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Srpnové
výsledky

6

Testování
funguje

Olomoučtí experti dávají OKD
za vzor dalším firmám.

T echnický režim splnily rubáňové
i čelbové kolektivy.

Zvedli dosah
sekcí

Opraváři modifikovali výztuže
pro nové pluhové bloky.

Horník

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

Bezpečnostní heslo měsíce: „Nauč se používat správný hasicí přístroj podle druhu požáru.“

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.
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Darkov i ČSA končí těžbu v únoru,
od března je přebírá DIAMO
ČSM-Sever a ČSM-Jih
pokračují dále, ukončení
jejich provozu nebylo
předmětem aktuálního
usnesení vlády o situaci
v OKD

ní dočasné úplné zastavení provozu, OKD významně negativně ovlivnily. Kombinace všech těchto faktorů v podstatě zcela znemožnila OKD
jakýkoli pokus o úspěšné vypořádání se s poklesem cen uhlí, kterému firma čelila již od počátku roku. A přizpůsobila mu tehdy i svůj plán včetně
programu úsporných opatření,“ upozornila předsedkyně představenstva
Vanda Staňková.

KARVINÁ – Česká vláda v pondě-

Pod s.p. DIAMO přejdou
• 1. ledna 2021 šachty v lokalitách
Útlum-Jih a Útlum-Sever (Staříč,

Opatření proti koronaviru
byla nákladná
FOTO: OKD

lí 21. září jednala mimo jiné i o dění
ve společnosti OKD, jejímž jediným
akcionářem je státní podnik Prisko.
A padlo rozhodnutí ukončit těžbu
uhlí na dolech ČSA i Darkov k poslednímu únorovému dni příštího roku.
Od března tyto šachty jako utlumované ihned přebírá další státní podnik –
DIAMO.
„Vláda souhlasila se zahájením postupného převodu utlumovaných
dolů OKD na státní podnik DIAMO.
Zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu
a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi
ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou
Schillerovou provést převod utlumovaných dolů a dobývacích prostorů dle
stanoveného harmonogramu,“ potvrdila předsedkyně představenstva těžební společnosti Vanda Staňková.

Důl Darkov
bíhají ražby, přípravné práce, vybavování a likvidace, a to v závislosti
na dané lokalitě. Na Darkově dobýváme ve dvou porubech, na ČSA probíhají práce ve dvou porubech, z nichž
těžíme zatím v jednom. Na lokalitách
ČSM máme čtyři poruby, z nichž těžíme ve dvou. OKD je tudíž v plném
provozu i díky našemu probíhajícímu
kontinuálnímu testování na koronavirus. Během února 2021 bude ukončována těžba v dolech ČSA i Darkov.
Ke konci února z nich symbolicky
vyvezeme poslední vozíky s uhlím.
Neprodleně na začátku března 2021
dojde k předání těchto lokalit a souvisejících dobývacích prostorů státnímu podniku DIAMO pro zahájení

Chlebovice, Sviadnov, Frenštát,
Dukla, Lazy) včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč,
Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá
a Lazy,
• 1. března 2021 ultumované šachty Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava
u Orlové, Karviná-Doly I, KarvináDoly II a Darkov,
•
následně v budoucnu na základě
výzvy společnosti OKD také šachty ČSM-Sever a ČSM-Jih, včetně
souvisejících dobývacích prostorů
Louky a Stonava.
„V současnosti těžíme ve všech činných dolech OKD, respektive pro-

na Univerzitním náměstí, kde hrála
i obvyklá dechovka.
„U památníku horníků, kteří zahynuli
při výkonu svého povolání, jsme položili
věnce,“ uvedl Radim Tabášek, výkonný
ředitel OKD.
Pokračování na straně 2

Kamenná skulptura je
propůjčena na rok, menší
bronzová kopie zůstává
firmě coby trvalá připomínka
dosaženého úspěchu

FOTO: Radek Lukša

HORNÍ LOMNÁ – Prestižní ocenění, k jehož

Den horníků 2020 byl pouze ve znamení piety.

Ekonomická krize kvůli
cenám uhlí i pandemii
Těžební společnosti je v současnosti v ekonomické krizi způsobené zejména přetrvávajícím poklesem cen
energetického i koksovatelného uhlí
a dopadem celosvětové pandemie
covid-19.
„Není tajemstvím, že pokles cen
uhlí na historická minima a pandemie covid-19 a s nimi související okolnosti, jako snížení poptávky, dlouhodobé omezení výroby v důsledku přijatých bezpečnostních a protiepidemických opatření, jakožto i let-

Zlatý Permon pro OKD odráží
loňský rok bez fatálních úrazů

Den horníků 2020 ve znamení
piety u pomníku a mše v kostele
KARVINÁ – Tradiční oslavy hornického
svátku připadajícího oficiálně tentokrát
na středu 9. září probíhaly v Karviné
v neděli 6. září pouze v podobě pietního
aktu a bohoslužby. Sešli se zde představitelé společnosti OKD, zástupci odborů
i havířských spolků. Nejprve u pomníku

útlumových prací,“ řekl ředitel provozu OKD David Hájek.

OKD od března 2020 vynaložila
na opatření v souvislosti s covid-19
už téměř pětadvacet milionů korun. Nepočítaje další nemalé náklady na probíhající postupné testování. „A nadále činíme veškerá možná úsporná opatření v rámci výroby.
Na druhé straně na protiepidemická
a hygienická opatření kvůli koronaviru není možné rezignovat. Nelze také
nezmínit, že nebýt uvedeného testování a dalších opatření, OKD by nebyla schopna po skončení přerušení těžby znovu začít plně fungovat. Je
nutno dodat, že firma od těchto opatření nikdy po celou dobu neustoupila ani při zmírnění celorepublikových opatření, ani při zmírnění krajských opatření a povinnost dodržovat
veškerá zavedená opatření trvá po celou dobu,“ upozornil výkonný ředitel
OKD Radim Tabášek.

Pokračování na straně 2

zisku přispívá hlavně historická nula
v počtu smrtelných pracovních úrazů
v loňském roce, je od čtvrtku 3. září v držení společnosti OKD. Na slavnostním
aktu v Horní Lomné ho přebírají výkonný
ředitel Radim Tabášek a provozní ředitel
David Hájek.
A to od představitelů Českého báňského úřadu (ČBÚ), zástupce předsedy
a ředitele sekce báňské správy Radima
Mžyka, ředitele odboru hornictví Dušana
Havla a ředitele kancléře úřadu Pavla
Dvořáka. „Soutěž o cenu za bezpečnost
v hornictví jsme zřídili jako uznání za kvalitní a bezpečnou práci v tomto odvětví.
Šestnáct let jejího trvání potvrdilo
úspěšnost a mimořádný motivační

význam. Zlatý Permon si vydobyl uznání
a respekt,“ zaznívá od nich.
Od předloňského roku, jak upozorňují,
reaguje ČBÚ změnou statutu soutěže
i na postupné snižování podílu hlubinného dobývání a nárůstu ostatních činností
podléhajících dozoru báňské správy:
„Rozhodli jsme se předejít nesymetrii
v jednotlivých kategoriích a umožnit
účast co nejširšímu spektru soutěžících.
OKD proto získává Zlatého Permona
za rok 2019 v kategorii III, tedy podniků
nad 500 zaměstnanců (další kategorie
jsou do 50 zaměstnanců a od 51 do 500
zaměstnanců).
„Hodnotícími kritérii byla výlučně
problematika BOZP – bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci – a BP – bezpečnosti práce jako takové – tedy počtu
mimořádných událostí, úrazové četnosti i závažnosti, odlišných pracovních
podmínek v podzemí, referencí obvodní
báňské správy a státních inspekcí,“
informují představitelé ČBÚ Praha.
Pokračování na straně 2

Ve zdůvodnění
mimo jiné stojí:
V minulosti tuto cenu získaly jednotlivé důlní závody
OKD vícekrát, většinou
i opakovaně. V tomto roce
je to však poprvé, kdy si
ocenění převzala sama
organizace, což znamenalo,
že k tomuto vynikajícímu
výsledku přispěly všechny
organizační složky společnosti OKD, jež se podílely
na dobývání černého uhlí.
To vzhledem k velké
rizikovosti pracovních
činností důlních závodu
představovalo za celou
dobu předávání tohoto jedinečného ocenění historický
významný okamžik.

