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Room & Pillar
v DZ 2
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Paskováci
staví hráze
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ZBSZ uzavírá oblasti několika
slojí v obou lokalitách.

Ověření nové dobývací metody
i svorníkové výztuže.

Zámečník ze šachty zavedl
v Kozlovicích novou tradici.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Nebojte se 1. pomoci … buďte připraveni!“

Traktoriáda
lidi lákala
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OKD v září uspořádá v Karviné
opět tradiční Hornické slavnosti
Společnost zajistila
na akci historicky
nejvyšší počet partnerů,
výkonný ředitel v tom
vidí důkaz opětovného
získání důvěry
KARVINÁ – OKD je již
více než rok v insolvenci, ale vedení ﬁrmy se po roční přestávce přesto rozhodlo, že v Karviné
znovu uspořádá tradiční Hornické slavUskuteční
Antonín Klimša nosti.
se v sobotu 2. září
v parku Boženy Němcové ve Fryštátě.
Více prozradil v rozhovoru výkonný
ředitel společnosti Antonín Klimša.
Je pořádání Hornických slavností jen z úcty k tradici a oslavě Dne horníků?
Předně bych chtěl vyjádřit, že jsem
společně s ostatními členy vedení OKD velmi rád, že se nám po čtyřiadvaceti měsících podaří hornické slavnosti opět uspořádat. Situace
OKD v loňském roce byla jiná a v řadě
parametrů nesrovnatelná s tou současnou. Naštěstí je období roku 2016
za námi. Pokud si ale ve stručnosti

David Koller Band
připomeneme loňskou situaci a „nálady“ z jejího prvního pololetí, kdy
se ceny uhlí propadly na hodnoty nejnižší za posledních více než deset
let, společnost byla nucena požádat
o zahájení insolvenčního řízení, řešili jsme provozní ﬁnancování a rizika opoždění výplat, neměli jsme připravený detailní plán pro útlum dolu

Program pietní části
•10.00 – 10.40 pietní akt s kladením věnců na Univerzitním náměstí
•10.40 – 11.00 průvod krojovaných
horníků z Univerzitního náměstí
•11.00 – 12.00 bohoslužba v kostele Povýšení svatého Kříže

Rock´n´Roll Band Marcela Woodmana

Hudební scéna s dobrou muzikou,
nadační městečko s neziskovkami
KARVINÁ – S výjimkou obvyklé pietní
části se hlavní program Hornických
slavností 2017 odbude ve fryštátském
parku Boženy Němcové. Vyroste zde
OKD stage, na které vystoupí hudebníci. Opět vznikne i nadační městečko
s aktivitami zajištěnými Nadací OKD.

Zahrají i horničtí metalisté
Na hudební scéně se představí
s doprovodnými kapelami zpěvačka Ewa Farna, zpívající bubeník
a legenda tuzemské rockové scény
David Koller. Dále folkový bard Pavel
Dobeš, orlovský metalový Ahard
a ostravský Rock´n´Roll Band Marcela
Woodmana. „Je pro nás poctou zahrát
horníkům, vždyť já sám jsem dříve
pracoval na šachtě v rubání na Fučíku,
baskytarista Petr Galambica byl
ve vybavování a v rubání na Františku
a náš bubeník Vítězslav Sargánek je
stále lokomotivářem důlní dopravy
na Lazech,“ prohásil Ivan Jekielek,
kytarista a kapelník skupiny Ahard.

Představí se srdcařské
spolky
Nadace OKD domluvila do svého
městečka účast přibližně dvaceti
neziskových organizací včetně spolků,
v nichž jako členové či dobrovolníci působí zaměstnanci těžební
společnosti a dalších ﬁremních dárců
nadace – tedy Srdcaři. „Pro nás je velmi příjemné dát neziskovkám možnost
ukázat se na Hornických slavnostech.
Vždy totiž držíme spolu a vážíme si
jejich práce. Návštěvníci zámeckého
parku poznají spoustu zajímavých organizací, spolků a také jejich aktivity,
dozvědí se, co tito lidé všechno dělají
a jak jsou důležití,“ sdělila nadační
ředitelka Karolína Preisingerová.
Nadační městečko připraví také

dětskou soutěžní cestu (putování
za získáváním razítek) po různých stanovištích. Tu pomůžou vytvořit právě
Nadací OKD podpořené neziskovky.
„Po splnění úkolů bude na malé soutěžící čekat krásná odměna. Pro ty starší
zajistíme novinku v podobě fotokoutku
a rozhodně nebude chybět plackovač
k výrobě vlastních odznaků-placek,“
upřesnila nadační administrátorka
Kateřina Tůmová-Blablová.
Další novinkou podle ní bude
účast obecně prospěšné společnosti
Spirála, která se postará o občerstvení pro děti a odpočinek rodičů.
„Zajímavá je totiž zejména koncepce
Spirály, v níž pod dohledem terapeutů
připravují jídlo a obsluhují zákazníky hendikepovaní lidé,“ upřesnila
Tůmová-Blablová.
Z programu nadačního městečka,
který potrvá od 13 do 19 hodin,
vyzdvihla také workoutovou exhibici
cvičenců sdružených pod hlavičkou
Střední školy techniky a služeb
Karviná, soubor mažoretek Michelle či
ukázky činnosti Voltiže Duha.

Paskov, odbory vyhlásily stávkovou
pohotovost a tak dále, není se co divit,
že se slavnosti v takové atmosféře nakonec nekonaly.
OKD je sice stále v insolvenčním řízení, nicméně s potěšením mohu konstatovat, že jsme dnes v jiné situaci.
Společnost je ﬁnančně i hospodářsky stabilizovaná, plní svůj podnikatelský plán, zaměstnancům i dodavatelům platí v řádných termínech, má
zpracovaný reorganizační plán i vizi
do budoucna.
Nevnímáme hornické slavnosti
jen jako tradici a úctu k hornickému
řemeslu. Je to především jedinečná
příležitost, kdy se na méně formální
úrovni můžeme setkat se svými pracovními kolegy, se zástupci obcí, jejichž území těžbou ovlivňujeme, s kolegy z dodavatelských nebo odběratelských společností a také s řadou
vzácných hostů nebo bývalých zaměstnanců. Těm všem patří tato akce
a naše poděkování za spolupráci. Den
horníků a Hornické slavnosti jsou
ale rovněž příležitostí vzpomenout
na bývalé horníky a kamarády, kteří
tomuto povolání obětovali svůj život
a již nejsou mezi námi.
Příprava takové akce je organizačně i ﬁnančně náročná.
Budou se i letos na realizaci HS
podílet partneři a sponzoři?
Organizace Hornických slavností
není postavena jen na tom, zda společnost sežene nebo nesežene dostatek sponzorských příspěvků. OKD
zajistilo na letošní oslavy vlastní rozpočet a připravilo program, který je
podle mého názoru velmi zajímavý
a hudebně pestrý. Samozřejmě jsme
i letos oslovili celou řadu našich dodavatelských ﬁrem s dlouholetou vzájemnou spoluprací se žádostí o partnerství. A byli jsme překvapeni mírou
akceptace a jejich zájmu. Nakonec
se nám podařilo zajistit přes čtyřicet partnerů, a to je nejvíce v historii
pořádání této akce. I díky tomu bude
připravený program atraktivní a hudebně pestrý. Jménem celého vedení
OKD bych jim proto chtěl velmi poděkovat. Vnímám to jako důkaz toho, že
postupně získáváme zpět důvěru našich klíčových partnerů.

Ahard

Pavel Dobeš

Ewa Farna

Program OKD stage
• 14.00 – 15.15 Ewa Farna se
skupinou
• 15.45 – 17.00 David Koller + band
• 17.30 – 18.30 Pavel Dobeš
• 19.00 – 20.00 Ahard
• 20.30 – 22.00 Rock & Roll Band
Marcela Woodmana
(změna programu vyhrazena)
Nemohu ale samozřejmě nezmínit i úzkou spolupráci s naší Nadací
OKD, která je pravidelným spolupořadatelem Hornických slavností a která i letos s dalšími neziskovými organizacemi připraví především
pro dětské návštěvníky tzv. „nadační
městečko“ se zajímavým programem.
Letošní program v Parku
Boženy Němcové je žánrově
pestrý. Na co se Vy osobně těšíte a určitě si nenecháte ujít?
Program jsme připravovali se záměrem hudební pestrosti. Našim cílem
bylo nabídnout návštěvníkům slavností folk, pop i rockovou hudbu.
Nechci se proto vymezovat vůči některému z programů. Osobně se těším
na všechny hudebníky i tradiční krásné prostředí zámeckého parku a věřím, že se letošní program bude návštěvníkům líbit. Přijďte, jste srdečně
zváni. Věřím, že se tam uvidíme!

Dorazí i prvoligoví
fotbalisté
Součástí nadačního městečka
na Hornických slavnostech 2017
bude v Parku B. Němcové také
stánek prvoligového MFK Karviná.
„Přítomni budou někteří hráči našeho týmu, proběhne jejich autogramiáda a focení s malými i velkými
zájemci. Pro fanoušky budeme mít
připraveny klubové suvenýry,“ řekl
za klub Adam Januszek s tím, že
fotbalisté mají dorazit ve 14 hodin.

Návštěvníci Hornických slavností 2017 budou moci využít k zaparkování svých
vozů parkoviště u nákupního střediska PRIOR (tř. 17. listopadu 23/2, KarvináFryštát). Parkoviště před letním kinem bude uzavřeno.
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ČERVNOVOU VÝROBU DZ 1
PODRŽELY I ČELBOVÉ TUNY
Těžební výsledky
za první pololetí

Horníci kolektivu
Miroslava Pokorného
zvládli přímý překliz
pluhového komplexu
za třiašedesát dní,
navíc měnili i hydrauliku
v sekcích

Na prvním místě v těžbě skončili
za první pololetí horníci hlavního předáka Janusze Siwka z Alpexu s více
než 190 tisíci nakopanými tunami.
Druhý skončil také Alpexový kolektiv
Tadeusze Czaji s více než 144
tisíci tunami a třetí kolektiv Zbyňka
Rzidkého s více než 141 tisíci tunami.
Nejlepší měsíční výkon podali v únoru osádky Romana Badury– přes 72
tisíc tun – stejně jako celý DZ 1 (přes
276 tisíc tun).

KARVINÁ – Pozornost se v uplynulých
týdnech v Důlním závodě 1 – Karviná
soustředila především na přepravy
technologií, vybavování a nájezdy nových porubních kapacit. Dvě z nich –
bloky 161 904 a 140 806 – se nachází
na lokalitě Lazy, třetí – blok 11 634 –
na lokalitě ČSA, jak upřesnil materiálový hospodář provozu vybavování
a likvidace Libor Zielina.

vypadli jedni raziči z WPBK-BIS, kteří nebyli
schopni udržet své osádky,“ upozornil Glas.
Druhé letošní pololetí podle něj bude ještě
složitější, protože se většina provozovaných
čeleb dostane do překopních úseků. „Tam,
kde si budeme moci dovolit nasadit razicí
kombajny, nás nečekají plné proﬁly v uhelných
slojích, ale ražby s přibírkami průvodních hornin
v různém složení a uložení. Z geologického
hlediska nemůžeme očekávat závratné postupy,“ podotkl Glas. Klíčovou pro následující
období se na čelbách, jak zdůraznil, stane
péče o technologie, které budou v náročných
podmínkách více trpět.

