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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD

KARVINÁ – Park Boženy Němcové
ve Fryštátě patřil druhou zářijovou
sobotu zábavě pod „taktovkou“ společnosti OKD. Ta uspořádala opět po roce
tradiční Hornické slavnosti, které odkazovaly na dřívější Dny horníků.
Uctění
Program památky
byl koncipovánobětí
tak, aby
si
na své přišel každý.
Přímo v parku
hornického
povolání,
vyrostlo pódium, na němž moderátor
průvod
Petr
Rajchertměstem,
v čase od 14 do bezmála
22
hodin
postupněvuvedl
zpěvačku
bohoslužba
kostele,
Markétu Konvičkovou, skupiny Xindl X
i kulturní
program
aale
Ahard,
zpěváka Petra
Koláře a kapelu
Mandrage,
která program
letošních
pro širokou
veřejnost,
hornických slavností uzavírala.

Zaměstnanci těžební společnosti
a návštěvníci slavností využili pestré nabídky stánků s občerstvením. Děti a jistě
i dospělí se pobavili v Pohádkovém městečku připraveném Nadací OKD a jejími
partnerskými neziskovými organizacemi.
Jako obvykle se představili záchranáři z HBZS se svým vybavením, ale
také fotbalisté MFK Karviná. OKD měla
na slavnostech svůj náborový stánek,
kde seznamovala s podmínkami i výhodami pro nové zaměstnance. A spousta
návštěvníků odcházela s dočasným
tetováním s hornickými symboly.
Více na stranách 4 a 5

KARVINÁ – Společnost OKD pořádala v sobotu 2. září v Karviné tradiční
oslavu profesního svátku – Hornické
slavnosti. Zástupci vrcholného managementu v čele s výkonným ředitelem Antonínem Klimšou, dále ředitelé, náměstci a závodní z jednotlivých
závodů a jiní krojovaní zaměstnanHudební
scéna
v Parkuhavířských
B. Němcové.spolci, jakožto
členové
ků nejprve uctili na Univerzitním náměstí ve Fryštátě památku horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratili to nejcennější, vlastní životy.

FOTO: Eduard Kijonka
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zábava pro děti,
představení ﬁrmy
a partnerů, takový byl
jejich program

Společnost OKD, a.s. ztransparentní
svoji organizační strukturu
Uvádí v rozhovoru
pro měsíčník
Horník předseda
představenstva
a výkonný ředitel
Ing. Michal Heřman,
MBA

Proč představenstvo firmy
k tomuto kroku přistoupilo?
Jak jsem již deklaroval po mém nástupu do firmy v polovině května letošního roku, původní organizační struktura OKD nebyla optimální
a ve své podstatě nebyla ani funkční. Proto jsme v červenci udělali první krok k její změně a současně jsme
avizovali, že další budou následovat. Tak se také stalo. Nová organizační struktura, která platí od 1. října 2019 a kterou schválilo představenstvo firmy, je více transparentní
a v daleko větší míře vymezuje kompetence a zodpovědnosti jednotlivých
ředitelů, náměstků a vedoucích oddělení. Od nové struktury rovněž očekáváme, že zrychlí proces rozhodování a také zlepší spolupráci všech za-

Vznikne také nový Útvar logistiky,
který ve spolupráci s provozem dopravy bude mít za úkol zlepšit přepravu materiálu v dole.

FOTO: OKD

Karvinou opět bavily
Hornické slavnosti OKD

Michal Heřman.
městnanců v dole, kteří budou pracovat pod jedním vedením.
K jakým změnám tedy došlo?
Počet ředitelských pozic jsme ze
13 zredukovali na 6. Kromě výkonného ředitele tak bude mít OKD obchodního ředitele, finančního ředitele, ředitele právní služby, ředitele provozu
a personální ředitelku. Zbývající ředitelské posty byly buď zrušeny, nebo
nahrazeny náměstky případně vedoucími pracovníky. Současně jsme významně posílili pravomoci a roli závodních na jednotlivých dolech.

Nicméně i mezi závodními
nastala zásadní změna?
Ano. Na základě požadavku Českého
báňského úřadu jsme přistoupili k rozdělení Dolu ČSM na dvě samostatné jednotky, kdy jak Důl ČSM
Sever, tak i Důl ČSM Jih budou mít
svého závodního. Je to dáno počtem
pracovišť v podzemí i počtem mimořádných událostí, které k organizačnímu rozdělení Dolu ČSM přispěly.
Rád bych využil této příležitosti
k tomu, abych popřál všem našim kolegům v nových funkcích hodně pracovDavid
Koller
ních
úspěchů. Poděkování představenstva OKD, a.s. si ale rozhodně zaslouží
i všichni zaměstnanci, kteří v nové organizační struktuře těžařské firmy již nadále nebudou působit, ale i ti, kteří dostali příležitost uplatnit svoje praktické
zkušenosti a znalosti v jiných pracovních pozicích v rámci OKD. I jim přeji
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Poznámka redakce: Novou organizační strukturu společnosti OKD, a.s.
otiskujeme v tomto vydání Horníka.

Poděkování záchranářům
Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.
Ewa Farna
OKD
vyznamenala
sedm
zaměstnanců
za
rnické v oblasti 29. sloje
Hočinnost

FOTO: HBZS

Ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk připomenul, že každý rok
jsou dva termíny, kdy se horníci pozastaví, zavzpomínají na své kamarády
– kteří už nejsou mezi nimi, kteří zahynuli při výkonu svého hornického
povolání – a zároveň posedí a oslavují
s kamarády současnými.
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že jsem za ně byl poprvé přímo
spoluodpovědný.
V malém
jsme
Endogenní
požár
natýmu
čelbě
s kolegy museli zpracovat rozpočet,
Marius Wantoła, směnový technik
připravit program a zajistit účinkující.
příprav WPBK-BIS CZ, a Mateusz
Oslovit naše partnery, celý náš záměr
Wróbel, hlavní předák čelbového kolektivu z této dodavatelské firmy,
při předfárání pracoviště 340 902

a v parku B. Němcové potkal také kolegu z úseku Františka Beneše. Toho
podle jeho slov málem odradilo počasí. „Nakonec to ale vyšlo a jsem rád,“
nechal se slyšet Beneš.
Hydraulikář z ČSA Vladislav
Strýček si na slavnosti dokonce na-

s bývalými kolegy. „Jak jinak, než ze
šachty! Jaká mohla být lepší příležitost?“ uvedl s tím, že se jich sešlo sice
jen šest, nicméně na správném místě
v hornickém duchu. „Obnovení slavností je super, ke Karviné to patří,“
uzavřel Strýček.

samozřejmě nakonec zrealizovat
za sebou schůzi věřitelů, na které
a doufat, že se slavnosti budou líbit.
všichni, kromě mateřské společnosti
VMichal
tomto kontextu
chci jmenovitě
podpořili
náš (zleva)
reorganizační
Heřman (zleva)
s Mariusem Wanto- NWR,
Michal
Heřman
a Pavel plán.
Zajíček
poděkovat
Ivovi Čelechovskému,
Topřejí
byl pro
mě jasný
signál, žea máme
lou a Mateuszem
Wróbelem.
Marku
Michalčákovi
Petru Kawkovi
který měl Hornické slavnosti OKD
důvěru našich dodavatelů a snad
2017 programově a organizačně
i veřejnosti. Pozitivní atmosféra, kterou
na starosti a zodpovídal za jejich
jsem měl možnost osobně zaznamenat,
celkovou realizaci. Myslím si, že se
následně moje pocity jen potvrdila.
nám nakonec s poměrně nízkým
Ještě jednou bych chtěl touto cestou
rozpočtem, v porovnání s předchozími
poděkovat všem sponzorům a spolulety, podařilo uspořádat důstojné
pracujícím ﬁrmám za jejich podporu.
a programově velmi pestré oslavy,
Jsem moc rád, že se nám tradici horkteré se malým i velkým návštěvnínických slavností podařilo do Karviné
kům podle ohlasů líbily.
vrátit.
Druhým důvodem je pak skutečnost,
Ing. Antonín Klimša, MBA,
že v den konání této akce jsme měli
výkonný ředitel

FOTO: OKD

slavnosti OKD

Jaroslav Císař na dispečinku stonavské
šachty.

