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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD
Nejlepší kolektivy v bezpečnosti
nezanedbávaly pracovní výkony

Nejvíce podnětů přichází
na porušování vnitřních
směrnic, bezpečnosti,
pracovně-právních vztahů
a požívání alkoholu

Kde, jak doručovat podněty
v rámci Etického kodexu OKD

FOTO: Eduard Kijonka

Uctění
obětí
DARKOV
– Vepamátky
společnosti OKD
stále
existuje
možnost zaměstnanců
hornického
povolání,podávat
podněty na jednání, které odporuje
průvodkodexu
městem,
Etickému
(EK) firmy. A to
prostřednictvím
takzvané
Linky důvěry
bohoslužba
v kostele,
existující od roku 2013. Za tu dobu, jak
alevedoucí
i kulturní
říká
odboru program
ochrany a kontroly
Jan
je na níveřejnost,
zaznamenáno
proJurásek,
širokou
devětaosmdesát kontaktů.
zábava
děti,– jich bylo
„Nejvíce –pro
pětadvacet
vpředstavení
prvním roce zřízeníﬁlinky.
rmyNejméně
předloni, jen sedm. Jinak zaměstnanci
a partnerů, takový byl
podávali ročně mezi dvanácti až sedmjejich
program
nácti
podněty.
Většina se ukázala jako
nepotvrzená. Potvrzených případů bylo
v průměru okolo pěti ročně, nikdy však
KARVINÁ – Společnost OKD pořádane více než deset,“ popisuje Jurásek
la v sobotu 2. září v Karviné tradiční
analýzu činnosti linky důvěry.
oslavu profesního svátku – Hornické
Upozorňuje také na to, že každoročně
slavnosti. Zástupci vrcholného manbylo
několik vpodnětů,
které nešly vyšetřit.
agementu
čele s výkonným
ředite„Byly
totiž
anonymní,
případně
zaslané
lem Antonínem Klimšou, dále
ředitezlé,
e-mailové
schránky,
jejížzuživatel
náměstci
a závodní
jednotlivých
na
naše
doplňující
dotazy
nereagoval.
závodů a jiní krojovaníužzaměstnanKci,prověření
zapotřebí uvést
jakožtopodnětů
členovéjehavířských
spoljméno
poskytovatele,
etický koků nejprve
uctili na přičemž
Univerzitním
nádex
garantuje
jak zajištění
jeho anonymiměstí
ve Fryštátě
památku
horníků,
ty,
tak při
ochranu
osobních
říká.ztrakteří
výkonu
svéhoúdajů,“
povolání
zaměstnanci
v OKDživoty.
poukazují
tiliNejvíce
to nejcennější,
vlastní
na porušování vnitřních směrnic a BOZP.

Případně jiné trestné činy, jako je korupce
a krádež. Pro ty má Linka důvěry samostatné kolonky. Ve statistikách je úplatkářství
zaneseno pětkrát, odcizování majetku
dvanáctkrát. „Podnětů na špatné pracovně-právní vztahy, užívání alkoholu či drog
jsme dostali celkem pětatřicet. A patnáct
se jich naopak týkalo šikany či obtěžování
ze strany nadřízeného – bossing, nebo
takzvaného sexuálního harašení,“ popisuje
vedoucí odboru ochrany a kontroly.
Na každý podnět reaguje komise,
ve které je kromě něj vedoucí interního
auditu firmy Radim Osuch, tajemnice
představenstva Vanda Vojtková a právník Roman Apl.
Pokračování na straně 3

• Prostřednictvím schránek
důvěry umístěných na recepci
ředitelství i vrátnicích šachet.
• E -mailem na adresu: schrankaduvery@okd.cz.
• Bezpečnostnímu manažerovi
na pevnou linku (596 262 055)
i mobilní číslo (702 209 577).
• T ajemnici představenstva
na mobilní číslo (602 580 838).
• P ísemně na adresu: OKD, a.s.,
Stonavská 2179, 735 06,
Karviná- Doly.
Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.

Hornické
KD
slavnosti Ozačal
Útlum-Jih
zasypávat

Kowalczyk připomenul, že každý
rok
výdušnou
jámu
na Sviadnově
jsou dva termíny, kdy se horníci pozaŘeditel Důlního závodu 1 Boleslav

SVIADNOV
– Společnostna
OKD
staví, zavzpomínají
svéprovedla
kamarády

Ahard
„Hornictví je nejen to, co vás živí, nacházíte v něm smysl života. Modleme
se proto nejen za mrtvé, ale i za živé
horníky,“ vyzýval farář.
V souladu s tradicemi oslav hornických svátků pak společnost OKD
připravila v Parku B. Němcové, taktéž ve Fryštátě, program pro širokou veřejnost. Ten zahrnoval jak vystoupení
zpěvákůvýdušnou
a hudebních
skuÚtlum-Jih zasypává
jámu, nad
pin
Ewy Farne,
Davida
níž je–unikátní,
chráněná
kruhováKollera,
těžní věž.
Pavla Dobeše, Rock´n´Roll Bandu
Marcela Woodmana, Ahardu – uváděné televizním moderátorem Petrem
Rajchertem, tak zábavné městečko
s Nadací OKD a jejími partnerskými neziskovými organizacemi. OKD
zde pořádala i náborovou kampaň
pro
poptávané OKD
důlníčíslo
profese
a předpředstavenstva
19/2018,“
stavily se partnerské ﬁrmy a subjekupozorňuje Jan Jurásek, vedoucí odty (AWT, Revírní bratrská pokladna,
boru ochrany a kontroly. Zaměstnanci
Hornicko-geologická fakulta VŠBvšak, jak dodává, si nemusí fotografie
TUO, Střední škola techniky a služeb
pořizovat a doručovat sami. Stačí totiž
Karviná, Sandvik).
jenCestu
zajít na
známkovnu lokality, kde
na Hornické slavnosti 2017
tam jim snímek
udělají a obra-těsipracují,
samozřejmě
našli zaměstnanci
tem ho do systému ASEP zadají.

FOTO: Radek Lukša

v–pondělí
srpnamezi
prvnínimi,
krok kkteří
fyzické
kteří už12.
nejsou
zalikvidaci
utlumeného
Dolu Paskov,
hynuli při
výkonu svého
hornického
dnešního
povolání –Útlumu-Jih.
a zároveňZahájila
posedí azasypáoslavují
s kamarády
vání
výdušnésoučasnými.
jámy ST I/1 na jeho sviadnovské lokalitě a zároveň v podzemí
Jsou toseparátní
termíny
uzavřela poklopy a spustila
spojované
větrání na vtažné jámě
ST I/2.
s oslavami
Dne
„Nezpevněný zásypový
materiál
transhorníkůjámy
v září
portují na ohlubeň výdušné
dva
a svátku TH 630
pásy TP 630 spolu s dopravníky
patronky
horníků
a TH 700, což je technologie
vyklizená
Barbory
z dolu po předloňskémSvaté
ukončení
těžby
v prosinci.vedoucí
Vloni
uhlí,“ upřesnil René Gadatsch,
se v souvislosti
s insolvencí
OKD
paskovské
dopravy.
Kromě zaměstnana to mně
cůnekonaly
z dopravyoslavy
se nažádné
útlumových
pracích
přišlopodílet
strašně
líto. Vždyť
začali
všechny
úseky Útlumu-Jih,
na Karvinsku
se kope
uhlí už od roku
zejména
záchranáři
a elektrikáři.
1776 a byla by věčná škoda, kdyby

Pokračování na straně 4
tradice, které ctili už naší předci,
zůstaly zapomenuty. Proto jsem
nadšen tím, že se letos Den horníků
opět uskutečnil, že vyšlo počasí
a organizátorům se jejich záměr
podařil. Patří jim za to poděkování.

