobývací kombajn KGE 750 ve stěně.

„Z výchozí prorážky nás provázela porucha, kterou jsme podjížděli a zároveň
museli provádět trhací práce. Střílelo se
čtyřicet až pětačtyřicet vývrtů denně.
Momentálně už je to polovina tohoto
počtu,“ konstatoval v polovině června
Sztula.
Rzidkého kolektiv dostal k ruce i partu horníků z Polcarba, vedenou Piotrem
Kłuczewskim a osádku z úseku Karla
Pochopeně s předákem Ladislavem
Fischerem. V totálním nonstopu se tak
do dobývání porubu 402 202 pustilo
140 chlapů. „Čeká nás dojezd do erozivního vývoje, který by měl zasáhnout
celou stěnu od těžní po výdušnou třídu.
Po jejím překonání budeme porub dobývat klasicky a následně dojde ke spojení slojí a to pak pojedeme ve spodní
lávce,“ uvedl Sztula a doplnil, že práce
je tam do jara 2020.

Razicí kombajny po generálce
pro nové obfarávky v Darkově

Dopraváři v ČSM-Jihu převezli
bezmála tisíc nadměrných břemen
STONAVA – Druhá polovina pátého a celý
šestý měsíc znamenal pro dopraváře ze
stonavské šachty – samozřejmě kromě
plnění běžných každodenních provozních požadavků – zvýšené úsilí při spolupráci s úseky vybavování a likvidace.
Ty totiž vyklízely dva dokopané poruby
a jeden připravovaly.
„Harmonogram byl provozními
okolnostmi nastavený tak, že všechny tři akce probíhaly současně,“ líčil vedoucí výroby dopravy Vladimír
Polášek. Před rozjezdem celé akce
museli údržbáři centrální dopravy pod vedením Ladislava Staniczka
z lokality Jih a jeho zástupce z lokality Sever Tomáše Franka připravit dopravní trasu po severojižním překo-
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Těžký blok 402 202, kde
se bude řešit přechod
eroze, dobývání
ve spodní lávce, a to vše
s rizikem záparu

Novým hlavním
předákem se stal
Kamil Turoň, jeden ze
tří posledních chlapů
z jádra původního
kolektivu
STONAVA – Tomáš Koval pracoval v posledních čtrnácti letech ve funkci hlavního předáka rubáňového kolektivu – a ani jednou nemusel zajít
do rodiny kolegy a oznámit, že se mu
něco zlého v práci přihodilo!
„Že jsme v kolektivu během mého
působení neměli žádný smrtelný ani
závažný úraz, pro mne znamená více,
než ty odrubané kubíky a nafedrované tuny,“ nechal se slyšet již bývalý hlavní předák. Ve své funkci a také
na šachtě musel skončit na jaře kvůli
zdraví, ve společnosti OKD odpracoval posledních dvaadvacet let.
„Nastupoval jsem na ČSM do úseku větrání, ale po půlroce jsem přešel do rubání a už zůstal,“ pokračoval Koval, jehož původní profesí byla
zedničina. V těžebním kolektivu se
postupně vypracovával a svého času
zaškoloval i Davida Miarku, jenž si
dodělal hornické vzdělání, stal se štajgrem, zástupcem vedoucího a nakonec vedoucím úseku.
„Vedoucích jsem poznal celkem pět, David z nich byl poslední.
Zpočátku jsme byli úsek na zrušení,
museli jsme bojovat za každou stěnu,“ vzpomínal Koval. Ten přebral
post hlavního předáka po Jankovi
Gjurevovi. Z té doby v současném
kolektivu zůstali pouze tři horníci – František Burda, Miroslav Kolár
a Kamil Turoň.
„Kamil je mým nástupcem. Převzal
dobré chlapy, ale kdokoliv to teď bude
mít jako hlavní předák horší a horší. Několik roků se nepřibíralo, z ko-

3

Razicí kombajn MR 340 po generální opravě.

okolo půldruhého metru. Samotný
kombajn zatím funguje bez větších problémů,“ popisoval vedoucí darkovských
přípravářů Milan Čempel. Kadlecův kolektiv dostal první část obfarávky ve 36.
sloji, připravuje dobývání budoucích
porubních bloků 236 501 a 236 502.
Ve stejné oblasti od přelomu května
a června specialisté pod vedením
mechanika provozu příprav Františka
Brůžka instalovali razicí kombajn MR
340 s číslem 203. „Smontovali ho
přímo na budoucí čelbě a zabralo jim
to patnáct dnů. Pomáhali při tom i odborníci přímo ze Sandviku,“ popisoval
darkovský mechanik Mitrenga.
Verešův kolektiv se pustí s dvěstětrojkou do práce na díle 236 521.5
v polovině července, kde ho čeká
v profilu SPN 16 vyrazit 320 metrů těžní
třídy. „Po jejím dokončení přejde na ražbu výdušné třídy budoucího porubu,
kde ho čeká cca kilometr v profilu SPN
14,“ dodal vedoucí čelbových Čempel.
Vybavovači by měli jako první dostat
k náklizům dobývacích technologií
připravený porub 236 501.

4

Z OKD
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9. květen: V srpnu zahájí zásyp Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
KVĚTEN 2019
druhé jámy, vtažné Su-Sto I
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)

těžba (t)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.

Krčmář(112832/)

Kubanek

Důlní závod 1

70494

2431

678.1

43,940

3,54

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

2.

Koval(364204/)

Miarka

Důlní závod 1

48877

1589

523.3

29,52

2,66

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

3.

ALPEX_Kurek(400000/)

Pielka

Důlní závod 1

29062

1140

198.6

28,49

1,01

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

4.

Kania(300201/1)

Pochopeň

Důlní závod 1

23947

895

347

19,11

2,20

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

5.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

3081

154

50.5

4,942

0,30

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

ALPEX_Siwek(224052/)

Ulman

Důlní závod 1

1104

1472

205.3

23,000

1,47

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Pokorný(161908/)

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

15 087

564

479

20,55

2,42

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

Přípravy – kombajny

Pokračuje likvidace lokality 9. květen.
DARKOV – Přibližně čtyřiceti tisíci kubíky
nezpevněného materiálu je zasypaná
výdušná jáma Su-Sto III na lokalitě
9. květen. V srpnu zahájí dodavatelé ze
společnosti Slezská důlní díla (SDD),
zajištující zdejší útlumové práce, zasypávání vtažné jámy Su-Sto I, k čemuž
bude navážen zpevněný zásypový
materiál.
„Ve výdušné jámě je cementopopílkovou směsí zaplněn i větrní kanál
a už proběhla betonáž ohlubňové zátky
na kótu minus jeden metr,“ popisuje
specialista technické likvidace Bohdan
Krzywoń. SDD pod vedením Petra Vorla
připravují v šachetní budově výstavbu
betonového ohlubňového povalu.