Vybavovačský koncert
ve sloji Max

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Důlní závod 1 provozoval v průběhu
šestého měsíce jen jediný porub, na nějž se
mohl zcela spoléhat při plnění těžebních úkolů.
Splnit plán tak svým způsobem pomohly i tuny
uhlí vydobyté přípraváři ve slojích při ražbách
nových důlních děl.
„Výsledek záležel na stěně 340 812v
v lokalitě Darkov s kolektivem Tadeusze Czaji.
Tento porub nás mohl položit, anebo zachránit.
Naštěstí vyšla ta druhá varianta, protože se
slušně rozjel a horníci tam nakopali více, než
měli uloženo,“ komentoval výrobní náměstek Kamil Kempný. Červen skončil pro DZ 1
vytěžením 85 tisíc tun, což také znamenalo, že
po prvním pololetí zde byli více než 130 tisíc tun
v plusu na business plán. „Velký podíl na tom
měli v šestém měsíci i čelboví, ty tuny sice byly
v malém množství, ale pomohly,“ pochválil
výrobní náměstek.
Samotné čelbové výsledky pak zhodnotil vedoucí provozu příprav Petr Glas: „V červnu činila
celková metráž 1080 metrů, režim nám ukládal
1000 metrů. Od ledna do konce června bylo
vyraženo 7233 metrů, což je 128 metrů nad
provozní plán. V přípravách bylo v tomto období
splněno čtyřicet limitních výkonů.“ Vypovídalo
to podle něj o zlepšení situace na některých
ražbách.
Byť se přípraváři v DZ 1 potýkají s nedostatkem kolektivů! „Ideální stav v našem provoze je
patnáct kolektivů. Tolik nemáme, protože nám

ČSA a Lazy: Ve znamení
instalace nových porubů

Zástupci vedení DZ 1 s hlavními předáky a vedoucími úseků, kde měli v červnu LV.

Limitní výkony v šestém měsíci
• rubáňový kolektiv Tadeusze Czaji
na čelbách 40 810-3 a 40 807A
z úseku Alpex vedoucího Janusze
vyrazil 124 metrů při průměrném
Pielky v porubu 340 812v nakopal
postupu 5,90 metru denně a výkonu
53 902 tun při postupu porubní fron32,80 centimetru na hlavu a směnu,
ty o 108,3 metru, tomu odpovídá
• přípravářský kolektiv Bogdana
průměrný denní postup 3,6 metru
Kozłowicze z úseku WPBK-BIS
a výkon 34 tun na hlavu a směnu,
Marcina Poloka na čelbě 11 3410A
podařilo se mu dosáhnout na první
vyrazil 45 metrů,
letošní limitní výkon,
• přípravářský kolektiv Václava
• přípravářský kolektiv Adama
Michalčíka z úseku Romana
Doseděla z úseku Radima Neuwerta
Poločka na čelbě 340 921 vyrazil
na čelbách 11 2810 a 22 4001 vy50 metrů, splnil tak pátý letošní
razil 34 metrů, splnil tak pátý letošní
limitní výkon,
limitní výkon,
• přípravářský kolektiv Miroslava Vráblika
• přípravářský kolektiv René Poláka
z úseku Radima Kalafuta na čelbě
z úseku Marka Wdówky na čelbách
240 522.3 vyrazil 154 metrů při
11 2811 a 22 3905 vyrazil 120 metrů,
průměrném postupu 6.70 metru
• přípravářský kolektiv Ondřeje
denně a výkonu 34 centimetrů na hlavu
Špičky z úseku Romana Pastuchy
a směnu.

Při vybavování se podle něj ukázali zejména horníci zdomácnělí v lazecké sloji Max, tedy kolektiv hlavního předáka Miroslava Pokorného
z úseku vedoucího Martina
Pamánka. „Za třiašedesát dnů se
jim podařilo zvládnout kompletní
přímý překliz pluhového komplexu z dokopané stěny 161 902 na své
nové pracoviště v porubu 161 904,“
vysvětloval Zielina. Specifické
na této akci, jak upřesnil, byla kompletní výměna hydraulického rozvodu u 111 sekcí. Ta zdárně probíhala ve dvou montážních komorách
za účasti chlapů z úseku hydrauliky
vedeného Romanem Piechaczkem
a dodavatelů z firmy Zeppelin. „Byl
to velice náročný úkol pro všechny pracovníky. Vždyť museli v důlních podmínkách demontovat staré
rozvody a pak zajistit zapojení nových hydraulických okruhů,“ popisoval materiálový hospodář provozu Zielina.
Překliz řídil vedoucí úseku
Pamánek s úsekovým mechanikem
Zdeňkem Raškou. Celkem 135 sekcí
se při něm převáželo na osmisetmetrovou vzdálenost za pomocí souprav
TDS HPV a manipulačního zařízení
TDS HMZ 8 DUO. Při montáži strojního zařízení vypomáhal i úsek vybavování a likvidace s vedoucím Jiřím
Macháčkem a dodavatelé z ﬁrmy NKRoﬁs a Carbokov. Pásové odtěžení
z nového bloku dostali za úkol sestavit dodavatelé z Carbokovu pod vedením Józefa Paciukanise.

FOTO: Důlní závod 1
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Nová porubní kapacita v DZ 1.
„Nemalý podíl na úspěchu této vybavovací akce má Závod servisních
služeb, jehož zaměstnanci v takřka šibeničních termínech za dohledu mechanika provozu vybavování
a likvidace Miroslava Uherka zrenovovali strojní celky PZF 08, drtič,
pluhovou skříň a pohony PF3/822,“
pochválil Zielina s tím, že instalace
porubu 161 904 probíhala bez pracovního úrazu. Novou porubní kapacitu pak rozhýbali elektrikáři vedení Kamilem Lančou. Pokorného
horníci začali těžit ve sloji Max
s pluhem RHH 800, sekcemi DBT
600/1400, stěnovým pancířem
PF3/822 a podporubovým zařízením PZF 08 s drtičem DF 09 P12
dne 17. 7. 2017. Průměrnou mocnost
ve stěně mají 110 cm a dosahují těžbu okolo 1200 tun.

Rzidkého havíři
v třímetrové stěně
Z povrchu lazecké lokality naopak
popouštěli technologie do porubu
140 806, do něhož přišel z darkovské šachty kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku vede-

M. Pamánek (vlevo) a Z. Raška

ného Januszem Sztulou. Tuto kapacitu vybavily spojené kolektivy hlavních předáků Radima Škuty a Libora
Bilana za přispění dodavatelů z ﬁrem
Carbokov a Alpex.
Instalovaly v ní 104 sekcí Fazos
15/33 MD a 48 sekcí Fazos 17/37
ve spojení s kombajnem KSW 475,
porubovým dopravníkem Rybnik
850 a podporubovým dopravníkem
PZF 08. Blok je dlouhý 224 metrů,
dobývaná mocnost zde činí 330 centimetrů. „Rzidkého horníci ho najížděli počátkem třetího týdne v červenci. Předpokládaná těžba je zde dva
tisíce tun denně,“ upřesnil Kazimír
Kokotek, směnový technik vybavování a likvidace.

Szwedovo rubání fedruje
už od června
Porub 11 634, z jehož prorážky v posledních dnech před prázdninami
vyjížděly osádky kolektivu hlavního předáka Tadeusze Szweda z úseku vedoucího René Kubanka, začal
dobývat na lokalitě ČSA. Technologii
do něj překlidili z dokopané stěny 11 633 a podílely se na tom opět
spojené kolektivy hlavních předáků
Radima Škuty a Libora Bilana v součinnosti s dodavateli z Carbokovu
a Alpexu.
Třetí nový porub DZ 1 je vybaven
110 sekcemi DBT 13/31, kombajnem
SL 300, porubovým dopravníkem
PF 6/1042 a podporubovým dopravníkem PZF 09. „Stěna má délku 193
metrů, mocnost sloje činí v průměru
170 centimetrů. Těžbu zde předpokládáme ve výši 1300 tun za den,“ doplnil Kokotek.

Vizitka odcházejícího hlavního předáka: Více než 17 km ražeb

KARVINÁ – Se zdravotních důvodů
skončil k poslednímu červnu v OKD
jeden z nejdéle sloužících přípravářských hlavních předáků – Lubomír
Herink z Důlního závodu 1. Ve své
funkci pracoval devatenáct a čtvrt
roku a za jeho kolektivem zůstalo prokazatelně více než sedmnáct kilometrů vyražených důlních děl; jak s klasickou, tak kombajnovou technologií.
„Na základní škole jsem chtěl být
geologem, proto jsem si udělal hornickou střední školu s maturitou…
a pak už v havírně zůstal. V patnácti jsem se upsal hornictví, od se-

dmnácti let jsem fáral. Celkem osmadvacet roků,“ vzpomínal rodák ze slovenského Ružomberoku.
V revíru OKD nastoupil nejprve
na Důl Doubrava do čelbového kolektivu hlavního předáka Miroslava
Hanuska, jenž se také stal jeho hornickým vzorem.

„V dalším kolektivu si mě hlavní
předák Miloš Magierčák doslova vycepoval. Byl na mne jako pes,“ pokračoval přípravář, který pamatuje ještě škrabákovou technologii. S vlastním kolektivem od března 1998 razil na všech šachtách dnešního DZ 1.
Po uzavření Doubravy přešel od září

FOTO: Radek Lukša

Lubomír Herink
předal při rozloučení
se šachtou svému
nástupci Tiboru
Pavlíkovi mimo jiné i
zásady, jimiž se kolektiv
pod jeho vedením
dlouhá léta řídil

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk se loučí s Lubomírem Herinkem (vpravo).

2009 na ČSA, v roce 2014 vypomáhal na ražbách na Lazech a od dubna
2016 pracoval na Darkově.
„Na čelbě jsme si dokázali poradit
se vším. Zaráželo se s vrtačkou a nakladačem a potom už pokračovalo
s kombajnem. Roční metráže překračovaly kilometr. Hned první rok, když
jsem se stal hlavním předákem, kolektiv vyrazil 1600 metrů. Maximum
bylo, tuším, 1800 metrů,“ popisoval
Herink, jehož osádkám spočítal vedoucí provozu příprav DZ 1 Petr Glas
celkovou dosaženou metráž na 17 212
metrů. A upozornil, že čelby tohoto
kolektivu vždycky patřily k etalonům
bezpečného pracoviště.
„Ocenění za bezpečnost? Pomalu
pokaždé!“ nechal se slyšet nyní už bývalý hlavní předák. Za svého nástupce si vybral Tibora Pavlíka, s nímž
spolupracoval přibližně posledních
osm roků. „Je to sebevědomý chlap,
uměl si ukočírovat svou osádku, bylo
vidět, že jeho slovo u lidí platí, a to je
hodně důležité. Myslím, že bude dobrou volbou, jako hlavní předák si získá respekt,“ poznamenal Herink.