Z OKD
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Darkov i ČSA končí těžbu v únoru,
od března je přebírá DIAMO
Dokončení ze strany 1

Z utlumených šachet přejde
i část zaměstnanců
S převzetím utlumovaných dolů
a dobývacích prostorů OKD do majetku
s.p. DIAMO dojde také k převzetí části
zaměstnanců v dohodnutém časovém
harmonogramu. K 1. lednu 2021 se
bude jednat o převod více než sedmi set
lidí (přičemž ke konci srpna 2020 jich
měla OKD přibližně 5600 zaměstnanců). Předpokládaný počet zaměstnanců
ke konci roku 2020 je 5300.
„Při převodu části OKD sestávající
z Paskova, Lazů a Frenštátu se předpokládá přechod zhruba 748 zaměstnanců. Při zahájení útlumu ČSA a Darkova
a jejich převodu na DIAMO k 1. březnu
2021 očekáváme přechod zhruba
1 624 zaměstnanců. Při všech přechodech bude plně respektována jak
kolektivní smlouva OKD, tak i kolektivní
smlouva vyššího stupně. Pro všechny
zaměstnance, kteří přejdou pod DIAMO
s předpokladem následného ukončení
pracovního poměru, bude připraven
sociální program a obdrží plné odstupné, které jim bude náležet v souladu
s kolektivní smlouvou a sociálním
programem,“ zdůrazňuje personální
ředitelka OKD Radka Naňáková.
Personalisté firmy podle ní budou
aktivně pomáhat stávajícím i odcházejícím lidem ze společnosti OKD.
A to ve dvou oblastech: Při hledání
nového pracovního uplatnění i při
rozjezdu podnikání programem Nová
šichta. „Ten funguje v OKD od roku
2014 a úspěšně byl implementován
při útlumu na Paskově. OKD bude mít
kontaktní kanceláře na všech důlních
lokalitách – Darkově, ČSA i ČSM. Bude
pomáhat ve spolupráci s úřadem práce,
pracovníci na kontaktních kancelářích
mimo jiné budou zpracovávat zájemcům
životopisy, založí jim e-maily, pokud to

bude zapotřebí, pomohou s orientací
na trhu práce i s vyhledáním vhodných
pracovních nabídek, připraví zájemce
na pohovor a zajistí i externí sociální
a psychologické poradenství,“ přiblížila
Naňáková.

Fungování dolů ČSM je
podmíněno řadou faktorů
„Hlubinné dobývání je velmi citlivé
na cenové výkyvy, každý znatelnější
výkyv směrem dolů je extrémně rizikový
vzhledem k vysokému podílu fixních
nákladů kterékoli společnosti zabývající
se tímto způsobem těžby uhlí. OKD je
v obtížné finanční situaci z mnoha důvodů souvisejících s cenami uhlí a současnou pandemií covid-19 a v aktuální
době nelze zodpovědně činit delší
prognózu pro vývoj cen uhlí v následujících letech ani nelze předvídat další
vývoj epidemické situace,“ zhodnotila
situaci předsedkyně představenstva
společnosti.
OKD navíc nyní ani nedisponuje
prostředky k financování dlouhodobé
těžby, které vyžadují odpovídající
investice do příprav a výroby. „Z čistě
ekonomických a bezpečnostních
hledisek nebylo možné rozhodnout
o dlouhodobém horizontu fungování
dolů ČSM, aniž bychom měli pozitivní
výhled do budoucna, co se týče cen
uhlí, ekonomičnosti i záruky financovatelnosti těžby. Předpokládáme, že
právě s ohledem na nejistotu těchto
faktorů neobsahuje usnesení vlády
závazný termín převodu lokalit ČSM
pod DIAMO. Jsme si vědomi existence
jiných důvodů než ekonomických,
včetně sociálních a rozpočtových. Tyto
byly šířeji probírány v médiích před
usnesením vlády. Sami jsme se analýze této problematiky nevyhýbali ani
ve stanovisku naší společnosti k délce
těžby, jak uvádí sama důvodová zpráva
k usnesení vlády,“ dodala Staňková.

Návraty do porubů: Stabilní výkony,
slušný nájezd i boje s vodou a geologií
Na čelbách zaznamenali
nejvyšší postup v srpnu
raziči Dariusze Marcola,
v totálním nonstopu
zvládli 106 metrů
DARKOV – Obnovení provozu na šach-

tách společnosti OKD po koronavirové odstávce znamenalo v srpnu vytěžení sedmasedmdesáti tisíc tun uhlí
a vyražení 560 metrů. Provoz rubání podle vedoucího Romana Janulka
tak splnil technický režim na sto procent, provoz příprav, jak upřesnil vedoucí Petr Glas, rovněž.
„Výpadek na business plán společnosti činil v osmém měsíci 135 tisíc
tun. Samozřejmě to bylo v prvé řadě
kvůli opatřením proti šíření koronaviru,“ informoval Janulek s tím, že
se prohloubilo také manko na celkový roční business plán. Přesáhlo 978
tisíc tun.
V průběhu minulého měsíce – konkrétně od čtvrtku 13. srpna – zajišťovaly těžbu v revíru čtyři poruby.
Kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku vedeného Davidem
Miarkou se vrátil do stěny 292 200/4
na ČSM-Sever kolektiv hlavního předáka Františka Nachtnebla z úseku
vedeného Petrem Weissem do stěny 22 4054 na ČSA, kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
vedeného Januszem Sztulou do stěny
340 902 na Darkově a kolektiv hlavní-

FOTO: Radek Lukša
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Uhlí dodávaly v srpnu čtyři poruby.
ho předáka Ladislava Valíčka z úseku vedeného Petrem Pufferem vyjel
z prorážky s novou stěnou 240 401
na stejné lokalitě.
„Turoňovi
horníci
předvedli standardně vynikající výkony,
Nachtneblovi statečně bojovali s přítoky vody, u Rzidkého naopak s obtížnými geologickými podmínkami
a Valíček, ten svůj porub rozjížděl velmi dobře,“ komentoval situaci vedoucí provozu rubání s tím, že v srpnu se
limitní výkony v revíru nevyhlašovaly.
V září už o ně usilovaly 4 těžební kolektivy. „Ke stávajícícm porub-

Den horníků 2020 ve znamení
piety u pomníku a mše v kostele

Vanda Staňková u pomníku hornických obětí.

Radim Tabášek s věncem za společnost OKD.

havíře a žádal o ochranu pro ty žijící.
Vysvětil rovněž nový spolkový prapor
Klubu krojovaných horníků Gabriela
(bližší informace na straně 7).
Oblíbený kulturní program v Parku
B. Němcové se nekonal s ohledem
na minulé měsíce, kdy se těžební
společnosti potýkala s onemocněním
covid-19. „V minulosti se této akce
účastnily tisícovky lidí, vzhledem
k hygienickým omezením, která pro
hromadné akce v té době platila, jsme
se rozhodli slavnosti zrušit,“ sdělila
Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.
Zdůraznila, že firma zachovala
pietní akt i bohoslužbu kvůli důstojnému uctění památky těch, kteří při
práci v dolech položili své životy. „Se
zrušením hornické slavnosti souviselo
i řešení ekonomické situace OKD,
která se vypořádává s finanční ztrátou
způsobenou šestitýdenním přerušením
těžby na všech lokalitách,“ doplnila
Staňková.

Provoz příprav najel bez problémů.