Na druhé pololetí jsou na 9. květnu
naplánovány první demolice, na něž
jsou již také vydána povolení. „A to
objektu hlavních ventilátorů a šachetní
budovy jámy Su-Sto III. Odstranění
těžní věže proběhne bez použití trhacích
prací, dodavatelé konstrukci rozpálí
a rozeberou,“ pokračuje Krzywoń.
Likvidace objektů se na této lokalitě
řeší zatím jen ve vymezeném bezpečnostním pásmu. Do něj patří také
vtažná jáma Su-Sto I, v níž se betonuje
zátka na 6. patře. „Těžní stroj má dojezd
pouze nad šesté patro. Po dokončení
výstavby zátky začneme zasypávat,
což potrvá do února příštího roku,“ líčí
Krzywoń.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

ALPEX_Jasiński(401224/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

2.

Kadlec(236522/2)

Ing.Kalafut

Důlní závod 1

112,00

3.

ALPEX_Michoń(400022/)

Palej

Důlní závod 1

102,00

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

103,62

36,84

AM-50/132 K05

5,09

170,04

36,96

MR 340X-Ex SANDVIK K01

3,92

100,43

35,66

MR 340X-Ex SANDVIK C05

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)
129,00

4,16

4.

Žwak(463240/)

Poloček

Důlní závod 1

100,00

4,00

90,40

22,64

AM-50/132 D01

5.

Duda(463220/)

Poloček

Důlní závod 1

95,00

4,52

111,74

21,49

AM-50 C01

6.

ALPEX_Figura(463350/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

92,00

4,18

96,40

38,98

AM-75 C01

7.

Špička(102407A/)

Wdówka

Důlní závod 1

90,00

4,74

104,68

24,93

AM-50/132 K03

8.

ALPEX_Marcol(463324/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

84,00

3,36

82,99

29,37

MR 340X-Ex SANDVIK K03

9.

WPBK-BIS_Wróbel(340942/)

Ludwicki

Důlní závod 1

81,00

3,68

83,58

20,43

AM-50/132 D06

10.

Alpex_Bierawski (40926)

Baraniak

Důlní závod 1

80,00

3,81

95,62

20,05

AM-50/132 D02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Klásek(54027/P)

Gajdzica

Důlní závod 1

50,00

2,38

65,95

14,33

VVH-1RA P02, NSU-1E C01

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

Důlní závod 1

47,00

1,52

37,45

7,41

VVH-1U C02, NSU-1E C02

3.

WPBK-BIS_Kozlowicz(102403/1)

Ciekot

Důlní závod 1

46,00

2,30

50,83

12,77

VSU-1E K01, D 1131
HAUSHERR,NOELL K04

4.

Jakubišin(240421/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

45,00

2,05

46,43

10,37

VVH-1B D02, PSU 9000 D08

5.

SDP_Rybárik(402242/P)

Pavelek

Důlní závod 1

38,00

1,58

35,78

8,50

VVH-1R C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL P22

LEDEN – KVĚTEN 2019

Rubání – kombajny

Paskov: Další útlumové práce
dokončí v průběhu července
STAŘÍČ – Polovina července – beto-

nování první vrstvy jámové zátky
v jámě I/2 v lokalitě Sviadnov. Konec
sedmého měsíce – podbudování míst
na spojovacím překopu 2033, jež by
mohly v budoucnu ohrožovat provoz
páteřního plynovodu mezi Staříčem
a Sviadnovem. To jsou nejbližší dva
termíny dokončení dalších paskovských
útlumových prací.
„Důlní doprava staví nosný poval
na prvním patře jámy I/2, na povrchu
se montují těžní pásy pro zásyp jámy
I/1 a okolo její ohlubně už máme
výkopy pro základnové pásy ohlubňového povalu. Elektrikáři zde montují
potřebnou elektroistalaci,“ popisuje
paskovský závodní Ivan Šimek. Hotovy
jsou podle něj úpravy sviadnovského
degazačního systému pro dlouhodobé odsávání metanu a zbývá pouze
zajistit vytipované rizikové oblasti
na spojovacím překopu 2033. „Ten
bude následně uzavřen v průběhu
srpna,“ upozorňuje závodní.

Záchranáři na Staříči mají dokončenou opěrnou hráz u jámy II/3 na 3. patře
a na Chlebovicích nyní staví opěrná
peření v podpovrchových kanálech
i v kanále hlavního ventilátoru pro jejich
výplň cementopopílkovou směsí.
„Od počátku letošního roku jsme
z Paskova na ostatní doly OKD předali
materiál v nákupní hodnotě více než
deseti milionů korun. K odprodeji jsou
připraveny tuny kovového odpadu,“
připomíná Šimek. V současné době
se například vyklízí chlebovická důlní
dílna na renovaci hajcmanů, na čemž
spolupracuje i odbor materiálového
hospodáře firmy.
„Skupina zaměstnanců dolu
Útlum-Jih musí kromě prací spojených
s přípravou všech lokalit na likvidaci,
plnit veškeré bezpečnostní kontroly, prohlídky a revize požadované
vyhláškami pro bezpečný provoz dolu.
Za to, že uvedené činnosti a povinnosti zvládají, jim patří uznání,“ dodává
závodní.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

1.

ALPEX_Siwek

Ulman

Důlní závod 1

313244

2672

470.2

47,091

3,38

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

Důlní závod 1

200378

1426

241.1

35,253

1,22

3.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

144279

1368

439.5

25,413

2,86

4.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

109 858

1076

344.0

19,081

1,78

5.

Kania

Pochopeň

Důlní závod 1

73637

643

279.1

10,058

1,75

6.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

65690

555

193.0

16,823

1,15

7.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

57774

511

183.6

12,566

1,31

8.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

2910

125

20.6

3,923

0,26

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

Rubání – pluhy
tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

78 070

818

668.9

23,548

3,38

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon(cm/
hl/sm)

1.

Vereš

Pastucha

Důlní závod 1

490,00

4,55

107,27

22,32

2.

Valenčík

Poloček

Důlní závod 1

486,00

5,06

99,18

32,42

3.