Ten také prozradil zásady, jimiž se
při vedení kolektivu řídil. „Za prvé:
Směnový předák si plně zodpovídá za svou osádku, pět chlapů přijde
na šichtu, pět z ní musí v pořádku vyfárat! Za druhé: Nedělat paskvily, dělat to, co je třeba podle technologických postupů a bezpečně! Za třetí: Dát
o sobě vědět, což znamená, že i v případě nehlášené absence, vím, kde chlap
je,“ popisoval. Svůj někdejší kolektiv
spadající do úseku vedoucího Radima
Kalafuta označil za fajn sehranou partu. „Akorát asi nebudu letos poslední, kdo skončí. Věkový průměr je vyšší, chlapům končí expozičky, můžou
se objevit tak jako u mne zdravotní překážky v práci. Je škoda, že se zrušily
hornické školy, protože lidí teď chybí.
Na čelbu nemůže přijít někdo jen tak
z ulice jako třeba do pekárny,“ uvedl.
Rozloučit se s Herinkem byl nejen vedoucí provozu příprav Glas,
ale i ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk
a výrobní náměstek Kamil Kempný.
„Samozřejmě se mi bude po šachtě
stýskat. Strávil jsem v hornictví kus
života,“ uzavřel Herink.

DZ 2
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Room & Pillar: Ověření nové
metody a svorníkové výztuže
Vedoucí projektu Jiří
Korbel upozorňuje, že
po dobu zkušebního
provozu osádka
Alpexu pracovala bez
mimořádných událostí
i registrovaných úrazů

Jak dlouho je tato metoda
v provozu?
Zkušební provoz nové neodsouhlasené dobývací metody Chodba-Pilíř
– zkráceně RP – jsme v OKD v tehdejším Dole ČSM zahájili 9. května 2014 s kolektivem hlavního předáka Andrzeje Staszewského z úseku Alpex RP vedoucího Krzysztofa
Kuczery. Nyní se v dobývce II 30 těží
ve třísměnném provozu. První směna provádí údržbu, přípravu a nájezd, druhá i třetí těží, razí, svorníkuje a provádí další řadu technologických operací.
Kolik se vyrazilo metrů, vydobylo tun?
Do konce letošního května jsme pomocí RP vytěžili dosud 147 tisíc tun
uhlí, což představuje postup – v podstatě tedy vyražení – celkem 5912 metrů chodeb a rozrážek. Těžba probíhala v těžební základně I 30, pokračovala v dobývce V 30 a momentálně
pracujeme v dobývce II 30.
Jak hodnotíte kolektiv, jenž
s RP pracuje?
Dovolím si říci, že před zahájením
zkušebního provozu stály před kolektivem hodně náročné úkoly. A to provozování strojů, o nichž chlapi před
tím ani neslyšeli, zajišťování důlních
děl pomocí samostatné svorníkové výztuže, osvojení si speciﬁckého
způsobu rozfárávky a větrání. Navíc
je pro zkušební provoz vybrána oblast 30. sloje v ochranném pilíři jam,
kde je technologie provozována v náročných podmínkách – bořivá počva,
úklony místy až 20°, tektoniky – s tím
vším se musel kolektiv poprat. Dnes
už názvy Bolter Miner, Shuttle Car
nebo Feeder Breaker nikoho nepře-

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Nalezení alternativy k obvyklému dobývání uhelných zásob
a ověření využívání samostatné svorníkové výztuže v důlních dílech. To
jsou pro OKD hlavní přínosy z metody Room & Pillar (Chodba-Pilíř,
zkratka RP) nasazené poprvé v revíru
i republice v Důlním závodě 2. A jak
vedoucí tohoto projektu Jiří Korbel
v rozhovoru zdůrazňuje, fedruje bezpečně a dokáže si na sebe vydělat.

Samostatná svorníková výztuž v dobývce II 30.
praváři i svorníkovači, zkrátka šikovní havíři s hlavou na krku.

kvapují a dosahované výsledky si zde
zaslouží pochvalu. Kolektiv dokáže
za den postoupit o 12 metrů – rekord
však máme 18 metrů v průběhu 24
hodin – a těžbou přecházet tektonické poruchy a místa s obtížnými geologickými podmínkami.

A celkové zkušenosti s používáním RP?
Po třech letech zkušebního provozu je hodnotíme pozitivně. I přes náročné podmínky v dole se podařilo
úspěšně provozovat stroje a zařízení
bez vážnějších poruch. Jsem přesvědčen, že celou řadu získaných informací lze využít i mimo oblast dobývání
RP. Naším nejdůležitějším úkolem je
– a to nejen pro nás – zajištění bezpečnosti. A zde musím kolektivu opět poděkovat, vždyť ti chlapi s RP doposud
odpracovali už bezmála devětatřicet
tisíc směn bez mimořádné události
a registrovaného pracovního úrazu!

Jaké jsou největší odlišnosti
této metody?
Těžba způsobem RP je, dalo by se říci,
ražba chodeb a rozrážek v systému
dobývky. Vydobytá důlní díla jsou zajišťována samostatnou svorníkovou
výztuží. Staszewského kolektiv tedy
těží uhlí, ale musí být taky dobří pří-

V čem je tato technologie
přínosná?
Tuto otázku bych rozdělil na dva aspekty. Za prvé, cílem zkušebního provozu RP je nalezení vhodné alternativy k tradiční dobývací metodě – směrnému stěnování z pole na řízený zával
– umožňující vytěžit zásoby uhlí, které jsou dnes vzhledem k ochraně povrchu nedobyvatelné. Dalším důležitým přínosem je využití samostatné
svorníkové výztuže pro zajištění stability důlních děl. Ukazuje se, že tento
způsob je plně funkční a nemalou měrou přispívá ke snížení materiálových
nákladů na těžbu. Z ekonomických
rozborů dále vyplývá, že se pohybujeme s RP v kladných číslech. To znamená, že zkušební provoz není nutné
dotovat, ale naopak ještě vydělává.

Jiří Korbel, vedoucí projektu RP.
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ČERVEN V DZ 2: FEDRUNK KANII
KRAŻEWSKÉHO I ZUBRZYCKÉHO
STONAVA – Zatímco horníci hlavního předáka Gregorze Dąbka z úseku Polcarbo
vedoucího Krzysztofa Sędkowského zahájili baldachování v porubu 401 301
– čímž vypadli ze soutěže o červnové
limitní výkony – další rubáňoví v Důlním
závodě 2 fedrovali. A zápisy na skuru si
zasloužily tři kolektivy.
Nejvíce se podle Jiřího
Radovesnického z útvaru výrobního
náměstka dařilo v bloku 400 006,
kde kope kolektiv hlavního předáka
Krzysztofa Krażewského z úseku Alpex
vedoucího Artura Hildebranda. Na pracovišti ve 40. sloji 0. kry, kde panovaly
složité geomechanické podmínky, měl
technickým režimem uloženo v šestém
měsíci vytěžit sedmadvacet tisíc tun.
„Skutečnost, ale činila 38 074 tun.
S porubem ujeli 59,4 metru a průměrný
denní postup měli ve výši 2,62 metru.
Parametry svého letošního prvního
limitního výkonu tím přeplnili na rovných
141 procent,“ upřesnil Radovesnický.
Nosný porub stonavské šachty
463 300/1 podle něj také v šestém měsíci nezklamal. Osádky hlavního předáka
Józefa Zubrzyckého z úseku Polcarbo 3
vedeného Januszem Pawlikem postoupili porubem o 110,7 metru a nakopaly
74 261 tun (režim stanovil 70 800 tun),
což znamenalo jednoznačně nejvyšší
těžbu z porubu na závodě. Kolektiv si tím
připsal třetí splněný letošní limitní výkon.

Parametry LV přeplnili také spojené
kolektivy hlavního předáka Bogdana
Kani a Petra Zemana z úseku vedoucího Karla Pochopně, který od května
dobývá porub 364 202. V zadání měli
vytěžit 47 400 tun, nakopal však celkem 49 613 tun.
V červnu v DZ 2 vytěžili 244 000 tun
a vyrazili 1 150 metrů, technický režim
těžby byl splněn, ale tyto výsledky
nenaplnily úkoly stanovené DTP.

Pět zápisů na skury
na čelbách
Ke splnění limitních výkonů se
v červnu hlásilo dvanáct čelbových
kolektivů, uspělo jich však jen pět.
Nejvyšší ražbou se pochlubil kolektiv
hlavního předáka Zdzisława Drzeńka
z úseku Alpex vedoucího Pawła
Paleje, když na ražbách 402 240/2
a 402 240 postoupil o 170 metrů
(režim mu ukládal 110 metrů). Další
zápisy na skuru zaznamenaly kolektivy hlavních předáků Waldemara
Pasika (97 metrů z čeleb 364 224
a 364 290), Vladimíra Sliže (89 metrů z čeleb 300 233/1 a 300 233/2),
Józefa Damiana Szkota (66 metrů
z čelby 300 221/4) a Jiřího Kláska
(56 metrů z čelby 402 240/1).

Nosný porub pro letní období
kope ve složitých podmínkách
STONAVA – V závěru první poloviny července se do spojených slojí Max a Natan
ostravského souvrství v lokalitě Důlního
závodu 2 – Jih zakousl dobývací kombajn
SL 300 provozovaný kolektivem hlavního
předáka Tomáše Kovala z úseku Davida
Miarky.
V technickém režimu měl na sedmý
měsíc stanoveno nakopat v porubu
461 202 přes 19 tisíc tun uhlí.
„Prorážku kolektivu chystali raziči
Zdisława Drzeńka z Alpexu, technologie se
stěhovala ze sousedního bloku 461 200,
který Kovalovi horníci dokopali a připravili
na překliz během jara. Rubáňoví si provedli vlastní překliz, na němž spolupracovali
s úseky vybavování a likvidace, elektrikáři,
dodavateli z CZ Bastav a chlapy z dalšího
rubáňového kolektivu Romana Sasyna.
Dělala se tam i přibírka a asanace části
dříve udržované výdušné chodby,“ popisoval zástupce vedoucího provozu rubání
DZ 2 Jiří Pokorný.
Geologické podmínky v novém bloku
jsou, jak upozornil, složitějšího rázu. „Při
rozjezdu se objevila ve vrchní části první
tektonika. Další porucha přesmykového
charakteru s amplitudou od dvou do čtyř
a půl metru bude kolektiv provázet

po celou dobu dobývání porubu. Čekáme
i další procházení tektonikami,“ vysvětlil
Pokorný. Naopak zhoršené mikroklima se
na tomto pracovišti nepředpokládá.
Úspěšný rozjezd porubu 461 202
znamenal pro stonavskou šachtu pomoc
při zajištění těžby v letním období.
Musí nahradit končící poruby 401 301
a 463 300/1.

Parametry porubu
• délka 200 metrů,
• čistá mocnost 240 centimetrů,
• dobývaná celková mocnost 290
centimetrů,
• průměrný úklon sloje 9°,
• směrná délka porubu 285 metrů,
• kapacita bloku cca 195 tisíc tun.

Technologie porubu
• sekce Fazos 17/37 (126 kusů)
a Fazos 15/33 (9 kusů),
• kombajn Eickhoff SL 300,
• porubový dopravník Rybnik 850,
• sběrný dopravník Grot 850 FITE,
• odtěžení dvěma úsekovými pásy
TP 630 A.