ASEP se aktualizuje, svou
fotku tam musí mít všichni

Oběti práce v podzemí zmínil rovDARKOV – Automatizovaný systém
něž fryštátský farář Przemysław
evidence docházky pracovníků (ASEP)
Traczyk při bohoslužbě v kostele
OKD, fungující ve společnosti, proděPovýšení sv. Kříže, kam se účastnílává momentálně aktualizací celého
ci pietního aktu přemístili ve špalísystému a je zapotřebí, aby v něm měli
ru za doprovodu hornické dechovky.
všichni kmenoví i dodavatelští zaměstV průvodu nechyběly ani prapory přínanci svou
aktuálníhavířského
fotografii. „Je
to
slušníků
polského
cechu.
povinnost podle článku 1 směrnice

letošního prvního pololetí oceňuji zejména v souvislosti s tím, že u řady
vyhodnocených kolektivů nebyly
na úkor výkonů a plnění jejich pracovních úkolů. Pokračujte v tomto trendu,“ řekl výkonný ředitel a předseda
představenstva OKD Michal Heřman.
Zbyšek Folwarczny z pozice ředitele Provozu opět zdůrazňoval skutečnost, že vyfárat nahoru musí
po šichtě všichni chlapi, co před ní
sjeli do dolu. „Hornictví je těžká profese a ne vždycky se v ní daří. Proto
apelujeme na to, abyste zachovali při
soupeření s přírodou zdravý rozum
– když se objeví něco nebezpečného,
zastavme práci, dejme to do pořádku, opravme, nekřičme, že na úkor
bezpečnosti někdo něco nevytěžil
David Koller
nebo nevyrazil,“ nechal se slyšet.

FOTO: Radek Lukša

Linka důvěry v OKD dává stále
možnost poukazovat na nešvary

P. Hadrava (zleva), M. Heřman a Z. Folwarczny při vyhlašování.

Vedení firmy vyhodnotilo pololetní soutěž, ve které
hrály roli statistika negativních jevů i opakovaná
kontrolní fárání na pracovištích
STONAVA – Poprvé v historii těžební společnosti byly v bezpečnostní
soutěži vyhlašovány výsledky v rámci jednotného OKD, nikoliv už konkrétních šachet. Její vedení tak zohlednilo skutečnost, že kolektivy

začaly migrovat podle potřeby z lokality na lokalitu.
„Za management a mne osobně
není bezpečnost jen fráze, ale každodenní práce závisející na chování a přístupu každého jednotlivce. Výsledky

V rubáních i přípravách
dvakrát shodný výsledek
O umístění v celorevírní soutěži rozhodly podle vedoucího odboru řízení
bezpečnosti Pavla Zajíčka jak negativní jevy (úrazovost, alkohol, předčasné odchody z pracoviště, zastavení pracoviště, porušování BOZP), tak
hodnocení výsledků kontrol. „Každé
pracoviště bylo takto profáráno minimálně desetkrát.
Pokračování na straně 5
Ewa Farna

Hornické slavnosti OKD: letos 14. září 2019!

KARVINÁ – Den horníků oslavovaný
jsme tradiční bohoslužbu operativně
tradičně v září je, podobně jako svátek
zorganizovali v neděli, pár hodin před
sv. Barbory v prosinci, pro havířskou
oficiálním Dnem horníků 9. září,“ říká
veřejnost příležitostí ke společnému
tiskový mluvčí OKD Ivo Čelechovský.
setkání, posezení, ale i uctění památky
Sobotní zábavný program pro širokou
kolegů, kteří už nejsou mezi námi.
veřejnost začne tradičně po obědě
Proto i Hornické slavnosti OKD 2019
ve 14 hodin v Parku Boženy Němcové.
v sobotu 14. září zahájí v 12:30 hodin
Na pódiu se postupně představí
tradiční pietní akt s položením květin
zpěvačka Markéta Konvičková, pak skupiny Xindl X a Ahard, zpěvák Petr Kolář
k pomníku obětí havířského povolání
a finále bude patřit skupině Mandrage.
na Univerzitním náměstí u Slezské
Moderátorem celého dne bude Petr
univerzity v Karviné-Fryštátě.
Rock'n'ale
Rollbude
Band Marcela Rajchert.
Woodmana
„Letošním slavnostem
„Ani letos jsme nezapomněli na děti.
o týden dříve, tedy v neděli 8. září,
valSse
ženouOKD
Monikou
a dcerou
Sárou
žební
společnosti,
ať sami
či v doNadací
jsme pro
ně připravili
předcházet
bohoslužba
za zemřelé
a v parku
B. Němcové
takéskoprovodu
„Tato bude
akce je
pro nás
zábavné
„Nadační potkal
městečko“,
celou
horníky.rodin.
Celebrovaná
česky
legu
z úseku
Františka
Beneše.
Toho
tradicí.
Přišli
jsme Povýšení
však i nasv.
koncert
řadou
překvapení
a dárků.
Podrobnosti
od 10:30
v kostele
Kříže
podle
jeho slov
málem
odradilo
počaEwy
Farne a malou14.
jsme
vyse dozvíte
v tomto
vydání
měsíčníku
v Karviné-Fryštátě.
zářínechali
totiž budou
sí.Horník.
„Nakonec
ale vyšlo odpoledne
a jsem rád,“
dovádět
v nadačním
městečku,“
uveA dotozábavného
karvinské
kostely už od
rána v rámci
nechal
se slyšet
Beneš.
dlDnů
Pavel
Kadlec, kulturního
úsekový dědictví
zámečník
se rovněž
zapojí
i někteří sponzoevropského
Hydraulikář
z ČSA zdravotní
Vladislav
Příprav
1 pro
z lokality
ČSA
DůlníhoProto
záři.
Za všechny jmenujme
otevřeny
prohlídky
veřejnosti.
Strýček si na slavnosti dokonce navodu 1 - Karviná. Programu si uží-

pojišťovnu RBP, která s naší firmou úzce
spolupracuje a na Hornických slavnostech bude mít svoje Stany zdraví. V nich
si můžete ověřit svoji aktuální zdravotní
kondici a nejenom to….“, dodal na závěr
Ivo Čelechovský.

Zaměstnanci OKD POZOR!
Nezapomeňte si v sobotu s sebou
vzít svoje ASEP karty.
předložení služební karty
PavelPo
Dobeš
(a platí to jak pro kmenové, tak
i pro dodavatelské
plánoval
setkání po zaměstnance)
dvaceti letech
s bývalými
kolegy.slavnostech
„Jak jinak,OKD
než2019
ze
na Hornických
šachty!
Jaká mohla
lepší příležidostanete
poukazbýt
na odběr
dvou nátost?“
uvedl
s tím,Jestli
že se
jich sešlo
sice
pojů
zdarma.
budou
alko nebo
jen šest, nicméně na správném místě
ne…. a navíc v pěnové formě, to už
v hornickém duchu. „Obnovení slavna vašemtorozhodnutí.
nostínecháme
je super,jenom
ke Karviné
patří,“
uzavřel Strýček.

samozřejmě
nakonecmimořádnou
zrealizovat
za sebou kampaň
schůzi věřitelů, na které
Za moji profesní na září
OKD vyhlašuje
opět
BOZP
a doufat, že se slavnosti budou líbit.
všichni, kromě mateřské společnosti
kariéru v OKD jsem
hornických
slavností
Motivací bude
mimo
od roku 2001 zažil
jiné Párty pro
vítězné
asi patnáct.
Některé
byly ﬁnančně
party, tentokrát
se
nákladné a prograZdeňkem
mově velkorysé,Izerem
jiné naopak
střídmější,
Letošní
a
Rock slunečné
& Rolli deštivé.
Bandem
oslavy jsou ale pro mě významné
Marcela
Woodmana
hned ze dvou důvodů.
Tím prvním je,