Špička

Wdowka

Důlní závod 1

476,00

5,41

123,28

29,38

4.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

465,00

3,91

78,25

28,02

5.

Žwak

Poloček

Důlní závod 1

431,00

4,03

92,05

20,87

6.

Rojíček

Pastucha

Důlní závod 1

423,00

4,07

93,14

21,13

7.

ALPEX_Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

411,00

3,81

99,00

31,58

8.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

408,00

4,25

98,81

35,11

9.

Kadlec

Ing.Kalafut

Důlní závod 1

405,00

4,31

108,54

30,34

10.

Alpex_Bierawski

Baraniak

Důlní závod 1

403,00

3,80

100,43

20,26

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie

FOTO: Radek Lukša

Pořadí

Útlumové práce v paskovské části revíru.

1.

Jakubišin

Ing.Kalafut

Důlní závod 1

225,00

1,72

43,04

8,55

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

Důlní závod 1

223,00

2,08

50,74

11,05

3.

Klásek

Gajdzica

Důlní závod 1

212,00

2,28

57,88

14,72

4.

SDP_Rybárik

Pavelek

Důlní závod 1

190,00

1,84

44,04

9,68

5.

SDD_Vlček

Hrnčíř

Důlní závod 1

175,00

1,82

45,95

9,90

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

Z OKD
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Vážení zaměstnanci,
za období od
ledna do května
se nám daří plnit plán náboru.
Do důlních provozů mělo původně nastoupit 115 nových
zaměstnanců.
Ve skutečnosti jsme jich ale zaměstnali 142, tedy o 27 lidí více. Nicméně,
současně s tímto pozitivním nárůstem, oproti plánu, jsme zaregistrovali i zvýšené odchody o 15 %. Původně
se mělo jednat o 252 zaměstnanců,
ve skutečnosti jich ale z OKD odešlo
290. S ohledem na tuto situaci a nadcházející letní období jsme proto dočasně upravili podmínky pro vyplacení odměny za získání nových uchazečů o práci v naší firmě. Podrobné
informace naleznete na dalších
stránkách tohoto vydání měsíčníku
Horník.

Přiveď nové kolegy do OKD

Přejdi na konto 101 nebo 103

Každý stávající zaměstnanec OKD, a.s. (mimo zaměstnance Centra personálních
služeb), který získá pro naši těžařskou firmu nového kolegu na preferovanou pozici,
má nárok na vyplacení odměny za získání nového zaměstnance v tomto rozsahu:

Nabídka se týká všech kmenových zaměstnanců, kteří splňují tyto podmínky:

Počet najednou získaných
zaměstnanců,
kteří odpracují 3 měsíce
a zůstanou pracovat v OKD

Odměna

1
2
3 a více

5 000 Kč/ osoba
7 500 Kč/ osoba
10 000 Kč/ osoba

Odměna s letním
bonusem

10 000 Kč/ osoba
12 500 Kč/ osoba
15 000 Kč/ osoba

V období od 1. července do 30. září 2019 se tak původní odměna zvyšuje o dalších
5 tisíc korun za každou získanou osobu. Odměnu s letním bonusem za získání nového
zaměstnance lze poskytnout pouze v případě, že se nový zaměstnanec zaregistruje
v Poradenském centru v Karviné nejdříve 17. června 2019.
Podmínkou pro „Počet najednou získaných zaměstnanců“ se rozumí to, že nastoupí do pracovního poměru v jednom kalendářním měsíci.
Nový zaměstnanec musí současně jmenovitě v čestném prohlášení potvrdit toho, kdo jej do pracovního poměru doporučil, a to v den své registrace
v Poradenském centru, nebo nejpozději následující pracovní den.
Další novinkou je úprava motivačního příspěvku k převodu na konto 101 nebo
103. V zájmu OKD je zajistit na těchto kontech maximální obsazení.

Ing. Radka Naňáková, MBA
personální ředitelka OKD, a.s.

• mají kvalifikaci minimálně Horník – 5. TS,
• nepracují aktuálně v úseku rubání a příprav a po dohodě s vedením závodu
se dobrovolně rozhodnou přejít do jednoho z těchto úseků,
• budou zdravotně způsobilí pro práci na kontě 101 nebo 103.
Pokud takový zaměstnanec bude, za splnění výše uvedených podmínek, převeden na konto 101 nebo 103 a na těchto kontech odpracuje minimálně 3 měsíce, získá následně motivační příspěvek ve výši 20 tisíc korun, a to nejpozději do
6 měsíců od svého přechodu.
Pro zaměstnance, kteří budou převedeni na konto 101 nebo 103 v období od
1. července do 30. září 2019, se stávající odměna dodatečně zvyšuje o dalších
5 tisíc korun. Tuto zvýšenou odměnu lze poskytnout pouze v případě, že zaměstnanec bude převeden v uvedeném období a splní výše stanovené podmínky.

Podmínky pro vyplacení odměny za získání nového zaměstnance, náborového
příspěvku pro nového zaměstnance, motivačního příspěvku k převodu na konto
101 nebo 103 a příspěvku na ubytování budou přesně specifikovány v Příkazu
představenstva společnosti OKD, a.s.

N
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T
5
LETNÍ BONUS
PŘIVEĎ NOVÉ KOLEGY NA DŮLNÍ PRACOVIŠTĚ
A ZÍSKÁŠ FINANČNÍ ODMĚNU!!!
Hledáme nové zaměstnance hlavně do rubání a příprav, důlní zámečníky a elektrikáře.
Každému novému uchazeči, který po splnění stanovených náborových kritérií a získání
kvalifikace bude pracovat v rubání a přípravách, vyplatíme
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
Počet najednou získaných
zaměstnanců, kteří odpracují
3 měsíce a zůstanou pracovat v OKD

Odměna

Odměna s letním
bonusem celkem

1

5 000 Kč/osoba

10 000 Kč/osoba

2

7 500 Kč/osoba

12 500 Kč/osoba

3 a více

10 000 Kč/osoba

15 000 Kč/osoba

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

Podrobné informace získáte:


osobně

třída Osvobození 1721/9, Karviná



telefonicky

+420 725 756 830

5

n
 a webu
www.pracevokd.cz
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Základní organizační schéma
OKD, a.s. k 17. 6. 2019
Základní organizační schéma OKD, a.s. k 17.06.2019