Tadeusz Wawrowski si vzal slovo, druhý
zprava je Dariusz Szklarek.
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Posily havířů z ČSA i slušné
podmínky vedou k úspěchu
Kaniův kolektiv
na stonavské šachtě
postoupil s porubní
frontou v srpnu nejvíce
a pokračuje v tom
i od počátku září

Nejvyššímu postupu
napomohlo i posílení
kolektivu o dvě směny
a přechod do totálního
nonstopu
STONAVA – Na úvodní třídě budoucího

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Postup rubáňové fron-

ty o 95,3 metru mají za sebou v srpnu horníci kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedeného Karlem Pochopeněm. Bylo to v osmém měsíci nejvíce v OKD a dosáhli
toho v režimu pondělí – pátek na čtyři směny.
„Máme dobrou stěnu. Zatím se nevyskytují geologické problémy,“ poznamenal vedoucí úseku Pochopeň
k bloku 463 302 na jižní lokalitě stonavské šachty. Tam dostaly osádky
kombinaci mechanizovaných výztuží
Fazos 15/31 a 15/33, dobývací kombajn SL 300 Eickhoff, stěnový dopravník Rybnik 850 a sběrný dopravník Grot 09.
„Co se vybavenosti na rozjezd
tohoto porubu týče, byl připraven opravdu excelentně,“ chválil
Pochopeň vybavovače z úseku vedoucího Jana Febera s hlavním předákem Radimem Škutou, kteří instalovali technologie do prorážky.
Výjezd z ní nebyl jednoduchý – horníci Kaniova kolektivu museli podkládat sekce a zvedat pancéř, místy
stoupali do sloje až do dvoumetrové

Bogdan Kania (vlevo) a Karel Pochopeň.
šesti partami. Na směnách jsou dalšími předáky Miroslav Valany, Rafal
Witek, Lumír Zapalač a Tomasz
Manczak. Ranní zámečnickou směnu
na údržbu technologie vede Robert
Kuś.
„Do půlky září se posílenému kolektivu podařilo ujet s porubní frontou dalších šedesát metrů a průměrný denní postup je na úrovni čtyř
a půl metru s těžbou dvou tisíc tun,“
dodal vedoucí úseku. Dobývání tohoto porubu ve 3. kře sloje Natan bylo
naplánováno do února příštího roku.
Byť se ke konci očekávají trable s tektonikou, rychlé postupy mohou dobývání urychlit. Na stop čáru zbývá
415 metrů.

výšky. Zvládli to však vzorně během
deseti dnů.
Kopat začali v porubu 463 302
po prázdninové výluce a během července ujeli 46,6 metru. Mocnost sloje
drželi na výšku dvou a půl metru, přičemž kombajnem přibírali asi padesát centimetrů počvy, aby nedocházelo k jeho kolizím se sekcemi.
„Kromě dobrých podmínek se
na srpnovém postupu podepsal i příchod posil z Armády. Doplnily nás
dvě osádky z kolektivu hlavního předáka Romana Krčmáře se směnovými předáky Zdenko Chochrunem
a Přemyslem Verebem,“ zdůraznil
Pochopeň s tím, že fedrunk v porubu
463 302 přešel na totální nonstop se

Zásadní modernizace těžního stroje na vtažné jámě na ČSA
KARVINÁ – V poslední zářijové dekádě

přičemž bylo zapotřebí původní soustrojí kompletně odstranit a před
montáží nového zhotovit novou nosnou konstrukci. Celá řídící a napájecí souprava se skládá z tyristorového
měniče Variant, dvou transformátorů,
dvou tlumivek, dvou rychlovypínačů
a regulátorů Emadyn a Modulex,“ líčil
vedoucí úseku elektro-povrch.
Zároveň byla provedena i výměna
brzdového systému, původní byl nahrazen typem Sistonik. Strojník bude
také těžní stroj ovládat z nové kabiny z moderního pultu. „Na jámě Jan
je do dolu popouštěn hlavně materiál.
Během rekonstrukce se jeho doprava převedla na vedlejší jámu, kde jsou
dva těžní stroje ČSA 2/1 a ČSA 2/2,“
dodal Koch.
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byl na ČSA uváděn do zkušebního provozu těžní stroj vtažné jámy Jan, jenž
prošel zásadní modernizací. Stávající
Ward-Leonardovo soustrojí vyrobené
v roce 1961 nahradil výkonový tyristorový měnič nové generace Variant pocházející z dílen firmy Elektrotechnika.
„Původní zařízení bylo vzhledem
k datu výroby zastaralé a i přes generální opravu provedenou před několika lety se na něm vyskytovaly problémy spojené zejména se zvýšenými vibracemi soustrojí. Z důvodu zajištění
vyšší spolehlivosti i bezpečnosti provozu těžního zařízení jsme přistoupili
k jeho modernizaci,“ oznámil vedoucí
úseku elektro-povrch na lokalitě ČSA
Roman Koch.

Instalace nového ovládacího pultu pro
strojníka.
Výběrové řízení na výměnu vyhrála
dodavatelská firma Inco Engineering,
jejímž montérům byli k ruce kmenoví
provozní elektrikáři s předákem Jiřím
Šeligou a také provozní strojní údržbáři s předákem Václavem Pytlíkem.
„Práce začaly na přelomu srpna a září,

Vypalování součástí či polotovarů
šetří opravářům čas a firmě peníze
v darkovské mechanické dílně MD 84,
který šetří firmě i nemalé peníze.
Jedná se o CNC pálicí stroj Scorpion
2500 G české výroby se dvěma kyslíkovými pálicími hlavami, včetně pálicího
stolu a filtrační jednotky odsávání. „Toto
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DARKOV – Zvýšený výkon s možností
pálení dvěma hlavami najednou,
přesnost i možnost vypalování složitých
tvarů se silných plechů, které již nelze
zvládat autogenem ručně. Takové jsou
největší přednosti pomocníka opravářů

Pálicí stroj v darkovské mechanické dílně.

Marcolovi raziči posunuli
hranici letošní rekordní
metráže v revíru!

zařízení je určeno k pálení tvarů do rovinných kovových materiálů s pomocí
autogenní technologie. Programování
pálení pro standardní tvary možno
provádět přímo v řídicím systému stroje
nebo v libovolném CAD/CAM systému.
Sami si s ním produkujeme různý sortiment náhradních dílů, což vyjde laciněji,
než kdyby se musely shánět přes odbor
nákupu,“ popisuje mistr strojních oprav
darkovského střediska Rostislav Dostal.
Servisním službám tento stroj programuje František Parák, vedoucí projekce
a technologie.
Především pro opravy mechanizovaných výztuží do rubání na něm zhotovují
polotovary pro následné svařování či
třískové obrábění. „Víka, kryty, příruby,
záslepky,“ uvádí Dostal s tím, že technická kapacita pálení oceli je od šesti
do dvou set milimetrů. „V praxi pálíme
materiály o tloušťce od tří do sto dvaceti
milimetrů a rozměrech až dva krát čtyři
metry,“ dodává mistr strojních oprav.
Výrobky z darkovské dílny odebírají
opraváři i z dalších šachet revíru.