Zlatý Permon pro OKD odráží loňský rok bez fatálních úrazů
Dokončení ze strany 1
K ocenění samotnému uvádějí, že
má dvě podoby. Menší bronzový Zlatý
Permon zůstává v OKD napořád.
„Větší skulptura je vítězné organizaci
propůjčena. Povinností držitele je
cenu umístit v reprezentativních
prostorách důstojným způsobem
a po uplynutí jednoho roku ji pak
vrátit ČBÚ,“ vysvětlují zástupci státní
báňské správy.
„OKD má Zlatého Permona poprvé
jako celek,“ poznamenávají k tomu
výkonný ředitel firmy Tabášek
a provozní ředitel Hájek. Po předávání ocenění, jak dodávají, se v Horní
Lomné koná i diskuze těžařů, odborářů a představitelů ČBÚ k bezpečnosti práce i aktuální situaci v OKD.
Následuje také společné jednání
ČBÚ a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového
průmyslu (OS PHGN). „Na jednání
proběhla výměna informací z činnosti ČBÚ a OS PHGN, připravované
legislativní změny báňských předpisů
a jejich dopady, poznatky z kontrolní
činnosti a předpokládaný vývoj báňského průmyslu v České republice
v návaznosti na surovinovou politiku,
státní energetickou koncepci a výstupů z Uhelné komise,“ zakončuje
Naďa Chattová, mluvčí OKD.

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1
Pak podle něj následoval společný
průvod městem do fryštátského kostela
Povýšení sv. Kříže, kde kněz Przemysław
Traczyk vedl bohoslužbu za zemřelé

ním kapacitám v tomto měsíci přibyl i blok 400 002 dobývaný horníky z úseku Alpex R1 na severní lokalitě stonavské šachty,“ upřesnil
Janulek. Nájezd dalších dvou porubů
– 11 3432 na ČSA a 463 200 na ČSM –
se předpokládá v nejbližší době.
„V době odstávky provozu probíhaly na jednotlivých pracovištích příprav činnosti související s bezpečností a poslední týden před nájezdem
přípravné operace zejména na údržbě strojního parku a pásového odtěžení. Na všech úsecích střediska příprav pak bylo obnovení nájezdu bezproblémové,“ konstatoval za čelbové
Glas. Ze srpnové metráže 560 metrů bylo dosaženo 349 metrů na stonavské a 166 metrů na darkovské
šachtě. Nejlépe se v osmém měsíci dařilo kolektivu hlavního předáka Dariusze Marcola z úseku Alpex
vedoucího Janusze Zgudy. Tato parta s kombajnem AM 50 v totálním
nonstopu vyrazila 106 metrů na díle
463 314/1 na Dole ČSM. S klasickou
technologií podaly nejlepší výsledky
parta Petera Ilavského z úseku THK
Čechpol Rostislava Kubína, a to 36
metrů na díle 54 621.
Čelboví, jak Glas doplnil, měli
po srpnu v revíru vyraženo dohromady 7 824 metrů. Což bylo o 1998
metrů méně, než předpokládal business plán. Kromě koronaviru a odstávky provozu se na této skutečnosti podepsala i změna v koncepci strategie obfárávek porubů.

Výkonný (vlevo) a provozní ředitel s trvalou připomínkou úspěchu.

Z OKD
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Požáry – mohou se týkat nejen
pracoviště, ale i osobního života

DARKOV – Nauč se používat správ-

ný hasicí přístroj podle druhu požáru! Zářijové motto pro všeobecné poučení BOZP napříč revírem odkazuje
na problematiku, která se týká nejen
práce, ale také osobního života prakticky všech. Totiž požární ochrany.
„V minulém měsíci se nám bohužel připomenula i jiná rizika ohrožení života a zdraví, než koronavirus.
Dvě neuvěřitelné srpnové tragédie
– výbuch chemikálií v libanonském
Bejrútu, kterému s největší pravděpodobností předcházela práce s otevřeným ohněm, a nejtragičtější požár
v novodobých českých dějinách ve věžáku v Bohumíně založený dokonce úmyslně – připomenuly potřebu si
opět zopakovat problematiku požární
ochrany,“ vysvětluje vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Nekontrolovatelné a nežádoucí hoření, při němž hrozí nebezpečí poškození zdraví a majetku, jakož i hoření,
při kterém již k újmě na zdraví a majetku došlo. Tak jsou definovány požáry, při jejich výskytu se v běžném
životě vytáčí tísňová linka 150 (hasičský záchranný sbor) nebo 112 (univerzální evropská emergency linka).
Uvnitř areálů OKD se v těchto pří-

Fedrující rubání brzdily postupy
s omezením a reinstalace odtěžení
STONAVA – Ani po srpnovém návratu,

po koronavirové odstávce, do porubu
292 200/4 si nemohli horníci hlavního předáka Kamila Turoně z úseku
vedeného Davidem Miarkou moc na co
stěžovat. Už dříve prakticky bez problémů šlapající a fedrující stěna najela
na obvyklý režim, který brzdil jen omezený denní postup a přípravy na kompletní
reinstalaci odtěžení.
„Ještě v srpnu jsme za devatenáct
dní stačili s porubem ujet necelých
jednašedesát metrů a nakopat 15 605
tun uhlí,“ oznámil vedoucí úseku.
Zářijový režim stanovili Turoňovu kolektivu na 92,8 metru postupu a 29 290
tun, což se na pracovišti ve 29. sloji 2.
kry v ohradníku severských jam daří
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O každém použití
hasicího přístroje se
na šachtě informuje
inspekční služba
a zneužití tohoto
prostředku je
porušením pracovní
kázně i ohrožením
bezpečnosti dolu

Práškový hasicí přístroj proti metanové stěně.
padech volá z pevného telefonu 3333
pro povrch a 6 pro důl. „Dovoláte se
do ohlašovny požárů. Inspekční služba pak zajistí povolání hasičů a báňských záchranářů. Následně pak organizuje otevření vrátnice, průvodce
pro zasahující sbory, vypnutí elektrického proudu a ostatní bezpečnostní
opatření,“ uvádí Zajíček.
Připomíná, že na šachtě se 150 ani
112 z mobilů vůbec nevolá – aby nevznikl neorganizovaný zmatek, kdy
například dorazí pomoc na danou
lokalitu a brány zůstanou uzavřené.
Ohlašování požárů z mobilů v OKD
má stanovena tato čísla:
• 59 646 3333 pro Darkov
• 59 635 3333 pro ČSA
• 59 645 3333 pro ČSM-Sever
a ČSM-Jih
• 558 49 3333 pro Útlum-Jih
i Frenštát a Útlum-Sever
Vedoucí odboru řízení bezpečnosti upozorňuje na možné situace, kdy bude zapotřebí hasit (a to nejen v práci) vlastními silami. „Právě
s touto skutečností koresponduje

Protipožární cvičení báňských záchranářů.

bezpečnostní heslo pro září. Hasit
je povinen každý, kdo oheň zpozoroval, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí sám sebe. Dále je nutno se
v OKD řídit pokyny inspekční služby, vedoucího likvidace havárie
a na povrchu případně velitele zásahu hasičského záchranného sboru,“
říká Zajíček.
Přenosné hasicí přístroje (PHP)
musí být stále v pohotovosti a umístěny na dobře viditelných a snadno
dostupných místech aniž by zároveň
nepřekážely či neomezovaly provoz.
„Hašení se provádí vždy od okrajů požáru k ohnisku. V ohroženém prostoru musí být vypnuta elektřina a k likvidaci požáru zvolen vhodný hasicí
přístroj. Před zahájením hašení v dole
je třeba brát v úvahu i směr proudění větrů – tedy přistupovat k požáru z úvodní strany, po větrech, aby se
předešlo ohrožení zplodinami a teplem,“ dodává Zajíček.