V tomto
kontextu
chci jmenovitě
podpořili nášjejich
reorganizační
plán.a přív mimořádné
kampani
BOZP vyhlášené NWR,
vyhodnocovat
celkový stav
poděkovat
Ivovi
Čelechovskému,
Tostup
byl pro
mě jasný signál,
že se
máme
zaměstnanců
k BOZP
zaměřespolečností
OKD
na září.
který„Přistoupili
měl Hornické
OKD
důvěru
dodavatelů
snadna zdraví
nímnašich
zejména
na rizikaaújmy
jsmeslavnosti
k jejímu uskuteč2017
organizačně
i veřejnosti.
atmosféra,
kterou
něníprogramově
s ohledem naa vývoj
úrazovosti
při chůzi,Pozitivní
manipulaci
s břemeny
i pádu
nav starosti
a
zodpovídal
za
jejich
jsem
měl
možnost
osobně
zaznamenat,
letošním roce, kdy se v revíru od ledna
horniny. „Komise určená závodním dolu
celkovou
realizaci.
si, že se
následně
moje pocity
jen potvrdila.
do července
stalo Myslím
173 evidovaných
a příslušným
ředitelem
je v průběhu
nám
nakonec
s
poměrně
nízkým
Ještě
jednou
bych
chtěl
touto
cestou
a 80 registrovaných pracovních úrazů.
září profárá nejméně
jednou.
Pak
rozpočtem,
v porovnání
s předchozími
všem sponzorům
a spoluA to opět zejména
při chůzi,
manipulaci poděkovat
bude rozhodovat
o přidělení
Statutu
lety,
podařiloa uspořádat
ﬁrmámpracoviště.
za jejich podporu.
s břemeny
vlivem pádudůstojné
horniny – což pracujícím
bezpečného
Na ten mohou
a programově
velmi
pestré
oslavy,
moc rád, že kolektivy
se nám tradici
hor- kde
že jsem za ně byl poprvé přímo
jsou nejčastější
příčiny
úrazů
v OKD,“ vy- Jsemzapomenout
a provozy,
které se malým i velkým návštěvnínických slavností podařilo do Karviné
spoluodpovědný.
V
malém
týmu
jsme
DARKOV – Třicet tisíc korun pro rubásvětlil vedoucí odboru řízení bezpečnosti
v devátém měsíci zaznamenají registrokům podle ohlasů líbily.
vrátit.
s kolegy museli zpracovat rozpočet,
ňové, patnáct tisíc pro přípravářské,
vaný pracovní úraz. Statut mohou ztratit
Pavel Zajíček. Kampaň se rozeběhne pod
Druhým důvodem je pak skutečnost,
Ing. Antonín Klimša, MBA,
připravit program a zajistit účinkující.
vybavovačské a pleničské i ostatní
i při opakovaném fárání komise, která
mottem: „Pracujme bezpečně, mysleme
že v den konání této akce jsme měli
výkonný ředitel
Oslovit naše partnery, celý náš záměr
kolektivy. Rocková zábava pro nejbeznepotvrdí předchozí úroveň pracoviště,“
dopředu, buďme vždy O Krok Dále!“.
pečněji pracující jednotlivce i jejich
upřesnil Zajíček.
Na důlních pracovištích na šachtách
partnery. Takové jsou motivační odměny
Pokračování na straně 5
ČSA, Lazy, Darkov a ČSM se bude
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V rubáních i na čelbách se snažili,
avšak červencové režimy nezvládli

Jdou příkladem

FOTO: Radek Lukša

na 402 323/1 a budovaly také čtyři respové odbočky. „Momentálně
zůstáváme v oblasti 40. sloje,“
doplnil vedoucí úseku Roman
Gajdzica.

VYBAVOVÁNÍ A LIKVIDACE
Hornickému štěstí musí
člověk napomoci

o něco lepší hornicko-geologické
podmínky a v neposlední řadě také
snaha rubáňových získat po neúspěšném červnu zpět svou reputaci. To stálo
v červenci za splněním čtyř těžebních
limitních výkonů. Pozadu se nedrželi ani
čelboví, kteří jich měli dvakrát tolik.
„V těžbě se kolektivy sice pochlapily, ale provoz celkově nedokázal
naplnit technický režim. Nakopali jsme
230 100 tun uhlí, chybělo nám 16 900,“
nechal se slyšet výrobní ředitel Kamil
Kempný. Chválil zejména fedrující
darkovskou stěnu 240 510j s horníky
kolektivu Ladislava Valíčka, ti nakopali
nejvíce.
„Léto se opět ukazuje jako náročné
období. V sedmém měsíci jsme se potýkali na povrchu s tropickými teplotami,
a v dole to měli ještě obtížnější. Na výkonech se odrazily i dovolenky – když
chybí na šichtě kombajnér nebo směnový předák, je to znát,“ přidal za přípravy
provozní ředitel Vladislav Szmek.
Čelboví v červenci vyrazili 1410
metrů a na režim zůstali dlužni čtyřicet

metrů „Pomineme-li výluku v prvním
týdnu, pak hlavní příčinou bylo vjetí
do nečekaného čtyřmetrového a pak
až dvacetimetrového seskoku při ražbě
výdušné třídy 463 350 kolektivem
Tomáše Žwaka v ostravských slojích
na ČSM. Osádka musela demontovat
odtěžení v délce devadesáti metrů,
vycouvat s kombajnem AM-75,vyklidit
materiál, povázat důlní dílo TH rovinami,
nainstalovat lanové kotvy do stropu,
postavit uzavírací hráz. Teprve až poté
zahajovala razičské práce,“ vysvětlil
Szmek.
Provoz příprav podle něj po sedmém
měsíci dlužil na business plán přes
šest set metrů a nebýt osmi splněných
limitních výkonů, vyšplhalo by se manko
ještě výše. „Výpadek na business plán
dále poroste, neboť snižování počtu zaměstnanců u dodavatelů má za následek rušení nonstop provozů. Od června
byl také zrušen kombajnový kolektiv
hlavního předáka Tomáše Figury z firmy
Alpex, což generuje výpadek osmdesát
až sto metrů měsíčně do konce roku,“
dodal Szmek.

Přípraváři splnili osm limitů.

Limitní výkony v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 463 302 nakopal
21 728 tun při měsíčním postupu 46,6
metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 2,59 metru a rubáňový
výkon 24 tun na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Krčmáře z úseku vedoucího René
Kubanka v porubu 11 2832 nakopal
13 752 tun při měsíčním postupu 33,3
metru, čemuž odpovídal průměrný
denní postup 1,88 metru a rubáňový
výkon 16 tun na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka

Ladislava Valíčka z úseku vedoucího
Petra Puffera v porubu 240 510j
nakopal 47 164 tun při měsíčním postupu 67,9 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,86 metru
a rubáňový výkon 27 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka z úseku Polcarbo 1 vedoucího
Krzysztofa Sędkowskiho v porubu
11 3431 nakopal 21 861 tun při
měsíčním postupu 43,2 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
2,13 metru a rubáňový výkon 23 tun
na horníka a směnu.

Limitní výkony v ražbě
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówly na čelbě 11 3404 vyrazil 102
metrů při průměrném postupu 4,08
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 22,67 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 521.51 vyrazil
66 metrů při průměrném postupu 3,88
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 21,57 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 240 441 vyrazil 114
metrů při průměrném postupu 6,71
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 37,25 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 4200 vyrazil 22 metrů
při průměrném postupu 1,28 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
7,99 centimetru na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 402 323/1 vyrazil
32 metrů při průměrném postupu 1,68
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 9,8 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Radima
Dudy z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 463 220 vyrazil 80
metrů při průměrném postupu 5,33
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 28,2 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Vlčka z úseku SDD vedoucího
Miroslava Hrnčíře na čelbách 546 00
a 546 02/1 vyrazil 37 metrů při průměrném postupu 2,31 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 12,78
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 463 324 vyrazil 134 metrů při průměrném postupu
5,15 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 36,9 centimetru na raziče a směnu.

Jedničky v rubání.

PŘÍPRAVY

STONAVA –

Celkem sedmačtyřicet kolektivů bylo vedením společnosti
OKD
vyhodnoceno
za období ledna až června v celorevírní bezpečnostní soutěži. Představujeme v jednotlivých
kategoriích ty, které se umístily
na prvních příčkách.

Paskovské zkušenosti
na stonavské šachtě ČSM
Marek Fajman svého času přišel
po Petru Plačkovi do čela nejlepšího paskovského čelbového koletkivu. A po jeho přestěhování na ČSM
se zde zapracoval opět s klasickou
technologií, kdy zužitkovával zkušenosti jak z oblasti hornictví tak
bezpečnosti. „Dlouhodobě máme
nastavená nějaká pravidla, která
se všichni snaží – a také musí – dodržovat. Patří k nim nulová tolerance alkoholu na pracovišti, přesto prostě nejede vlak. Ale také nutnost nechávat po sobě na čelbě pořádek,“ vysvětloval hlavní předák
Fajman. V prvním letošním pololetí jeho osádky dělaly s vrtacím vozem VVH 1R a nakladači
DH 1200 a NSU 1E na překopních
ražbách. Nejprve na 546 22, pak

RUBÁNÍ
Poprvé konečně i jedničky
v bezpečnosti
Kolektiv
hlavního
předáka
Ladislava Valíčka byl se známkou 1,1 vyhlášen za první pololetí letošního roku – kdy ještě kopal na Lazech – nejbezpečnějším
v kategorii rubání. Pracoviště měl
nejlepší, ve vyhodnocení negativních jevů a úrazovosti skončil druhý za horníky Zbyňka Rzidkého.
„Považujeme to za velké zadostiučinění pro náš kolektiv, protože
po mnoha vcelku bezpečných letech, jsme se vůbec poprvé dostali na špici v celém OKD. Ocenění
se nám totiž dříve vyhýbalo kvůli
tomu, že jsme se stěhovali z lokality
na lokalitu. Teď jsou podmínky pro
vyhodnocení nastaveny spravedlivěji,“ vzkázali hlavní předák s vedoucím úseku. Bezpečnou havířinu odváděli v kolektivu i díky tomu,
že se osádkám podařilo zapracovat mladší nováčky – starší a zkušenější jim předávali nejen zkušenosti z hornické praxe, ale i oblasti BOZP.