Před nájezdem porubu
331 211 se musel
kolektiv posbírat ze tří
šachet a zvyknout si
na větší teplo v dole
STONAVA – Na severní lokalitu
Důlního závodu 2 přišel na posilu z DZ 1 kolektiv hlavního předáka
Romana Badury z vedoucím úseku
Petrem Pufferem. Od počátku června kolektiv pracoval ještě pod zdejším
provozem vybavování a likvidace, vedeným Romanem Mikulou a vybavoval si nový blok 331 211.
„Přechod jsme měli poměrně složitý,
protože jsme se stěhovali ze všech tří šachet DZ 1. Po dokopání porubu 140 710
byl totiž kolektiv rozdělený. Část horníků byla v rubání u Zbyňka Rzidkého,
další u Janusze Sztuly a zbývající chlapi ve strojních úsecích na Darkově,
Lazech i ČSA,“ popisoval vedoucí úse-

ku Puffer. Na stonavské šachtě se tak
sešlo nejprve čtyřicet jeho kolegů a postupně pak přicházeli ostatní.
„Ze začátku se objevily problémy
s výpočetní technikou, proto musím
poděkovat pracovnicím známkovny
ČSM-Sever, které s námi měly velkou
trpělivost při řešení problémů s evidencemi směn,“ líčil Puffer s tím, že
na samotnou práci na novém závodě
si kolektiv zvykl bez potíží. Byť někteří chlapi z počátku hůř snášeli obtíž-

FOTO: Důlní závod 1

Horníci Romana Badury posílili provoz rubání DZ 2

Parametry porubu

Petr Puffer (vlevo) s Romanem Badurou.

• průměrná mocnost sloje 2,85
metru,
• délka porubní fronty 96 metrů,
• sekce DBT 13/31,
• kombajn SL 300,
• porubový dopravník PF 6/1042,
• sběrný dopravník PF 4/1132,
• odtěžení pěti úsekovými pásy:
2 x TP 630/1000 a 3 x DP 1200/1.

nější mikroklimatické podmínky v DZ
2 a všichni v Badurových osádkách
museli sjednodocovat kalendář směn.
„Vstřícné bylo i vedení závodu. Chtěli
jsme totiž kvůli krytí přidávat ve spodní úvrati porubu ještě jednu sekci, chodbovku. , Zaměstnanci CZ Bastav nám
vyhověli, posunuli první tři prodloužené sekce směrem na úvodní třídu a dodatečnou sekci tam instalovali. Tuto ná-

ročnou operaci zvládli během jednoho
dne,“ poznamenal vedoucí úseku.
„Stěnu jsme dostali slušnou, bez
velkých úklonů a vrchní i spodní úvrati jsou prakticky srovnány. V červenci
máme průměrný postup přes čtyři metry a kopeme okolo 1400 tun denně,“
uvedl Puffer. Osádky se směnovými
předáky Pavlem Vanečkem, Petrem
Fabiánkem, Tomášem Pěničkou,

Pavlem Šaitarem, Danielem Uhrinem
a Petrem Antolíkem pracují v nonstop provozu. O technologie se jim
starají zámečníci s předáky Davidem
Stolarczykem a Jaroslavem Čapkem
a mechanikem Danielem Římánkem.
„Jsou pro nás posilou, i když mají
krátkou stěnu jen s pětapadesáti sekcemi a po 290 metrech je čeká tektonika.
Při denním postupu 4 – 5 metrů je příprava a údržba porubu v ranní směně
náročnější,“ řekl k Badurovu kolektivu
mechanik provozu rubání DZ 2 Marián
Adámek. Vyzdvihl i skutečnost, že kolektiv z DZ 1 má ve stavu více zaměstnanců – dohromady 112 – než kmenové kolektivy stonavské šachty.
V porubu 331 211 byla zahájena těžba 19. června, po počátečních problémech s vystoupáním technologie pod
strop sloje zde kolektiv nakopal do konce měsíce 7837 tun a postoupil o 23 metrů. Po výluce opět úspěšně těží. V první polovině července ujel už 30 metrů
a vytěžil 10 600 tun uhlí.
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

1.

POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

74261

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
2475

763.5

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

61,627

3,69

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

2.

ALPEX_Czaja(340812V/)

Pielka

Důlní závod 1

53902

1797

366.1

47,241

3,61

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

3.

Kania(364202/)

Pochopeň

Důlní závod 2

49613

1654

531.8

31,969

2,71

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

4.

POLCARBO_Dąbek(401301/)

S dkowski

Důlní závod 2

45678

1846

326.9

44,521

1,71

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

5.

ALPEX_Kražewski(400006/)

Hildebrand

Důlní závod 2

38074

1674

417.5

41,840

2,61

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

6.

Badura(331211/)

Puffer

Důlní závod 2

7837

729

203.8

13,351

2,14

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

7.

Rzidký(337700/)

Sztula

Důlní závod 1

4992

357

104.2

8,492

0,61

KGE 710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD

Přípravy – kombajny
Stavba uzavíracích hrází v Závodě Útlum - Jih.

Paskovský dobývací prostor
uzavírají záchranáři hrázemi
STAŘÍČ – V lokalitách Staříč i Chlebovice
intenzivně probíhají práce na stavbách
hrází uzavírajících sloje paskovského
dobývacího prostoru. Vedoucí závodní
báňské záchranné stanice (ZBZS)
Marek Michalčák říká, že do konce roku
jich v Závodě Útlum – Jih musí vybudovat šestadvaacet. Hotovo mají více než
třetinu z nich.
„Začali jsme s tím na jaře. Nejprve
v chlebovické lokalitě v oblasti 145.
sloje. Samostatné větrní oddělení –
SVO – se zde na čtvrtém patře uzavřelo
dvěma sádrovými hrázemi, kde zůstal
nedokopaný porub 145 436, odkud
byly předtím vyklizeny všechny dále
využitelné stroje a zařízení,“ uvádí
Michalčák s tím, že v dubnu a květnu jim
při tom pomáhala ještě i HBZS Ostrava.
Od června jsou však hráze plně v režii
paskovské ZBZS. A ta z původního
dvousměnného provozu (dvě čety ráno,
jedna odpoledne) přechází od července
jen na ranní šichty.
Dvě hotové hráze za sebou zanechávají v lokalitách Staříč a Chlebovice
i chlapi z HBZS. „Uzavírala se tam
společně oblast 041. a 063. sloje, kde
se nacházel také jediný paskovský kombajnový porub. HBZS tam zasádrovala
dvě hráze, naši pracovníci dodělali další

paskovští záchranáři nanovo využívají
lanové přepravy vrátky po drážce ZD 80.
„S jejím využitím se již na zdejší šachtě
nepočítalo. Patří to k nejsložitějším operacím, protože je nutné zrevidovat trasy
i zařízení po mechanické i elektrikářské
stránce, které bylo dlouhodobě mimo
provoz. Také objem dopravovaného
množství je vzhledem k maximální
povolené hmotnosti podstatně menší
než u hydraulických souprav po ZD 24
a navíc, spousta mladých záchranářů
už dopravu pomocí vrátků nezažila,
absolvují školení na vrátkařské průkazy
a musí se učit při samotné dopravě,“
uvádí Michalčák s tím, že ve sboru má
i lokomotiváře zajišťující běžnou přepravu závěsnými soupravami po ZD 24.
Paskovská ZBZS rovněž zkouší plnit
– po dohodě s dodavatelskou ﬁrmou
Minova Bohemia – výbuchuvzdorné
uzavírací hráze minerální cementovou
směsí Adibet. „Ta svými pevnostními
parametry zajišťuje mnohem větší odolnost, Můžeme si, tak jako u betonových,
dovolit zúžit šířku hrází, která se vždy
stanovuje výpočty v souladu s proﬁlem
důlního díla. Cementové směsi vozíme
výrazně menší množství, hráze z ní bývají také jen přibližně metrové,“ podotýká
Michalčák.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

POL-ALPEX_Drzeniek(402240/, 402240/2)

Palej

Důlní závod 2

170,00

měsíční
m/d
ražba (m)

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

131,23

44,97

AM-50/132 C01

5,67

2.

Vráblík(240522/3)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

154,00

6,70

74,99

34,00

AM-50 D04

3.

Vereš(402220/)

Firla

Důlní závod 2

146,00

6,35

156,79

33,48

MR 340X-Ex SANDVIK K04

4.

Špička(40807A/, 40810/3)

Pastucha

Důlní závod 1

124,00

5,90

129,73

32,80

AM-50/132 K02

5.

Polák(112811/, 223905/)

Wdówka

Důlní závod 1

120,00

4,80

129,34

27,43

AM-50 K02

6.

Kadlec(61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

113,00

5,14

125,33

28,68

MR 340X-Ex SANDVIK K03

7.

ALPEX_Pasik(364290/, 364224/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

97,00

3,73

99,74

20,51

MR 340X-Ex SANDVIK C01

8.

ALPEX_Michoń(400020/, 402324/1)

Palej

Důlní závod 2

78,00

3,39

77,19

24,61

AM-50/132 C02

9.

WPBK-BIS_Wadelski(223905A/)

Borowy

Důlní závod 1

72,00

4,00

111,20

22,19

AM-50 K06

10.

Savary(400040/, 400020/)

Gajdzica

Důlní závod 2

72,00

3,84

90,04

20,75

MR 340X-Ex SANDVIK C05

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

1.
2.

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Důlní závod 2

89,00

3,75

63,31

18,20

VVH-1R C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P07

Důlní závod 2

66,00

2,75

62,79

26,29

VVH-1RA P02, D 1131 HAUSHERR,NOELL C03

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

56,00

3,56

71,11

21,23

Manuální ražení - ostatní, PSU 9000 C02

Durkot

Důlní závod 2

56,00

2,15

54,25

10,81

VVH-1R C02, NSU-1E C01

Wdówka

Důlní závod 1

50,00

2,08

26,46

13,09

VVH-1B D04, PSU 9000 D08

vedoucí úseku

důl

Slíž(300233/2, 300233/1)

Gajdzica

ALPEX_Szkot(300221/4)

Zguda, Mgr.

3.

Klásek(402240/1)

4.

THK-ČECHPOL_Taran(42925/)

5.

Michalčík(340921/)

typ zařízení

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–ČERVEN 2017
Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

vedoucí
úseku

důl

POLCARBO_Dąbek(401301/)

S dkowski

Důlní závod 2

356815

2317

411.1

56,300

2,15

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

POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

265694

2080

661.1

51,747

3,35

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1;
FAZOS 15/33 POz-MD

3.

ALPEX_Siwek(223952/)

Wypych

Důlní závod 1

192103

1940

339.8

42,019

2,43

4.

ALPEX_Czaja(40903/, 40907/,
340812V/)

Pielka

Důlní závod 1

144659

881

185.4

23,844

1,70

5.

Rzidký(339701/, 337700/)

Sztula

Důlní závod 1

141846

1044

326.9

21,920

3,05

6.

Szwed(14793/)

Kubanek

Důlní závod 1

129988

919

198.6

16,360

1,53

7.