Uvolnění funkcionáři ZV OS

Odbor ochrany a kontroly

Tiskový mluvčí

Ředitel Provozu

Závodní dolu, ČSM

provozní celek Důl ČSM

Výrobní ředitel

Vedoucí výroby rubání

Provozní ředitel

Vedoucí výroby příprav

Technický ředitel

Odbor hlavního mechanika

Závodní dolu, Darkov
Provoz dispečinku

Provoz dispečinku
příprav a logistiky

Provoz povrchových služeb

Provoz rubání

Provoz příprav

Provoz elektrifikace

provozní celek Důl Darkov

Závodní dolu, ČSA, Lazy
Provoz centrálního odtěžení

Vedoucí výroby dopravy

Provoz vybavování a likvidace

Ředitel provozu úpraven

Manažer logistiky

Odbor oprav a investic

provozní celek Důl ČSA

provozní celek Důl Lazy

Vedoucí výroby a
technologií úpraven

Vedoucí logistiky úpraven

Provoz úpravny Darkov

Provoz úpravny ČSM

Odbor řízení a kontroly jakosti

Ředitel servisních služeb

Interní audi

it
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Výkonný ředitel

Výkonný ředitel

Asistentky

Ředitel právní služby

Odbor právní služby

it

Asistentky

Ředitel právní služby

Oddělení IT
Odbor právní služby

Odbor energetiky a ŽP
Oddělení IT

Ředitel pro strategií

Ředitel útlumu
Ředitel pro strategií

Závodní dolu, Útlum–Jih
Ředitel útlumu

Závodní dolu lok. Frenštát
Závodní dolu, Útlum–Jih

Odbor přípravy výroby
Závodní dolu lok. Frenštát

Finanční Odbor
ředitel energetiky a ŽP

Ředitel pro nákup
Finanční ředitel

Ředitel pro nákup

Obchodní ředitel

Odbor prodeje uhlí

Personální ředitelka

Centrum personálních
služeb
Personální ředitelka

Odbor ekonomiky
práce a mezd
Centrum personálních
služeb

Oddělení nákupu služeb

Odbor zpracování mezd

Odbor nákupu

Odbor ekonomiky
práce a mezd

Provoz PILA-SALMA
Oddělení nákupu služeb

Odbor treasury a daně

Odbor řízení bezpečnosti

Odbor účetnictví

Centrum rekultivací
a pozemků

Odbor treasury a daně

Odbor optimalizace výroby

Odbor plánování
a controllingu
Odbor účetnictví

Odbor optimalizace výroby

Odbor prodeje uhlí

Odbor nákupu

Centrum rekultivací
a pozemků
Odbor přípravy výroby

Odbor řízení bezpečnosti

Obchodní ředitel

Odbor zpracování mezd

Provoz PILA-SALMA

Odbor hospodaření
s materiálem
Odbor plánování
a controllingu

Poznámka k postavení
závodního dolu
Odbor hospodaření

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. nesmí organizace ve věcech odborného řízení a řízení
bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem ustanovit
závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 téhož zákona
nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet pokyny.

Poznámka k postavení
závodního dolu

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. nesmí organizace ve věcech odborného řízení a řízení
bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem ustanovit
závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 téhož zákona
nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet pokyny.

s materiálem
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LETNÍ BONU
NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE OKD, a.s.

PŘECHOD NA KONTO 101 NEBO 103
Zaměstnanec OKD, a.s., který
 splňuje

minimálně kvalifikaci Horník – 5. TS,
 aktuálně nepracuje v úseku rubání a příprav a rozhodne se přejít do těchto
úseků po dohodě s vedením závodu,
 splní podmínku zdravotní způsobilosti

DOSTANE ZA PŘECHOD NA KONTO 101
NEBO 103 MOTIVAČNÍ PŘÍSPĚVEK VE
VÝŠI 20 TISÍC + 5 TISÍC KORUN BONUS.
MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE V ZÁVISLOSTI
NA TŘÍDĚ A VÝKONU ČINIT
AŽ 48 TISÍC KORUN.
Nabídka platí pro kmenové zaměstnance OKD od 1. 7. do 30. 9. 2019
V případě zájmu o převod se hlaste u manažerů pro lidské zdroje:
Daniel Sulava – tel.: +420 596 451 620, Ing. Stanislav Chobot – tel.: +420 596 262 157

Z OKD

27. června 2019 | www.okd.cz

Novinkou letošních prázdnin jsou letní brigády v dole
Pro období od 8. 7. do 31. 8. 2019 hledáme brigádníky pro práci v důlních provozech v lokalitě Dolu ČSM. Jedná se o přípravné, manipulační a obslužné práce v podzemí dolu pod vedením instruktora. Nabízíme
mzdu ve výši 150 Kč/ hodinu, práci v ranních směnách na dohodu o provedení práce ve výši max. 300 hodin. Zajišťujeme vstupní lékařskou prohlídku a zaškolení na prováděnou práci.
Nabídka letních brigád v dole se nevztahuje na stávající zaměstnance OKD, a.s. a zaměstnance dodavatelských společností.

Letní brigáda v DOLE
Chtěli jste někdy zkusit práci v podzemí hlubinného dolu?
Chcete získat zajímavou životní zkušenost,
spojit teorií ze školy s praxí na našich důlních provozech?
Nebo vás láká nadstandardní výdělek?
Pro období od 8. 7. – 31. 8. 2019 hledáme brigádníky pro práci
v důlních provozech na lokalitě Dolu ČSM.
Pracovní náplň:

Nabízíme:

 přípravné, manipulační a obslužné práce v podzemí
dolu pod vedením instruktora

 práci v ranních směnách (7,5 hodin) na dohodu
o provedení práce (DPP) ve výši max. 300 hod.

 údržba a čištění pohonů, tratí a vratných stanic
pásových dopravníků, obsluha odtěžení

 mzdu 150 Kč/hod.

Požadujeme:

 úhradu nákladů za vstupní lékařskou prohlídku
a výpis ze zdravotní dokumentace
 zaškolení na prováděnou práci

 výborný zdravotní stav
 chuť pracovat v podzemí, důlní praxe výhodou

 svačiny a pitný režim na pracovišti zdarma

 minimální věk 18 let

Termín nástupu: 8. 7. 2019 | Pracoviště: Důl ČSM
Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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FOTO: Radek Lukša

Metan z fukačů: Voda není účinná,
ale práškem se dá uhasit spolehlivě!