Po slušném rozjezdu
darkovského bloku
240 401 přišly problémy
s geomechanickou aktivitou,
začaly se tam dělat
pravidelné trhací práce
DARKOV – Tři hornické osádky, z nichž
někteří podle svého tvrzení „v životě
neviděli kombajn“, dostal do stěny
240 401 kolektiv hlavního předáka
Ladislava Valíčka z úseku vedoucího
Petra Puffera. Posily k nim totiž přišly
od jediných a posledních specialistů
na pluhovou technologii v OKD, od party
Rudolfa Kubeše.
„Společně jsme po koronavirové
pauze rozjížděli naše darkovské rubání
v oblasti pomocného závodu. Z pluhového kolektivu nám přidělili osádky
směnových předáků Jaroslava Tomečka,
Radka Hemowskiho a Lubomíra
Adamiho. Ti poslední byli z Carbokovu,“
informoval Puffer s tím, že Valíčkovy
kmenové směny vedli po odstávce
předáci Petr Fabiánek a Faniel Uhrin.
„Chlapy navyklé na pluhy a nízké
mocnosti uhlí jsme na dobývacím
kombajnu se středním komplexem POP
2010 zaučili docela dobře. Pomáhal
při tom i bývalý hlavní předák Roman
Badura a další opory našeho kolektivu
Pavel Melicher s Lubošem Jančou,“
podotkl vedoucí úseku. Porub 240 401,
jak dále upozornil, si Valíčkovi haviři
ještě před přerušením výroby v celém
OKD sami vybavovali.

Základní rozdělení PHP
• práškové k hašení elektrického zařízení pod napětím, požáru metanu,
hořlavých kapalin a olejů, textilu,
papíru, knih (nevhodný k hašení
prachu i sypkých látek, hrozí jejich
rozvíření a výbuch)
• vodní pro hašení požárů pevných
látek
• CO2 (dříve sněhové) k hašení
elektrického zařízení pod napětím,
hořlavých kapalin a plynů (zakázány
pro hašení hořícího uhlí, hrozí výbuch uhelného prachu)
• pěnové k hašení uhlí, dřeva, plastů,
minerálních olejů, hořlavých kapalin, nafty, tuků i jiných organických
látek (nikoliv elektrického zařízení
pod napětím, pěna je vodivá)

Aleš Štětka s oceněním od státní báňské
správy.

na řečené pozici působil až do konce
roku 2014. Následně byl totiž zvolen
místopředsedou a ZIBP základní organizace OS PHGN Dolu Karviná.
Do odborů ostatně vstoupil hned
s příchodem na šachtu v roce 1986
„Funkci úsekového inspektora
bezpečnosti práce jsem vykonával
od roku 1992,“ podotkl k tomu oceněný. Díky svým aktivitám v oblasti
BOZP se stal v roce 2002 zástupcem
ZIBP pro šachty Doubrava a následně
ČSA. V letech 1999 až 2014 dělal i člena revizní komise odborářů na dolech
Doubrava, respektive ČSA.
„Celý čas aktivně pracuje ve všech
odborových orgánech zastupujících
zájmy zaměstnanců. Díky odpovědnému přístupu a výsledkům práce
ho právě kolegové navrhli na ocenění za jeho podíl na zásluhách v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců v OKD za předešlý rok,“ komentoval z pozice ředitele kancléře úřadu ČBÚ Praha udělení
pamětního listu Pavel Dvořák.

Blok se čtyřiapadesáti sekcemi BUC
1300/3100, kombajnem SL 300, stěnovým dopravníkem PF6/1042 a podporubovým dopravníkem PF4/1132
– PZF 11 zahájil těžbu ještě v první půlce
srpna. „A to slušně. Hned z rozjezdu
postupy v průměru 2,81 metru denně,
v závěru měsíce už pak jednou tolik,“
komentoval Puffer práce v porubu se
směrnou délkou 350 metrů. Do září z ní
Valíčkův kolektiv ukrojil 53,4 metry,
nakopal tam 23 120 tun uhlí.
Počátkem tohoto měsíce se však
na pracovišti zvýšila geomechanická
aktivita. „Postup jsme měli kvůli tomu
omezený na 3,6 metru denně a nyní
dokonce na 3,2 m denně. Musíme
provádět ochranné otřasné trhací práce
každý provozní den a co čtrnáct dní
bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu,“ přiblížil Puffer. Zmínil i náročné
mikroklimatické podmínky – zejména
na výdušné třídě 240 441 – kvůli nimž
ve vrchní kapli i na úvodě porubu instalovali klimatizační zařízení. I přesto dokázali v září v průměru posílat na sedm
úsekových pásů TP 1000 a čtyři TP
1200 směrem k centrálnímu odtěžení
průměrně denně 1250 tun uhlí.
Před nástupem do oblasti 4. kry 40.
sloje darkovského pomocného závodu
kopaly Valíčkovy osádky blok 340 902.
„Tam nás vystřídala parta od Zbyňka
Rzidkého. Mimochodem část jeho
kolektivu byla u nás na výpomoc taky.
Jak postupně ubývají lidé, je těžké stavy
směn udržet bez posil,“ uzavřel vedoucí
úseku Puffer.
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„Úroveň a dodržování BOZP se
v OKD stále posouvá dopředu, i když
ne vždy se daří všechno doladit na sto
procent,“ pokračoval Štětka, jenž
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tovního ocenění Zlatý Permon byl
tradičně oceněn závodní inspektor bezpečnosti práce (ZIBP), který osobně přispíval k výborným výsledkům v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti.
Za rok 2019 si tuto poctu zasloužil
Aleš Štětka, místopředseda a závodní inspektor bezpečnosti práce ze základní organizace OS PHGN na Dole
Karviná.
„Je to pro mne ocenění jak v pracovním, tak osobním životě,“ nechal
se slyšet Štětka, který svou pracovní kariéru zahájil před devětatřiceti
lety maturitní zkouškou v oboru elektrikář – slaboproudař. V této profesi
pracoval do druhé poloviny osmdesátých let v ŽDB Bohumín, až poté přešel do OKD na Důl Doubrava. Po zaškolení nastoupil do strojního úseku
a následně na pozici zámečníka centrální údržby systému automatizovaných chodů pásových dopravníků
centrálního odtěžení.

bez větších problému plnit. Právě
kvůli blízkosti jam byl postup ve stěně
292 200/4 omezen báňskou správou
na 3,2 metru denně.
„Taky jsme se už dostali pryč ze
třetího stupně nebezpečí vzniku
důlních otřesů. Teď nás ale čekají práce
na odtěžení, bude nutné demontovat
celý pás O4 asi v délce třiceti metrů,
a to i s pohonem. Pak je třeba prodloužit sběrný dopravník Grot až po pás
O3,“ vysvětloval Miarka s tím, že tyto
operace umožní porubní frontě dostat
se na plánovanou stopku porubu.
Turoňovy osádky by měly pracovat
v porubu 292 200/4 do konce října, kdy
předpokládají ukončení těžby, baldachování a přípravu bloku k likvidaci.

Valíčkovi havíři zaučovali
kolegy, kteří dělali
poprvé s kombajnem

Pamětní list od ČBÚ pro závodního
inspektora bezpečnosti práce z OKD
HORNÍ LOMNÁ – V rámci předávání pu-

3

Dobývací kombajn se kterým se zaučovaly původně pluhové osádky.
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Rubání – kombajny

Důl je v konzervačním režimu.

ZÁSTUPCI TĚŽAŘŮ JEDNALI
V PRAZE O DOLE FRENŠTÁT
PRAHA – Vedení společnosti OKD se
zúčastnilo v Praze jednání u kulatého
stolu na téma harmonogramu příprav
uzavření Dolu Frenštát. Na půdě
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
probírali předsedkyně představenstva
firmy Vanda Staňkova a ředitel právní
služby Jan Solich celou situaci se zástupci ministerstev průmyslu a obchodu
a životního prostředí, státního podniku
DIAMO i představitelů obcí v beskydském dobývacím prostoru.
„Jednalo se o opakované zasedání
ohledně Frenštátu. Poslední jemu
předcházející se konalo na podzim loňského roku, ze závěrů tehdy vyplynulo,
že se OKD pustí do příprav nezbytných
administrativních kroků k provedení
technické likvidace dolu,“ popisovala
předsedkyně představenstva OKD.

to první legislativní krok podmiňující
další správní rozhodnutí, která mohou
vést k likvidaci dolu jako takového,“
vysvětloval Tabášek.