ALPEX_Wozniak(240501/,
40907/)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

122222

970

199.2

21,584

1,15

8.

Badura(140710/, 331211/)

Puffer

Důlní závod 2

116485

1470

283.4

31,925

2,53

9.

Koval(461200/)

Miarka

Důlní závod 2

109874

1787

556.3

34,587

2,89

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

10.

ALPEX_Kražewski(332209/,
331315/1, 400006/)

24,578

2,52

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75;
KSW 460 NE C02; FAZOS 15/31 POz-MD; SL
300/3,3 kV D01

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Pořadí

kolektiv

1.
2.

těžba (t)

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

Hildebrand

Důlní závod 2

95733

989

320.4

kombajn, výztuž

SL 500 K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75;
SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD;
KGE 750 F D01; MEOS
KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE
710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD
KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD
KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE
750 F D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS
17/37 POz-MD
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75;
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

Rubání – pluhy
kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

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

1.

Pokorný(161902/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

124788

1255

862.6

27,532

5,16

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman(059607/)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

Přípravy – kombajny

Záchranáři připravují peření hráze.

dvě a oblast se uzavřela na poklopech,“
pokračuje Michalčák. Následuje oblast
082. a 084 sloje taktéž ve staříčské
lokalitě. Dokončuje se šest hrází,
z nichž ty na překopech 2252 a 2252/1
(u remízy lokomotiv) nejsou sádrové.
„Konstrukci mají stejnou, jen výplň je
z betonové směsi, což nám umožňuje
stavět je podstatně užší,“ popisuje
vedoucí ZBZS.
Samotnému budování, jak připomíná, předchází doprava potřebného
materiálu – a to jak na velké vzdálenosti, tak ve značných objemech. „Mezi
přední a zadní peření tříapůlmetrové
uzavírací hráze ze sádry jsme sádrovacím čerpadlem napouštěli šedesát až
osmdesát kubíků této hmoty. Běžně se
proto převáželo 1800 pytlů sádry a byly
i hráze, kde to dělalo i 2500 pytlů,“ líčí
Michalčák.
Mnohá místa výstavby jsou mimoto
nedostupná pro transport po závěsné drážce ZD 24, což znamená, že

Pořadí

Ve druhé polovině července se
v Chlebovicích rozjíždí uzavírání oblasti
112. a 121. sloje, kde kopaly poslední
dva paskovské činné poruby 112 408
a 112 751. „Pro celkové uzavření máme
v Závodě Útlum – Jih plánováno vybudovat okolo sedmdesáti výbuchuvzdorných hrázových objektů, z nichž dvanáct
bude situováno do velkých proﬁlů
v náražích jam,“ dodává vedoucí ZBZS
s poděkováním záchranářům za příkladný a obětavý přístup k plnění náročných
úkolů i kvalitně odváděnou práci.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Valenčík(240420/, 240420/2)

Poloček

Důlní závod 1

768,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

6,00

146,84

33,07

AM-50/132 D07

měsíční
m/d
ražba (m)

2.

Vráblík(240522/, 240522/2, 240542/1, 240522/3)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

732,00

5,67

125,84

27,48

AM-50 D04

3.

ALPEX_Marcol(463320/, 463360/)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 2

731,00

4,94

115,84

28,09

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4.

Rojíček(11617/, 11634/1, 223952/2)

Neuwert

Důlní závod 1

704,00

5,03

96,60

26,54

AM-50/132 K01

5.

Kadlec(61905/, 61904/, 61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

690,00

5,66

134,28

33,15

MR 340X-Ex SANDVIK K03

6.

Špička(40807/1, 40807A/, 40810/3)

Pastucha

Důlní závod 1

647,00

5,05

107,81

29,19

AM-50/132 K02

7.

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

623,00

5,15

121,32

26,56

MR 340X-Ex SANDVIK C01

Wdówka

Důlní závod 1

568,00

4,09

87,71

22,76

AM-50 K02

9.

ALPEX_Pasik(364242/P, 364290/, 364224/)
Polák(11634/P, 11617A/, 11634/1, 11618/1A,
223905/)
Savary(402364/, 400020/)

Gajdzica

Důlní závod 2

545,00

4,83

116,22

24,83

MR 340X-Ex SANDVIK C05

10.

Vereš(402344/2P, 402220/)

Firla

Důlní závod 2

540,00

5,43

130,12

29,56

MR 340X-Ex SANDVIK K04

8.

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(331231/, 331271/,
300233/1, 300233/2)
Michalčík(112810/, 340921/)

Gajdzica

Důlní závod 2

375,00

2,85

56,52

15,65

VVH-1R C01

Wdówka

Důlní závod 1

364,00

2,60

54,55

14,93

VVH-1B D04

Doseděl(112811/, 112810/)
WPBK-BIS_Suwaj(224003/,
224004/)
Fajman(53321/, 331283/,
364292/, 44030/)

Neuwert

Důlní závod 1

339,00

2,55

56,69

18,07

VVH-1U K03

Borowy

Důlní závod 1

328,00

2,36

53,74

13,09

VVH-1U K01

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

288,00

2,33

52,28

11,02

DH-DT1 (BTRL 1) C01

2.
3.
4.
5.

Doprava cementové směsi.

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

HBZS bilancovala letošní
akční a výjezdovou činnost

Měření povrchové teploty po likvidaci požáru.

O působení u báňských
záchranářů se zvedl
zájem, nicméně
slib nakonec složilo
šestadvacet nováčků
OSTRAVA – Uzavření provozovaného porubu na Důlním závodě 1 –
Darkov a likvidace hrozby požáru
v kanále hlavního důlního ventilátoru Důlního závodu 2 – Sever. To byly
ve druhém čtvrtletí 2017 největší zásahy profesionálů z Hlavní báňské
záchranné stanice (HBZS) Ostrava
v revíru společnosti OKD. Vyplynulo
to ze zprávy o její výjezdové a akční
činnosti od 1. ledna do 19. června letošního roku.
„V rámci pohotovostí služby bylo
v tomto období vyhlášeno celkem 107
poplachů. Lékařský výjezd zasahoval
u úrazů či náhlých onemocnění v 93
případech,“ sdělil Jaroslav Španihel,

vedoucí útvaru výchovy, výcviku
a taktiky HBZS.
Květnový důlní výjezd na darkovskou lokalitu si vyžádala stálá inspekční služba z důvodu prudkého
nárůstu oxidu uhelnatého v provozovaném porubu 40 907. Po prvotním
průzkumu vedoucí likvidace havárie
rozhodl o zatopení přístupových chodeb a výbuchuvzdorném uzavření porubu. Čety výjezdu HBZS v souladu
s tímto rozhodnutím za snížené viditelnosti – v kouřích – rozpojily na výdušné straně porubu potrubí důlního
požárního vodovodu,“ líčil Španihel.
Kouře v kanále hlavního důlního ventilátoru byly naopak v červnu důvodem povolání důlního výjezdu na severní lokalitu stonavské
šachty. Na příkaz velitele likvidace
havárie byl vypnut hlavní důlní ventilátor a celá osádka dolu byla odvolána
na povrch. Naše jednotky pak likvidovaly žhavé ohnisko a následně očistily jeho okolí od uhelných nálepů,“
popisoval Španihel.

Práce v létě: Řádně pít, větrat a nehrát si na hrdiny!

DARKOV – Téma bezpečnostního školení
pro červenec souvisí s aktuálním obdobím – týká se pracovní činnosti ve zhoršených mikroklimatických podmínkách
zejména s přihlédnutím k letním
měsícům. Právě nyní více hrozí, podle
vedoucího odboru řízení bezpečnosti
OKD Pavla Zajíčka, riziko dehydratace,
přehřátí organismu či dokonce srdeční
a mozkové příhody.
„Velký vliv na pohodu a výkon člověka v práci má už životospráva předcházejícího dne, na to bychom neměli
zapomínat,“ podotýká Zajíček s tím, že
k hlavním zásadám práce v náročných
mikroklimatických podmínkách patří
především správně zvolený a nastavený pitný režim. „Ten by měl začít ještě
před sfáráním vypitím co nejvíce vhodných tekutin – zavodněním organismu.
Na směně pak nepijeme najednou,
nýbrž průběžně. Důležité je vybavení
dostatkem tekutin podle prováděné profese i činnosti,“ říká vedoucí
odboru řízení bezpečnosti. Nejmenší
doporučené množství tekutin jsou
dva až tři litry, přičemž v extrémních
podmínkách a při vysoké zátěži by se
měl tento příjem zvýšit až na pět litrů.
Ideálně čisté vody, iontových nápojů,
bylinkových nebo zelených čajů. Příliš
sladké tekutiny vhodné nejsou a například oblíbená káva se do pitného
režimu ani nezahrnuje – organismus
totiž odvodňuje.

Zvláštní pozornost pak radí Zajíček
věnovat na směně zaměstnancům
po přerušení pracovní docházky (po dovolené či nemocenské). „Nenechávejme
je dělat samostatně a pokud možno
pro ně přizpůsobme pracovní prostředí
i úkoly. Na hrdiny by si v dole ale neměl
hrát nikdo z nás, komunikujme o svých
pocitech, hovořme o zdravotních problémech a požádejme včas o pomoc,“
zdůrazňuje. Při cestách na pracoviště
či zpět k jámě radí využívat maximálně
strojní dopravu. Pokud se musí pěšky,
tak nejlépe v úvodních větrech – byť
by to bylo delší, bude to ale stoprocentně bezpečnější. „Ve vrchních

úvratích porubů, výdušných chodbách
a separátních dlouhých dílech bez
klimatizace by neměl nikdo zůstat
sám. Přinejhorším musí být kolegové
v neustálém – vizuálním, světelném či
telefonickém – spojení,“ líčí Zajíček.
Důležité je také bezchybné větrání,
čerpání vody (nevyčerpaná totiž zvyšuje
vlhkost), instalace či údržba klimatizačních jednotek před plněním výrobních
úkolů. „Nefunkční nebo neúčinná klimatizace může výrazně snížit výkonnost,
až o padesát procent,“ dodává vedoucí
odboru řízení bezpečnosti. Řádné větrání
a dodržování pitného režimu platí nejen
pro důlní, ale i pro povrchová pracoviště.

FOTO: Odbor řízení bezpečnosti OKD

Nevolnost spolupracovníka:
zastavíme práci,
zajišťujeme první pomoc,
voláme inspekční službu,
zajišťujeme dopravu
či doprovod

Školení v první pomoci pro zaměstnance OKD.

Nebojte se poskytnout pomoc
Když nastane u člověka srdeční zástava,
začínají mu po pouhých pěti minutách
odumírat mozkové buňky. „Nesmíme v tomto
případě ztrácet čas. Základní neodkladnou
resuscitaci může použít kdokoliv a kdykoliv,“
upozorňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti
OKD a odkazuje i na školení z poslední doby.

Na těch profesionální záchranáři a hasiči zaměstnancům těžební společnosti předvádějí,
jak poskytovat co nejúčinnější předlékařskou
první pomoc. Důraz při ní kladou zejména
na obnovení srdeční činnosti pomocí masáže
srdce (z tohoto důvodu jsou v OKD na řadě
míst instalovány i přenosné deﬁbrilátory).