Chlapi ze šachty
překvapili hasiče, když
se ptal, na jaké číslo
volat v případě nehody.
Odpověděli mu, že
„šestku“
ŠTRAMBERK – Simulace výronu důlní-

ho plynu CH4 na čelbě z takzvaného

Vodou je hašení neúčinné.
fukače se stala poslední novinkou
v programu bezpečnostního školení
horníků. Specialisté z VVUÚ Ostrava
podle požadavků společnosti OKD vyrobili metanovou stěnu, kde předváděli hašení.
„Inspirace přišla od horníků
z Polska používajících něco podobného během tamních školení,“ popsal Robert Pilař, vedoucí zkušebních laboratoří společnosti VVUÚ.
Na jejím odloučeném pracovišti

Metanu se týká i poučení BOZP
KARVINÁ – Odbor řízení bezpečnosti
kromě uspořádání štramberského
školení zvolil problematiku metanu
a s ním souvisejících témat také pro
červnové poučení všech zaměstnanců
firmy v oblasti BOZP. Jako heslo měsíce
stanovil: Vždy zhodnoť míru rizika,
zastav se a přemýšlej!
Vedoucí odboru Pavel Zajíček v této
souvislosti zdůraznil potřebu plyn CH4
nejen měřit, ale rovněž vyhledávat,
pracoviště řádně větrat, dbát o správné
umístění metanových čidel i protivýbuchových uzávěr, likvidovat prach, vyplňovat volné prostory i výlomy hlušinou

a svědomitě udržovat postřiková
zařízení a také řezné orgány dobývacích
nebo razicích technologií.
„Pět procent metanu vytlačí z ovzduší
jedno procento kyslíku. Při vstupu
do zaplynované chodby s třicetiprocentní koncentrací CH4 se člověk dostává
do nedýchatelného prostředí a náhle
může upadnout do bezvědomí,“ varoval
Zajíček s tím, že nejrizikovější jsou
dovrchně ražená důlní díla. Zdůraznil
také, že metan – výbušný a zápalný při
koncentraci pěti až patnácti procent
– znamená v kombinaci s uhelným
prachem mnohem vyšší riziko.

Prášek reaguje spolehlivě.

ve Štramberku se na jaře opět konalo
první z letošních emočních zaměstnání pro zaměstnance OKD. Střelmistři
a jejich pomocníci pro ně kromě metanové stěny připravili ukázky výbuchu prachů z dřevěných pilin, hliníku, hnědého uhlí či barevných náplní (tonerů) do počítačových tiskáren.
A dále exploze šesti- a devítiprocentní
metanovzdušné směsi a pak osmi kilogramů hnědouhelného prachu přímo ve štole.

ho přístroje vedlo k rychlé izolaci hořícího prostoru od kyslíku a tudíž i k úspěšnému uhašení plamenů.
Türke rovněž vysvětloval zásady
první pomoci a podávání umělého
dýchání na figuríně těla. Horníci ho
však zaskočili. „Ptal jsem se, jaké číslo voláme v případě nehody nebo neštěstí. Očekával jsem, že uvedou 112,
oni mi ale odpověděli, že 6. Jsou tak
naučeni, vždyť je to tísňová linka v jejich práci na šachtě.“ řekl hasič.

„U metanové stěny jsme demonstrovali rozdíl mezi hašením hořícího důlního plynu vodním a práškovým hasicím
přístrojem. Vodou se metan neuhasí, ale
prášek si s ním poradí spolehlivě,“ upřesnil Pilař. Likvidaci ohně z fukače předváděl profesionál Martin Türke z hasičské
stanice v Bílovci. Upozorňoval, že při
použití vody v blízkosti takového požáru
člověk bez zvláštního ochranného oděvu dlouho nevydrží a ničeho nedosáhne. Naopak spuštění práškového hasicí-

Uplynulo 125 let od nejhorší důlní
katastrofy – i tu způsobil výbuch CH4

KARVINÁ – Hornická veřejnost si v pátek
14. června v Karviné přesně na den
připomenula 125. výročí nejhoršího důlního neštěstí v celé české a slovenské
historii. Zapříčinil ho výbuch metanu.
O život tehdy na dolech Jan a Františka
přišlo 235 horníků.
V archivech se dochovaly zprávy
o nárůstu důlních katastrof v posledních
dvou dekádách 19. století, kdy se začaly
dobývat níže položené – a více důlního
plynu obsahující – uhelné sloje. Právě
tragédie na jamách Jan a Františka patřící tehdy Larisch-Mönnichovu těžařstvu

vedla k přijetí zásadních opatření pro
zajištění bezpečnosti horníků (zneškodňování uhelného prachu postřiky,
zavedení bezpečnostních trhavin)
a ke vzniku profesionálních báňských
záchranářů.
Oběti výbuchu z Jana a Františky
z roku 1894 krojovaní horníci uctili
u kapličky nad místem neštěstí i památníku na hřbitově v Karviné-Dolech.
Vzpomenuli zde pochovaného báňského
inženýra Celestina Racka zahynuvšího
při záchranných pracích prováděných
po této tragédii.

FOTO: Radek Lukša

Zapalování metanové stěny.

Pietní akt v Karviné-Dolech.

Výměnu čtyř lan na skipu zvládli úspěšně pro urychlení nájezdu těžby
„Měnilo se na jižním oddělení jámy
Mír 4 a posloužila nám k tomu i sou-

Současné odkládání všech starých lan na cívky před skipem jámy
Mír 4.

Údržbář těžního zařízení. Roman Ramík při obsluze hydraulických svěr.

prava hydraulických svěr, které přidržovaly všechny čtyři lana k třecímu kotouči, aby nesjížděly zpět
do šachty,“ pokračovali Šotkovský
s Chadimem. Při odkládání starých
lan na cívky pak bylo zapotřebí jak
většího počtu pracovníků, tak jejich
dokonalé souhry.
„Zahájení těžby mělo být v šest hodin večer a my byli hotovi už ve dvě
odpoledne. Provedli jsme zkušební jízdy, odtěžili severní oddělení skipu a mohli najíždět,“ doplnili s tím, že skipem vyvážejí rubaninu
z porubů 11 2832 na ČSA a 400 000
na ČSM (na Darkově se vybavuje porub 204 510). Na podzim se předpokládá výměna lan na severním oddělení jámy Mír 4.

9/07-X/19

celých pět směn a nestal se při tom
žádný úraz.