Šachta zůstala
v konzervačním režimu
V současné době je Důl Frenštát, jak
informoval jeho závodní pro útlum
a zároveň i tuto lokalitu Ivan Šimek,
provozován v konzervačním režimu. A to
systémem takzvané „suché konzervace“. Deset kmenových a třináct dodavatelských zaměstnanců z firmy SDD tam
dostalo za úkol zabezpečování trvalého
větrání dolu, čerpání přítokových vod,
prohlídky a údržby jam a obslužných
provozů.
„Hlavní činností záměru Likvidace
Dolu Frenštát bude zásyp dvou zdejších

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

kombajn, výztuž

23248

1224

208.7

SL 500, DBT 26/55

Puffer

23120

1236

264.4

30,217

2,86

SL 300, DBT 13/31

Miarka

15605

821

329.6

19,555

3,20

SL 300, Fazos 15/33

5927

309

49.9

7,184

0,64

KGE 750 F, Fazos 22/48, Meos 22/46

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

2.

Valíček(240401/)

3.

Turoň(292200/4)

4.

Rzidký(340902/)

Hradil, Ing.

25,443

1,84

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

tuny / den

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

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(463324/1)

Zguda, Mgr.

106,00

5,58

136,13

29,36

AM-50 C01

2.

ALPEX_Michoń(401264/3)

Palej

68,00

3,78

92,18

19,88

AM-50/132 K05

3.

Noworyta(236541/51)

Čáp

62,00

4,77

108,26

27,31

MR 340X-Ex SANDVIK K01

4.

Kadlec(236521/5)

Čáp

48,00

4,00

100,80

21,33

MR 340X-Ex SANDVIK D01

5.

Špička(463330/)

Firla

47,00

3,62

88,22

21,27

MR 340X-Ex SANDVIK K03

6.

ALPEX_Pasik(401226/1)

Bajaczyk, Ing.

29,00

3,63

88,45

19,08

MR 340X-Ex SANDVIK C02

7.

Polák(236541/5)

Wdówka

27,00

2,08

41,75

11,79

AM-50/132 D07

8.

Pavlík(463260/3)

Firla

21,00

2,10

39,90

9,82

AM-50/132 K02

9.

Duda(463370/)

Firla

11,00

1,83

41,62

10,97

AM-75 C01

10.

Vereš(463364/2)

Poloček

11,00

2,20

29,04

14,73

AM-50 K10

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

36,00

1,89

46,23

8,15

VVH-1U C02, NSU-1E C03

2.

Fajman(293297/)

Poloček

31,00

2,38

52,70

13,78

VVH-1B D02, D 1131 HAUSHERR,NOELL P14

3.

Jakubišin(236570/)

Čáp

29,00

2,23

50,64

14,57

VVH-1R P04, NSU-1E D03

4.

Slíž(54623/)

Firla

21,00

1,62

39,42

9,94

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P18

5.

Klásek(401226/1P)

Gajdzica

13,00

1,63

39,65

8,86

VVH-1B D04, NSU-1E C02
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Rubání – kombajny
Pořadí

Frenštátská šachta v podzemí.

OKD podnikla první
legislativní krok

Celková doba uskutečňování likvidace
Dolu Frenštát, jak poznamenal, byla odhadnuta až na dvaasedmdesát měsíců.
Neboli šest let. „Předpokládané náklady
na likvidaci uvedené lokality nezpevněným zásypem a veškeré demolice se
pohybují okolo dvou set milionů korun,“
uvedl výkonný ředitel OKD Radim
Tabášek.
Ten také oznámil, že od listopadu
2019 se na straně OKD podařilo
aktualizovat projektovou dokumentaci likvidace hlavních důlních děl
a v souladu se zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí bylo zpracováno a podáno oznámení pro záměr
„Likvidace Dolu Frenštát“. „Čímž se
zahájil proces EIA, jehož závěrem
bude závazné stanovisko ministerstva
životního prostředí o vyhodnocení vlivů
záměru na životní prostředí. Znamenalo

jam nezpevněným materiálem a zbourání povrchových objektů. Materiál pro
zásyp jam bude na lokalitu dovážen
a nebude se jednat o odpad. Množství
demoličního materiálu z likvidace
povrchových objektů máme vypočítáno
na přibližně třicet tisíc až pětatřicet tisíc
tun,“ poznamenal závodní.
Po pražském kulatém stole oznámili účastníci i zmenšení dobývacího
prostoru Dolu Frenštát na nezbytnou
velikost – potřebnou právě pro likvidaci
šachty. „Po dokončení všech prací pak
dobývací prostor zcela zrušíme,“ řekl
Zbyněk Sochor, ředitel odboru hornictví
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Nastínilo se rovněž převzetí areálu s.p.
DIAMO. „Finance potřebné na uzavření
frenštátského dolu půjdou ze státního
rozpočtu a byly již zaneseny do vládního
programu na likvidaci této lokality,“
doplnil Ludvík Kašpar, ředitel tohoto
státního podniku.

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)
2,94

1.

Turoň

Miarka

181755

1030

328.6

20,461

2.

ALPEX_Zelek

Ulman

165960

1810

478.7

44,259

2,44

3.

Nachtnebl

Weiss

141448

1132

261.8

24,055

2,20

4.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

131206

1139

362.9

28,386

1,81

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

76173

1313

351.9

33,804

2,66

6.

Kania

Pochopeň

31877

427

125.6

8,372

0,68

7.

Valíček

Puffer

29201

527

111.9

12,974

1,25

8.

Rzidký

Hradil, Ing.

27864

422

88.6

8,329

0,58

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

57892

619

394.4

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)
20,08

20,412

3,01

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

627,00

3,75

89,09

2.

Noworyta

Čáp

593,00

4,56

106,91

31,23

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

590,00

3,62

88,39

19,08

4.

Duda

Firla

478,00

3,79

84,22

19,73

5.

Špička

Firla

449,00

3,59

86,34

19,63

6.

Polák

Wdówka

436,00

3,60

68,56

19,94

7.

Pavlík

Firla

428,00

4,16

90,99

20,02

8.

ALPEX_Michoń

Palej

427,00

3,44

81,76

18,22

9.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

425,00

3,97

96,92

38,92

10.

Vereš

Firla

304,00

3,01

57,42

15,58

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie

Fárá se na prohlídky a údržby.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Fajman

Gajdzica

328,00

2,45

61,61

12,38

2.

Slíž

Poloček

298,00

2,53

47,14

14,41

3.

Jakubišin

Čáp

278,00

2,09

47,48

13,65

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

273,00

1,87

45,68

8,75

5.

Klásek

Gajdzica

225,00

1,79

48,91

8,40

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

Z OKD

24. září 2020 | www.okd.cz

5

Závěry těžařů z Karviné a zdravotníků
z Olomouce: Preventivní testy fungují!