To tvrdil Libor Bilan, vedoucí úseku Vybavování a likvidace 4, jehož chlapi vyhráli soutěž BOZP
ve své kategorii opakovaně. „A zakládáme si na tom! Je pro nás závazkem dodržovat určitý standard. Na bezpečnosti dbáme dnes
a denně a i hornickému štěstí musí
člověk svým zodpovědným přístupem napomáhat,“ vzkázal Bilan,
jenž ve vybavování a likvidacích
působí třicátým a úsek vede devětadvacátým rokem. V prvním
pololetí kolektiv s hlavním předákem Jiřím Macháčkem vybavoval na ČSA poruby 11 3431, kde
kopou horníci Grzegorze Dąbka,
a 10 2432, u něhož se čeká na povolení hornické činnosti v 10. kře.
„Ve 34. sloji jsme pracovali v oblasti, které se říká Austrálie. Bylo
to daleko od jámy, měli jsme tam
obtížné podmínky, ale všechno
se obešlo bez úrazu,“ zdůraznil
Bilan s tím, že kolektiv pak přešel na Lazy k výklizu poslední
zdejší kombajnové stěny 140 808.
Jeho řady posílil i dlouholetý darkovský předák vybavování Josef
Hnát, jenž vedoucího úseku doprovodil na vyhlašování soutěže
BOZP.

Vyhlášení kategorie příprav.

Valíček na Darkově: Nejvyšší
červencová těžba v revíru OKD

DARKOV – 3,3 metru uhlí dosáhla mocnost v porubu 240 510j, který začal
po letní výluce dobývat ve spodní lávce 40. sloje kolektiv hlavního předáka Ladislava Valíčka z úseku Petra
Puffera. A to na darkovské šachtě,
kde nastoupil hned po vydobytí historicky posledního lazeckého kombajnového bloku 140 808.
„Výjezd z prorážky se podařil během pár dní a do konce měsíce dosahoval pěknou denní těžbu ve výši
1800 až 2500 tun. Po ujetí 80 metrů
z celkové směrné délky 134 metrů ale
nastaly komplikace v podobě tektonik a snížení mocnosti ve vrchní části
porubu,“ uvedl k podmínkám na pracovišti vedoucí provozu rubání Ota
Sabela.
V červenci tam kolektiv zaznamenal i nejvyšší těžbu v revíru společnosti OKD. Přesáhla sedmačtyřicet tisíc tun. „Uhelnou sloj ve spodní lávce jsme měli mocnou přes čtyři metry, díky čemuž se podařilo
udržovat takzvanou škváru neboli ochrannou lávku a nepropadávalo nám nadloží,“ vysvětloval vedoucí úseku Puffer. Ocenil také velmi
dobrý výjezd z prorážky, technic-

kou stránku provozovaných technologií (o které se starali zámečníci
vedení předáky Jaroslavem Čapkem
a Davidem Stolarczykem) i organizaci práce předáky jednotlivých
směn – Petrem Fabiánkem, Petrem
Hlaváčem,
Lumírem
Holbou,
Radimem Kulhánkem, Marcelem
Sikorou a Pavlem Vanečkem.
Valíčkovi horníci dostali dobývací
komplex skládající se z 89 sekcí typů
Fazos 17/37 a 15/33, kombajnu KGS
645, stěnového dopravníku PF 4/932
a sběrného dopravníku TH 700 PZF

02. Odtěžení jim nainstalovali na třináct pásových dopravníků. „Úsek
provozuje dva TP 1000 a tři TP 1200.
Centrálnímu odtěžení patří dva pásy
DP 1400, šest pásů DP 1200,“ upřesnil Sabela.
Kolektiv z úseku Puffera má naplánováno fedrovat v porubu 240 510j
do září, pak proběhne likvidace této
stěny a stěhování technologie o přibližně sto metrů dále. „Tím se dostaneme za erozivní pásmo a začneme
provozovat další porub 240 510s,“ vysvětlil vedoucí provozu rubání.

FOTO: Radek Lukša

HORNÍ SUCHÁ – Tři nově rozjížděné bloky,

FOTO: Radek Lukša

Rubáňoví splnili čtyři limity.

Vedoucí úseku Petr Puffer (vlevo) s hlavním předákem Ladislavem Valíčkem.
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Bierawski: Spousta další práce
před zahájením samotné ražby

celému revíru!

DARKOV – Až poslední tři červencové dny
se věnoval kolektiv hlavního předáka
Krzysztofa Bierawskiho z dodavatelské
firmy Alpex ražbě těžní třídy pro nový
blok 340 812j. Přesto za ním zůstal
kus práce, jak informoval Milan Čempel
z darkovského provozu příprav.
„Po přestěhování na nové pracoviště osádky smontovaly kombajn AM
50, položily tři pásové dopravníky
TP 630/1000 o celkové délce 550
metrů a provedly na třídách 340 852.1
a 340 834 přibírku počvy v úseku
přibližně 370 metrů,“ popisoval Čempel.
Na budoucí těžní třídě 340 834
ještě Bierawskiho kolektiv vyměnil 170
metrů luten, otočil větrání z foukacího
na sací, opravil obložení hajcmanů

OSTATNÍ KOLEKTIVY
Za šachtu ČSA ocenili
devadesát horníků
Větrání a klimatizace, degazace
a vrty, závodní báňská záchranná služba, trhací práce. Tyto úseky začlenil útvar závodního dolu
do kolektivu Bezpečnost ČSA
s celkem devadesáti horníky.
Přebrat ocenění za výhru v kategorii za něj přišli velitel ZBZS
Ivo Kabourek a četař Marian
Omasta. „Záchranáři tvořili největší část kolektivu. A náš
přístup k BOZP je přece zřejmý
už z naší profese! Na bezpečnost a prevenci dbají zásadně
i ostatní přidružené úseky,“ uvedl Kabourek. „Náš stálý sbor nezískal vítězství v BOZP poprvé.
Znamená to, že pracuje opravdu
zodpovědně. Ocenění je pro záchranáře i morální podporou,“
podotkl Omasta. Jako recept
na bezpečné hornictví doporučuje: Předvídat a promýšlet!

DARKOV – Nejvyššího průměrného den-

ního postupu (6,71 metru) i čelbového
výkonu (37,3 centimetru na raziče
a směnu) dosáhl v OKD v červenci
kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valečníka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na darkovské štrece 240 441.
Celkem za ním v tomto měsíci zůstalo
114 metrů, čímž také skončil v revíru
v metráži na druhém místě.
„Tento výkon se mu povedl díky
výborné organizaci práce na čelbě,
pravidelnému zásobování materiálem,
bezporuchovému provozu technologie
a hlavně díky tomu, že chlapi chtěli ukázat, že pokud mají dobré podmínky, tak
nezapomněli razit!“ řekl Milan Čempel
z provozu příprav s tím, že Valenčíkův
kolektiv pracoval ve čtyřsměnném
provozu od pondělí do pátku.

Gratulace záchranářům z ČSA

Ten na přípravu budoucí výdušné
třídy porubu 240 401 dostal kombajn
AM 50, začal postupovat v profilu
SPN 14, s budováním hajcmanů co
0,667 metru v uhlí a kvůli úklonu
sloje prováděl přibírku kamene pod
stropem. „Poděkování v souvislosti
s jejich výsledkem patří i obslužným
profesím od zámečníků, přes elektrikáře po dopraváře a bezpečáky,“
uvedl Čempel.
Valenčíkovy osádky nastoupily
v srpnu na zbývajících 210 metrů díla
240 441 raženého ve třetím stupni
nebezpečí důlních otřesů. „Když
budou mít před sebou posledních sto
metrů, začnou ověřovat množství vody
ve stařinách již vydobytého porubu
240 400 a případně ji také odčerpávat,“
poznamenal Čempel.

Linka důvěry v OKD...
Dokončení ze strany 1
„Jednotlivá oznámení vyhodnocujeme, zařazujeme do příslušných
kategorií, všemi možnými způsoby prověřujeme jeho pravdivost
a podle toho volíme další postup.
Oznamovatel pak v každém případě
dostává zprávu o vyřešení,“ vysvětluje Jurásek.