FOTO: Provoz dopravy Darkov

vozu na tři party a využili při nich
jednoho ze svátků. Zabralo to ne-

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Žádné omezení provozu, naopak o čtyři hodiny uspíšený opětovný nájezd těžby! Tak zvládli dopraváři z darkovské šachty, pod vedením
Věslava Kiedroně, technika pověřeného dozorem na strojní část těžního zařízení, květnovou výměnu čtyř
těžních lan ve skipové jámě Mír 4.
Informovali o tom vedoucí provozu
dopravy Petr Šotkovský a mechanik
provozu Petr Chadim.
„Výměnu čtyř lan kilometr dlouhých o průměru třiapadesáti milimetrů uskutečňujeme na základě
výsledků jejich defektoskopického měření. Chlapi s tím samozřejmě už mají své zkušenosti a ví, co
mají dělat,“ popsali s tím, že veškeré operace prováděli v nonstop pro-

Z OKD/ Za branami OKD

27. června 2019 | www.okd.cz

Čištění kanálu hlavního ventilátoru,
sacím bagrem vytáhli 954 m³ nánosů
DARKOV – Čtrnáct dní pracovali dodava-

FOTO: OKD

telé ze společnosti Ormonde, specializující se na průmyslové čištění, na darkovské výdušné jámě Mír 4, kde odstraňovali nánosy z větrních kanálů hlavních ventilátorů. Za pomocí sacího
bagru z nich dostali 954 metrů krychlových usazeného uhelného prachu.
„Čištění nánosů je pravidelná činnost, která přispívá ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti větrání dolu.
Jejím přínosem je obnovení původního průřezu a snížení aerodynamického odporu větrního kanálu a tím
také snížení spotřeby elektrické energie při provozu hlavního ventilátoru.
Větrní kanál je nejužší část větrní sítě
dolu, kterým jsou vedeny veškeré důlní větry včetně přisávání z povrchu,“
vysvětloval Roman Škuta, vedoucí
větrání na Darkově.
Dodavatelům při této operaci sekundovali zaměstnanci provozu dopravy s vedoucím Petrem
Šotkovským a povrchových služeb
s vedoucím Stanislavem Tyrlíkem.

Sací bagr před jámou Mír 4 na Darkově.

Práce při úpravářské výluce
uzavřou jeden z příjezdů k ČSM
DARKOV – Závod úpraven chystá
od posledního červnového po první
červencový víkend výluku, při níž budou
jak kmenoví, tak dodavatelští pracovníci provádět práce pro dosažení vyšší
spolehlivosti a rovněž bezpečnosti
provozu. Už v sobotu 29. června kvůli
ní uzavřou příjezd na obě lokality ČSM
ve směru od Karviné a Českého Těšína –
komunikaci č. II/475.
„Budeme měnit potrubí flotačních hlušin vedoucí přes tuto silnici
u železničního přejezdu,“ informoval
Tomáš Větrák z dodavatelské firmy RPS
Ostrava. Po dohodě s dopravní policií
a cestáři bude uvedený úsek neprůjezdný mezi 21. hodinou v sobotu 29.
a 6. hodinou ranní v neděli 30. června.
Objízdné trasy jsou stanoveny přes
Horní Suchou a Karvinou pro nákladní
a přes Stonavu a Karvinou pro osobní
dopravu.
„Pokud se práce protáhnou, bude
uzávěra pokračovat i v noci z neděle
na pondělí,“ upozornil Větrák s tím,
že RPS se ve spolupráci s firmou AWT
chystá měnit 300metrový úsek potrubí
o průměru 500 milimetrů. Musí zajistit
také kontinuální sklon jeden až dva
stupně po celé jeho délce.
Podle mechanika úpravny stonavské
šachty Miroslava Hudzietze zde jednotliví dodavatelé udělají výluce době výluky
celou řadu dalších činností. „Na třídírně provedou generálku článkového

„Ve větrních kanálech o maximálních rozměrech 29,6 krát 4 metry
a v průměrném profilu šestatřiceti
metrů čtverečních se dodavatelé střídali po čtyřech co hodinu. Ručně totiž museli přihrnovat nánosy k hubici sacího bagru – ta by se dala přirovnat k velkému vysavači,“ popsal
Šotkovský s tím, že uvnitř byli pracovníci kvůli bezpečnosti zakotveni
pomoci postrojů. Podmínky ztěžovala rovněž skutečnost, že dvě třetiny práce odváděli za chodu jednoho
z dvojice darkovských hlavních ventilátorů. „Byla tam velká rychlost větrů,“ uvedl Šotkovský.
V kanálech se, jak vysvětloval,
vlastní váhou usazují prachové částice vycházející ve vznosu z dolu.
Protože je tento materiál z podstatné části uhelného původu, využívají
ho dále v provozu úpraven – přidávají
ho do vsázky. Na darkovskou úpravárenskou skládku dodavatelé postupně odvezli všechny usazeniny odstraněné sacím bagrem.

PILA SALMA
Palivo:

Krajiny

cena od 1280 Kč/m3

Špalky

cena od 595 Kč/m3

Palubky 18×100

cena od 115 Kč/m2

Krajinová prkna cena od 2730 Kč/m3

Odkory

cena od 380 Kč/m3

Plotovky 18×100

cena od 14 Kč/bm

Prkna

cena od 3950 Kč/m

Piliny

cena od 170 Kč/prm

Plotovky 24×100

cena od 18 Kč/bm

Latě

cena od 5100 Kč/m3

Plotovky 40×90

cena od 30 Kč/bm

Fošny

cena od 4450 Kč/m3

Hranolky

cena od 4900 Kč/m3

Hranoly

cena od 4900 Kč/m3

3

Hranol netříděný cena od 3950 Kč/m3

Hoblovaný program:

OSTRAVA – Všech třináct potápěčů Hlavní
báňské záchranné stanice (HBZS)
z Ostravy se dvěma kolegy ze ZBZS ČSM
a šesti ze ZBZS Odolov absolvovalo
týdenní letní přípravu na Bruntálsku.
Trénovali v zatopeném lomu Šifry
ve Svobodných Heřmanicích.
„Cvičili jsme orientaci pomocí kompasu, použití zvedacích vaků, montáž

Palivo – cena bez 15 % DPH
Řezivo – cena bez 21 % DPH
Hoblovaný program – cena bez 21 % DPH

Provozní doba:
Po-Pá 7-14h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

a demontáž potrubí pod hladinou
a také nouzový výstup dvou mužů
za použití dekompresní komory,“ informoval úsekový mechanik HBZS Petr
Zielinski s tím, že výcviku se zúčastnili
také dva lektoři, čtyři technici a stejný
počet lékařů.
Pod vedením směnového technika
Václava Brožíka si četa záchranářů
odskočila z lomu Šifry do nedalekých
Zlatých Hor na Jesenicku. „V rámci
cvičení hasičů a speleologů jsme
ve staré Poštovní štole měli praktickou dynamickou ukázku transportu
zraněného ze slepé zatopené chodby.
Využili jsme při ní jak potápěčské
techniky, tak plovoucího pontonu,“
uvedl Brožík. Báňští záchranáři
z Ostravy se za své výkony rozhodně
nemuseli stydět.
Potápěči z HBZS, jak mechanik
Zielinski doplnil, prováděli v revíru
OKD v poslední době práce pod
vodní hladinou především v souvislosti s rekultivační činností.
Zkoumali zatopené lokality – například takzvané Karvinské moře
– a měřili hloubky.