Výzva ostravského
krevního centra cílí
rovněž na horníky

Ústav molekulární
a translační medicíny
dává OKD za příklad
pro ostatní průmyslové
podniky i velké
zaměstnavatele

chet – představují potenciál pro Krevní
centrum Fakultní nemocnice Ostrava
(FNO). To totiž poptává jako nové dárce
krevní plazmy muže, co už mají za sebou
onemocnění covid-19. Těchto je ve společnosti OKD po eliminaci zdejšího
ohniska pandemie nemálo!
„Potřebujeme rekonvalescentní
krevní plazmu právě pro léčení dalších
pacientů nakažených koronavirem.
Jejím darováním pomůžete covid-pozitivním lidem,“ uvádějí z FNO. Stanovují
také podmínky: Dárce musí mít dobré
žíly, hmotnost nejméně pětašedesát kilogramů a hlavně potvrzení o předchozí
pozitivní diagnóze covid-19 PCR testem
a současně i o jejím vyléčení v podobě
dvou dalších, tentokrát negativních PCR
testů.
Zájemci o darování krevní plazmy
mohou volat na bezplatnou telefonní
linku 800 260 004 nebo psát na e-mail
krevni.centrum@fno (kde uvedou své
jméno, příjmení a kontaktní telefon.
FNO se s nimi spojí a dohodne pak další
postup).
Právě horníky z OKD považují v transfuzních stanicích v našem regionu
za nejperspektivnější dárce. Ostatně,
například technik z úseku dopravy
na šachtě ČSM-Sever Radek Szarowski
má po prodělané koronavirové nákaze
v sobě protilátky. „Darovat plazmu jsem
už byl ve fakultce v Ostravě-Porubě
od vyléčení dvakrát,“ nechává se slyšet.

ních úkonů při zpracování dat testovaných osob. Nejdůležitější je rychlé
vydání výsledků a následná hygienická opatření. Nám se už podařilo optimalizovat proces testování tak, aby
nebyly přetěžované žádné jeho součásti, ať na straně odběrové, laboratorní či na straně administrativní.“
Preventivní testování na šachtách
každopádně nenařídila hygiena –
rozhodlo o tom vedení OKD – nicméně pozitivní případy byly Krajské hygienické stanici Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě oznamovány. „Na jejich základě se pomocí chytré karantény provádí vyhledávání dalších nemocných v populaci a zjišťují
jejich epidemiologické kontakty,“ líčila Chattová s tím, že do konce první vlny testů hlásili těžaři jen sedmatřicet lidí s koronavirem.
Experti z Olomouce počátkem září
na tiskové konferenci konstatovali, že
vzhledem k malému množství pozitivních bylo lokální ohnisko nákazy
na Karvinsku a Ostravsku vyřešeno.
„Podle zástupců ÚMTM Olomouc jde
v této souvislosti OKD dobrým příkladem pro ostatní průmysl i velké zaměstnavatele, u nichž se během směn
setkává v rizikovém prostředí větší
množství osob,“ doplnil provozní ředitel těžební společnosti David Hájek.

Na testování v OKD
přispívala i RPB
„Preventivní průběžné testování jsme
zavedli současně se spuštěním provozu, aby se předešlo opětovnému nekontrolovanému šíření koronaviru.
Chceme udržet provoz dolů pod kontrolou a zabránit jejich případnému
uzavření,“ vysvětlovala Staňková.
Všem zaměstnancům a týmu, který zajišťuje logistiku a zdárný průběh testování, vyslovila poděkování.
„V neposlední řadě děkuji také zdravotní pojišťovně RBP, která se na toto
testování rozhodla přispět,“ prohlásila předsedkyně představenstva OKD.
ÚMTM v prvních dvou týdnech provedl testy 4 832 vzorků s pozitivitou kolem čtyř promile. „To znamená, že tisíce testů odhalily jen dvě desítky pozitivních na covid-19 za čtrnáct dní.
Stěry z nosohltanu, odebírané personálem Nemocnice s poliklinikou Karviná-

OKD nechává zaměstnance prověřit opakovaně.
Ráj, se dvakrát denně transportují
do Olomouce. Zde jsou vzorky zpracovány a výsledek laboratoř zašle našim
zaměstnancům prostřednictvím SMS
zprávy na mobil,“ pokračovala mluvčí
těžební společnosti Naďa Chattová.

CovIT, softwarový program
z ÚMTM
Vysokokapacitní plošné testování
bylo možné zejména díky softwarovému řešení CovIT, vyvinuté odborníky z ÚMTM, které umožňovalo plnou elektronizaci zpracování vzorků
od vystavení e-žádanky, přes odběr
stěru, příjem vzorku do laboratoře
a zpracování, až po vydání výsledku zasláním SMS pacientovi (prostřednictvím zabezpečeného výsledkového portálu www.covidlab.cz).

Automaticky šlo hlášení i do státního
informačního systému infekčních nemocí i krajské hygienické stanici.
CovIT už začalo používat kromě
ÚMTM několik dalších laboratoří,
bylo v něm vydáno přes čtyřiašedesát
tisíc výsledků. Například v případě
plošného testování v OKD, pro které
v ÚMTM zpracovávali asi 600 z celkového počtu 700 až 800 denně prováděných testů, uplynulo od odběru
materiálu do oznámení výsledku průměrně 1,6 dne.

Rychlost při zpracování dat
je klíčová
Chattová citovala také docenta Mariána Hajdúcha z olomouckého týmu: „Chytrá karanténa spočívá
především v rychlosti administrativ-

Vedení komentuje situaci
OKD zakončila první měsíc (17. srpna
až 17. září) preventivního testování
na covid-19, výsledky považuje za dobré. Situaci zhodnotili ředitel provozu
David Hájek a výkonný ředitel Radim
Tabášek.
„Podařilo se nám sestavit tým
zkušených lidí, který každý den bez
problémů otestuje pět až šest stovek
zaměstnanců na čtyřech odběrových
místech, a to bez čekání a také bez
narušení samotného provozu. A výsledky jsou taky dobré, za celý měsíc
jsme evidovali sedmatřicet pozitivních
zaměstnanců, z nich už je dvadvacet
vyléčených,“ uvedl Hájek.
Těžební společnosti začala zavádět
preventivní opatření proti koronaviru

už od března. „A naši zaměstnanci
i v době uvolňování opatření v regionech například nesundávali roušky
nebo respirátory. Stále u nás platí
přísná hygienická opatření. Od počátku
března jsme v souvislosti s covid-19
vynaložili téměř pětadvacet miliónů
korun,“ pokračoval Tabášek.
V uvedené částce byly zahrnuty
náklady na desítky tisíc roušek, respirátorů i litrů dezinfekce. Ale i dalších
ochranných prostředků – brýlí, rukavic,
jednorázových dezinfekčních ubrousků
teploměrů – a samozřejmě nákladů
na služby spojené s pravidelnou dekontaminací prostor. OKD zároveň zakoupila čtyři termokamery, které nechala
instalovat při vstupech do závodů.

FOTO: Radek Lukša

ventivního testování zaměstnanců
– hlavně horníků i dalších pracovníků OKD – na koronavirové onemocnění covid-19 poukázalo mimo
jiné na funkčnost chytré karantény.
Oznámilo to vedení těžební společnosti po tiskové konferenci v hanácké metropoli.
Vyhodnocování vzorků odebíraných na šachtách se totiž zhostili experti (ÚMTM) při Lékařské fakultě
na Univerzitě Palackého v Olomouci.
„Ve dvoutýdenních vlnách po dobu
nejméně třech měsíců testujeme
na koronavirus většinu našich zaměstnanců včetně dodavatelů,“ sdělila k tomu Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD. Firma, jak
uvedla, samozřejmě neustoupila ani
od řady přísných hygienických opatření přijatých už na jaře s cílem zamezit
šíření nákazy i izolovat její zdroje. Byť
tyto kroky zasáhly do chodu šachet –
proběhla šestitýdenní odstávka provozu – a ve svém důsledku měly dopady
na celý moravskoslezský region.

FOTO: Radek Lukša

OLOMOUC – Průběžné hodnocení pre-

OSTRAVA – Havíři – ale i jiní pracovníci ša-

Krevní centrum FNO v Porubě.