EK má v těžařské firmě zaručit, že se
nebude tolerovat porušování předpisů
a nařízení, šikana či špatné mezilidské
vztahy. „Bohužel jsme ale u některých
podnětů z minulosti zjistili, že šlo
skutečně jen o vyřizování účtů. Jejich
prověřování nám zabralo mnoho sil, prostředků i času,“ dodává vedoucí odboru
ochrany a kontroly.

Výkonný ředitel OKD (vpravo) s elektrikáři z ČSM.

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

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

Wszystkim Górnikom Szczęść Boże
Zarząd Polcarbo spol. s r.o.

14/09-III/19

SML./HS 2019/

na úvodním kříži i 150 metrů dále
do chodby a obnovil tři tahy zkorodovaného potrubí o průměru 100 a 150
milimetrů. „V závěru sedmého měsíce
chlapi ještě stihli vyrazit jedenáct
metrů. Zbývajících deset metrů zvládli
během srpna, zabudovali podvlakovou
odbočku a pustili se do prorážky, kde je
čeká ještě devadesát metrů. Pracovali
při tom v totálním nonstopu,“ poznamenal Čempel.
Bierawskiho kolektiv s vedoucím
provozu Zenonem Maćkowiakem a vedoucím úseku Andrzejem Baraniakem
dostal za úkol dokončit stavební
připravenost stěny 340 812j do konce
druhé zářijové dekády, čímž umožní jeho
dobývání ještě v tomto roce.

Valenčík: Nejvyšší průměrný
denní postup i čelbový výkon

Zástupci vedení OKD s nejlepšími vybavovači.

Severští elektrikáři
z ČSM byli bez
registrovaného úrazu

Kolize kolegy při revizi s důlní závěsnou lokomotivou. To
byl v květnu jediný evidovaný pracovní úraz v prvním pololetí v úseku Elektro Sever
na stonavské šachtě. „Nedíval
se mašinkář,“ prohlásil k tomu
zástupce vedoucího úseku
Miroslav Pipek, jenž ocenění
v soutěži BOZP přebral s provozním elektrikářem Michalem
Trnkou (úsek jinak vede Ludvík
Majzlík a předákem je Petr
Pala). Na severských elektrikářích je udržování a opravování elektrozařízení od osvětlení
překopů až po dobývací komplexy. „Různorodá, specializovaná práce, kterou je zapotřebí
provádět ostražitě. Na dole není
dobré zažrat se do práce a nevšímat si, co se děje okolo,“ zdůrazňoval Pipek. Ke složení kolektivu řekl, že i zde začínají odcházet – nejčastěji do penze – nejostřílenější chlapi.

3
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Útlum-Jih začal zasypávat
výdušnou jámu na Sviadnově

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ČERVENEC 2019
Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

Valíček(240510J/)

Puffer

47164

1986

371.3

40,277

2,86

2.

Rzidký(402202/)

Sztula

37Ê607

1617

292.2

27,276

1,59

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD
KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

3.

Turoň(364204/)

Miarka

28899

1584

528.7

25,591

2,69

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

4.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sᶒdkowski

21861

1080

428.1

29,068

2,13

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

5.

Kania(463302/)

Pochopeň

21728

1191

456.3

18,927

2,55

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

6.

ALPEX_Kurek(400000/)

Pielka

20211

851

166.6

20,859

0,85

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

7.

Krčmář(112832/)

Kubanek

13752

1000

466.5

20,442

2,42

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

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

Vedoucí dopravy René Gadatsch (vpravo) a elektrikář Radek Dětský u pásu s kamením.

Dokončení ze strany 1
V souladu s projektovou dokumentací schválenou státní báňskou správou
se do jámy ST I/1 nasype nejprve větší
tříděné kamenivo a pak vlastní hlušina
z paskovského odvalu a nakonec
vrstva jemné – štětové – frakce kamení.
Na ohlubni bude vybudován ohlubňový
poval. Těžní věž kruhového průřezu zůstane jako kulturní technická památka.
„Do výdušné jámy se klasickým způsobem těžním strojem a klecí nefáralo
řadu let. K jízdám na kontrolu jejího
stavu sloužilo mobilní dopravní zařízení,“ pokračoval Gadatsch. Byť lokalita
Sviadnov přestala být činná a hlavní
ventilátor je už přes pět let odstavený,
nadále pro ni platí báňské předpisy
a nařízení jako pro každý jiný důl.
V den začátku likvidace chlapi i fárali
do vtažné jámy, kde na úrovni prvního
patra uzavřeli poklopy v jámové zátce.

Větrání zde zahájili pomocí ventilátoru
z povrchu. Záchranáři na stařičské straně současně uzavřeli poklopy na hrázi
postavené na překopu spojujícím
Sviadnov se Staříčem. Definitivně tak
oddělili lokalitu Sviadnov od zbytku
šachty Útlum-Jih. Postupně se teď bude
začínat s plavením jámy ST I/2.
„Vzhledem k tomu, že poslouží jako
zdroj plynu pro účely degazace, budou
v ní operace náročnější,“ konstatoval
vedoucí dopravy. Zmínil postupné
pokládání čtyř vrstev betonu, technologické přestávky s krácením plavícího
potrubí a čerpáním vody, která se bude
dole hromadit. Jámu pak zaplní cementopopílková směs a nahoře zase beton.
Historie sviadnovské šachty se začala
psát na počátku šedesátých let minulého
století, uhlí zde však těžili až od poloviny
osmdesátých let – celkem bylo na této
lokalitě vykopáno šest a půl milionu tun.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

1.

Pokorný(161908/)

Pamánek, Ing.

11 824

662

298.4

18,212

1,51

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(463324/)

Zguda, Mgr.

134,00

5,15

128,85

36,88

MR 340X-Ex SANDVIK K02

2.

Valenčík(240441/)

Ing.Kalafut

114,00

6,71

152,22

34,55

AM-50 D06

3.

ALPEX_Michoń(400022/)

Palej

112,00

3,86

99,26

26,60

MR 340X-Ex SANDVIK C05

4.

Polák(113404/)

Wdówka

102,00

4,08

99,55

22,67

MR 340X-Ex SANDVIK K03
MR 340X-Ex SANDVIK C03

5.

ALPEX_Pasik(463282/)

Bajaczyk, Ing.

94,00

3,24

90,76

21,33

6.

Duda(463220/)

Poloček

80,00

5,33

131,20

28,18

AM-50 C01

7.

Špička(224005/, 224006/)

Wdówka

72,00

4,80

117,12

25,26

AM-50/132 K01

8.

Rojíček(224006/)

Wdówka

68,00

5,23

127,63

27,59

AM-50/132 K01

9.

Kadlec(236521/51)

Ing.Kalafut

66,00

3,88

97,45

32,20

MR 340X-Ex SANDVIK K01

10.

WPBK-BIS_Wróbel(340942/)

Ludwicki

48,00

2,67

67,20

14,78

AM-50/132 D06

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Jakubišin(240421/)

Kalafut, Ing.

44,00

2,59

64,96

14,97

VVH-1B D02, PSU 9000 D08

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

42,00

1,62

42,16

7,37

VVH-1U C02, NSU-1E C02

3.

SDD_Vlček(54600/, 54602/1)

Hrnčíř

37,00

2,31

58,29

12,78

VVH-1R C01, NSU-1E C03

4.

WPBK-BIS_Suwaj(340922/)

Ludwicki

34,00

1,70

42,67

9,43

VVH-1B D05, PSU 9000 K04

5.

Fajman(402323/1)

Gajdzica

32,00

1,68

38,06

9,78

VVH-1U C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL P07
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Siwek

Ulman

313244

2672

470.2

47,091

3,38

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

251943

1312

228.8

32,331

1,16

3.

Krčmář

Kubanek

212015

1440

466.6

28,011

2,84

4.

Turoň

Miarka

192 286

1297

396.7

22,835

2,04

5.

Valíček

Puffer

112854

794

222.8

22,234

1,44

6.

Kania

Pochopeň

99322

650

271.4

10,394

1,66

7.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

79635

598

220.8

14,886

1,43

8.

Rzidký

Sztula

65 840

897

151.3

18,724

0,88

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

21,601

2,77

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

105 279

753

548.3

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

Přípravy – kombajny
Elektrikáři Radek Dětský (vlevo) a Pavel Mičulka při zahájení likvidace jámy ST I/1.

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Valenčík

Ing.Kalafut

689,00

5,22

107,04

31,86

2.

Špička

Wdówka

660,00

5,37

122,61

28,88

3.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

649,00

4,30

103,00

33,02

4.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

637,00

3,68

81,49

25,58

5.