Kontakt:
725 759 954

FOTO: Pavel Melicher, HBZS

Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava

dopravníku pod skipem pro zajištění
lepšího odtěžení. Dále zgenerálkují
prací skříň Drewboy, nainstalují nové
přesypy z pásových dopravníků 533
na 940A a z 250 a 260 na 265 a opraví
hlušinové zásobníky na jemné úpravně,“
líčil. Sami úpraváři se pustí například
do výměny šnekového podavače na zásobnících praného uhlí, oprav přesypů
dopravníků, třídících i odvodňovacích
sít a hyperbarických filtrů či revizí podavačů na havarijní skládce uhlí.
Na úpravně ČSM (na 10. koleji) stejně
jako na prádle na Darkově (na 7. koleji)
budou o letní výluce certifikovat a úředně ověřovat váhy železničních vagonů.
Darkovský provoz úpravny čeká podle
mechanika Czeslava Szturce mimo jiné
výměna žlabů surových kalů 1. linky
na vodním prádle, výměna kalhotových
výsypek několika dopravníků, oprava
prací skříně Drewboy, drtiče CA 50,
zásobníků a roštů pod třídiči Scalpeur,
renovace ocelové konstrukce pásového
dopravníku PD 2056 včetně výměn
výsypky třídičů 2047 AB a 2056. „Tyto
práce pro nás zrealizují dodavatelé,“
podotkl Szturc.
Kmenoví úpraváři se pustí do oprav
gumových potahů pásů napříč provozy,
generálních oprav sazeček 1 až 4
a článkového dopravníku pod skipem,
zkontrolují třídiče 1 a 2 na odkamenění,
odstředivky KDH či přesypy na kamenné
cestě.

Letní trénink potápěčů skloubila
HBZS i se cvičením ve staré štole

PILA SALMA VÁM NABÍZÍ MALOOBCHODNÍ PRODEJ ŘEZIVA A PALIVA
Řezivo jehličnaté:

11

Ukázka HBZS v Poštovní štole.
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OSTRAVA – Zdravotní pojišťovna RBP má
na české poměry naprosto unikátní
internetový portál. Umožňuje zrakově,
ale i jinak handicapovaným, či seniorům
získávat z něj zásadní a srozumitelné
informace o nabízených produktech
i službách.
„Slabozrací lidé si například mohou
všechny potřebné texty zvětšit až
o čtyři sta procent a přizpůsobit si je
tak ke čtení podle svých zrakových
dispozicí. Pro nevidomé jsme připravili
orientaci na webu pomocí odečítače
obrazovky, který čte samotný text
i popisky obrázků a naviguje po celé
stránce,“ vysvětluje Antonín Klimša,
výkonný ředitel RBP.
Té pomáhají sami handicapovaní, mj.
Jan Šnyrych ze Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých z Prahy.
„Webů je ve světovém kyberprostoru

FOTO: Radek Lukša

RBP má chytrý web přístupný
i handicapovaným uživatelům

Jan Šynych představuje nový web RBP.

asi miliarda a v českém internetu asi
milion. Jen zlomek je ale takových, které
můžeme naplno využívat,“ komentuje
Šnyrych přínos internetového portálu
www.rbp213cz. Specialitou tohoto
webu je také responzibilita – tedy
přizpůsobení se – mobilům, tabletům,
notebookům i netbookům.
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Za branami OKD/NOKD

číslo 7 | ročník 49

Běžkyně z OKD: Letošní první
závod byl vítězstvím v kategorii

Darkovský fotbalový turnaj opět
vyhráli z vybavování a likvidace
ALBRECHTICE – Tým úseku vybavování

a likvidace (ÚVL) s kapitánem Robertem
Vlachovským vyhrál sedmý ročník
fotbalového Turnaje ZV OS Darkov.
Na albrechtickém hřišti tak dokázal
obhájit své loňské vítězství.
„Vítězové měli letos stejně bodů jako
druzí z Odboru hlavního měřiče a geologa. Rozhodlo nakonec skóre vzájemného
zápasu ÚVL – ODMG, který skončil 2:0,“
informoval Břetislav Javín z darkovských hornických odborů, které turnaj
organizovaly. Zúčastnilo se celkem šest
mančaftů, kromě ÚVL a ODMG se dali
dohromady i zámečníci – specialisté
z rubání, chlapi z důlní dopravy, povrchových servisních provozů a úpraven.
Hrálo se s pěti muži v poli a brankářem, systémem každý s každým

Štafeta těžební
společnosti si stanovila
letošní cíl v podobě
umístění na zářijovém
ostravském městském
maratonu

1080 bylo pro Blanku Studenou šťastné startovní číslo.

Právnička z OKD na stupních vítězů
na Valašském hrbu.

tový, šestkrát po šesti kilometrech,
jsme s kolegy z OKD absolvovali vloni
v Ostravě. Byl to můj nápad,“ nechala se slyšet s tím, že v týmu byl kromě
ní a Pavla Jílka ještě obchodní ředitel Petr Hanzlík, vedoucí IT oddělení
Martin Straka, vedoucí odboru nákupu Libor Ryška, vedoucí odboru hospodaření s majetkem Roman Mynář
a jako náhradnice asistentka a tlumočnice Irena Tobiášová.
Štafeta z OKD skončila mezi firmami
na pátém místě, což znamená, že se letos objeví na startu znovu. „Trénujeme
tak, abychom byli také na bedně – stupních vítězů,“ upozornila Studená.