Úpraváři zahájili letní období výlukou
DARKOV – Ve vlastní režii zaměstnanců
strojní údržby, elektroúdržby, provozu
a dodavatelských ﬁrem probíhaly
od 1. do 9. července výlukové práce
v činných úpravárenských provozech
OKD. O podrobnostech hovořili Radim
Pavlík, vedoucí Úpraven Darkov a Lazy,
a Boleslav Frank, vedoucí Úpravny ČSM.
„Práce proběhly řádně a bez úrazů,
za což je třeba všem našim, ale i dodavatelským zaměstnancům poděkovat,“
sdělili na úvod.

Dodavatelsky se uskutečnila výměna
sýpek třídičů 52A a 52B na pás č. 1.
A dokončovaly se dříve započaté práce
na demolici nevyužitých objektů a mostů
z budov prádla a staré třídírny, ve spolupráci s oddělením investic OKD řízené
Rastislavem Dušičkou a Tadeuszem
Konieczným. Demolice byla prováděna
dodavatelsky ﬁrmou Mrozek a.s.
Z činnosti elektrikářů s předákem
Pavlem Ožanou lze vyzdvihnout nové
napojení osvětlení kolejiště. Velký kus
práce za sebou zanechali zaměstnanci
provozu, kteří vykonávali běžné výlukové
práce a také pomáhali s estetizací
úpravny ČSM.

FOTO: Radek Lukša

Záchranáři HBZS byli dále povoláni v březnu na DZ 2 – Sever do porubu 332 209, kde ve ztížených mikroklimatických podmínkách plenili
sekce za použití dýchacích přístrojů.
V květnu pak na stejné šachtě obsluhovali vrchní kapli porubu 400 006,
Toto pracoviště bylo v rámci havarijního stavu obsazeno čtyřmi pětičlennými četami záchranářů na směnu.
Těžké podmínky, jak Španihel poznamenal, panovaly rovněž při plánovaném nehavarijním zásahu HBZS
na DZ – 1 Darkov, při němž se v dubnu
vyklízela část strojní technologie porubu 40 903. „Práce záchranářů byly
prováděny v extrémních mikroklimatických podmínkách“ upřesnil.
Co se paskovské šachty týče, tam
HBZS po ukončení těžby optimalizovala provoz a vybavení lampoven
a začala pro nynější Závod Útlum –
Jih zajišťovat stálou záchranářskou
pohotovost (jako pro karvinskou část
revíru) ze svého areálu v OstravěRadvanicích. Členům paskovské
ZBZS pak pomáhala stavět i první
uzavírací hráze v lokalitě Staříč.
V revíru i mimo něj HBZS provedla
řadu dalších činností (potápěči kontrolovali kanalizace povrchové skládky uhlí na lokalitě Lazy, lezci zasahovali komerčně ve společnosti Porﬁx
Ostrava při vyčištění betonového sila
a následné demontáži vnitřních armatur, jedna četa zajišťovala prezentaci pro veřejnost na bezpečnostním
veletrhu v Ostravě).
Vedení HBZS také potvrdilo vysoký zájem o tuto náročnou profesi.
„Preventivní prohlídky ale znamenaly velký úbytek adeptů, kteří nevyhověli zátěžovému vyšetření. Potvrzuje
to názor, že se dnešní mladí lidé věnují spíše počítačům, než sportu,“
podotkl Španihel. V květnu a červnu složilo závěrečný slib do rukou ředitele HBZS Josefa Kaspera šestadvacet nově vyškolených báňských
záchranářů.
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Zrekonstruovaná sýpka pod třídiči.

Darkov: článkové
dopravníky, přesypy
i kontrola rozvoden
Na úpravně Darkov, zpracovávající těžbu
nejen z této šachty, ale také z ČSA, Lazů
a ČSM, byly na jednotlivých technologických celcích prováděny práce velkého
rozsahu. K nejnáročnějším řadíme
na úpravně zejména výměnu opotřebeného potahu u článkového dopravníku
pol. 1030 na odkamenění, která byla
provedena strojní údržbou, řízenou předákem Markem Pietraszem a generální
oprava přesypu z pásového dopravníku
pol. 2184 na sazečky OM 24, řízená
předáky Patrikem Galgankem a Luďkem
Beranem. Dodavatelsky nejnáročnější
prací byla výměna kalhotových výsypek
z pásových dopravníků pol. 1033 a pol.
2023 na vibrační podavače pol. 1045
A,B a pol. 2045 A,B, kterou provedla
ﬁrma Průmyslové montáže Ostrava.
K zásadním akcím darkovské elektroúdržby, řízené mistrem elekroúdržby
Jiřím Chrobokem, patřila rekonstrukce
ovládání pásového dopravníku 2298.1
a pravidelná roční kontrola rozvoden.
Elektrikáři samozřejmě vycházeli vstříc
také požadavkům provozu a strojní
údržby. Pozadu nezůstali ani zaměstnanci provozu, kteří kromě provádění
požárního dozoru také připravili provoz
na výluku a rovněž bez větších komplikací řádně provoz po výluce „rozjeli“.

Lazy: Výluka a dokončení
likvidace nevyužívaných
objektů
V samotné lazecké úpravně, kde zůstává
v provozu třídírna a expedice, se především činili strojní údržbáři s předákem
Miroslavem Hlaváčkem při opravě článkového dopravníku pol. 72, otěrové sýpky pod článkovým dopravníkem a sýpky
pod třídiči Scalpeur pol. 101 a 102.

Likvidace nepotřebných objektů na Lazech.

ČSM: Generálky strojů
i čištění počítačů
Deset zaměstnanců karvinské úpravny
posílilo o výluce kolegy na ČSM. Zde
se například opravovaly žlaby a měnily
se výsypky ze sít 401 C a 401 D, dělalo
se na opravě drtiče Bredford, výměně
vratného válce 775 či revizi odstředivky HVO, to vše pod vedením předáků
strojní údržby Milana Kopřivy, Romana
Holomka a Petra Poledníka.
Dodavatelé provedli generální opravu,
mj. článkového dopravníku 15 (ﬁrma
SDD), rozdužovače Drewboy 522/1 (PM
Ostrava), vagonové váhy na 10. koleji
(Tenzona) či pohonu pásového dopravníku 1329 (RPS Ostrava).
„Uskutečnily se také činnosti nad
rámec výlukového harmonogramu, a to
montáž spodního stěráku pásového
dopravníku 940, výměna převodové
skříně pásového dopravníku 263A,
oprava výlevek třídičů 501 A, B i C,
renovace výsypky z pásových dopravníků 1303 a 1306 a oprava potrubí
hydrantového rozvodu,“ upozornil
vedoucí Frank.
Nezahálela podle něj ani elektroúdržba s předáky René Chrobokem,
Petrem Muchou, Igorem Spálou, Ivanem
Studenským a Romanem Dzikem.
„Komě revizí transformátorů a rozvaděčů, výměny vypínačů a lankových
systémů pásových dopravníků, přepojování regulačního servopohonu či opravě
kroužkové soupravy u zahušťovačů se
věnovali také počítačům na velíně, které
vyčistili,“ doplnil Frank.

Shon na nádvoří na Lazech:
Fazosy do dolu, BUC nahoru
LAZY – Zaměstnanci Závodu servisních
služeb (SC) chystali na všech lokalitách
v OKD mechanizované výztuže pro
lazecký porub 140 806. Sekce typu
Fazos 17/37 POz MD byly z dokopaného
porubu 14 793 na lokalitě ČSA dopraveny na povrch a rozvezeny po jednotlivých mechanických dílnách, aby se co
nejvíce urychlila jejich renovace.
Následně byly sekce svezeny
na lokalitu Lazy k naložení na speciální
podvozky a připraveny pro popuštění
do dolu úvodní jámou č. 5. „Dohromady
nám zde prošlo osmačtyřicet kompletů
těchto mechanizovaných výztuží,“ líčil
lazecký mistr povrchových pracovišť
SC Karel Klčo. Kolektiv zaměstnanců
nádvoří v čele s předákem Martinem
Vaňkem stihl vše v požadovaném
termínu, a to i za nepříznivého počasí
bez jediného úrazu. „Za takto skvěle
odvedenou práci si zaslouží náš dík,“
uvedl Klčo. Letní měsíce podle něj jsou
pro spoustu lidí časem dovolených, nicméně pro zaměstnance SC znamenají

v letošním roce naopak zvýšení úsilí při
zajišťování náročných úkolů v krátkých
termínech.
Další nápor, jak Klčo poznamenal,
začal už hned ve druhém červencovém
týdnu a pro změnu
v opačném směru. Lazeckou jámou č.
5 totiž začaly vyjíždět první z vyklízených
sekcí DBT 28/60 z likvidovaného porubu
140 710, kde byl provozován vysoký
dobývací komplex. „Probíhá přeprava sedmašedesáti kompletů těchto
mechanizovaných výztuží – z kolejových
podvozků jsou překládány buďto přímo
na nákladní auta, která je odvážejí
na opravu na Darkov, anebo jsou
přemisťovány do opravárenské haly 27
na lokalitě Lazy. Mezi tím vším jsme stihli v krátkém termínu a za mimořádných
opatření naložit a připravit k popuštění
do dolu dobývací kombajn KSW 475,
určený také pro lazecký porub 140 806,
který byl dopraven z ﬁrmy Zabrzańskie
Zakłady Naprawcze po generální opravě,“ popisoval Klčo.
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Kroužek krojovaných horníků
Barbora oslavil 90 let činnosti

FOTO: Adam Januszek

KARVINÁ – Kroužek krojovaných horníků
(KKH) Barbora slavil počátkem července
90. výročí založení a pozval při té příležitosti do Karviné zástupce dalších havířských
spolků z Česka, Polska i Slovenska, zástupce regionální samosprávy a samozřejmě
OKD. Za ﬁrmu se zúčastnil člen představenstva Michal Kuča a ředitel Důlního závodu 1 Bosleslav Kowalczyk.
„Krojovaní horníci, jejich setkávání, průvody, bohoslužby a další udržování tradic je
něco, co k naší profesi patří. Za sebe musím
poděkovat organizátorům této akce za perfektní přípravu. Do oslav tak významného jubilea svého klubu dali skutečně hodně
vlastního úsilí,“ nechal se slyšet Kowalczyk,
který zde dekoroval pamětními stužkami
prapory přítomných havířských spolků.
Sám pak od představitele KKH Barbora obdržel vzpomínkovou medaili na tuto slávu.
Krojovaných horníků se do centra
Karviné sjela více než stovka. Počínaje
těmi z pořádajícího KKH Barbora, přes
kamarády z nejstaršího spolku Rozkvět ze
Sedliště až po zástupce Nadace LANDEK
Ostrava, která se na zajišťování oslav aktivně podílela.
Předseda KKH Barbora Jan Kavka se nechal slyšet, že devadesátku pojali opravdu
ve velkém, protože stovky už by se taky nemuseli v takovémto složení dožít. „Ročně
nás bohužel odchází do hornického nebe
okolo patnácti. Kdysi nás bylo 800, nyní
je nás s bídou 180. Chybí mladá generace,
která by hornické tradice uchovávané naším klubem od roku 1927 převzala a nadále udržovala,“ podotkl Kavka s tím, že vět-

Antonín Klimša (vlevo) přebral vzpomínkový dres.
KARVINÁ – HC Baník Karviná originálním
způsobem poděkoval OKD za partnerství, které v případě těžařů a házenkářů
trvalo dlouhých šedesát let. Prezident
klubu Jan Truhlář věnoval výkonnému
řediteli společnosti Antonínu Klimšovi
památeční dres.
„Děkujeme za až neuvěřitelnou dobu,
kterou OKD podporovalo karvinskou házenou. Byť v posledních dvou letech už
tato podpora neexistuje, těch uplynulých šedesát let není možné pominout,“

nechal se slyšet Truhlář na tiskové
konferenci, kde t tým představil své
cíle a posily do nadcházejícího ročníku
extraligy.
Na vzpomínkovém dresu HC Baník
Karviná nechal klub uvést letopočty
partnerství s těžaři: 1955 až 2015.
K hornické tradici se nicméně karvinští
házenkáři rozhodně hlásit nepřestali,
jejich barvy zůstávají stále zeleno-černé
hornické a k symbolům patří zkřížená
„kladívka“.