Rojíček

Pastucha

623,00

4,55

106,32

23,70

6.

Vereš

Pastucha

619,00

4,46

99,95

22,63

7.

ALPEX_Jasiński

Bajaczyk, Ing.

554,00

3,64

94,13

28,63

8.

Kadlec

Ing.Kalafut

532,00

4,16

106,34

30,04

9.

Pavlík

Čáp

509,00

4,10

85,49

25,83

10.

Polák

Wdówka

504,00

3,88

88,21

21,68

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

15/09-IV/19

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

324,00

1,78

44,77

8,77

2.

Jakubišin

Kalafut, Ing.

305,00

2,18

53,17

11,77

3.

Klásek

Gajdzica

275,00

2,15

56,08

12,77

4.

SDD_Vlček

Hrnčíř

230,00

1,84

46,31

10,27

5.

Fajman

Gajdzica

220,00

2,00

47,93

10,33

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

Bezpečnost

29. srpna 2019 | www.okd.cz

Úrazy elektrickým proudem?
Hlavně kvůli lidskému selhání!

OKD vyhlašuje na září opět
mimořádnou kampaň BOZP

FOTO: OKD

KARVINÁ – Při vymetání pavučiny had-

Nejlepší kolektivy v bezpečnosti nezanedbávaly pracovní výkony
Dokončení ze strany 1
V rámci celého OKD jsme pak
ve spolupráci s odbory BOZP na všech
šachtách vyhodnocovali výsledky,“
vysvětloval.
Ve dvou případech to skončilo
nerozhodně – o první místo v přípravách se totiž rozdělily kolektivy
hlavních předáků Marka Fajmana
z ČSM a Michala Kadlece z Darkova
a o druhé místo v rubání pak

kolektivy hlavních předáků Janusze
Siwka z ČSA a Miroslava Pokorného
z Lazů.
Ředitel pro strategii Pavel Hadrava
konstatoval, že vítězům soutěže, kteří
mají minimální úrazovost, není zapotřebí zdůrazňovat současné příčiny
úrazů v revíru (44 % případů při chůzi
a činnostech s ní spojených, 20 % při
manipulaci s břemeny, necelých 9 %
kvůli pádu horniny). „Zamyslel jsem se

nad tím, proč jste tady zrovna vy. Navíc
mnohdy opakovaně! Ani jeden z vás
nemá pracoviště, které je geologicky
a provozně jednoduché, kde jde práce
sama od sebe. Domnívám se, že je
to přístupem, který máte ke svým
lidem, k práci, k bezpečnosti – v tom
jste v OKD nejlepší. A jsem velice rád,
že řada z vás je na předních pozicích
i při vyhodnocování plnění provozních
úkolů,“ prohlásil.

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

Rock & Roll Band Marcela Woodmana, jeden z taháků na Rock párty pro vítězné party.

Nábor probíhá i na veřejnosti
OSTRAVA – Golfový areál Lipiny

v Karviné, ubytovny zaměstnanců
využívajících příspěvky na ubytování
v Havířově či Petřvaldě i Landek Park
s hornickým muzeem v Ostravě. To
jsou místa, kde umístila společnost
OKD své bannery, respektive letáky
šířící povědomí o náboru nových
zaměstnanců na šachty.
„Snažíme se propagovat nábor všude,
kde se OKD nějakým způsobem účastní
či účastnila na činnosti dané organizace, případně, kde existuje nějaká vazba
na OKD z minulosti,“ vysvětlila manažerka náboru a Nové šichty Markéta
Klopcová s tím, že například v hornickém

muzeu se těžební firma setkala s pochopením, vstřícnou spoluprácí s vedením
Landek Parku a prostor na umístění
banneru získala k pronájmu zdarma.

FOTO: Radek Lukša

nu AM 50 na Darkově elektrikář zavadil hrotem měřící šňůry o přívodní vodič ve skříni, to vyvolalo pohyb silové
pojistky a vznik elektrického oblouku,
sobě tím pádem způsobil pracovní
úraz,“ pokračoval Zajíček. Ve stejném
období si na Paskově ve stěně 063 608
ublížil elektrikář při práci s trafostanicí
TN 6 – zaměnil nízkonapěťovou stranu
1000 V s vysokonapěťovou 6 kV!
Předloni utrpěl újmu povrchový
elektrikář z Darkova měnící silové pojistky elektrorozvaděče těžního stroje. Měl sice všechna přezkoušení, pověření i kvalifikace, ale dělal na zařízení pod napětím… A vloni na ČSM
Jihuzaznamenali opět v dole úraz
proudem při kontrole elektroskříně razícího kombajnu MR 340X Ex
na čelbě 463 342P. „V tomto případě
však nebyly porušeny předpisy. OKD
pak nechalo na všech těchto strojích
provést dodatečnou úpravu instalováním ochranného krytu v prostoru
hlavního odpojovače,“ dodal Zajíček.
Všechny případy musí být poučením!

FOTO: archiv

Prostor, kde došlo k poslednímu úrazu proudem.
„Porušení bezpečnostních předpisů ze strany organizace v přímé souvislosti s úrazovým dějem nebylo zjištěno. Jedinou příčinou bylo lidské selhání. Všichni zaměstnanci byli odborně
způsobilí pro danou práci a seznámeni
s provozní dokumentací,“ komentoval
vedoucí odboru řízení bezpečnosti poslední událost. Upozorňoval, že historie se opakuje, vždyť v uplynulých deseti letech se v revíru OKD stalo osm podobných úrazů elektřinou. Díky bohu
bez fatálních následků.
V roce 2010 ošetřovali záchranáři a pak zdravotníci elektrikáře ze
Staříče zasaženého na těžní třídě porubu 077 871 tepelnými účinky způsobenými zkratem na trafostanici 1000V
i horníka z ČSA popáleného na díle
11 002 při práci na elektrickém stykači.
V roce 2013 byl hlášen úraz elektrikáře
z Darkova, který se pohyboval v hlavní
rozvodně č. 172 na 10. patře v kobce 12
Irodel.
„V roce 2013 při odstraňování poruchy elektroskříně razicího kombaj-

„Smyslem mimořádné bezpečnostní
kampaně je motivovat nejlépe všechny
zaměstnance a co nejvíce pracovišť.
Ještě před začátkem září by měli
začít provádět úklid v dole i na povrchu
a ověřovat si své znalosti a povinnosti.
Předáci a směnoví technici musí vyžadovat dodržování zásad BOZP i používání
osobních ochranných pomůcek,“
upozornil Zajíček. Kontroly podle něj
v příštím měsíci proběhnou všude –
od lampovny až po poslední čerpačku
na nejnižším patře – a neopomenou
ani prověřovat časy sjezdů a výjezdů
mužstva či dopravu vláčky. Proběhne
více testů na drogy a alkohol, a to
i na pracovištích.
„V případě vzniku registrovaného
úrazu vypadává ze soutěže jednotlivec i celý jeho kolektiv. Výjimkou je
zranění po geomechanickém jevu.
Naopak, jako registrovaný úraz za září
se pro kampaň považuje i úraz, který
se v devátém měsíci eviduje a je předpoklad jeho registrace v následujícím
období,“ doplnil vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.

Dokončení ze strany 1
V úpravnách, servisních službách
a na lokalitách Útlum–Jih jmenují komisi
rovněž příslušní závodní nebo ředitelé.
Ti stanoví i částku pro nejbezpečnější
kolektiv. O cílových odměnách jak pro
důlní, tak povrchové nakonec rozhodne
vedení OKD.
„Pro jednotlivce z OKD i HBZS máme
připravenou rockovou párty, na kterou
rozdáme 340 vstupenek pro dva, tedy
pro 170 párů. Lístky obdrží kolektivy
vyhodnocené na své lokalitě jako nejlepší, přičemž vliv bude mít samozřejmě
získání Statutu bezpečného pracoviště,
dále počet registrovaných i evidovaných
pracovních úrazů od počátku roku či
výsledky letošních kontrolních fárání,“
pokračoval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Vstupenky na Rock párty pro vítězné
party budou přidělovat vedoucí úseků
a hlavní předáci. Jejich držitelé se setkají v pátek 1. listopadu v Dělnickém domě
v Horní Suché, kde je pobaví Zdeněk Izer
a zahraje jim Rock & Roll Band Marcela
Woodmana.