porubu 463 304 v ostravské sloji
Natan na ČSM-Jihu padl v srpnu letošní revírní čelbový rekord. Postarali
se o něj raziči hlavního předáka
Dariusze Marcola z úseku Alpex s vedoucím Januszem Zgudou. Zůstalo
za nimi 147 metrů!
Na čelbu 463 324 nastoupil tento
kolektiv s kombajnem MR 340 na jaře
poté, co mu tam udělaly s klasickou
technologií vstup do sloje v délce
299 metrů osádky hlavního předáka Josefa Rybárika z firmy SDP.
„Marcolovým razičům přály podmínky
a postupně proto zvyšovali měsíční
metráž. V dubnu postoupili o 42
metrů, v květnu o 84, v červnu o 107,
v červenci o 134 a své působení
na tomto pracovišti završili rekordními
147 metry v srpnu. Více letos v OKD

nikdo nevyrazil,“ řekl vedoucí provozu
příprav Petr Pavera.
Marcolův kolektiv razil v profilu SPN 16
s „devatenáctkovými“ nohami hajcmanů a jejich budováním po půl metru.
Zpočátku jen v režimu pondělí – pátek.
„Situace se ale změnila s příchodem posil
z rozpuštěného kolektivu Alpexu hlavního
předáka Tomasze Figury. Tato skutečnost
mohla nahrát rekordní ražbě v osmém
měsíci,“ podotkl vedoucí provozu příprav.
Marcolovi raziči se na čelbě 463 324
zastavili ve staničení 813 metrů; ze
zarážky ujeli 514 metrů. „Po postavení
respové odbočky se s kombajnem otočí
do prorážky 463 363, kterou pojede
takzvaně na dva řezy. Čeká ho tam
dalších 210 metrů,“ upřesnil Pavera.
Z druhé strany se do obfarávky bloku
463 304 dali tento měsíc s kombajnem
AM 50 raziči hlavního předáka Radima
Dudy (zarážku jim udělal kolektiv
hlavního předáka Jiřího Kláska z úseku
vedeného Romanem Gajdzicou).
Marcolův kolektiv od počátku roku
splnil tři limitní výkony a ani jeden nebyl
pod sto metrů. V lednu 114, v červenci
134 a v srpnu 147 metrů. „Je to konsolidovaná parta,“ dodal Pavera.

Nejvyšší postupy po měsících
•1
 32 metrů vyrazil v lednu kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka,
•1
 12 metrů vyrazil v únoru kolektiv hlavního předáka Ondřeje Špičky,
•1
 06 metrů vyrazil v březnu kolektiv hlavního předáka Rastislava Valenčíka,
•9
 9 metrů vyrazil v dubnu kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece,
•1
 12 metrů vyrazil v květnu kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece,
• 132 metrů vyrazil v červnu kolektiv hlavního předáka Petra Rojíčka,
• 134 metrů vyrazil v červenci kolektiv hlavního předáka Dariusze Marcola,
• 147 metrů vyrazil v srpnu kolektiv hlavního předáka Dariusze Marcola.

OKD vyznamenala
sedm zaměstnanců za přístup
u tří mimořádných událostí
Dokončení ze strany 1

Otevřený oheň v prorážce
Tadeusz Wawrowski, zástupce vedoucího úseku příprav Alpexu,
a Dariusz Szklarek, razič čelbového
kolektivu ze stejné dodavatelské firmy oznámili 31. března na lokalitě
ČSM Jih v prorážce 402 363/1 ohnisko samovzněcovacího procesu s otevřeným ohněm. Přípraváři s devětadvacetiletou a osmadvacetiletou
praxí v havírně nejenže povolali výjezd HBZS Ostrava, ale i organizovali a společně se zbytkem čelbové
osádky kolektivu hlavního předáka
Waldemara Pasika prováděli likvidaci požáru přímým zásahem.
„Moc si toho vážím, ale takový čin
by snad přece udělal každý,“ nechal
se slyšet Wawrowski, který dorazil
v polské hornické uniformě a vzal si
na předávací ceremonii neplánovaně
slovo, aby přede všemi do mikrofonu
poděkoval.

Výbuch v oblasti 29. sloje
Další tři zaměstnance OKD ocenilo
v souvislosti s tragickou událostí z 20.
prosince loňského roku, kdy po výbuchu v oblasti 29. sloje na ČSM Sever
zůstalo na čelbě 290 220/1 a v rubání
292 200/1 třináct mrtvých horníků.
„Projevili vysoce profesionální a aktivní přístup,“ upřesnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Petr Kawka, hlavní předák ZBZS lokality Sever s třicetiletou praxí na šachtě tehdy fáral bezprostředně po havárii
v přímém sledu s četami HBZS a pomáhal při záchraně kolegů a zdolávání následků této mimořádné události.
„Šlo o jednu z nejtěžších akcí, jaké jsem

za celou dobu v hornictví zažil. Horší
to bylo jen v devadesátém roce při výbuchu na Barboře, kde tehdy zahynulo třicet chlapů, to jsem jako záchranář začínal,“ konstatoval s tím, že své
vyznamenání považuje i za vyslovení
díků celému kolektivu severské ZBZS.
Marek Michalčák, technik důlně-bezpečnostních služeb s jednatřicetiletou důlní praxí fáral do oblasti 29. sloje také okamžitě po výbuchu, ze své pozice organizoval a zajišťoval činnosti vedoucí k záchraně
osob a k zdolávání následků havárie v dole. „Vybráni a vyznamenáni
jsme sice byli jen my tři, ale cítím to
jako ocenění práce všech těch záchranářů, kteří se od počátku až do konce podíleli na všech pracích v postižené oblasti. Byly to náročné úkoly
a pohybovali jsme se při jejich plnění
v prostředí, kde hrozilo stále nebezpečí. Nikdo nevěděl, co dalšího se ještě může stát,“ popisoval Michalčák,
jenž s Kawkou opouštěli 29. sloj před
uzavřením prakticky jako poslední
po instalaci dusíkového potrubí k intertizaci požářiště.
Jaroslav Císař, stálý inspekční
technik se sedmatřicetiletou důlní
praxí vykonával ve čtvrtek 20. prosince 2018 službu na dispečinku a velice profesionálně zvládal situaci až
do příchodu vedoucího likvidace havárie. Uplatňoval při tom své mnohaleté zkušenosti z důlního záchranářství a přispěl k záchraně osob a k zdolávání následků havárie. „Moc si toho
vážím, i když už nejsem velitelem stálého sboru ZBZS. S těmi chlapy jsem
dělal jednadvacet let,“ řekl Císař, který je na šachtě od svých učňovských
patnácti let.
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Dodavatelé z příprav se probrali,
jinak se v ražbě ani těžbě nedařilo

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

HORNÍ SUCHÁ – Čelboví v OKD za sebou

Rubání – kombajny

v srpnu nechali 1445 vyražených
provozních metrů a připsali si devět
limitních výkonů (LV), z nichž čtyři šly
na konta dodavatelských kolektivů.
Přesto přípravy nenaplnily technický
režim. A stejně dopadl i provoz rubání,
ve kterém se při vytěžení 374 400 tun
uhlí podařilo splnit jen jediný LV.
„V osmém měsíci jsme na technický
režim vypadli 140 metrů. Co se business plánu týče od počátku roku na něj
dlužíme1197 metrů,“ popisoval vedoucí
provozu příprav Petr Pavera. Srpnové
potíže se podle něj odehrávaly zejména
u dodavatelů, kde přetrvávají zvýšené
absence a složité důlně geologické
podmínky. „Na jedné zastavil postup
zvýšený přítok důlních vod, na druhé
zase složité hornicko-geologické
podmínky a na třetí nás hodně potrápila
geomechanika,“ vysvětlil Pavera s tím,
že o to větší poděkování se dostalo
osádkám, které dosáhly limiťákových
parametrů.
„Na technický režim jsme zaznamenali výpadek ve výši 23 600 tun,“
informoval vedoucí výroby rubání Petr
Škorpík s tím, že příčiny tohoto neúspěchu spočívaly zejména v pokračujících složitých podmínkách v porubu
400 000 na lokalitě ČSM. Nejvíce
– 59 129 tun – sice minulý měsíc