V pátek skončil na šachtě,
v pondělí šel do nové práce

FOTO: Radek Lukša

pracovních míst mě oslovily díky Nové
šichtě mimo jiné gumárny a taky cementárny. Nakonec ostravská společnost
DEV Company zabývající se injektážemi,
hydroizolacemi, sanacemi a vrtnými
pracemi. A bylo rozhodnuto,“ popisoval
současný technik pro vrtání a obsluhu
strojů.
Přechod byl podle něj rychlý – v pátek
se rozloučil v OKD a v pondělí už fasoval
věci v DEV Company. „Mám štěstí, že
provádíme činnosti, jaké jsem v paskovském rubání často dělával. Není to
tak zásadní změna, samozřejmě kromě
toho, že už nefárám, ale zůstávám
na povrchu. Vrtáme, lepíme dvousložkovými lepidly, injektujeme. Pracujeme
na stavbách, na zajišťování vodních
hrází,“ popisoval Míča.
Skoro dvacet roků na šachtě, jak
poznamenal, mu dalo i řadu zkušeností.
„Hlavně vědomí, že snad všechno se dá
vyřešit, pokud u toho člověk uvažuje.
Řešení se vždy najde,“ doplnil.

21/08-VI/17

Pavel Míča při zajišťování hráze.

20/08-VI/17

OSTRAVA – Ve stejný den, kdy směnový
předák rubání Pavel Míča vyřizoval
po devatenácti letech a třech měsících
výstup ze šachty, podepsal zároveň
smlouvu u nového zaměstnavatele.
Pomohla mu k tomu skutečnost, že
se v předstihu před ukončením svého
pracovního poměru v OKD přihlásil
do programu Nová šichta (NŠ).
„Mám výuční list na instalatéra, ale
nikdy jsem se touto profesí vlastně pořádně neživil. Jsem horník. Nastupoval
jsem do rubání jako požárník, pokračoval jako zámečník a skončil jako
směnový předák v kolektivu Martina
Majse v úseku T1, který naposled vedl
Libor Nevařil,“ vzpomínal někdejší zaměstnanec Důlního závodu 3, jenž fáral
do porubů v jeho staříčské i chlebovické
lokalitě.
Snad by i uvažoval o přechodu
do karvinské části revíru – kdyby to
ovšem neměl z Jistebníku, kde žije, už
příliš daleko na dojíždění. „S nabídkami

FOTO: Jaroslav Kubánek

Ředitel DZ 1 Boleslav
Kowalczyk: „Byla to
perfektní akce, do které
vložili spoustu svého
vlastního úsilí a času.“

Ředitel DZ 1 Boleslav Kowalczyk (vlevo) dekoroval prapory hornických spolků.
šina členů je ve věku od sedmdesáti do pětadevadesáti let. Na kamarády zemřelé jak
v práci na šachtě, tak i postupem času ve výslužbě, krojovaní horníci samozřejmě kolektivně vzpomenuli a uctili je při pietním
aktu. Po něm se vydali ve špalíru do kostela, kde kněz vysvětil nový spolkový prapor
KKH Barbora. „Zdobí ho oba patroni našeho cechu – svatá Barbora a svatý Prokop,“
upřesnil Kavka.
Na setkání v budově bývalého učiliště
Dolu Doubrava (nyní sídle Krajského stře-

diska volného času Juventus) zaznělo, že
těžba uhlí na Karvinsku ovlivňovala a nadále ovlivňuje život, práci i volný čas zdejších obyvatel. „Proto je tak důležitá činnost
celé řady hornických spolků, které pomáhají udržovat povědomí o bohaté hornické činnosti celého regionu a zachovávají tradice
hornického cechu,“ shodli se přítomni.
Stejného názoru byli i primátor Karviné
Tomáš Hanzel či předseda hornických odborářů OKD Jaromír Pytlík. „Těm havířům,
kteří stále pracují, přeji, aby všichni pokaž-

KKH Barbora slavil 90. výročí založení, představil při tom i nový prapor.
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Victory Dance Havířov
má za sebou – také
díky srdcovkové
podpoře z Nadace OKD
– veleúspěšnou sezonu
s devatenácti medailemi
HAVÍŘOV – Kondiční trenér, kulisák, řidič, fanoušek. Tím je mechanik úseku degazace a vrtů z darkovské lokality Důlního závodu 1 Radek Lipový
pro taneční skupinu Victory Dance
Havířov (VD Havířov), kde už devět
roků působí jeho nyní šestnáctiletá
dcera Nikol. Souboru, který má za sebou letos až neskutečně úspěšnou sezonu s devatenácti medailemi ze soutěží, také zařídil srdcovkovou podporu z Nadace OKD.
„Kvůli dceřině tanci jsem před lety
nechal i fotbalu, kterým jsem se před
nástupem na šachtu živil,“ popisoval
bývalý hráč Baníku Havířov a ČSA
Karviná. S manželkou Monikou začali totiž maximálně podporovat jak
dceru, tak později „Viktorky“ – jak
se této taneční skupině říká. „Není to
jednoduché, byť dělám jen ranní směny. Nejméně dvakrát týdně holky tré-

FOTO: Victory Dance Havířov

Darkovský vrtař v tanečním souboru

Radek Lipový s logem Srdcovky a tanečnicemi.
nuji, o víkendech pak objíždíme vystoupení a soutěže po celé republice.
Stává se, že v sobotu večer dorazíme
z akce a já ráno ﬁčím do práce,“ pokračoval Lipový s tím, že patří rovněž k jádru fanouškovské základny
VD Havířov vybavené pro podporu
děvčat dokonce vlastními prapory.
V letošní sezoně se tanečnicím s vedoucí Evou Polákovou a trenérkou
Ivanou Saidakovou obzvlášť dařilo.
„Nejvíc bych vypíchnul druhé místo
juniorek a třetí místo dětí na mistrovství republiky a zlato nejstarších tanečnic i stříbro juniorek na mezinárodní mistrovské postupové soutěži,“
přiblížil Lipový. VD Havířov ostatně

trénoval své sestavy v tělocvičně pronajaté za minigrant z těžařské nadace (zbytek použil na kostýmové doplňky). Choreograﬁe souboru se jmenovaly Holky nadivoko (děti), Nechte se
okouzlit (juniorky), Smažený plameňák (nejstarší tanečnice).
„Lipoví jsou pro náš soubor obrovskou pomocí. Z rodičů jsou asi nejochotnější. Což se však nedá říci o všech, stává se totiž, že některé maminky či tatínky děvčat za celý rok nevidím,“ nechala
se slyšet vedoucí „Viktorek“ Poláková.
V souboru podle ní v uplynulé sezoně
bylo šestatřicet děvčat ve věku od sedmi do devatenácti let. Na září připravuje VD Havířov další nábor.

Zámečník ze šachty zavedl doma
v Kozlovicích tradici Traktoriády
Machaně. A také mezi soutěžícími se
podle něj jeden horník objevil; v kategorii 4x4 startoval se svým traktůrkem pracovník paskovského výklizu
Jozef Krúpa a taky ji vyhrál.
„Já zvítězil v kategorii do 1000
ccm. Největším konkurentem mi

FOTO: Radek Lukša

KOZLOVICE – Díky povrchovému zámečníkovi
vodního
hospodářství Závodu Útlum – Jih Vladimíru
Kuchařovi zdomácněly v Kozlovicích
setkání milovníků podomácku vyráběných traktorů. Na letošní třetí ročník Traktoriády přišlo na louku v lokalitě za Kovářovým lesem okolo tisíce lidí – navzdory dešti, chladu i blátu.
„Traktoriáda se stala úžasným tahákem pro návštěvníky. Pro srovnání, jen pár týdnů před ní se tady konal sraz milovníků ﬁchtlů, tedy starých motocyklů s malým obsahem,
na který dorazilo snad padesát lidí,“
popisoval Kuchař, jenž mezi návštěvníky zaregistroval i řadu zaměstnanců staříčské či chlebovické šachty.
Od soustružníků z mechanické dílny,
přes paní z kuchyně až po bývalého
rubáňového hlavního předáka Jana

Vladimír Kuchař (vlevo) s Janem Machaněm u Malého Koťátka.

byl Martin Ondračka z vedlejších
Palkovic. Má dvousetpadesátkový
motor, já třísetpadesátkový,“ poznamenal Kuchař jezdící na traktůrku
jménem Malé Koťátko. Soutěžících
se, jak upřesnil, sjela necelá třicítka,
přičemž na prvních místech poslední
kategorie – nad 1000 ccm – skončili
závodníci ze Skřípova u Opavy, Plzně
a Příbrami.
„Týden před Traktoriádou jsem
měl v práci volno a ani doma mě moc
neviděli. Staral jsem se prakticky
o všechno související s touto akcí –
od zajištění kosení trávy, pomoci hasičů, přes řezání kolíků na vytyčování
trati, obstarání bagru pro výkopy překážek až po zajištění jídla, pití a muziky,“ popisoval Kuchař s tím, že už
nyní má v hlavě plány na čtvrtý ročník. Bude se konat na stejném místě,
druhý týden v červnu 2018.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 5. června 2017 opustil
po nemoci ve věku 73 let náš milovaný
tatínek, dědeček, pradědeček, druh,
tchán, bratr, švagr, strýc, kmotr
a přítel, pan Erich Hudziec z Horního
Těrlicka.
Poslední rozloučení proběhlo 9. června 2017 v obřadní síni v Těrlicku.
Zarmoucená rodina
VZPOMÍNÁME
Dne 11. 6. 2017 uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustil po dlouhé nemoci
pan Ondřej Waliczek, bývalý zaměstnanec Dolu ČSM. Za vzpomínku přátel
děkuje a nikdy nezapomenou manželka
Danuše a synové David a Radomír
s rodinou.
Dne 24. 6. 2017 jsme
vzpomněli 8. výročí úmrtí
pana Jana Bardoně
z Horní Suché. Bývalého
horníka – záchranáře
na Dole František, předsedy místního
kroužku hornických důchodců. Čas
plyne, ale nikdy nezapomene. Syn
Ervín.
„Dík za to, čím jsi pro nás
byla, za každý den, jenž
jsi pro nás žila.
Tak rychle běží ten čas,
již jeden rok neslyšíme
Tvůj hlas.“
Dne 25. června 2017 jsme vzpomněli
2. výročí úmrtí naší drahé manželky,
maminky, babičky, prababičky a bývalé
pracovnice lampovny Dolu Barbora (1.
máj) paní Marty Kupkové.
Nikdy nezapomenou manžel Erich,
cera Renátka, zeť Aleš, vnučky Ivetka
a Miška
„Díky za to, čím jsi pro
nás byl, za každý den,
jenž si pro nás žil. Tak
rychle běží ten čas, již
dva roky neslyšíme Tvůj
hlas. Ta rána nás stále bolí, zapomenout nedovolí.“
Dne 19. 7. 2017 by se dožil 41 let
náš milovaný manžel, tatínek, syn,
bratr, švagr, strýc, zet a dobrý spolehlivý kamarád pan Marek Bucifal
z Těrlicka-Hradiště.
Zároveň vzpomeneme 2. smutné výročí
umrtí, ke kterému došlo 6. 8. 2015
na dole Darkov.
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marcela,

Strojírenská ﬁrma Brück AM nabízí lidem s technickým
vzděláním nebo praxí zajímavou a ﬁnančně dobře
ohodnocenou práci. Všem novým pracovníkům věnujeme
dostatečnou pozornost, nutnou pro kvalitní zaučení
na danou pracovní pozici.