V uplynulých deseti
letech se v revíru stalo
celkem devět takových
případů, naštěstí bez
úmrtí postiženého

rem z napěťového měniče povrchové
rozvody 6kV utrpěl popálení elektrickým proudem čtyřiašedesátiletý, profesně zkušený elektrikář. Naštěstí svou
chybu přežil. Případ z počátku prázdnin
ze šachty ČSA jen podtrhl zjištění odboru řízení bezpečnosti společnosti OKD,
že příčinou drtivé většiny takových úrazů bylo selhání lidského faktoru!
„V posledním případě, který se odehrál při provádění roční prohlídky rozvodny v investičním skladě na Armádě,
zaměstnanec věděl, že je prostor napěťového měniče pod proudem. Přesto
měl snahu vymetat pavučiny, přičemž
došlo ke kontaktu a úrazu elektřinou.
Utrpěl popáleniny na rukou a levé
noze,“ řekl vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček, s tím, že úrazy související s elektřinou jsou vždy –
kvůli smrtelnému riziku – kvalifikovány jako mimořádné události.
„Jejich hlavními znaky bývá nesoustředěnost, rutina a spěch. Proto
vedení společnosti OKD stanovilo
pracovní úrazy elektrickým proudem
jako téma srpnového bezpečnostního poučení všech zaměstnanců. A to
pod následujícím mottem: Abys pracoval bezpečně a rychle, musíš vědět,
kdy zpomalit!“ uvedl. I po chybě elektrikáře na ČSA vyjížděl k postiženému lékařský výjezd HBZS Ostrava
a postižený skončil v nemocnici – což
bývá podle Zajíčka zavedenou praxí.

Banner OKD na Landeku.

Zaměstnancům firmy, jejich rodinám
U příležitosti
Dne horníků 2019
i všem zaměstnancům
OKDděkujeme
a.s.
zaměstnancům
za profesionálně
odvedenou
a obchodním
partnerům
práci v uplynulém hornickém roce. Obchodním
přejeme krásné, veselé a ničím
partnerům za úspěšnou a seriózní spolupráci.
nerušené prožití nadcházejících
Do příštího hornického roku přejeme svým
svátků
jara.
zaměstnancům i všem
pracujícím
v OKD a jejich
rodinným příslušníkům zejména zdraví, pohodu,
Veselé
Velikonoce.
pracovní úspěchy
a především
hornické štěstí!
Zdař Bůh!

Vedení společnosti
Minova Bohemia s.r.o.,
Lihovarská 10, Ostrava-Radvanice
17/09-V/19

Vedení THK-ČECHPOL
16/09-V/19
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Staň se báňským záchranářem!
U příležitosti svátku
Dne horníků
horníků
přejeme
všem
našim
přejeme
všem
našim
zaměstnancům, důlním
důlním
zaměstnancům,
i povrchovým zaměstnancům
společnosti OKD a všech
dodavatelských
rem především
dodavatelskýchfifirem
zejména
pevné zdraví.
zdraví. Mnoho
Mnoho úspěchů
úspěchů
pevné
ve vaší náročné práci a štěstí
po celý hornický rok.
Zdař Bůh!
Bůh!
Zdař

OSTRAVA – Nejen na čelbách, v rubáních, ale i v řadách báňských záchranářů je pociťován aktuálně nedostatek lidí! Vedení společnosti OKD si je
vědomo jak dané situace, tak potřeby záchranářské specializace a podporuje proto nábor do této profese.
Přijímací řízení do kurzu nováčků
proběhne na HBZS v Ostravě v pondělí 30. září od 7 hodin ráno.
„Může se ho zúčastnit zaměstnanec OKD s dvouletou praxí v dole,
jehož doporučí nadřízený. Zájemce
musí mít za sebou speciální zdravotní prohlídku v Karvinské hornické nemocnici, jejíž součástí je i spiroergonomické vyšetření k prokázání dostatečné fyzické připravenosti. V rámci
přijímacího řízení proběhne i psychologické vyšetření a ověření znalostí
s používáním interferometrů a detek-

Vzkaz vedení HBZS

18/09-VI/19

Chceme touto cestou oslovit mladé
důlní zaměstnance OKD, aby se
zamysleli nad svou další profesní
budoucností. Je jenom na vás, jakou
cestou se hodláte ve vaší hornické
budoucnosti ubírat. Vždyť profesi
rubače nebo raziče a báňského záchranáře jde bez problému skloubit
a tím být nápomocen k záchraně
kamarádů při provozních nehodách
v dole. Zdař Bůh!

FOTO: HBZS Ostrava

HBZS Ostrava oslovuje
zejména mladší důlní
zaměstnance revíru,
aby se přidali do sboru
a dosáhli tak profesního
maxima v hornictví

HBZS chystá kurz pro nové záchranáře.
torů,“ uvádí Jaroslav Španihel, jenž
má na HBZS na starosti i školící a výcvikovou činnost.
V rámci havarijní a asanační činnosti ZBZS je nynější počet o věková skladba záchranářského sboru
doslova hraniční. „Proto na jednotlivých lokalitách OKD probíhá náborová akce s cílem zařadit do sboru
co nejvíce nových mladých zaměstnanců. Vždyť být báňským záchranářem bylo a je profesní maximum každého důlního zaměstnance OKD,“
upozorňuje.
Samotný kurz proběhne na HBZS
v Ostravě od 7. do 18. října.
Vyvrcholením přípravy bude hašení čtyř druhů požárů (metanu, obložení chodby, kapaliny, pásu) ve cvičné štole VVUÚ. Tam nováčci poznají v praxi adrenalin při snížené viditelnosti a také důležitost dodržování
základních ustanovení Služebního
řádu HBZS,“ říká Španihel.

HBZS podle něj od roku 2000 vyškolila – a do rukou jejího ředitele pak
nechala složit slib – celkem 1308 nových báňských záchranářů. 1103 pro
jednotlivé doly revíru a 205 pro jejich
ZBZS. „Pro člověka neznalého problematiky našeho oboru je to možná
číslo dostačující pro obměnu, ale tato
profese potřebuje nové, mladé perspektivní lidí, kteří se záchranařině
mohou naučit od těch dříve narozených,“ podotýká Španihel.
HBZS u záchranářů dále rozvíjí jejich kvalifikace směrem ke specializaci prací ve výškách i nad volnou
hloubkou, pod vodní hladinou (i bez
možnosti vynoření) či k získání dostupného zdravotnického vzdělání.
„Ale aby si zájemce o kurz nemyslel,
že jej čekají samé povinnosti. Je tady
dobrý kolektiv, ať už na jednotlivých
ZBZS či v tom nejlepším profesionálním sboru u HBZS Ostrava,“ dodává
Španihel.

Úpraváři vyhodnotili pololetí a vyhlašovali nejlepší v provoze

Rádi bychom touto cestou popřáli všem
zaměstnancům OKD a.s. a dodavatelských
firem u příležitosti Dne horníků.
FOTO: Provoz úpraven OKD

Vážíme si vaší náročné a tvrdé práce. Do dalšího
hornického roku vám všem přejeme pevné

Ředitel provozu úpraven Zdeněk Piech (vpravo) a vedoucí darkovského provozu Radim Pavlík
(vlevo) s nejlepšími zaměstnanci druhého čtvrtletí.

zdraví, hornické štěstí a spokojenost.

KARVINÁ – Zhodnocením plnění úkolů

19/09-VI/19
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letošního pololetí se věnovala v kulturním zařízení Barborka na lokalitě ČSA
červencová čtvrtletní předácká porada úpravářů. Zaznělo na ní mimo jiné,
že jejich provozy v revíru OKD vyexpedovaly od ledna do června na 1775 tisíc
tun uhelných výrobků a zaznamenaly
pouze dva registrované pracovní úrazy.
„Zvládli jste to se ctí a doufám, že
tomu tak bude i ve zbytku roku,“ prohlásil ředitel provozu úpraven Zdeněk
Piech. Ten pogratuloval i nejlepším
pracovníkům a kolektivům vyhlašovaným tradičně v každém kvartále.
Manažer odbytu Miroslav Mencner
hovořil o výrobě sortimentů: „Z celkového plánu více než 3,5 milionu těžby
z dolů chybí ve druhém pololetí zpracovat 2,095 milionu tun, a proto bude následující období pro úpravny náročnější. Do konce roku je nutné maximálně
využívat kapacit jednotlivých provozů
včetně zajištění převozů těživa mezi lokalitami. Velmi vysoké nároky budou
kladeny na úpravnu ČSM, která začne
zpracovávat až 260 tisíc tun měsíčně.“
Oblast bezpečnosti a hygieny práce hodnotil úpravárenský vedoucí odboru BOZP Martin Sedláček: „První
registrovaný úraz jsme zazname-