nafedrovali horníci Zbyňka Rzidkého
v porubu 402 202 na lokalitě ČSM,
nicméně na parametry LV nedosáhli.
Na business plán rubáňoví po srpnu
dlužili 175 500 tun a jejich progrese
na celkový roční business plán se bude
zřejmě ještě zvyšovat. „Režim na září
byl postaven na těžbě 320 tisíc tun,
z čehož přibližně třetina by mělo být uhlí
z nového bloku 402 303 provozovaného
na ČSM kolektivem Dariusze Zelka,
jenž vystřídal ve funkci Janusze Siwka,“
doplnil Škorpík.
Siwkovy, respektive už Zelkovy
osádky z úseku firmy Alpex s vedoucím
provozu Dariuszem Hetmanem zůstávaly s 316 086 tunami za období ledna
až srpna i v čele letošních rubáňových
kolektivů. Na druhé příčce se průběžně
umístili horníci Romana Kurka (jeho
předchůdcem byl Tadeusz Czaja) s celkem 270 748 tunami a na třetí horníci
Kamila Turoně s 224 604 tunami.
Ve statistice zatím dvaceti letošních
splněných LV v těžbě se nejčastěji – čtyřikrát – objevily kolektivy hlavních předáků Ladislava Valíčka a Bogdana Kanii
(předtím Lumíra Zapalače). Po třech
limiťácích splnili horníci Grzegorze
Dąbka, Dariusze Zelka a Miroslava
Pokorného, dvakrát uspěly osádky
Romana Krčmáře a jednou Kamila
Turoně (předtím Tomáše Kovala).

SRPEN 2019

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.

Rzidký(402202/)

Sztula

59129

1907

354.1

39,537

1,91

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

2.

Kania(463302/)

Pochopeň

41024

1764

729.6

30,609

4,10

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

3.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sᶒdkowski

38610

1592

525.5

40,470

2,62

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

4.

Turoň(364204/)

Miarka

32318

1421

478.5

26,397

2,44

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

5.

Valíček(240510J/)

Puffer

30894

997

171.3

22,849

1,32

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

ALPEX_Kurek(400000/)

Pielka

18805

607

124.5

15,165

0,64

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

7.

ALPEX Zelek (402303/)

Ulman

2842

1624

360.6

40,600

1,83

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1

8.

Krčmář(112832/)

Kubanek

2496

112

48.3

2,644

0,25

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

Rubání – pluhy
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.

20Ê407

924

430.3

25,833

2,17

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.

147,00

5,07

125,20

36,53

MR 340X-Ex SANDVIK K02

2.

Valenčík(240441/)

Kalafut, Ing.

136,00

6,18

140,33

31,85

AM-50 D06

3.

ALPEX_Pasik(463282/)

Bajaczyk, Ing.

112,00

4,00

110,40

22,83

MR 340X-Ex SANDVIK C03

4.

Polák(113404/)

Wdówka

105,00

4,04

98,54

25,06

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

Špička(224005/)

Wdówka

96,00

5,33

148,27

28,07

AM-50/132 K02

6.

Kadlec(236521/51)

Kalafut, Ing.

81,00

3,86

96,81

29,29

MR 340X-Ex SANDVIK K01

7.

Rojíček(224006/)

Wdówka

70,00

5,38

131,38

28,37

AM-50/132 K01

8.

Vráblík(240550/4, 240421/)

Kalafut, Ing.

68,00

3,78

94,16

20,73

AM-50/132 D07

9.

ALPEX_Bierawski(340854/3,
340834/)

Baraniak

67,00

2,48

61,40

13,56

AM-50 K03

10.

ALPEX_Drzeniek(463220/1)

Bajaczyk, Ing.

55,00

2,62

68,88

30,73

AM-50/132 C03

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

Přípravy – klasické technologie
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Pořadí

kolektiv

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Jakubišin(236541/6)

Čáp

53,00

2,30

57,84

13,66

VVH-1R P04, PSU 9000 D08

2.

WPBK-BIS_Kozlowicz(102407/)

Polok, Ing.

42,00

2,21

48,85

12,26
14,39

VSU-1E K01, D 1131
HAUSHERR,NOELL K04
VVH-1RA P05, D 1131
HAUSHERR,NOELL C02

3.

SDP_Rybárik(292240/4P)

Pavelek

40,00

2,22

47,78

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín,Bc.

40,00

1,48

37,04

8,14

VVH-1U C02, NSU-1E C02

5.

SDD_Vlček(54602/1)

Hrnčíř

35,00

1,59

35,95

7,59

VVH-1RA P04, NSU-1E C03

LEDEN – SRPEN 2019
Nejvyšší metráž měli u Marcola s kombajnem MR 340.

Pořadí

Srpnový limiťák v těžbě
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 463 302
nakopal 41 024 tun při měsíčním

postupu 95,3 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
4,14 metru a rubáňový výkon 30 tun
na horníka a směnu.

Srpnové limiťáky v ražbě
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3404 vyrazil
105 metrů při průměrném postupu
4,04 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 24,44 centimetru na raziče a směnu (zaznamenal
ale jeden registrovaný pracovní
úraz),
• kolektiv hlavního předáka Petra
Rojíčka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 22 4006 vyrazil
70 metrů při průměrném postupu
5,38 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 28,34 centimetru
na raziče a směnu,

Rubání – kombajny

vyrazil 28 metrů při průměrném
postupu 1,33 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 7,84 centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího
Romana Čápa na čelbě 236 541.6
vyrazil 53 metrů při průměrném
postupu 2,30 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 12,80
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 463 324
vyrazil 147 metrů při průměrném
postupu 5,07 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 36,57
centimetru na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kozłowicze z úseku WPBK-BIS
vedoucího Marcina Poloka na čelbě
10 2407 vyrazil 42 metrů při průměr- • k olektiv hlavního předáka
ném postupu 2,21 metru denně, čeWaldemara Pasika z úseku Alpex
muž odpovídal čelbový výkon 12,28
vedoucího Bogdana Bajaczyka
centimetru na raziče a směnu,
na čelbě 463 282 vyrazil 112 metrů
při průměrném postupu 4 metry
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
denně, čemuž odpovídal čelbový
Valenčíka z úseku vedoucího Radima
výkon 22,81 centimetru na raziče
Kalafuta na čelbě 240 441 vyrazil
a směnu,
136 metrů při průměrném postupu
6,18 metru denně, čemuž odpovídal • k olektiv hlavního předáka Jozefa
čelbový výkon 34,34 centimetru
Rybárika z úseku SDP vedoucího
na raziče a směnu,
Aloise Pavelka na čelbě 229 240/4P
vyrazil 40 metrů při průměrném
• kolektiv hlavního předáka Václava
postupu 2,22 metru denně, čemuž
Michalčíka z úseku vedoucího
odpovídal čelbový výkon 14,39
Radima Kalafuta na čelbě 4200
centimetru na raziče a směnu.

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)
3,36

1.

ALPEX Zelek

Ulman

316086

2656

468.5

47,024

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

270748

1214

214.3

29,975

1,09

3.

Turoň

Miarka

224Ê604

1314

407.6

23,289

2,09

4.

Krčmář

Kubanek

214511

1266

411.7

25,198

2,50

5.

Valíček

Puffer

143748

830

213.6

22,364

1,42

6.

Kania

Pochopeň

140346

797

332.0

12,881

1,98

7.