HLEDÁME:

OBRÁBĚČE KOVŮ
FRÉZAŘE
ELEKTROMECHANIKY

A DALŠÍ...
NABÍZÍME:

ZAJIŠTĚNÉ, HRAZENÉ UBYTOVÁNÍ.
Zašlete nám životopis, zavolejte
nebo nás navštivte osobně na adrese ﬁrmy.
drahomira.smetakova@brueck.cz
+420 724 864 177
www.facebook.cz/Brueck.AM
www.brueck.cz
www.stabilniprace.cz

®

LEPŠÍ

SPOJENÍ
22/08-VII/17

23/08-VII/17

nástupní mzda od 24 000 Kč, jasný kariérní postup
na 5 let dopředu, věrnostní odměny, řadu zajímavých
beneﬁtů, příplatky za noční a přesčasovou práci,
dotované stravování nebo příspěvek na dopravu
do zaměstnání.

STROJAŘI
V BRÜCK AM
U VYSOKÉHO MÝTA
HLEDAJÍ POSILY
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synové Ondrášek a Matýsek. Rodiče
Jan a Drahomíra, bratr Jan, Lukas
s rodinou, Jakub s rodinou, Marie
Koždonová s rodinou, všichni příbuzní
a známí. Kdo jste ho znal vzpomente
s námi.
Dne 24. července 2017
jsme vzpomněli 7. smutné
výročí úmrtí mého
milovaného manžela
pana Daniela Mato, dlouholetého zaměstnance dolu Lazy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka Zuzana s rodinou.
Dne 26. 7. 2017 jsme
vzpomenuli na 10. smutné výročí úmrtí pana Ivo
Huťky, který tragicky
zemřel na Dole ČSA.
Zároveň si dne 4. 8. 2017 připomeneme jeho nedožitých 50 let.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
„Tak jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak mi
budeš chybět do konce
života.“
Dne 30. července 2017
uplyne 5. smutné výročí úmrtí mého
manžela Milana Legera.
Odešel jsi tak náhle, že stále nemůžu
uvěřit, že už nepřijdeš, milující manželka, syn, rodina a přátelé.
„Vydal ses cestou, jíž
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek jsi
nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den, jenž jsi pro
nás žil.“
Dne 10. srpna 2017 vzpomeneme 14.
výročí, kdy nás ve věku 30 let opustil
na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen manžel, švagr,
zeť a pan Luboš Mieres.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa
s Matyáškem, rodina Bőhmová
a Hrdinová.
„Kdo v srdci žije,
neumírá.“
Dne 3. 8. 2017 vzpomeneme třetí smutné výročí
úmrtí Ing. Milana
Počarovského, Ph.D.
S láskou nikdy nezapomene manželka
Eliška s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

8

Z OKD

číslo 8 | ročník 47

PŘIVEĎ NOVÉHO KOLEGU DO OKD A ZÍSKÁŠ 5000 KORUN
Společnost OKD vyplatí každému novému uchazeči po splnění stanovených kritérií
náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun.
Současně mu uhradí i náklady spojené se vstupní prohlídkou.

Na tebe pak čeká odměna ve výši 5 tisíc korun!
NEVÁHEJTE! Naše nabídka platí od 25. května 2017 a je časově omezená.
Podrobné informace získáte
 během osobní návštěvy

Poradenského centra
OKD v Karviné na
tř. Osvobození 1721/9

 nebo telefonicky
na čísle

 nebo prostřednictvím
e-mailu na adrese

725 756 830

prace@okd.cz

Ozvěte se nám, stojí to za to!
hledá pro svá pracoviště na Karvinsku
kvaliﬁkované kandidáty na pozici

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
V současné době doplňujeme naše pracovní týmy v elektro úsecích se zaměřením
na slaboproud i silnoproud pro povrchová pracoviště.
Pracovní náplň:
 zajištění prohlídky, údržba a opravy
těžních strojů a ventilátorů,
 zajištění prohlídky, údržba a opravy návěstního a dorozumívacího
zařízení,
 zajišťuje provoz rozvoden,
 zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy
elektrických zařízení,
 údržba technologických zařízení povrchových provozů v mechanických
dílnách a nádvoří,
 kontrola, údržba a opravy elektrických zařízení (motory, světelné
zdroje, signalizace),
 montáž a demontáž NN elektrických
zařízení a kabelových vedení,
 práce ve výškách,
 samostatný výkon práce ve vícesměnném pracovním režimu.
Požadujeme:
 min. vyučení v elektrotechnickém oboru, platná vyhláška 50/1978 Sb., §6,
 praxe v oboru alespoň 1 rok,
 dobrý zdravotní stav,
 ochota učit se novým věcem,
manuální zručnost, samostatnost
a spolehlivost.

Nabízíme:
 náborový příspěvek,
 stabilizující mzdové ohodnocení,
 pět týdnů dovolené,
 příspěvek na penzijní připojištění,
stravování,
 přídavek na dovolenou a Vánoce,
 příspěvek na dětské rekreace a další
sociální výhody.
Na tuto pozici se pro uchazeče registrované od 19. 7. 2017 vztahuje náborový
příspěvek v celkové výši 40 000 Kč.
Termín nástupu: Ihned
Pracoviště: Karviná, lokality Závodu
ČSM, Darkov, Karviná
Žádosti o pracovní místo zasílejte
formou strukturovaného životopisu
na níže uvedený kontakt. Tamtéž
můžete získat odpovědi na případné
doplňující otázky.
Poradenské centrum OKD
tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná
Telefonní spojení: +420 725 756 830,
e-mailové spojení: prace@okd.cz

Náborová kampaň je v plném proudu
Personální ředitelka
ﬁrmy: „Do klíčových
důlních profesí v rubáních
a přípravách budeme
poptávat nové zaměstnance
stále. Nově začínáme hledat
i povrchové elektrikáře!“
KARVINÁ – Chuť pracovat v OKD projevilo
v nové náborové kampani už bezmála pět
stovek uchazečů, kteří osobně navštívili
Poradenské centrum OKD v Karviné.
Informovala o tom personální ředitelka
společnosti Radka Naňáková s upřesněním,
že lákavý se pro zájemce o hornictví jeví
zejména náborový příspěvek ve výši čtyřiceti
tisíc korun.
„Zvýšený zájem o práci v OKD jsme
zaznamenali i díky tomu, že jsme
náborovou kampaň podpořili reklamními
spoty v rádiu Čas a inzeráty umístěnými
v prostředcích hromadné dopravy i regionálním tisku,“ uvedla Naňáková s tím,
že správným krokem se ukázalo také
rozšíření provozní doby Poradenského
centra OKD na tř. Osvobození 1721/9
v Karviné-Novém Městě. Jeho zaměstnankyně pak reagují na všechny dotazy v co
nejkratším čase. Těžaři se snaží vytvářet
takové nástroje na podporu náboru, které
pomáhají odstranit bariéry mezi uchazeči
a firmou. První kontakty proto probíhají
právě v Poradenském centru, nikoliv
na důlních závodech. „Snažíme se být

Provozní doba Poradenského centra
OKD v Karviné na tř. Osvobození 1721/9
• PO: 8.00 – 16.00 • ČT: 8.00 – 14.00
• ÚT: 8.00 – 14.00 • PÁ: 8.00 – 14.00
• ST: 8.00 – 16.00
blíže lidem,“ vysvětlila Naňáková. Dosud
bylo podle personální ředitelky do OKD
přijato šedesát šest nových zaměstnanců.
„Z tohoto počtu je pětatřicet lidí, kteří se
rozhodli pracovat v naší ﬁrmě na základě
náborového příspěvku. Tato akce platí pro
nově zaregistrované uchazeče od letošního 25. května,“ uvedla Naňáková. Další
přibližně padesátka adeptů na práci v hornictví se nyní nachází v procesu lékařských
prohlídek. Pokud úspěšně projdou vstupní
prohlídkou, bude i s nimi uzavřena pracovní
smlouva.
Přesné počty nových zaměstnanců chce
OKD zveřejnit až poté, kdy skončí stále probíhající individuální pohovory a po následném podpisu pracovních smluv. „Nicméně
i nadále budeme poptávat zaměstnance
do klíčových profesí rubání a příprav a nově

také povrchové elektrikáře pro všechna
pracoviště OKD,“ zdůraznila personální
ředitelka.
Rozhodnutím představenstva začalo
OKD od 25. května hradit i náklady
na vstupní lékařskou prohlídku. „Na druhé
straně, pokud by docházelo k situacím, že
zdravotně způsobilí uchazeči nenastoupí do zaměstnání, anebo případně
odejdou v rámci zkušební doby na základě
vlastních žádostí, budou muset naší OKD
zaplatit tyto náklady spojené se vstupní
prohlídkou,“ upozornila Naňáková.
Co se náborových příspěvků týče,
prvních dvacet tisíc získá nový zaměstnanec OKD po odpracování zkušební doby.
Zbývajících dvacet tisíc pak po odfárání
dalšího čtvrt roku.
„Zaměstnanec ztratí nárok na vyplacení náborového příspěvku, pokud bude
mít v období po odpracování 3 měsíců
od nástupu, respektive po odpracování 6
měsíců od nástupu do pracovního poměru
neomluvenou absenci, nebo pokud dojde
k ukončení pracovního poměru zaměstnance ve zkušební době, popř. pokud bude se
zaměstnancem ukončen pracovní poměr
z důvodu porušení povinností vyplývajících
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci („pracovní
kázeň“). Pro vyplacení výše uvedeného
náborového příspěvku se do odpracované
doby nepočítá doba nemoci (s výjimkou nemoci po dobu pracovního úrazu),“ doplnila
personální ředitelka Radka Naňáková.
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