nali v lednu, druhý pak až v květnu.
Oproti minulému roku je to snížení o jeden případ, nicméně ty loňské
úrazy na rozdíl od letošních neskončily nemocenskou našich zaměstnanců.“ Apeloval také na kolegy, aby se
dívali pod nohy, vždyť od roku 2010
se v úpravnách v revíru stalo třiačtyřicet procent všech pracovních úrazů
v souvislosti s pádem při chůzi!
Sedláček zmínil i běžné namátkové
kontroly na alkohol, které v prvním pololetí zjistily pod jeho vlivem čtyři úpraváře. Dýchalo se jak na pracovištích,
tak na vrátnicích do areálů. „A s jedním zaměstnancem byl kvůli pozitivnímu testu ukončen pracovní poměr.
V loni na to za stejné období doplatili
dva ze čtyř přistižených,“ poznamenal.
Co se energií v úpravárenských
provozech týkalo, jejich spotřebu se
letos dařilo udržovat pod stanovenou úrovní. „Na investice jsme vyčerpali šestašedesát milionů korun.
Dokončili jsme například výklop železničních vagonů Falls a vyasfaltovali skládku Stonávka na darkovské
úpravně. Dále jsme nakoupili tři kolové nakladače a stejný počet nákladních tatrovek,“ uvedl hlavní mechanik Andrzej Burek.

Petr Poledník z centrální strojní údržby
úpravny ČSM.

Nejlepší pracovníci
• Václav Broda, provozní zámečník
z úpravny Darkov,
• Luděk Warcholek, provozní elektrikář z úpravny Darkov,
• Fridrich Illéš, báňský úpravář
z úpravny Darkov,
• Martin Oprchal, báňský úpravář
z úpravny Lazy,
• Jiří Straděj, provozní elektrikář
z úpravny Lazy,
• Radomír Dohnal, provozní zámečník z úpravny Lazy,
• Květa Timková, báňská úpravářka
z úpravny ČSM,
• Jan Siwy, provozní zámečník
z úpravny ČSM,
• L adislav Kasza, provozní elektrikář
z úpravny ČSM.

Nejlepší kolektiv
• centrální strojní údržba z úpravny
ČSM s hlavním předákem Petrem
Poledníkem.

Za branami OKD / Nadace OKD

29. srpna 2019 | www.okd.cz

Karatista z OKD startoval
třikrát na mistrovství světa

Nadační městečko bude pohádkové
KARVINÁ – Těžařská nadace se v sobotu
14. září představí na Hornických slavnostech 2019 v Parku Boženy Němcové
v Karviné-Fryštátě opět se svým městečkem. Tentokrát ho postaví v pohádkovém
duchu a program začne od 14 hodin.
„Společně s námi ho zajistí neziskové
organizace z našeho regionu. Kromě naší
nadace se totiž představí řada zajímavých spolků, neziskovek i lidí, kteří v nich
pracují. Jako každý rok si pro návštěvnky
připravili mnoho zábavy a soutěžních
úkolů, aby mimo jiné ukázali, co vše se
za jejich prací skrývá,“ oznámila Silvie
Balčíková, marketingová koordinátorka
Nadace OKD s tím, že chybět nebude
ani tradiční soutěžní cesta. S odměnou
pro účastníky, kteří absolvují všechny
stanoviště a splní úkoly.
„Kromě toho máme pro děti mnoho
krásných a hodnotných cen, dále jsme
si pro ně připravili kreativní dílničku
s výrobnou slizu a placek, skákací hrad či
fotokoutek. A bodyzorbing, který si mohou
vyzkoušet i dospělí,“ upřesnila Balčíková.
O občerstvení se v Nadačním městečku
postará Iniciativa Dokořán, malování
na obličeje a jiné zajímavé aktivity zajistí

FOTO: SKIF CZ

Šampionát pod
hlavičkou SKIF se
konal v tuzemsku
vůbec poprvé, na jeho
uspořádání poskytla
minigrant i těžařská
nadace
DARKOV – Program pro aktivní zaměstnance těžební firmy Srdcovka byl
partnerem vůbec prvního mistrovství
světa v karate pod hlavičkou mezinárodní federace Shotokan Karate-Do
Federation (SKIF) probíhajícího v tuzemsku. Na tatami v Hradci-Králové
nastoupil ve třech disciplínách také
vedoucí odboru ochrany a kontroly
OKD Jan Jurásek.
„Mistrovství světa SKIF se koná
vždy jednou za tři roky a Česku ho
tentokrát svým způsobem předala
pravlast karate, Japonsko. Příští rok
totiž proběhne v Tokiu olympiáda,
kde se objeví i karatisté, a tamní federace nechtěla organizovat dvě tak
významné akce po sobě,“ vysvětloval
Jurásek s tím, že čeští zástupci SKIF
byli za pořadatele vybráni vzhledem
k předloňskému úspěšnému evropskému šampionátu v tomto sportu
pořádaném pod hlavičkou SK Karate
Spartak Hradec Králové. A tento oddíl ve spolupráci s tuzemskou sekcí
SKIF CZ zajistil i hlavní část mistrovství světa.

Karatista a srdcovkový patron z OKD (vlevo) při utkání s irským reprezentantem.
„Minigrant byl využit na pronájem
prostor pro cvičení,“ uvedl Jurásek,
jenž se stal patronem karatistické
Srdcovky. Třídenního královohradeckého šampionátu se zúčastnilo
celkem 1868 karatistů z dvaapadesáti
zemí světa. Všichni společně dokonce vytvořili světový rekord, když jich
1359 najednou cvičilo na stadioně
takzvanou sestavu kata – a to za mír!
„Mistrovství světa vyhráli podle očekávání Japonci, ale ani Češi se
neztratili. Skončili jsme na osmém
místě,“ popisoval Jurásek. Čeští reprezentanti brali třikrát zlato (z toho
v kumite mužů nad 65 let Jiří Hrabal

z Havířova), dvakrát stříbro a třikrát
bronz. A slovy chvály na šampionát
nešetřil ani Nobuaki Kanazawa, prezident SKIF z Japonska.
Jurásek věnující se karate od roku
1983 a vlastnící černý pásek – I. dan
– bojoval v kategoriích jednotlivců
Masters Kumite (v prodloužení prohrál 2:1 s irským reprezentantem)
a Kata (prohrál s rakouským reprezentatnem na praporky 3:2, když
tři z pěti rozhodčích zvedli praporek pro jeho soupeře) a v tříčlenném
týmu Kata, kdy součet věku jeho členů musel přesáhnout 150 let (skončil
dvanáctý).

KSVČ Juventus. Dále se představí: TJ Sokol
Karviná, Naše Montessa, Podané ruce,
Střední škola techniky a služeb, ADRA,
ADAM – Autistické děti a my, Sbor dobrovolných hasičů Petrovice – Závada, Centrum
pro rodinu Sluníčko, Survival & Kung-fu Club
Karviná, Dolní oblast Vítkovice…

Vzpomínáme
Kdo poznal tě, ten měl tě rád. Uměl jsi pomoci potěšit i rozesmát.
Jak z očí ti zářila radost a dobrota, tak nám budeš chybět, zlatíčko,
do konce života.
Dne 6. 8. 2019 jsme s lítostí v srdci vzpomněli 4. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil pan David Macků z Havířova. Zahynul při tragickém
důlním neštěstí na Dole Darkov. Stále s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Zdenka s rodinou.
„Chybíš nám, Alenko, chybíš nám vše…“
Dne 13. 8. 2019 by se dožila 75 let paní Alenka Rigová z Karviné
Hranic, bývala zaměstnankyně dolu ČSM. Děkujeme za vzpomínku,
manžel Štefan, dcera Irma, synové Petr a Štefan s rodinami.

21/09-VII/19

20/09-VII/19

Zaměstnanci společnosti
WAFAREX, s.r.o. děkují
za spolupráci a přejí
u příležitosti Dne horníků
všem zaměstnancům
těžařské firmy OKD hodně
zdraví a štěstí, mnoho
úspěchu v soukromém
i pracovním životě.
Zdař Bůh!

22/09-VII/19
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14. září 2019

moderuje PETR RAJCHERT

Program
Markéta Konvičková 14:00 – 15:00

PETR KOLÁŘ

XINDL X

15:30 – 16:45

AHARD

17:10 – 18:00

Petr Kolář

18:30 – 19:45

MANDRAGE

20:30 – 21:45

VÁ
MARKÉTA KONVIČKO

MANDRAGE
Partneři
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RGB 0/0/0
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