Rzidký

Sztula

124Ê969

1216

215.4

25,334

1,21

8.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

118245

751

267.7

18,758

1,62

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

22,191

2,69

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

125Ê686

776

532.2

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

Přípravy – kombajny
Pořadí

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

Valenčík

Kalafut, Ing.

825,00

5,36

111,80

31,85

2.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

796,00

4,42

106,58

33,62

3.

Špička

Wdówka

756,00

5,36

125,88

28,78
25,13

4.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

749,00

3,73

85,51

5.

Rojíček

Wdówka

693,00

4,62

108,50

24,10

6.

Vereš

Čáp

649,00

4,25

95,74

22,06

7.

Kadlec

Kalafut, Ing.

613,00

4,11

105,00

29,94
22,20

8.

Polák

Wdówka

609,00

3,90

89,93

9.

ALPEX_Jasiński

Zguda, Mgr.

573,00

3,47

89,72

27,59

10.

ALPEX_Bierawski

Baraniak

555,00

3,54

89,46

19,58

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

364,00

1,74

43,77

8,69

2.

Jakubišin

Čáp

358,00

2,20

53,83

12,02

3.

Klásek

Gajdzica

296,00

2,10

54,81

12,53

4.

SDD_Vlček

Hrnčíř

265,00

1,80

44,76

9,81

5.

Slíž

Pastucha

244,00

1,96

52,54

9,24

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Hornické slavnosti OKD 2019 zahájila pieta
KARVINÁ – Společnost OKD připomněla zářijový svátek havířů uspořádáním již tradičních karvinských
Hornických slavností. Zábavě
v Parku Boženy Němcové však
předcházela nejprve v neděli 8. bohoslužba za zesnulé horníky v kostele Povýšení sv. Kříže a v sobotu
14. pak pietní akt na Univerzitním
náměstí.
„Tradičně se na sklonku léta scházíme nejen proto, abychom společně
oslavili náš hornický svátek, ale především z toho důvodu, abychom uctili
památku našich kolegů, spolupracovníků a kamarádů, kteří už s námi slavit nemohou. Nebudou proto, že jejich životy skončily právě při výkonu
hornického povolání, které je svým
charakterem a náročností naprosto
jedinečné mezi všemi ostatními. Je
krásné, ale někdy i kruté,“ zdůraznil
výkonný ředitel a předseda představenstva OKD Michal Heřman.
Připomenul v této souvislosti prosincový výbuch na severní lokalitě
stonavské šachty, kde ve 29. sloji zahynulo dvanáct polských a jeden český horník. „Budu proto velmi rád,
když letošní vzpomínku věnujeme

Zástupci OKD a krojovaných horníků po mši.
Bohoslužba za zesnulé havíře.
především těmto obětem, jejich rodinám a nejbližším,“ uváděl Heřman.
Květiny a věnce k pomníku
u Slezské univerzity položili jak zástupci vedení těžební firmy, kmenoví i dodavatelští zaměstnanci šachet, představitelé města Karviné,
tak odboráři a členové hornických
krojovaných spolků. „Symbolicky
jsme tak obětem hornické profese vyznali úctu jako důkaz toho,
že stále zůstávají v našich myslích

a že na jejich oběť přinesenou prací v podzemí nikdy nezapomeneme,“ řekl výkonný ředitel a předseda představenstva OKD.
Pietního aktu se účastnili i Monika
Němcová a Stanislav Chobot, předsedkyně a místopředseda Spolku svatá
Barbora podporujícího hornické sirotky a jejich rodiny. „Hornická veřejnost
opět důstojným pietním aktem vzpomenula na kamarády, kteří přišli v práci o život,“ nechali se slyšet.

Nejvyšší představitelé OKD při kladení věnců na Univerzitním náměstí.

Květiny a věnce u hornického památníku.

Havířské dočasné tetování
bylo jen pro tuto příležitost
měl zkřížené kladívko a mlátek, těžní
věž, důlní vozík, siluetu havíře s helmou,
loga těžební společnosti a srdíčka (ta
šla na odbyt nejvíce).
„Výjimečně jsme
i měli jinou barvu, než
černou. A to zelenou.
Abychom dostali
kombinaci hornických barev,“ řekl
Mička. Dva brigádníci
ve stánku v průběhu
sobotního odpoledne a večera použili
tetovací sady asi
pětsetkrát. Této nabídky využily všechny
věkové kategorie.

Mandrage.

FOTO NA STR. 4 A 5: Edmund Kionka

KARVINÁ – V sousedství náborového
stánku těžařské firmy ve fryštátském
parku rozbalil svou atrakci Dominik
Mička. Nabízel dočasné airbrush
tetování – nástřik na kůži
speciální nezávadnou barvou, která může vydržet až
čtrnáct dnů – samozřejmě
s hornickými motivy.
„Ty vytvořil grafik
společnosti OKD a byly
jedinečné, určené jen pro
tuto příležitost. Nikde jinde
se tetovat už nebudou,“
vysvětlil s tím, že pro hosty
Hornických slavností OKD
2019 bylo airbrush tetování zadarmo. V nabídce

Airbrush s hornickou tematikou se dětem líbil.

Markéta Konvičková.

Petr Kolář.

Hornické slavnosti
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Jedno úžasné odpoledne
v pohádkovém městečku
KARVINÁ – Nadace OKD pojala své letoš-

ní městečko v Parku B. Němcové pohádkově. Program jí pomohlo sestavit
deset neziskových organizací, které se
postaraly o atrakce či soutěže pro děti.
„Jak je patrné z názvu, městečko
se hemžilo pohádkovými postavami,
všichni si tak mohli užít pravou pohádkovou atmosféru. Každá organizace ve svém stanu kromě toho připravila soutěžní disciplínu nebo úkol.
Například šroubování hasičské hadice, střílení foukačkou na troly, překážkový běh, střílení na branku, lovení rybiček, tvoření masek, poznávání
obrázků, montessori skládačky, procvičování paměti i zatloukání hřebíků
do polena,“ popsala nadační ředitelka
Karolína Preisingerová.
Za splnění úkolu děti dostaly razítko na soutěžní kartičku a malou odměnu. Jakmile posbíraly všechna razítka, mohly si vybrat jednu z krásných cen ve stanu Nadace OKD, které
věnovala těžařská firma. Na pohádkovou cestu se vydalo celkem 480 dětí.
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RBP nabídla „fit“ životní styl
i bezplatná vyšetření
KARVINÁ – 213 důvodů být s námi! Dva
stany s tímto mottem odkazujícím
na číslo této zdravotní pojišťovny postavila RBP na oslavách hornického svátku
ve fryštátském parku. Stany zdraví
nabízely aktivity zaměřené na podporu

„fit“ životního stylu dospělých i dětí.
Zájemcům v nich také bezplatně
prováděli měření zraku, cévního věku,
diagnostiku tělesného složení, nutriční
poradenství a propagovali program
Zdravý úsměv nebolí.

Prezentace zdravotní pojišťovny.

Plnění soutěžních úkolů.

Nadační městečko bylo letos v pohádkovém duchu.

A další zábava? V nadačním stanu si děti dělaly placky s pohádkovým
motivem, nechybělo ani oblíbené vyrábění slizu, na památku si odnášely pohádkovou fotografii s celou rodinou. Krajské středisko volného času
Juventus si pro návštěvníky připravilo malování na obličej a netradiční dřevěné hry. Děti dováděly ve dvou skákacích hradech, zkoušely bodyzorbing,
jezdily na ponících, či získávaly autogramy od fotbalistů MFK Karviná.
„Letos jsme lehce změnili koncept,
nadační městečko bylo tematické, zástupci neziskových organizací si oblékli masky, stany si vyzdobili pohádkově a přizpůsobili tomu také program. Jsme rádi za pozitivní ohlasy
všech zúčastněných i návštěvníků,“
uvedla ředitelka Nadace OKD. Bez
partnerských neziskovek a brigádníků by podle ní městečko nikdy nevzniklo. „Všem za to patří velký dík,“
doplnila.