Den dětí slavila Barborka na Valašsku

Oblíbené akce se blíží
Běžci z OKD se chystají reprezentovat
na Ostrava!!! City Marathonu, který se
uskuteční v neděli 22. září v Ostravě.
Na závodě bude na výběr maraton
i půlmaraton, desítka, štafeta, dětské
i charitativní běhy či chůze s hůlkami (Nordic Walking). Historicky
s těžební firmou – a v poslední době

FOTO: SSB

s názvem Valašský hrb byl prvním
letošním závodem Blanky Studené.
Právnička ze správy společnosti
OKD zvolila sice jen desetikilometrovou distanci, zato ale dokázala s časem 57 minut a 39 sekund vybojovat
prvenství ve své ženské kategorii!
„Vzhledem k mé rodinné, pracovní i studijní vytíženosti to byl můj první letošní závod. A to hodně náročný
v kopcovitém terénu. Vítězství – zvláště, když druhá v mé kategorii dobíhala až pět minut za mnou – pro mne
znamenalo moc příjemné překvapení a povzbuzení,“ uvedla Studená zabývající se v OKD převážně obchodním právem. Zmínila rovněž kolegu
z firmy – vedoucího odboru plánování a controllingu Pavla Jílka – který
na Valašském hrbu zaběhl druhou nejdelší trasu. A zvládl ji v čase 03:08:27.
„Letošní sezonu jsem zatím, pravda, trošku vypouštěla. Ale úspěch
na Valašsku mi pozvedl běžecké sebevědomí,“ tvrdila Studená, která se věnuje
i lyžování, skiaplu či cyklistice. Běh však
pro ni znamenal už od dětství sport číslo 1
a v dospělosti se začala orientovat na delší vzdálenosti. Deset kilometrů zvládla pod osmačtyřicet minut, a to na svém
nejoblíbenějším závodě Hornické 10
v domovském Frýdku-Místku. Troufla si
i na půlmaraton a v Olomouci ho absolvovala za hodinu a tři čtvrtě.
Maraton zatím do běžecké sbírky
nepřidala. „Tedy sólový. Necelý štafe-

FOTO: Archiv

DARKOV – Vytrvalostní horský běh

po patnácti minutách. „Na regulérnost
dohlíželi rozhodčí delegovaní okresním
fotbalovým svazem,“ upozorňoval Javín
s tím, že utkání se hrála na šířku hrací
plochy, takže probíhala dvě souběžně.
„I když bylo vedro a chlapi nám pomalu
stárnou, všechno se obešlo bez újmy
na zdraví,“ ocenil odborář.
Ten s kolegy pořadateli pozval i darkovského závodního Davida Hájka, jenž
dorazil fandit i předávat ceny. Nejlepším
hráčem vyhlásili mechanika úseku
příprav Roberta Vlachovského, střelcem
narážeče důlní dopravy Miroslava Čiefa
a brankářem pak Romana Niezgodu ze
servisních služeb. Vítězný tým získal
putovní pohár. „Fandit přišla spousta
spolupracovníků ze šachty i bývalých
havířů,“ dodal Javín.

její Nadací OKD – se pojí Hornická
desítka ve Frýdku-Místku. Letošní
již čtyřiatřicátý ročník je naplánován
na sobotu 2. listopadu a běžci mohou
i zde absolvovat trať podle svého
uvážení a kondice. Zvláštní kategorií je
mj. Běh pro zdraví s Revírní bratrskou
pokladnou.

Účastníci dětského dne.
KARVINÁ – Horský hotel Kyčerka
ve Velkých Karlovicích na Valašsku se
stal znovu místem společného setkání
dětí a maminek ze Spolku svatá Barbora
(SSB), pomáhajícího již patnáct let
rodinám, jejichž živitel zahynul při práci
na šachtě v revíru společnosti OKD.
„Předčasně jsme tak oslavili i dětský
den,“ upřesnila tajemnice spolku
Adriana Furendová k víkendovému
pobytu, jehož se účastnilo šestatřicet
členů barborkovské „rodiny“. Setkávání
se totiž stalo (podobně jako třeba zimní
BarboRadování) její tradicí a zejména
maminky na nich oceňovaly sdílení
společných osudů.
Letošní víkend na Valašsku měl na programu páteční workshopy s kreslením,
vystřihováním a modelováním pro děti.
„Sobotního krásného počasí jsme pak využili k návštěvě Rožnova pod Radhoštěm,
samozřejmě zdejšího Valašského muzea
v přírodě i nové Jurkovičovy rozhledny.
A večer jsme měli týmové soutěže,“
pokračovala Furendová.

Akce se, jak zdůraznila, uskutečnila
za podpory Nadace OKD, jež je dlouholetým partnerem Barborky. Spolek
evidoval k 1. červnu ve svých řadách
jedenapadesát hornických sirotků
z Česka i Polska ve věku od jednoho
roku do šestadvaceti let.

Dragon Cup pro SSB
Květnové karvinské slavnosti
bojových umění Dragon Cup se
konaly za podpory Nadace OKD
a jejich organizátoři ze Survival &
Kung-Fu Clubu na revanš udělali
sbírku na děti z Barborky. „Vybrali
pro náš spolek více než tři tisíce
korun. Za jejich letitou podporu
moc děkujeme, nepomohli nám
totiž poprvé,“ vzkázala tajemnice SSB Furendová, jež byla dar
přebírat přímo na žíněnce tatami
od Jaroslava Szwedy.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
„Je smutno bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, čím jsi
pro nás byl. Za každý den, který jsi pro nás žil.“
Dne 9. června by se dožil 64 let náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr, švagr a strýc pan Karol Silvestri z Orlové-Lutyně.
Bývalý záchranář Dolu Karviná, Darkov. S láskou vzpomínají
manželka Věrka, dcery Lucie a Markétka s rodinami, Jarda Smítal, švagr Eda
a švagrová Markéta s rodinami, Láďa Bulawa. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
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"Odešel jsi tiše s noční tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou, odešel jsi
tiše, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál. Kdo tě znal,
vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene."
Dne 10. června jsme vzpomněli 1. smutné výročí od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, bratra a dědečka pana Petra Slazyka. S láskou
a úctou vzpomínají manželka Šárka s rodinou, přátelé a známí.
"Dík za to, čím jsi pro nás byla, za každý den, jež jsi pro nás žila.
Tak rychle běží ten čas, již čtvrtý rok neslyšíme Tvůj hlas."
Dne 25. června 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí naší drahé manželky, maminky, babičky, prababičky a bývalé pracovnice lampovny Dolu
Barbora (1. máj) paní Marty Kupkové.
Nikdy nezapomenou manžel Erich, dcera Renátka, zeť Aleš, vnučky Ivetka a Miška.
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