Přijďte si zahrát tenis do tenisového areálu Koliba
v nádherném klidném prostředí uprostřed lesů
• 1 venkovní kurt s umělým osvětlením
• 1 kurt v tenisové hale s LED osvětlením
– povrch umělá tráva LANO WIMBLEDON

PILA SALMA

K dispozici:
• šatny se sprchami
• koliba s občerstvením
• sauna

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ-PALUBKY
Od
115 Kč
/m2
bez D
PH

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

KO

LIB A

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

Smrk, modřín, borovice (oboustranně hoblované)
15x100/3000-4000 | 18x100/3000-4000
Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

TENIS

Kontakt:
725 759 954

Ceny:

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

zima:
• hala 300 Kč – 420 Kč/hod.

Tenis Koliba – Orlová, Lazy 866
rezervace: 725 759 292, Kontakt: info@teniskoliba.cz
Rezervační systém a ceník na www.teniskoliba.cz
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Opraváři upravili výšku sekcí
pro pluhový dobývací komplex

Důlní kolejáři z ČSM
využili zkušeností
a vypomohli na Landeku
STONAVA – Zajistit bezpečnost návštěv-

a celá expozice Landek Parku je vlastně
jakousi prezentací hornictví před širokou veřejností, nabídlo OKD pomocnou
ruku,“ pokračoval Polášek s tím, že celá
akce se plánovala ještě před prázdninami, kdy se očekával největší počet lidí
ve skanzenu. Jenže situaci změnil - tak
jako prakticky všude jinde - koronavirus
covid-19.
Po stabilizaci situace i v OKD
poslali z Dolu ČSM na Důl Anselm tři
zkušené zámečníky s předákem Edou
Doležalem, jejichž úkolem bylo vyměnit
kolejovou trať v úsecích zatáček
po celé prohlídkové trase. „Obnášelo
to demontáž opotřebených částí, hydraulické ohýbání a vlastní výměnu asi
devadesáti metrů nových kolejí, včetně
závěrečného ustavení do nivelety. Vše
se povedlo podle plánu a návštěvníci
Landek Parku si mohli následně i projížďkou vláčkem připomenout Dny horníků
2020,“ dodal Polášek.

níků i prezentaci hornické profese před
širokou veřejností. S tím se pustili důlní
kolejáři ze stonavské šachty do oprav
kolejí na nádvoří skanzenu na Landeku
v Ostravě-Petřkovicích.
„Na historickém Dole Anselm je
mimo jiné umístěna expozice důlní
dopravy, k níž patří rovněž důlní lokomotiva s vozy pro mužstvo zvané
manšafťáky, ve kterých si návštěvníci
zkoušejí, jak se dříve dopravovali havíři na vzdálená pracoviště. O zajímavou
projížďku je obrovský zájem a tím
pádem se začíná projevovat na kolejové trati opotřebení,“ popisoval
Vladimír Polášek, vedoucí provozu
dopravy OKD.
Lumír Plac se za vedení hornického
muzea proto obrátil na vedení těžební
společnosti se žádostí o pomoc při
rekonstrukci kolejiště. „Protože šlo
v prvé řadě o bezpečnost návštěvníků

FOTO: Radek Lukša

Zámečníci z Dolu ČSM pomáhali na Dole Anselm.

Vlastimil Kubala ukazuje nástavec pro zvýšení stojky.
LAZY – Na míru požadavkům horní-

ků nechala společnost OKD ve firmě Zeppelin vyrobit zvýšené nástavce pro stojky mechanizovaných výztuží DBT 600/1400. Jejich dosah se
tedy zvedl o dalších 150 milimetrů,
to umožnilo jejich nasazení s odlišnou pluhovou soupravou i kopání slojí s o něco vyšší mocností.
„Rozhodně to nebyla běžná operace, na tomto typu sekcí si troufám říci,
že v OKD dokonce první,“ vysvětloval
vedoucí lazeckých mechanických dílen Henryk Kocur. Opraváři se tady
věnovali zatím sedmačtyřiceti uvedeným mechanizovaným výztužím,
které čekaly na další využití na nádvoří. Pod vedením předáka Vlastimila
Kubaly u nich prováděli nejen zvýšení
dosahu, ale i celkovou střední opravu.
„Technologická komise OKD
nám dodala model prototypu
od Zeppelinu a hned na povrchu jsme
si novinku otestovali na základním
pluhovém tělese. Zkouška dopadla
dobře,“ upřesnil Milan Kaczmarek,

vedoucí provozu mechanických dílen.
DBT 600/1400 do nižších mocností totiž využívali horníci na šachtách
Lazy a ČSA s pluhem RHH 800 a stěnovým dopravníkem PF 3/822.

Pro budoucí nasazení těchto sekcí v novém bloku 236 501 na pomocném závodě na Darkově (s odtěžením
na ČSM-Sever) se rozhodlo o pluhu
GH 9-38VE.„To je ještě původní technologie z Paskova se stěnovým dopravníkem GH PF 4/932, která má
odlišnou řeznou výšku. Proto se přidával dosah sekcí, přičemž jsme museli brát v potaz limitování i jejich
zdvihu, aby zadní lemiskát nekolidoval se závalovým štítem,“ popsal
Kaczmarek.
Do úpravy na sekcích DBT
600/1400 se pustili i opraváři z Darkova v dílně č. 99 s vedoucím Radimem Kajsturou. „Ti je dostávají vyklizené z dokopané armáďácké stěny a pokud bude potřeba,
jsme schopni je renovovat i u nás
na Lazech,“ doplnil Kaczmarek.
Kolektiv hlavního předáka Rudolfa
Kubeše – poslední specialisté v revíru na těžbu s pluhovou technologií –
by měli na pracoviště dostat celkem
takto 117 zvýšených mechanizovaných výztuží.

Sekce pro pluhový porub dělají na Lazech i Darkově.

Nová linka na skládce Stonávka začala produkovat topné směsi

9/07-VI/20

šnekové vynášeče a pásové dopravníky na hvězdicové třídiče. K měření výstupní popelnatosti topné směsi jsou
instalovány na lince popeloměry firmy Enelex.
Linku na skládce Stonávka postavila firma RPS Ostrava na základě poža-

davku odborníků Divize úpraven. „Tato
společnost garantovala funkčnost jednotlivých strojů a zařízení, požadované technologické a výkonové parametry, například maximální výkon výroby
energetické směsi 150 tun za hodinu,“
informoval technolog Konesz. Ocenil

zejména spolupráci se stavbyvedoucím
Liborem Manem a technickým ředitelem Petrem Dospivou.
Vedení Divize úpraven vyslovilo poděkování obsluhám velínu
Evelíně Dostálové, Lence Kabuthové
a Vítězslavovi Novotnému i obsluhám

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – V průběhu léta proběhly výkonové zkoušky výrobní linky topných směsí nově zřízené na skládce
Stonávka úpravárenského komplexu
Darkov. Po nich následovaly dvě garanční zkoušky. Obě dopadly velmi
dobře.
„Provoz bude sloužit k centralizaci
výroby uhelných energetických produktů, nahradí méně dokonalou produkci palivových směsí, kterou jsme
doposud dělali extenzivním způsobem pomocí nakladačů a mobilních
třídičů. Slibujeme si od toho optimální homogenizaci produktů, vyšší
kvalitu a snížení nákladů,“ jak sdělil
technolog úpravárenského komplexu
Darkov, Zbigniew Konesz.
Technologická linka – řízená z centrálního velína – byla konstruována tak, že uhlí je nakladači přemisťováno do násypek, odkud putuje přes

Skládka úpravářů Stonávka.

Darkovský velín řídí provoz.

strojního zařízení Jiřímu Nesvadbovi,
Jiřímu Damcovi a Jaromírovi
Spalovskému. „V prvním sledu se
dokázali s novou linkou a jejím provozem dobře seznámit a zajistit tak
úspěšný průběh zkoušek,“ doplnil
technolog.