Náborový stánek propagoval
i webový portál pracevokd.cz
KARVINÁ – Manažerka náboru a Nové
šichty Markéta Klopcová s konzultantkou pro lidské zdroje Karolínou
Bachurskou hovořily po celou dobu
programu Hornických slavností OKD
v Parku B. Němcové se zájemci o práci na šachtě. „Propagoval se také dále
náš internetový portál pracevokd.cz,

kde jsou komplexní informace o stále
probíhajícím náboru do naší společnosti. Registrujeme zvýšený zájem
o návštěvnost tohoto webu,“ uvedly
s tím, že mezi návštěvníky rozdaly
na osm stovek balonků s logem a adresou náborové internetové stránky
OKD.

Náborový stánek těžební společnosti.

Stánek fotbalistů MFK byl v trvalém obležení
KARVINÁ – Povedené oslavy! Tak v MFK
Karviná hodnotili Hornické slavnosti
OKD, na které klub vyslal Pavla Dreksu,
Adriela Ba Loua, Vojtěcha Smrže
a Michala Petráně. Stánek fotbalistů byl
hodinu prakticky v trvalém obležení.
Hráči se návštěvníkům podepisovali,
fotografovali se s nimi a zodpovídali
jejich otázky. „Na mne jich směřovalo
asi nejvíce a týkalo se mého návratu
na trávník. Jsem sice v tréninkovém procesu, ale nedokážu odhadnout, jestli se
vrátím za týden nebo za měsíc,“ nechal
se slyšet stoper Dreksa, rekonvalescent
po dlouhém zranění. Ten si i zahrál

Nadace OKD zajistila atrakce i pro nejmenší návštěvníky.

Autogramiáda karvinských fotbalistů.

ve vedlejším stánku stolní hru s jedním
z fanoušků. MFK příznivcům nabízel
také klubové suvenýry.
„Vážíme si spolupráce se společností
OKD, je to náš generální partner! Velice
rádi jsme se akce v rámci městečka
Nadace OKD zúčastnili. Aktivně se do tohoto programu každoročně zapojujeme
a pokaždé jsou to moc příjemné chvíle.
Mezi zaměstnanci těžařů je plno našich
fanoušků, jimž také děkujeme za podporu. Věříme, že budou pravidelně i nadále
chodit na domácí zápasy a budou mít
důvod ke spokojenosti,“ vzkázal Adam
Januszek, tiskový mluvčí klubu.
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Základní organizační schéma OKD, a.s. k 1
Základní organizační schéma OKD, a.s. k 1.10.2019

Uvolnění funkcionáři ZV OS

Odbor ochrany a kontroly

Tiskový mluvčí

Interní audit

Uvolnění funkcionáři ZV OS

Odbor ochrany a kontroly

Tiskový mluvčí

Interní audit

Základní organizační schéma OKD, a.s. k 1.10.2019

Folwarczny Zbyšek
Ředitel Provozu

Blahut Karel

Vochta Robert

Hájek David

Konečný Miroslav

Škorpík Petr

Závodní dolu, ČSM Sever

Závodní dolu, ČSM Jih

Závodní dolu, Darkov

Závodní dolu, ČSA, Lazy

Výrobní náměstek

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz rubání

Provoz rubání

Provoz rubání

Provoz
příprav
Blahut
Karel
Závodní dolu, ČSM Sever

Provoz
příprav
Vochta
Robert
Závodní dolu, ČSM Jih

Provoz
Hájek
Davidpříprav
Závodní dolu, Darkov

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Folwarczny Zbyšek
Provoz
rubání
Ředitel
Provozu

příprav
KonečProvoz
ný Miroslav
Závodní dolu, ČSA, Lazy

Vedoucí výroby rubání

Provoz dispečinku

Vedoucí
Škorpíkvýroby
Petr příprav
Výrobní náměstek

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Vedoucí výroby logistiky

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Provoz důlně-bezpečnostních služeb, VLH

Vedoucí výroby rubání

Odbor BOZP

Odbor BOZP

Odbor BOZP

Odbor BOZP

Provoz rubání

Provoz rubání

Provoz rubání

Provoz rubání

Provoz dispečinku příprav a logist

Směnmistr

Směnmistr

Směnmistr

Směnmistr

Odbor optimalizace výroby

Provoz příprav

Provoz příprav

Provoz příprav

Provoz příprav

Vedoucí výroby příprav

Materiálový hospodář

Materiálový hospodář

Materiálový hospodář

Materiálový hospodář

Vedoucí úpraven

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Provoz dopravy

Vedoucí výroby logistiky

Provoz dispečinku

Piech Zden ěk

Vedoucí výroby a technologií úpra
Odbor BOZP

Odbor BOZP

Odbor BOZP

Odbor BOZP

Provoz dispečinku příprav a logist
Vedoucí logistiky úpraven

Směnmistr
Poznámka
k postavení
závodního dolu

Materiálový hospodář
Poznámka:

Směnmistr

Směnmistr

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.
Materiálový hospodář

Materiálový hospodář

* Heřman Michal, Ing., MBA – Smlouva o výkonu funkce
* Solich Jan, Mgr. – Smlouva o výkonu funkce
* Hanzlík Petr, Ing. – Smlouva o výkonu

Směnmistr

Odbor optimalizace výroby
Provoz úpravny Darkov
Piech Zden ěk

Materiálový hospodář

Vedoucí úpraven
Provoz úpravny ČSM

Odbor
řízení
a kontroly
jakosti úpra
Vedoucí
výroby
a technologií

Vedoucí logistiky úpraven

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.

Provoz úpravny Darkov

Provoz úpravny ČSM
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tiky

aven

Heřman Michal *
Výkonný ředitel

Solich Jan *
Asistentky

Ředitel právní služby

Manažer strategických projektů

Odbor právní služby

Oddělení IT

Odbor energetiky a ŽP

Míra Antonín

Hadrava Pavel

Technický náměstek

Hlavní inženýr, závodní dolu Útlum-Jih, Frenštát

Bubík Jiří

Hanzlík Petr *

Naňáková Radka

Finanční ředitel

Obchodní ředitel

Personální ředitelka

Poloch Libor
Náměstek pro nákup

Odbor prodeje uhlí

Centrum personálních služeb

Šimek Ivan
Odbor hlavního mechanika

Vedoucí Útlum-Jih

Odbor nákupu

Odbor ekonomiky práce a mezd

Provoz povrchových služeb

Odbor přípravy výroby

Oddělení nákupu služeb

Odbor zpracování mezd

Provoz elektrifikace

Centrum rekultivací a pozemků

Provoz PILA-SALMA

Provoz vybavování a likvidace

Odbor řízení bezpečnosti

Odbor treasury a daně

Odbor oprav

Odbor plánování a controllingu

Provoz servisních služeb

Odbor účetnictví

Odbor hospodaření s materiálem

Oddělení investic
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BRIGÁDA V DOLE
Chtěli jste někdy zkusit práci v podzemí hlubinného dolu?
Chcete získat zajímavou životní zkušenost,
spojit teorii ze školy s praxí na našich důlních provozech?
Nebo vás láká nadstandardní výdělek?
Pro období od října do prosince roku 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: Dohodou | 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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Při ukázkách výbuchů a hašení
zůstali horníci tiše jako v kostele

23/10-IX/19

KARVINÁ – Integrovaný záchranný
ČSM či při požáru těžní klece opět
systém (IZS) Moravskoslezského kraje
na ČSM,“ uvedl Békeš s tím, že HBZS
uskutečnil na historickém Dole Gabriela
byla na Gabrielu vyslána proto, že jde
patřícímu společnosti OKD součinnostní stále o důlní areál. Na povrchu, jak
cvičení. Námětem byla záchrana sebeupozornil, velí většinou hasiči, pokud
vrahů, kteří měli v úmyslu ukončit své
by se ovšem jednalo o zásah související
životy skokem z těžní věže. Důležitou roli
s činností v podzemí, přebrali by vedení
zde sehráli kromě policejního psychobáňští záchranáři.
loga a hasičů i záchranáři – lezci z HBZS
Požární technik OKD Pavel Kolčář
Ostrava.
upřesnil, že Gabrielu vybrali po domluvě s darkovským závodním Davidem
„Nechte nás! Nechceme žít!“ volali
Hájkem. „Šachta je v současnosti
muž se ženou na ochozu těžní věže.
technickou památkou, nevyvíjí se na ní
K oběma se nejprve dostal vyjednávač
žádná činnost, její těžní věže se ukázaly
Policie ČR a sebevraždu jim několik desítek minut rozmlouval. Úspěšně, takže
ideálním prostředím pro součinnostní
se mohli do akce připravit hasiči a báňcvičení. OKD samozřejmě vyšla vstříc
ští záchranáři, kteří dostali za úkol také
požadavkům IZS, zajistila jeho složkám
vylézt nahoru a figuranty (podle scénáře přístup i další servis,“ dodal.
podchlazené a ve špatném
psychickém stavu)
evakuovat.
„My dostali na starost muže. Slaňovali
jsme s ním, stejně
jako to dělali hasiči
s jeho kolegyní, dolů
na lehátku,“ sdělil
Ladislav Békeš, velitel
zásahu skupiny účastníků z HBZS. Výjezdu
záchranářů z Radvanic
trvala akce přibližně
tři hodiny, od opuštění
základny po návrat
zpět. Prověřili si komunikaci a spolupráci
s dalšími složkami IZS,
což dělají nejméně
jednou ročně.
„Společně s hasiči
jsme už ale zasahovali
i naostro. Například
Cvičení se záchranou sebevrahů na Dole Gabriela.
při požáru na úpravně

Mimořádná bezpečnostní kampaň
i s důležitými hornickými zásadami
DARKOV – Pracujme bezpečně, mysleme
dopředu, buďme vždy O Krok Dále!
Pod tímto heslem probíhá v OKD v září
mimořádná kampaň BOZP vyhlášená vedením společnosti na základě
letošního vývoje úrazovosti – zejména
při chůzi, manipulacích s břemeny či
pádech horniny.

FOTO: Radek Lukša

ŠTRAMBERK – Bezpečnostní kampaň
2019 pokračovala v pátek 13. září letos posledními ukázkami ve štramberských cvičných štolách VVUÚ
Ostrava. Další zaměstnanci společnosti OKD absolvovali nejpůsobivější
školení s výbuchy, hašením i poskytováním první pomoci.
„Zúčastnilo se ho pětačtyřicet kolegů ze šachty ČSM a stejný počet
z lokalit ČSA, Lazy a Darkov – kmenoví i dodavatelští horníci, kombajnéři, střelmistři, směnoví technici,
předáci, úsekoví inspektoři bezpečnosti práce. Plus vybraní zástupci
ostatních provozů, zaměstnanci podniku i záchranáři,“ informoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček.
Na programu byla opět exkurze
v jedné ze štol sloužících k výzkumné,
zkušební a zakázkové činnosti v oblasti protivýbuchové a protipožární
prevence. Dále přednáška vedoucího
odboru bezpečnosti OKD o důlních
neštěstích zapříčiněných vzplanutím
či explozí metanovzdušné směsi nebo
uhelného prachu. A konečně samotné
ukázky výbuchů – kukuřičného, tonerového, hliníkového i hnědouhelného prachu a šesti- i devítiprocentní
koncentrace CH4 . Profesionální hasiči z Bílovce předváděli hašení metanového fukače na modelové čelbě, likvidaci požáru automobilu s vyproštěním řidiče a resuscitaci člověka
v bezvědomí s pomocí automatického
srdečního defibrilátoru.
„Bylo při tom ticho jako v kostele. Nikdy bych si nemyslel, že ta naše
hornická banda bude jako myšky,“
komentoval to technik důlně-bezpečnostních služeb a vedoucí likvidace havárie z ČSM-Jihu Martin
Szturc. Na štramberských ukázkách
byl poprvé a přiznal, že ho přiváděly
k úžasu. A to i po bezmála devatenácti letech práce na šachtě, jak podotkl
„Tohle by měli vidět všichni v OKD!“
shodli se účastníci posledního letošního štramberského školení.

Dva sebevrazi na těžní věži,
námět cvičení v areálu OKD

FOTO: OKD

Účastníci letošního
posledního štramberského
školení se shodli, že by
ho měli absolvovat všichni
zaměstnanci společnosti
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Postupný průběh exploze metanu ve cvičné štole.

Odbor řízení bezpečnosti OKD
ke kampani přidává – zdaleka ne úplný
– přehled důležitých hornických zásad
a pravidel, které podle jeho vedoucího
Pavla Zajíčka stojí za to zopakovat
a připomenout. „Staří havíři by vás totiž
za jejich porušení jednoduše vyfackali!“
upozorňuje Zajíček.

Moudra starých havířů
• k pilíři nebo k čelbě se nikdy neotáčej
zády, měj to vždycky pod kontrolou,
• nikdy nelez pod nezabudovaný strop
(nejhorší je zdání dobrého hladkého stropu,
který vidíš, ale nad ním mohou být nezřetelné plochy, nespojitosti nebo tektonika a pak
to hukne),
• při chůzi sviť vždy střídavě nad hlavu
a pod nohy, nikdy ne druhému do očí,
• stojku nebuduj na forot, ale na pevnou
počvu,
• než začneš pracovat nebo si sedneš,
posviť si lampou vždy nad sebe a zkontroluj,
co by na tebe mohlo spadnout,
• nedopíjej své pití v průběhu směny
do dna, nech si něco na „co kdyby“,
• nelez nikdy na dopravník, pokud není
zajištěný proti pohybu,
• neusměrňuj holou rukou nikdy lano ani
manipulované břemeno,
• na pilíři v rubání nebo na čelbě při budování se nepíská,
• neodebírej dřevo z dopravníku ve směru
jízdy za přední ale za zadní konec,
• nikdy nelez do prostoru, kde tě může
zasáhnout rolka nebo lano, tedy mezi vrátek
a upnuté lano,
• takzvaný „zamražený“ přesyp neuvolňuj
holou rukou ani nohou, to platí i při
usměrňování pásu u napínačky pásového
dopravníku,
• nelez nikdy za instalovanou plentu nebo
peření, pokud nemáš změřené koncentrace
plynů,
• při zvukové nebo světelné komunikaci
s kolegou, musíte být vždy jasně domluveni
na signálech,

• nevystrkuj při jízdě žádnou část těla
z dopravního prostředku,
• nepoužívej k uchování technických kapalin (oleje apod.) potravinovou láhev, kolega
se může tajně napít,
• víko od fachu zajisti vždy proti pádu,
• při fárání do dolu vstupuj do klece vždy
s rozsvíceným svítidlem,
• do klece nikdy nevstupuj bez pokynu narážeče, ani když přijede klec na tvoje patro,
• nevyskakuj za jízdy z dopravního
prostředku,
• nejezdi po pásovém dopravníku, pokud
není k tomu určený,
• nezdvihej branky dopravní nádoby
za jízdy,
• neprolézej mezi vozy (pokud nejsou
od sebe více než dva mety) ani mezi dopravovanými břemeny a štusem, pokud nejsi
domluven s řidičem,
• nikdy nestrkej hlavu mezi spojované vozy,
• nikdy nechoď po překopu vedle dopravovaných vozů a břemen,
• do dolu nenos elektronické hodinky ani
kuřácké potřeby,
• bez vědomí nadřízeného se nevzdaluj
ani neodcházej z pracoviště (pokud nehrozí
nebezpečí z prodlení),
• než vlezeš do separátně větraného
důlního díla, ověř si, jestli jsou v chodu
ventilátory,
• věnuj zvláštní pozornost při fárání
dovrchním důlním dílům a riziku zaplynování
(vytěsnění kyslíku metanem) pod stropem,
• v rámci protiotřesové prevence nevstupuj
do stanovené ohrožené oblasti v době
těžby.