PANORAMA
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Lipiny patřily druhému dni
česko-polského turnaje dětí
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KPHMO na výroční schůzi
rozdával i klubové medaile
OSTRAVA – Klub přátel hornického

„Každoročně oceňujeme významné
členy i organizace. Nejinak tomu bylo
i tentokrát,“ uvedl Kunčický. KPHMO
rozdával pamětní medaile vydané při
příležitosti 30. výročí svého vzniku,
obdrželi je Jindřich Cakl, Karel Žák,
Josef Kopecký, Petr Janků, Jaroslav
Kubánek, Jiří Hrubý a Milan Doležal.
Z organizací byli vyznamenáni: RPB,
zdravotní pojišťovna, společnost FITE,
Městská knihovna Havířov a Regionální
knihovna Karviná.
„Velmi významné ocenění – čestné
členství v KPHMO – získal dlouholetý
kamarád Otakar Krajník, emeritní
Slavné vysoké a neomlyné prezidium
na šachťácích a pravidelný přispívatel
do Hornického zpravodaje,“ sdělil
předseda klubu. Doplnil, že všechny
tři pobočky KPHMO se opět sejdou až
v prosinci při oslavě sv. Barbory.
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muzea Ostrava (KPHMO) svolal
na první zářijový den do podniku
U Vlka v Ostravě- Svinově – plenární – tedy výroční schůzi. Organizace
podporovaná ve svých aktivitách také
Nadací OKD pozvala členy ze všech
tří poboček, ostravské, havířovské
i karvinské. Včetně hostů se sešlo
osmapadesát lidí.
„Původní termín jsme měli stanovený tradičně na první květnové úterý,
nicméně se známých důvodů kvůli koronaviru jsme ji nemohli uskutečnit,“
vysvětlil předseda Jiří Kunčický s tím,
že zasedání zahájili stejně (jako od letošního roku klubové besedy) zpěvem
hornické hymny. Ve stoje a za doprovodu Bohumíra Holuba na kytaru.
Minutou ticha přítomní rovněž uctili ty,
kteří se této schůze už nedožili.

Mezinárodní turnaj na Lipinách.
pod replikou těžní věže a v dohledu šachet ČSA, Darkov a ČSM
na Lipinách.
„Byl to druhý ročník, a protože
se Slezsko rozkládá na území dvou

druhý v české Karviné. Tak vypadal letošní ročník Mezinárodního
Mistrovství Slezska Junior Challenge
v golfu. U nás se nastupovalo opět

Soustředění ve tváři účastníka.

států, hrálo se taky každý den v jiné
zemi. Nejprve na hřišti Armada
Golf Club Bytom, pak Lipiny Golf
Resort Karviná. Účastníci nastoupili ve svých věkových a rovněž hendikepových kategoriích,
což vzhledem k celkem sedmnácti kategoriím zajistilo mnoho emocí. Byla to ideální příležitost poznávat nové soupeře i trávníky,“ líčil mladý golfista říkající si Miki
z Ostravy-Petřkovic.
Podle slov manažera karvinského
golfového areálu Luboše Sedláčka
si na rekultivovaných pozemcích
zahrálo celkem třiaosmdesát dětí.
„Ty nejmenší byly na veřejném hřišti a měly svých osmnáct jamek,“ poznamenal Sedláček s tím, že akce
probíhala i za podpory Nadace
OKD. Na závěr prozradil termín následujícího 3. ročníku – 5. září 2021.

KPHMO měl výroční schůzi U Vlka v OstravěSvinově.

Klubovou medaili obdrželi členové
i organizace.
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KARVINÁ – První den v polské Bytomi,

Výstava na ostravské radnici.

Krojovaní horníci z Gabriely
Bývalé hornické město
s novým spolkovým praporem vzpomíná na své havíře
OSTRAVA – Moravskoslezská metropole si

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Kroužek krojovaných horníků
(KKH) Gabriela oslavil letošní zářijový
havířský svátek tuplovaně. Zúčastnil se
totiž pietního aktu organizovaného společností OKD v Karviné a představoval
zde svůj zbrusu nový spolkový prapor,
jenž rovněž při této příležitosti posvětil
místní duchovní Przemysław Traczyk.
„Prapor jsme si nechali ušít
v Polsku a na jeho zhotovení přispěli
prakticky všichni členové,“ nechal se
slyšet Vladislav Petráš, předseda KKH
Gabriela, jenž se stal s datem založení
již v roce 1902 nejstarším klubem svého
druhu v našem revíru. „A dnes patří se
svými 250 členy stále k těm největším,“
upozornil předseda, někdejší vozač,
směnový technik a hlavní předák v rubání s třiceti odfáranými roky.
„Prapor jsme měli i dříve, ale za desítky
let užívání při všech možných příležitostech – a to od svátků až po pohřby – se
stal obnošeným a nedůstojným. To už teď
s novým neplatí,“ oznámil Petráš, sám paradoxně nikoliv vysloužilý havíř z Gabriely,
ale šachty Barbora. Do kroužku ho zlákala
tchyně. K oporám KKH Gabriela se časem
přidala také Petrášova manželka Blanka,
ta dodala, že nová klubová zástava opět
ctí hornické zeleno-černé barvy, patronku
sv. Barboru a pozdrav Zdař Bůh! v češtině
i polštině.

KKH Gabriela představil a nechal si vysvětlit nový prapor.

Den horníků s harmonikářkou
Datyňský dům PZKO hostil ve středu 16. září bývalé pracovníky
Dolu Dukla a jejich hosty. Klub
z této šachty patřící svou členskou
základnou k největším v revíru totiž
oslavoval Den horníků. A to i s harmonikářkou Alžbětou Mrázkovou,
která v parádním havířském
mundúru hrála nejen hornické
písně, ale také fanfáry oceňovaným
jubilantům. „Těch jsme měli celkem

třiačtyřicet včetně tří devadesátníků,“ konstatoval předseda klubu
Antonín Čejka, který fáral na Dukle
pětatřicet roků a byl i hlavním
předákem kolektivu vybavování
a likvidace porubů. Dne horníků se
zúčastnilo 148 vysloužilých dukeláků a jedenáct hostů, včetně představitelů Klubu přátel hornického
muzea Ostrava či Koordinačního
výboru důchodců OKD.

jistě nikoliv náhodou v září – kdy se slaví
Den horníků – připomíná skutečnost,
že dobývání černého uhlí i následný
průmyslový boom stojí za jejím rozvojem a přeměnou ve třetí největší město
v Česku. Ve foyer Nové radnice pořádá
až do konce tohoto měsíce výstavu
s názvem Hornická Ostrava.
„Jednadvacáté století posunulo
naše město už někam jinam, ale je
dobré na hornickou historii zavzpomínat,“ uvádí Hana Šústková, ředitelka
Archivu města Ostravy. Právě jeho
pracovníci prostřednictvím expozice
mapují počátky hornictví, zakládání
šachet i počátky dolování, jeho dopady

na životní prostředí, zmiňují i důlní
neštěstí, zabývají se dokonce hornickým sportem. „První dělnické tělocvičné
jednoty vznikaly v posledních dvou
letech 19. století. Nejslavnější kapitoly
sportu v Ostravě však samozřejmě psali
hokejisté Vítkovic a fotbalisté Baníku,“
líčí archiváři.
„Historii hornictví v našem městě
můžeme datovat od prvního nálezu uhlí
v roce 1763 až po uzavření poslední
šachty v roce 1994. Toto období vedlo
k velkému nárůstu obyvatel i rozvoji
průmyslu, a proto je dobré mu věnovat
pozornost. Ostrava tu nicméně byla
před hornictvím a existuje i po hornictví,“ vzkazuje primátor Tomáš Macura.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
OZNÁMENÍ

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že
nás navždy dne 17. září opustil manžel, tatínek, dědeček a strýc, pan Karel
Budin. Poslední rozloučení proběhne 24. září 2020 v 14:00 v obřadní síni
v Orlové-Městě. Za zarmoucenou rodinu manželka Marie, dcera Renáta
s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování záchranářům za čestnou stráž při poslední cestě kamaráda a kolegy
Lubomíra Bóka. Za rodinu děkuje Pavel Kulla.
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