10

Z OKD

číslo 10 | ročník 49

PŘIVEĎ NOVÉ KOLEGY NA DŮLNÍ ZÁVOD
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.

NA TEBE PAK ČEKÁ ODMĚNA VE VÝŠI
Počet najednou získaných zaměstnanců, kteří
odpracují 3 měsíce a zůstanou pracovat v OKD

Odměna

1

5 000 Kč/osoba

2

7 500 Kč/osoba

3 a více

10 000 Kč/osoba

Nabídka platí pro nově přivedené a registrované uchazeče od od 16. 9. 2019,
kteří nastoupí do pracovního poměru od 1. 10. 2019 a později.

Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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Běžci z O.K.Doly brali 7. místo ze 105 firemních štafet
štafety, kteří vybojovali celkově 7.
místo. Každý z šesti členů běžel jeden úsek, celkem zvládli 37,2 kilometru v čase 2 hodiny, 52 minut a 9
sekund. Jejich časy se pohybovaly od 24:49 po 29:25 minut na kolo.
„Na první místo nám chybělo šest minut! Když se do příštího roku zlepšíme každý nejméně o tu jednu minutu, máme šanci na stupně vítězů,“ komentovali
to běžci z O.K.Doly. Ti postavili firemní štafetu už podruhé a hodlají
v tom i v dalších letech pokračovat.
Každý za sebe a také za OKD chtějí někteří z nich běžet první sobotu
v listopadu ve Frýdku-Místku tradiční závod Hornická 10.

FOTO: OKD

KARVINÁ
–
Ostrava!!!
City
Marathonu se v neděli 22. září zúčastnil mezi 105 firemními štafetami také tým z těžební společnosti pod názvem O.K.Doly. Tvořili
ho právnička Blanka Studená, vedoucí odboru plánování a controllingu Pavel Jílek, obchodní ředitel Petr Hanzlík, vedoucí odboru
IT Martin Straka, vedoucí odboru nákupu Libor Ryška a vedoucí
odboru hospodaření s materiálem
Roman Mynarz.
„Mnohem větší účast i konkurence než vloni. Delší a pozměněná trasa, kterou z 5,6 protáhli organizátoři na 6,2 kilometru. A vedro,“ komentovali závod účastníci

Běžci z OKD na Ostrava!!! City Marathonu.

Mládežnický florbal za podpory NOKD

Bezplatná inzerce pro zaměstnance OKD
BLAHOPŘEJEME

KARVINÁ – Open Air Floorbal Karviná

Dne 18. září oslavil krásné životní jubileum 80. let pan Emil Kristen
z Karviné. Spokojenost, pohodu, štěstí, ale hlavně pevné zdravíčko
do dalších let přejí manželka Krista, dcery Jana a Irena s rodinami.

VZPOMÍNÁME
„Život jsi miloval a chtěl jsi s námi být, osud k Tobě krutý byl a nenechal
Tě žít.“
Dne 29. září 2019 vzpomeneme již 5. smutné výročí, kdy naše řady náhle opustil náš kolega a kamarád Ing. Jaromír Šťastný. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Kolektiv
pracovníků OŘKJ a útvaru prodeje uhlí.

FOTO: 1. FBC Karviná

2019. Tak se jmenoval mezinárodní
turnaj mládeže, jehož se na přelomu srpna a září na ZŠ Borovského
v Ráji účastnilo okolo pěti stovek chlapců i dívek z Česka, Polska
a Slovenska. Jeho partnerem se stala i Nadace OKD.
„Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích od přípravky, přes elévy a mladší
žáky až po starší žáky. Celkem devětatřicet týmů sehrálo na čtyřech hřištích během tří turnajových dnů dohromady 141 utkání, většinu pod otevřeným nebem,“ informoval Tomáš
Ficenc za pořadatele.
Hostitelem byl domácí klub 1.
FBC Karviná a dorazily také oddíly z Havířova a Ostravy-Vítkovic.
„Jinak jsme se ale snažili dávat přednost vzdálenějším týmům, s nimiž se
jinak během roku mládežníci pořádajícího klubu nemají možnost potkat,“

Florbalový turnaj podpořený těžařskou nadací.
vysvětloval Ficenc. Nejúspěšnějším
týmem se stal Topgal Šternberk,
ovládl kategorii mladších žáků a přípravky. Šternberk se dostal i do fi-

nále starších žáků, v něm ho ale porazil 1. SFK Havířov. Kategorii elévů ovládlo mužstvo 1. SC Tempish
Vítkovice.

PILA SALMA

Rocková terapie splnila účel
ORLOVÁ – Nejen peníze od publika,

ho projektu na RockTherapy podpořila široká veřejnost z Orlové
i okolí,“ zhodnotila Herdová.

Rodiny handicapovaných použijí peníze na léčbu a rehabilitaci
dětí.

Předávání výtěžku RockTherapy rodinám.

21/09-VII/19

FOTO: DKMO

Smrk, modřín, borovice
18 mm x100 mm/3000 mm nebo 4000 mm
oboustranně hoblované
Od 115 Kč/m2 bez DPH
Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

24/10-XI/19

ale i výtěžek z prodeje nového alba
Ahardu či honorář kapely Bad Joker´s
Dream pomohly rodinám třech handicapovaných chlapců z Dolní
Lutyně a Orlové. Na letošním – již
jedenáctém – ročníku RockTherapy
v orlovském letním kině se v sobotu
31. srpna vybralo celkem 108 939 Kč!
„Výtěžek charitativní sbírky pro
desetiletého Tadeáše Babiše, čtrnáctiletého Ondřeje Blaha a šestnáctiletého Daniela Týna jsme předávali v úterý 24. září přímo v našem kulturním domě,“ informovala Bára
Herdová, ředitelka Domu kultury
města Orlové. Ten byl spolupořadatelem oblíbené dobročinné hudební
akce a kromě bývalých havířů z heavymetalové skupiny Ahard se partnerem opět stala rovněž Nadace OKD.
„Akce byla opět velmi úspěšná
a splnila svůj účel. Tváře letošní-

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ - PALUBKY

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktor: Ivo Čelechovský, e-mail: ivo.celechovsky@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonavská č. p. 2179,
735 06 Karviná-Doly; kontakt na redakci: 737 043 230, e–mail: pav2711@seznam.cz / náklad 10 500 výtisků / Registrace MK ČR E 18683 / tisk: CZECH PRINT CENTER a.s., provozovna Ostrava / Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
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STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
 PO JEDNOM ROCE SI V RUBÁNÍ A PŘÍPRAVÁCH MŮŽEŠ
VYDĚLAT AŽ 43 TISÍC KORUN MĚSÍČNĚ.
(5. kvaliﬁkační třída – činnost rubání a přípravy).
 V DALŠÍM ROCE SE TVOJE MĚSÍČNÍ MZDA MŮŽE ZVÝŠIT
AŽ NA 48 TISÍC KORUN!
Nabízíme:
 Přídavky na dovolenou a Vánoce.  Příspěvek na stravování.
 Šest týdnů dovolené.

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

DÁLE HLEDÁME S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 40 TISÍC KORUN:
DŮLNÍ ELEKTRIKÁŘE A DŮLNÍ ZÁMEČNÍKY
Podrobné informace získáte:

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz

