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Dvakrát postup
119 metrů

Nejvyšší květnové metráže
zaznamenali čelboví z Dolu ČSM
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Místo do šrotu
šel na prodej

Lazečtí opraváři renovovali razicí
kombajn pro firmu z Prahy

Judisté chystají
dětský tábor

Jako zdravotník tam má vyrazit
elektrikář a báňský záchranář

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: „Přispěj k prevenci proti COVIDu-19, nechoď s příznaky do práce!“

OKD v době koronaviru:

Plošné dezinfekce i testování všech!
Po prověření více
než šesti a půl tisíce
zaměstnanců na dolech
ČSA, ČSM i Darkov se
jako pozitivní ukázalo
jen několik jednotlivců

dvacet,“ pokračoval ředitel provozu David Hájek.

Čistilo se osvědčeným
přípravkem Virkon S

Dezinfekce přístrojem Kärrcher
SN 50 vytvářejícím teplý aerosol
s přípravkem Virkon S probíhala od přízemí až po nejvyšší patro
darkovské správní budovy. Včetně
výtahů i jejich šachty, schodišť.
„Bylo to náročné i na organizaci.
Budova se musela vyklidit a utěsnit, až poté hasiči realizovali samotný zásah. Následně prostory
odvětrávali a zpřístupňovali,“ řekl
Hájek s tím, že uvedené činnosti
probíhaly v odpoledních až večerních hodinách.
Hasiči i jejich doprovod z OKD,
tvořený báňskými záchranáři, se
pohybovali v určených sektorech
v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, s rukavicemi a speciálními maskami Dräger s filtry a sluchátky. „Střídali se v práci s generátorem, který po naplnění vážil osmnáct kilogramů. Jedna
dávka jim vydržela zhruba na čtyřicet minut, pak se zařízení znovu naplnilo pečlivě testovaným, osvědčeným dezinfekčním prostředkem
Virkon S a také benzinem k jeho pohonu,“ sdělil Petr Kůdela, mluvčí
HZS MSK.

Pokračování na straně 3

DARKOV – Za celou dobu své existen-

ce nevídaná opatření uskutečňovala společnost OKD v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru
COVID-19. Patřily k nim plošná dekontaminace na lokalitách a zejména pak testování všech lidí vykonávajících práce pro těžební společnost –
k tomuto kroku přistoupila jako zřejmě první a jediná česká firma.

Plošně se v OKD testovalo i dezinfikovalo.
Na dekontaminaci se těžaři domluvili s Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK), jenž získal s tou-

Získali jsme Zlatý Permon za
první rok bez smrtelného úrazu
PRAHA – Společnost OKD získala za rok
2019 poprvé jako jeden
výrobní subjekt významnou
cenu za bezpečnost v hornictví: Zlatého Permona. A to
v Kategorii III nad 501 zaměstnanců. Na rozdíl od let minulých, kdy se do soutěže hlásily
její jednotlivé závody, podala
tentokrát přihlášku jako celek.
Což lépe vystihovalo provozní
realitu, kdy kolektivy přecházely mezi lokalitami a podílely se
na bezpečnosti napříč firmou.
„Permona jsme dostali
i předloni, ale tehdy ještě
pro samostatný Důl Darkov.
I v minulosti ho měly naše další lokality, a to i opakovaně,“
oznámil vedoucí odboru řízení
bezpečnosti Pavel Zajíček
s tím, že symbolická soška
vyjádřila nepřetržitou snahu
o zlepšování úrovně BOZP
v OKD. „Teprve vloni jsme poprvé v existenci dobývání uhlí
v OKD docílili nejdůležitějšího
ukazatele bezpečnosti, a to

je nula smrtelných úrazů. Kolik horníků
sfáralo, tolik vyfáralo. To je náš
dlouhodobý cíl,“ zdůraznil.
Zlatého Permona vyhlašuje
Český báňský úřad (ČBÚ)
v Praze spolu s Odborovým
svazem pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu
a Odborovým svazem Stavba
České republiky. „Je to projev
uznání za dosažení vynikajících
výsledků v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
v uplynulém kalendářním roce,“
uvedl předseda ČBÚ Martin
Štemberka.
„Chtěl bych v této souvislosti
poděkovat všem zaměstnancům – našim i dodavatelským
– za bezpečnou práci v roce
2019. Zvlášť chci poděkovat
všem závodním dolů, kteří byli
v OKD v tomto období ve funkcích, a to jako hlavním garantům zodpovědným za bezpečné
a odborné řízení prací při hornické činnosti,“ vzkázal ředitel
provozu David Hájek.

to činností mnoho odborných zkušeností, kdy za pomocí generátorů
čistil například Městskou nemocnici Ostrava, Domov seniorů IRIS

či Nemocnici Cheb. „Za spolupráci s profesionálními hasiči jsme velmi rádi. Strávili u nás na Darkově
celé tři dny, nasazeno jich tu bylo

OKD chce po státu proplatit
náklady na útlum důlních lokalit
DARKOV – OKD se obrátila na stát,
aby jí poskytl prostředky vynaložené na útlum svých lokalit Staříč,
Chlebovice, Sviadnov, 9. květen
a Lazy. Požádala o proplacení částky
ve výši 1,2 miliardy korun. Potvrdila
to Vanda Staňková, předsedkyně
představenstva těžební firmy.

Obrátili jste se na vašeho
akcionáře?
Požádali jsme v dubnu společnost
PRISKO o řešení situace a zaslali jsme
také náš návrh řešení této situace. Žádost
byla od té doby z naší strany již několikrát doplněna a urgována. Podle našich
informací probíhá její vyhodnocování,
a to jak naším akcionářem, společností
PRISKO, tak Ministerstvem financí ČR.
Jak konkrétně vypadá návrh
řešení?
PRISKO, příslušná ministerstva
i Úřad vlády jsme požádali, aby společnost PRISKO splnila ujednání vyplývající ze smlouvy o koupi akcií

ní – která činíme jak uvnitř firmy,
tak ve spolupráci s našimi s partnery
– pomůže krýt naši potřebu tak, aby
tato společnost byla zachráněna a nadále plnila, tak jako je tomu i v současnosti, všechny své závazky včetně
vyplácení mezd svých zaměstnanců.
Nejedná se o nedovolenou
podporu státu?
Nikoliv! V žádném případě to nedovolená podpora není, jedná se pouze o plnění, které je naprosto v rámci
všech nařízení a pravidel.
Vanda Stňková
OKD. Ta předpokládá, že společnost
PRISKO jako zástupce státu, našeho
konečného vlastníka, bude nést náklady na útlum. Ty jsme až do dnešního dne ve vzájemné shodě platili my. Požádali jsme o proplacení 1,2
miliardy korun. Věříme, že tato částka v součtu s řadou dalších opatře-
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Darkovskou šachtu, kde se kvůli výskytu nejvíce nakažených zastavila
těžba a byly zde zachovány činnosti nutné pro zajištění bezpečnosti, se
vedení OKD rozhodlo plošně dezinfikovat. „Týkalo se to šaten, koupelen,
chodeb, kanceláří, sociálních zařízení. Chci zdůraznit, že tato dezinfekce
byla nad rámec už přijatých opatření.
Je to naše iniciativa, která podpořila stávající opatření doporučená hygieniky,“ informoval výkonný ředitel
Radim Tabášek.

FOTO: Radek Lukša, HZS MSK

Akce s hasiči nad rámec
přijatých opatření

Co čeká společnost OKD
v případě, že peníze nezískáte?
Nepřipouštíme si situaci, že by se tak
nestalo. Je známo, že stát má jasný názor na soukromé vlastníky společností.
Ostatně stejně jako já ví, jak moc je důležité, aby akcionáři v době krize svoje
společnosti podpořili. Proto jsem si jistá, že na tuto otázku neexistuje jiná odpověď, než že se tak nestane.

Pokračování na straně 3
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KVĚTNOVÁ VÝROBA V REVÍRU:
100 TISÍC TUN A 1 166 METRŮ
DARKOV – V jednom z nejnáročnějších

na lokalitě ČSM, kde vytěžil 28 297 tun.
Velmi dobře si opět vedli i horníci z kolektivu hlavního předáka Rudolfa Kubeše
v porubu 11 2833 a z kolektivu hlavního
předáka Romana Krčmáře, vystřídaným
později Františkem Nachtneblem, v porubu
22 4054 na lokalitě ČSA s 32 679 nakopanými tunami,“ sdělil vedoucí provozu rubání.
Provoz příprav skončil květen s 1166
vyraženými metry, přičemž na technický
režim chybělo 94 metrů. „Výpadek se týkal
především lokality Darkov, kde situace
s COVID-19 znemožnila dosáhnout naplánovaného postupu zdejších čeleb. Přišli
jsme tím o 104 metry,“ upřesnil vedoucí
provozu Petr Glas. Ten doplnil letošní průběžné výsledky: Od ledna do května přibylo
v OKD dohromady 6572 metrů provozní
metráže. Manko na business plán nicméně
překročilo půl kilometru.
„Podrželi nás chlapi z obou lokalit
stonavské šachty, kteří splnili čtyři velké
a dva malé limitní výkony,“ zdůraznil Glas.
Vyzdvihl pak zejména dva kombajnové
kolektivy vedenými hlavními předáky
Waldemarem Paśikem a Radimem Dudou,
kteří vyrazili 119 metrů i výkon kolektivu
dodavatelské firmy THK Čechpol s hlavním
předákem Peterem Ilavským, jenž s klasickou technologií vyrazil 53 metrů.

měsíců v novodobé historii společnosti OKD
zajišťovalo plnění výrobních úkolů sedm
rubáňových a sedmnáct čelbových kolektivů. Květnové limitní výkony zvládly dva
z nich v těžbě, šest v metráži. Na technický
režim nicméně v obou provozech nedosáhli.
Chyběly zejména tuny i metry z Darkova, kde
se nekopalo a velmi omezeně razilo kvůli
opatřením proti šíření koronavirové nákazy.
„Výpadek na původní technický režim
v pátém měsíci činil skoro dvaapadesát
tisíc tun. Podepsalo se na tom odstavení
porubu 340 902 na darkovské lokalitě
a uzavření porubu 400 000 na stonavské šachtě kvůli záparu, tak nedostatky
pracovníků,“ informoval vedoucí provozu
rubání Roman Janulek s tím, že celková
těžba v revíru v květnu dosáhla 100 tisíc
tun. Dále se podle něj prohlubovalo manko
vůči business plánu. „Za letošních prvních
pět měsíců máme nakopáno přes 800 tisíc
tun uhlí, ovšem na business plán chybí více
než 300 tisíc tun,“ poznamenal Janulek.
Výrobě moc nepomohlo ani ukončení
dvou porubů – 11 3431 na ČSA a 402 303
na ČSM – a jejich příprava na likvidaci.
„Standardně vynikající výsledky nicméně
podal v květnu kolektiv hlavního předáka Kamila Turoně ve stěně 292 200/4

Mokrý fedrunk, porub 22 4054
prochází oblastí s přítoky vody
Pracoviště
v doubravském
dobývacím prostoru
na ČSA se neobejde bez
neustálého čerpání
KARVINÁ – Nejvyšší těžby v květnu do-

sáhli v revíru OKD horníci z úseku vedoucího Petra Weisse na šachtě ČSA.
V bloku 22 4054 v oblasti 40. sloje 22.
kry v Doubravském ohradníku nakopali 32 679 tun. Pro hlavního předáka
Romana Krčmáře to znamenalo rozloučení s touto funkcí, po vyřazení ze
zdravotních důvodů ho v čele kolektivu vystřídal František Nachtnebl.
Porub vybavený dobývacím komplexem vysokého POPu 2010 – šestašedesáti sekcemi DBT 2600/5500,
kombajnem SL 500 Eickhoff, stěnovým dopravníkem PF 6/1042 a podporubovým dopravníkem PF 4/1132
– najížděl v prvním týdnu pátého měsíce. „Mocnost se tam pohybuje okolo čtyř metrů, zatím se kope v úklonu
do minus osmi stupňů, výjezd z výchozí prorážky a další postup porubu
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Kombajn v porubu 22 4054.
22 4006 je voda ze tří odvodňovacích
vrtů na každé chodbě svedena do nádob, jejichž obsah je nepřetržitě čerpán do žumpovního překopu.

Květnové limity v rubáních
• kolektiv hlavního předáka Romana
Krčmáře z úseku vedoucího Petra
Weisse v porubu 22 4054 nakopal
32 679 tun při měsíčním postupu 56,6 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,02 metru
a rubáňový výkon 31 tun na horníka
a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku vedoucího Davida
Miarky v porubu 292 200/4 nakopal
28 297 tun při měsíčním postupu
99,2 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,42 metru
a rubáňový výkon 29 tun na horníka
a směnu.

Květnové limity na čelbách
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího
Lubomíra Poločka na čelbě
546 02 vyrazil 43 metrů při
průměrném postupu 2,15 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 13,44 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Tomáše
Klimese na čelbě 463 324/1 vyrazil
44 metrů při průměrném postupu
2,75 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 13,10 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Vlčka z úseku vedoucího Miroslavem
Hrnčířem na čelbě 546 00 vyrazil
42 metrů při průměrném postupu
2,10 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 12,35 centimetru
na raziče a směnu,

• k olektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol
vedoucího Rostislava Kubína
na čelbě 546 21 vyrazil 53 metrů
při průměrném postupu 2,12 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 12,47 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Radima
Dudy z úseku vedoucího Adriana Firly
na čelbě 463 530 vyrazil 119 metrů
při průměrném postupu 5,95 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
28,33 centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka
Waldemara Paśika z úseku Alpex
vedoucího Bogdana Bajaczyka
na čelbě 401 226/1 vyrazil 119
metrů při průměrném postupu 5,95
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 35 centimetrů na raziče
a směnu.

Vysoký komplex POP 2010 na ČSA.
se chlapům daří,“ komentoval situaci
Ota Sabela, směnový technik provozu rubání na karvinské lokalitě.
Už při obfárávce tohoto bloku, jak
upozornil, se čelboví potýkali s důlní vodou. „Teď máme v rubání přítok
mezi čtyřmi sty až pěti sty litry za minutu. Je nezbytné udržovat v chodu čerpací systém, každý jeho výpadek by totiž znamenal zatápění pracoviště,“ konstatoval Sabela s tím, že
na výdušné 22 4005 i úvodní chodbě

Úvodní stranou se porubní fronta dostávala do kontaktu s popílkem
zaplavenou chodbou 7 4011, kterou
porub při dalším postupu podchází.
„Čeká nás taky podcházení překopu
1047 a přilehlých ochozů Jámy DO II,
odkud se odčerpává stálý přítok vody
pravděpodobně z oblasti Dolu Fučík
a po narušení nadloží za porubem je
jisté, že nám pak poteče voda do porubu ze závalu,“ popisoval podmínky směnový technik provozu rubání.

Na tuto situaci se připravujeme dostatečně dimenzovaným čerpacím
systémem a materiálem jako např.
pytlovanou struskou pro budování hrázek a záchytných jímek. „Vodu
se budeme muset snažit odčerpávat za provozu tak, aby se co nejméně smíchala s těživem. Až po přechodu synklinály – korytového prohnutí
horninových vrstev – by se po asi devadesáti metrech měla situace lepšit
a nejnižší místo, hrozící zatopením
vodou, necháme za sebou, protože
bude porub stoupat dovrchně s úklonem až čtrnácti stupňů,“ poznamenal
Sabela.
Mokro a čerpání však neznamenaly na pracovišti kolektivu z Weissova
úseku jediná úskalí. „Kromě toho
horníci pracující ve třísměnném –
kvůli opatřením proti koronaviru
ještě o hodinu zkráceném – provozu
mají do rubání daleko od jámy. Jezdí
po kolejích i po drážce skoro pět kilometrů,“ podotkl směnový technik
provozu rubání.
Hlavní předák Krčmář (jenž převzal kolektiv po jeho dlouholetém
lídrovi Tadeuszi Szwedovi) dostal
podle Sabely v Nachtneblovi dobrého nástupce: „Franta je taky zkušený horník, který si postupně prošel
celým profesním procesem v rubání, od zámečníka, havíře a směnového předáka.“ Do poloviny června ujel
porub 22 4054 z výchozí prorážky už
96 metrů a na stop čáru mu chybělo
dalších 560. „Je to významná kapacita nejenom pro letní období,“ zakončil Sabela.

Tři a půl měsíce kopání s pluhem, přes 280 metrů a skoro 58 tisíc tun
ka Rudolfa Kubeše z úseku vedoucího
Martina Pamánka ukončili v půlce června porub 11 2833 v severní části dobývacího prostoru lokality ČSA, jež měli
jako jediní v revíru vybavený pluhovou
technologií. A dosahovali s ní kvalitních
výkonů – od nájezdu bloku v březnu tu
vytěžili celkem 57 891 tun uhlí!
„Bylo to krátké, rychlé a vůbec ne
špatné,“ prohlásil k prvnímu pracovišti Kubešova kolektivu na ČSA vedoucí úseku Pamánek. K úspěchu
podle něj napomohli už vybavovači
vedení Jiřím Macháčkem a hlavním
předákem Josefem Hnátem a také
posily z rubáňových úseků od Petra
Weisse a Petra Puffera. Už výjezd
pluhu z prorážky byl excelentní.
Ve třetím měsíci také přišel největší fedrunk, kolektiv po výměně hlavního předáka Miroslava Pokorného
za Rudolfa Kubeše nakopal 23 136
tun a postoupil o 94,5 metru. Duben
znamenal 15 849 tun a 79,4 metru postupu, květen 16 543 tun a porubní
fronta ujela 92,8 metru. „Tento měsíc
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KARVINÁ – Horníci hlavního předá-

Pluhový dobývací komplex neudělal ostudu ani na ČSA.
už to dělalo jen 2363 tun a 15 metrů,“
informoval Pamánek.

Osádky porubu provozovaného
v oblasti 11. kry 28. sloje však ne-

měly celou dobu jen ideální podmínky. „Projížděli jsme přes ce-

lou sérii tektonik a vypadával tam
strop, objevil se výskok místy až
o výšku sloje, tedy bezmála metr
čtyřicet. Při překonávání přidružených poruch jsme prováděli přistřílku kamene. Chlapi se potrápili,“ uvedl Pamánek.
V polovině třetího červnového týdne však už měl Kubešův kolektiv hotový baldach – umělý strop – a chystal se zahájit likvidaci. Technologii
v podobě pluhu RHH 800, osmaosmdesáti sekcí DBT 600/1400, porubového dopravníku PF 4 a sběrného dopravníku PZF 08 s drtičem DU 1 si,
jak vedoucí úseku poznamenal, vyklidí ve vlastní režii.
„Počítá se s námi do oblasti darkovského pomocného závodu, odkud bychom si měli vybavit nové pracoviště,
které se má pak kopat ze strany stonavské šachty,“ popisoval Pamánek
plány pro další působení kolektivu.
O jeho nasazení se nicméně rozhodne
podle momentálního vývoje situace
s koronavirovou nákazou a s ní souvisejícími opatřeními.
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Jeden porub v „Austrálii“ skončil
a sousední hned začali připravovat
KARVINÁ – Obrátky nabrala na Dole

ČSA příprava bloku 11 3432, který se
má stát pro tuto lokalitu významnou
porubní kapacitou v posledním kvartále letošního roku. O podrobnostech hovořili vedoucí čelbového úseku Marek Wdówka a směnový technik provozu vybavování a likvidace
Kazimír Kokotek.
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„Obfárávku nového bloku 11 3432
dostal na starost kolektiv hlavního
předáka René Poláka, což je stabilní
parta s dostatkem chlapů a znalostmi s provozováním razicího kombajnu MR 340,“ začal Wdówka. Nejprve
se razila úvodní chodba 11 3404 v délce 950 metrů, pak prorážka 11 3432
dlouhá 201 metrů.
„Probili jsme se do díla 11 3402 vyraženého původně jako úvod pro sousední dokopaný blok 11 3431. Při těžbě v bloku 11 3432 má sloužit jako
jeho výduch a už při přípravě této třídy se počítalo s jejím opětovným využitím,“ vysvětloval vedoucí čelbového úseku. Zmínil v dané souvislosti zajišťování chodby svorníky (typu
APB i sklolaminátovými) a také pramencovými devítimetrovými kotvami zavrtávanými do stropu. To vše
bylo ostatně dílo Polákových razičů obfárávajících i předchozí porub
v oblasti.
„Říkáme tady tomu Austrálie, je
to daleko i hluboko, prakticky až
na úrovni dvanáctého patra. Před
probítkou jsme měli zhoršené mikroklimatické podmínky, situace se zlepšila po dosažení průchozího větrního proudu,“ popisoval
Wdówka. Stav díla 11 3402 pro znovupoužití označil za dobrý, jen bylo
třeba kombajnem provést její při-

Fárali skoro nejdále od jámy
a vyrazili tam nejvíce v revíru
Na čelbě u Dudy panovaly
obtížné mikroklimatické
podmínky, na čelbě u Paśika
zase bojovali s vodou
a prováděli protiotřesovou
prevenci
KARVINÁ – Na druhém i třetím

Obfarávka v režii jedné party

Střední POP 2010 čeká přímý překliz z bloku do bloku.
bírku v úseku 300 metrů, kde tlaky
zvedly počvu až o 1 metr. Poslední
práce tam ale řídil místo nemocného Poláka zastupující hlavní předák
David Lichý.
„Oblast 11. kry, 32. sloje v dobývacím prostoru ČSA je logisticky velmi
náročná,“ poznamenal vedoucí úseku. Dopravu tam perfektně řídil jeho
zástupce Josef Šulej a kus práce odvedl taktéž úsekový mechanik Petr
Šteiniger.

Následovat má přímý překliz
Připravovaný blok 11 3432 má,
jak navázal Kokotek, dobývat dodavatelský kolektiv hlavního předáka Grzegorze Dąbka z úseku
Polcarbo s vedoucím Krzysztofem
Sędkowskim. „Vykopal už tu předchozí stěnu 11 3431, zlikvidoval
ji a ve spolupráci s vybavovači ve-

denými Josefem Hnátem a Jiřím
Macháčkem si technologii na nové
pracoviště překlidí a nainstaluje,“
upřesnil směnový technik provozu
vybavování a likvidace.
Po dopravní trase mezi zlikvidovaným a budoucím porubem už jely
základní žlaby stěnového dopravníku PF 6/1042. Následovat bude celkem 116 sekcí DBT 13/31, kombajn
SL 300 Eickhoff a podporubový dopravník PZF 11/F. „Začátek náklizu
předpokládáme od července a rozjezd porubu 11 3432 poté od září.
Mocnost tam bude okolo dvou a půl
metru a směrné i podélné úklony
mezi minus čtyřmi, pěti stupni,“
uvedl Kokotek. Doplnil, že k odtěžení z 200 metrů dlouhé stěny poslouží čtrnáct pásových dopravníků
(z toho šest od úseku Polcarbo) typu
Belt 1200.

od jámy nejvzdálenějším pracovišti
na stonavské šachtě zaznamenali
v květnu přípraváři nejvyšší metráže.
Navíc shodné – party hlavních
předáků Radima Dudy a Waldemara
Paśika postoupily o 119 metrů!
„Současným úkolem kolektivu Dudy
z úseku vedeného Adrianem Firlou je
vyrazit výduch 463 350 pro budoucí
porub 463 310 ve sloji Natan. V oblasti
působí od dubna a je vybaven kombajnem AM 75, který je posledním typem
tohoto stroje v OKD,“ oznámil směnový
technik provozu příprav Petr Pavera.
Na díle raženém v profilu SPN 14
s budováním hajcmanů po 0,8 metru
měly Dudovy osádky ve čtvrtém měsíci
postup o čtyřiačtyřicet metrů. „V pátém měsíci se věnovalo zvýšené úsilí
péči o stroje. Na kombajnu se některé
komponenty měnily, například čerpadla, hydraulické rozvody,“ pokračoval
Pavera s tím, že chod technologie
zajišťoval mechanik Martin Mrkos a zámečníci – specialisté Luboš Hubáček
a František Smutek.
Čelba nejela v plném profilu uhlí,
ale jen v přibližně dvoumetrové
mocnosti. S průvodními horninami si
nicméně řezné orgány AM 75 dokázaly
poradit. „Panovaly tam ovšem ztížené
mikroklimatické podmínky a musely se
kvůli nim dělat i povinné přestávky,“
poznamenal směnový technik provozu
příprav. Po květnu se 119 metry má
nyní Dudův kolektiv slušně našlápnuto
i na splnění svých úkolů v červnu.

S kontrolou pracovníků
pomáhali zdravotníci
Logisticky složitější akcí se ukázalo zajištění plošného testování pracovníků revíru OKD na koronavirus
COVID-19. „Museli jsme zvládnout tisíce lidí na více místech najednou. I proto se testy rozdělily na více dnů, byly organizovány tak, že zaměstnanec dostal konkrétní datum a čas, kdy a kam
se má dostavit,“ vysvětlil Hájek. Za těžební společnost se do zajištění zapojily
desítky lidí a testovací tým pak doplnila řada zdravotníků z Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji.
Rapid Testy těžařům poskytla Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě. „Jsou to krevní, kazetové, chromatografické testy
na detekci přítomnosti protilátek třídy
IgM a IgG v lidském organismu, které se
vytvářejí při překonávání onemocnění
nebo při jeho aktuálním vývoji. Detekce
probíhala vpichem do prstu, což dělal
zdravotnický personál vybavený náleži-
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OKD v době koronaviru: Plošné dezinfekce i testování všech!
Dokončení ze strany 1
Po půlhodinovém působení dezinfekce, jak upřesnil, bylo možné prostory zase používat. „Po aplikaci Virkonu
S mohl na plochách zůstávat zdraví neškodný jemný prášek, který stačil jen lehce otřít. Nádobí jsme doporučili umýt. Dezinfekční látka neškodila
ani kytkám v kancelářích,“ líčil mluvčí
HZS MSK. Ředitel provozu OKD poznamenal, že kromě plošné dekontaminace Darkova pokračovaly v celém revíru pravidelné každodenní dezinfekce
společných prostor na všech lokalitách.
Týkalo se to i dopravních nádob a souprav kolejové či závěsné dopravy.
Profesionální hasiči se v předposledním červnovém týdnu zaměřili
také na dezinfekci lokalit ČSA, ČSMSever a ČSM-Jih. Od středy postupně dekontaminovali koupelny, šatny,
chodby i kanceláře provozu.

Hasičský zásah při dekontaminaci na Darkově.
tými ochrannými a dezinfekčními prostředky,“ komentoval průběh vedoucí
odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel
Zajíček.

Na každé lokalitě dva dny
od rána až do večera
Na šachtách se zřídila tři odběrová místa. „Testy jsme zahájili ve středu 17. červ-

na. Na každé lokalitě probíhaly tři dny.
První den od pěti hodin ráno do jedné
hodiny odpoledne. Dva další od pěti hodin ráno až do pěti hodin večer. Skončilo
se s nimi ve středu 24,“ oznámil vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.
Na hladký průběh testování zaměstnanců dbali „regulovčíci“ dohlížející, aby všichni měli ochranu

dýchacích cest, dodržovali řádné rozestupy, zbytečně se neshromažďovali a plynule postupovali k odběrným místům. Zde se nejprve nasnímala ASEP karta (případně občanské
průkazy u některých dodavatelských
pracovníků), zaevidovalo číslo mobilu, fasovaly misky s Rapid Testy a pokračovalo ke zdravotníkům.
Vyhodnocení trvalo pouhých patnáct minut. Pozitivní lidé dostávali informace o výsledku nejpozději do hodiny po ukončení testování
v konkrétním dni na své mobilní telefony. „U pozitivních se nemuselo nutně jednat o nemocné, byli nicméně povinni dodržovat pravidla bezpečného
chování a museli se podrobit vyšetření výtěrem z nosohltanu, takzvanému PCR testu. Podle jejich výsledků
se rozhodovalo, zdali je člověk negativní – tedy zdravý – nebo pozitivní,
nemocný,“ konstatoval Zajíček.
V úterý 23. června ráno, jak sdělila mluvčí OKD Naďa Chattová, prošlo Rapid Testy na pět a půl tisíce zaměstnanců. „S potěšením můžeme
konstatovat, že pozitivní byli skutečně pouze jednotlivci,“ doplnila.

Závodní: Testování nelze srovnávat s ničím dříve a snad ani v budoucnu
DARKOV – Bezpečnostní technici, závodní

báňští záchranáři, měřiči a geologové,
technici z rubání a příprav i jiných provozních úseků, kolegyně a kolegové z útvaru
personální ředitelky a odboru směnmistra.
Ti všichni zajišťovali plošné testování na koronavirus v OKD. Průběh krátce zhodnotil
Luboš Dúbravka, jenž za něj zodpovídal.
Lze to s něčím podobným v OKD
srovnat?
Tuto akci plošného testování nelze srovnat
s ničím podobným v předešlém období,
a snad ani s ničím v budoucnu. V prvním
dnu byla vždy prověřována skupina
zaměstnanců zajišťující bezpečnost dolu,

tyto profese jsme vytipovali ve spolupráci
s vedením jednotlivých dolů, úpraven,
povrchu a provozních úseků.
Co bylo na průběhu celé akce
nejsložitější?
Především její časová náročnost.
Zpracovávaly se databáze zaměstnanců,
harmonogram, a to vše s ohledem na zasílání informací některým skupinám zaměstnanců o časech příchodu na testy
formou SMS zpráv na jejich mobily.
Z organizačního hlediska bylo náročné zejména vypořádání se s nárazovou
účastí pracovníků před nástupem
na směnu a po ukončení směny.
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V neposlední řadě bylo zapotřebí zajistit
také dostatek zdravotnického personálu, jeho denní počet se pohyboval od tří
do osmi zdravotních sester.
Závěrem, je možné testování
vyhodnotit?
Z hlediska průběhu se domnívám, že
ano: Celá akce byla organizačně připravena precizně a zvládnutá dokonale.
Poděkování si zaslouží zdravotníci
i všichni zaměstnanci, ať dohlížející
na hladký průběh testování či obsluhující IT systémy nebo ti, kteří jen splnili
svou povinnost a zúčastnili se testování.

„Za jednadvacet dní měl šestapadesát metrů nad technický režim.
Pokud všechno půjde jak má, zůstane
mu sedmdesát metrů do prorážky
463 370/1,“ přiblížil Pavera. Úvodní
třídu pro blok 463 310 razí z druhé
strany kolektiv hlavního předáka
Ondřeje Špičky s kombajnem MR 340,
jde o dílo 463 330.
Ve čtvrtém měsíci nastoupil na své
pracoviště také kolektiv Paśika
z úseku Alpex vedoucího Bogdana
Bajaczyka. „Chystá nám úvodní
třídu budoucího porubu 401 206/1
a na čelbě má kombajn MR 340EX.
V dubnu mu do stometrové hranice
chybělo deset metrů, v květnu ji
však o devatenáct metrů překonal,“
popisoval směnový technik provozu
příprav.
Vedoucí úseku Bajaczyk upřesnil,
že úpadní ražba v profilu SPN 16
s budováním hajcmanů po půl metru
vede ve sloji. „Ze stropu nám tam
ale protéká voda, je třeba ji čerpat,
zařízení nadkrývat. Prakticky potřebujeme nad technologiemi deštník,“
líčil. Na ranních směnách na čelbě
401 226/1 prováděli i protiotřesovou
prevenci. A to v podobě otřasných
odlehčovacích trhacích prací v bocích
díla i indikačních odlehčovacích
vrtů. Postup tam neurychlovalo ani
posouvání kombinovaného větrání
s postupem ražby.
„Každopádně tam mají nakročeno
ke stovce i v červnu,“ konstatoval
Pavera. Hlavní předák Paśik byl
sice kvůli koronaviru čtrnáct dní
v karanténě, nicméně jeho zástupce
Rafał Walica dokázal výkony nadále
udržovat. Do konce tohoto měsíce by
měl kolektiv Alpexu dojet na úroveň
budoucí prorážky 401 266/3, kde postaví respovou odbočku, vytvoří větrní
okruh a bude pokračovat v obfarávce.

OKD chce
po státu proplatit
náklady na útlum
důlních lokalit
Dokončení ze strany 1
Není jedním z těch opatření,
o kterých mluvíte, i propouštění
zaměstnanců nebo snižovaní
mezd?
V žádném případě! Hromadná
a plošná propouštění nebudou!
Mzdy nebudeme snižovat a ani
o tom nebudeme žádat a vyjednávat
s odbory. Za svůj přístup ke společnosti v dnešní době by si to žádný
ze zaměstnanců OKD nezasloužil.
Zaslouží si naopak nejvyšší respekt
a úctu nás všech.
Znáte datum, kdy by se mohla
obnovit těžba v Dole Darkov?
To vše záleží na návratu našich zaměstnanců z karantény, případně z nemocenské. Jsme velmi rádi, že desítky
zaměstnanců se už vrací do práce se
dvěma negativními testy. Nicméně přesné datum znovuobnovení těžby zatím
stanovené není, vše závisí na aktuální
situaci.
A do kdy plánuje společnost
dobývat uhlí?
Naším původním záměrem bylo pokračování těžby do roku 2025 s postupným útlumem jednotlivých těžebních
lokalit. Dnešní situace OKD, nepředvídatelnost vývoje cen uhlí a celkový
stav ekonomiky naší země ale může
tuto dobu ovlivnit. K žádnému rozhodnutí ve věci délky trvání těžby černého
uhlí v regionu ale zatím podle našeho
vědomí nedošlo. Předpokládáme, že
taková zásadní otázka – zda uspíšit
útlum těžby – bude předmětem jednání vlády.
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Termokamery na všech
činných šachtách

KVĚTEN 2020

Rubání – kombajny

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Po darkovské lokalitě se
vedení společnosti OKD rozhodlo
nainstalovat sety Hikvision Bullet DS2TD 26 23b i na ostatní činné šachty.
Termokamery tedy začaly měřit tělesnou teplotu všech vstupujících do areálů dolů ČSA, ČSM-Sever a ČSM-Jih.
„Termokamery máme celkem čtyři.
Posílili jsme tak kontroly na vrátnicích,
kde se doposud zjišťovala u příchozích
teplota bezkontaktními teploměry,“
vysvětlil výkonný ředitel firmy Radim
Tabášek. Tři nově pořízené přístroje byly
stejného typu jako první termokamera
na Darkově – se schopností zkontrolovat
patnáct lidí za vteřinu pohybujících se
ve vzdálenosti od čtyř do devíti metrů.
„Speciální termokamery využívají pár
objektivů. Ten první poskytuje klasický
optický obraz a druhý teplotní spektrum

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

Termokamera na vrátnici Dolu ČSA.

s údajem o aktuální teplotě, na základě kterého je návštěvník vpuštěn
do objektu OKD,“ upřesnil Jan Jurásek,
vedoucí odboru ochrany a kontroly
OKD. Nepřestalo platit, že příchozímu
s teplotou nad 37,6° Celsia se zamezuje
vstup dovnitř, ověřuje se jeho totožnost,
sepisuje záznam o události a dotyčný
dostává pokyny kontaktovat lékaře.

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Krčmář(224054/)

Weiss

32679

1520

299.1

35,621

2,63

SL 500, DBT 26/55

kombajn, výztuž

2.

Turoň(292200/4)

Miarka

28297

964

346.1

22,189

3,38

SL 300, Fazos 15/33

3.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sᶒdkowski

3177

132

46.0

3,401

0,23

SL 300, DBT 13/31

4.

ALPEX_Zelek(400000/)

Ulman

2776

368

74.6

8,667

0,38

SL 500, DBT 26/55

5.

Valíček(340902/)

Puffer

2564

133

26.0

3,336

0,33

KGE 750 F, Fazos 22/48

6.

Kania(402303/)

Pochopeň

1037

70

24.1

1,209

0,12

SL 300, Fazos 17/37

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš(112833/)

Pamánek, Ing.

16295

679

506.1

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)
22,476

3,87

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_Pasik(401226/1)

Bajaczyk, Ing.

119,00

5,95

145,18

31,32

MR 340X-Ex SANDVIK C02

2.

Duda(463350/)

Firla

119,00

5,95

131,50

28,28

AM-75 C01

3.

Noworyta(236541/51)

Čáp

107,00

5,94

134,94

40,60

MR 340X-Ex SANDVIK K01

4.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

93,00

4,43

108,06

47,45

AM-50/132 K02

5.

ALPEX_Marcol(463364/1)

Zguda, Mgr.

90,00

3,91

95,48

20,59

AM-50 C01

6.

Vereš(463260/)

Firla

87,00

5,12

61,41

24,37

AM-50/132 D01

7.

Polák(113432/1, 113432/P)

Wdówka

80,00

4,44

84,00

23,39

MR 340X-Ex SANDVIK K03

8.

Špička(463220/)

Firla

65,00

5,91

144,18

25,98

AM-50/132 C05

9.

Kadlec(236521/5)

Čáp

34,00

3,78

95,20

35,42

MR 340X-Ex SANDVIK D01

10.

ALPEX_Michoń(400062/1)

Palej

33,00

4,13

100,65

22,15

MR 340X-Ex SANDVIK C05

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie

Demolice na Chlebovicích.

ČERVEN VE ZNAMENÍ DALŠÍ
FÁZE PASKOVSKÉ LIKVIDACE
STAŘÍČ – Šestý letošní měsíc se
na lokalitě Útlum-Jih nesl ve znamení
ukončování dalších operací souvisejících s likvidací sviadnovské, staříčské
i chlebovické lokality. Komentoval je
Martin Jager, vedoucí paskovské důlní
dopravy.
„V prvním červnovém týdnu se
dobetonovala jámová zátka do kóty 0
na bývalé vtažné jámě I/2 pod klasickou
ocelovou konstrukcí na Sviadnově,“ informoval s tím, že následovat má v srpnu
demolice budovy nad jámou. Následně
se přistoupí k přípravě základových pásů
a stavbě ohlubňového povalu – charakteristické oplocené betonové desky
s komínkem pro odvětrávání metanu.
Pod kulatou sviadnovskou těžní věží
(prohlášenou za kulturní památku a státem chráněnou) už ohlubňový poval
vybudovali. „Je uvnitř budovy na ohlubni
zasypané bývalé výdušné jámy I/1,“
vysvětlil Jager. Na nádvoří paskovské
„jedničky“ už proběhlo bourání budovy
hlavních ventilátorů, ohřevu větrů
a kotelny. Zůstala tam zatím strojovna,
stará i nová správní budova a degazační
stanice.

„Třetí pátek v červnu byla zahájena
stavba poslední plánované hráze
na třetím patře na Staříči, odkud se
v předchozích týdnech dokončil výkliz
materiálu vhodného na znovupoužití
a vyvezla poslední důlní lokomotiva.
Na třetí patro se dá vstoupit už pouze
průlezovými lutnami přes hráze,“ pokračoval vedoucí důlní dopravy. Na paskovské „dvojce“ se nyní chystají ke kladení
luten pro tah separátního větrání mezi
čtvrtým a pátým patrem a k výklizu
rozvodny pátého patra .
„Předposlední týden v červnu
na Chlebovicích dokončili dodavatelé
z DAV demolici šachetní budovy výdušné jámy III/5 spojené se strojovnou
vratů. Zde nebyl nikdy instalovaný
klasický těžní stroj a jáma je dnes již
kompletně zasypaná,“ poznamenal
Jager. Na paskovské „trojce“ zaplavili cementopopílkovou směsí CPS
do staničení – 316 metrů vtažnou jámu
III/6 a tento týden vyměňují poškozené
armatury plavícího potrubí. „V červenci
začneme stavět bednění pro ohlubňový
poval jámy III/5,“ ukončil vedoucí důlní
dopravy.

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

Kubín, Bc.

53,00

2,04

49,74

9,65

VVH-1U C02, NSU-1E C02

Gajdzica

44,00

2,75

67,10

12,47

VVH-1U C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P20

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

2.

Fajman(463324/1)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

3.

Michalčík(54602/)

Poloček

43,00

2,15

47,52

15,25

VVH-1R C01, NSU-1E C01

4.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř, Ing.

42,00

2,10

51,24

18,66

VVH-1U D01, D 1131 HAUSHERR,NOELL C01

5.

Klásek(54027/1)

Gajdzica

34,00

1,89

52,51

8,46

VVH-1B D04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P19
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Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

165960

1921

509.8

47,109

2,60

2.

Turoň

Miarka

135102

1072

325.6

19,311

2,80

3.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

131206

1139

362.9

28,386

1,81

4.

Krčmář

Weiss

77425

937

248.7

19,159

2,02

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

76173

1237

329.8

31,560

2,47

6.

Kania

Pochopeň

31877

427

125.6

8,372

0,68

7.

Rzidký

Sztula

21937

464

103.2

8,675

0,55

8.

Valíček

Puffer

6081

170

35.2

4,201

0,44

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.

55291

713

449.9

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

1.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

462,00

3,73

91,00

19,64

2.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

451,00

3,52

82,69

18,93

23,259

3,44

Přípravy – kombajny
Pořadí

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

3.

Noworyta

Čáp

444,00

4,88

115,37

31,62

4.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

408,00

4,04

98,57

39,06
20,91

5.

Polák

Wdówka

405,00

3,82

72,21

6.

Pavlík

Firla

400,00

4,55

100,45

21,57

7.

Duda

Firla

391,00

4,25

94,38

20,24
20,75

8.

Špička

Firla

376,00

4,09

98,18

9.

ALPEX_Michoń

Palej

359,00

3,39

79,99

17,93

10.

Vereš

Firla

293,00

3,05

58,89

15,61

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

A její výsledek na nádvoří.

kolektiv

1.

Slíž

Poloček

257,00

2,95

52,44

15,84

2.

Fajman

Gajdzica

252,00

2,60

66,21

11,80

3.

Jakubišin

Čáp

208,00

2,19

49,71

13,26

4.

Klásek

Gajdzica

195,00

1,89

52,63

8,41

5.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

190,00

1,92

46,92

9,23

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

5

Bezpečnost

25. června 2020 | www.okd.cz

Opatření proti koronaviru stanovila firma i hygienici, platí pro všechny!
DARKOV – Přispěj k prevenci pro-

ti COVIDu-19, nechoď s příznaky
do práce! Společnost OKD přijala
na červen nejen toto heslo pro měsíční školení BOZP, ale i řadu mimořádných opatření proti šíření epidemie.
Informoval o nich vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
„Firemní preventivní opatření
byla doplněna i nařízeními krajské
hygienické stanice a jsou platná pro
všechny důlní i povrchové provozy a další pracoviště v areálech společnosti OKD,“ vysvětloval s tím, že
jako první se dbá na následující:

• máte jakékoliv příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšenou teplotu
nad 37,6 °C, zimnici, dušnost,
kašel, nevolnost, zvracení, bolesti svalů, kloubů, hlavy, bolesti
v krku či na hrudi, únavu, ztrátu
chuti či čichu, rýmu, průjem …),
•jste přišli do přímého styku
s osobou, která onemocněla
COVID-19 nebo má jeho příznaky,
• vám lékař nařídil v souvislosti
s COVID-19 karanténu.
„V uvedených případech skutečně nejezděte do zaměstnání a nahlaste příslušnou skutečnost telefonicky
lékaři, hygienické stanici a také svému nadřízenému, zabráníte tím riziku
dalšího šíření nákazy,“ vyzval Zajíček.
Apeloval také na nošení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP); tedy rukavic, brýlí a respirátorů FFP2 bez výdecho-

FOTO: Radek Lukša

Nechoďte do práce pokud:

Při kýchání
nebo kašlání si
zakrývejte ústa
kapesníkem
nebo paží, nikdy
nekýchejte nebo
nekašlejte do dlaní.

Často
a důkladně
si myjte
ruce mýdlem
a vodou.

Pravidelná dezinfekce u turniketu na šachtě ČSA.
vého ventilu. „Z důvodu zpřísněných protiepidemických opatření
jsme až do odvolání zastavili výdej
filtrů a respirátorů typu čtvrtmaska R2,“ upozornil vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Pro povrchové zaměstnance připomněl nutnost
neustálého a bezpodmínečného používání obličejové roušky. Osoby,
které v rámci výkonu pracovní činnosti nemohou dodržet dvoumetrový odstup od kolegů, musí podle nového nařízení hygieniků od poloviny
června používat respirátor FFP2 bez
výdechového ventilu.
„Po každé směně na povrchu se
provádí dezinfekce ve všech sociálních zařízeních – šatnách, koupelnách, toaletách – dále ve stravovacích zařízeních, chodbách, schodištích, výtazích a případně dalších

společných prostorách za použití virucidního dezinfekčního prostředku,“ uvedl Zajíček. Zmínil i průběžné
dezinfekce
úchopových
míst (klik, madel, vypínačů) a dostupnost alkoholových dezinfekčních přípravků na ruce pro všechny v OKD. „Jejich zásobníky najdete na sociálních zařízeních, fárající do dolu fasují současně s mýdlem
dezinfekční gely na bázi alkoholu,“
upřesnil. Na utírání rukou jsou nařízeny jednorázové papírové ručníky.
OKD musí zajišťovat takzvaný
vstupní filtr na vrátnicích – zjišťování aktuálního zdravotního stavu
příchozích měřením jejich tělesné
teploty a vyplňováním dotazníků.
„Každý případ člověka s podezřením na onemocnění na COVID-19
hlásíme obratem Krajské hygienicRespirátory jsou nutností pro všechny fárající.

Příznaky

Zvýšená teplota

ké stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,“ podotkl vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Bezpečnostní služba začala i kontrolovat nařízené dezinfikování rukou u turniketů.
Co se přesunů pracovníků a kolektivů mezi jednotlivými doly OKD
týče, ty byly zakázány až do odvolání. Povolené jsou přesuny pouze
za stanovených přísných podmínek
a povinností hlásit tyto případy krajské hygienické stanici. Pracovníci ze
zahraničí dostali povinnost předložit lékařské potvrzení dokazující absolvování PCR testu na SARS-CoV-2
s negativním výsledkem. Tato povinnost stále platí i po 15. 6. 2020 pro

Kašel

Dušnost

Bolest svalů

Únava

přeshraniční zaměstnance přicházející z polského Slezského Vojvodství.
„Aby se naši zaměstnanci co nejméně potkávali na jedné směně, přešli
jsme na všech provozech a pracovištích v dole ze čtyřsměnného provozu
na třísměnný a navíc i se zkrácenou
pracovní dobou o jednu hodinu,“
pokračoval Zajíček. Ze zmíněného
opatření byly vyjmuty vybrané profese nutné pro zajištění bezprostřední bezpečnosti důlních provozů.
„Chlapi, neshlukujte se zbytečně. Týká se to svačináren, cechoven,

chodeb, vestibulů. V této souvislosti platí i stále zákaz vzájemného podávání si rukou, dodržování odstupů a používání ochrany dýchacích
cest,“ vzkázal vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Apeloval na zkrácení doby bez roušek či respirátorů na minimum, a to při převlékání,
mytí ve sprchách, svačení, obědvání. „Nedělejte fronty bez rozestupů
u vrátnic, při testech, měření teplot, výměně prádla, fasování nářadí
a OOPP, v lampovnách ani na seřadištích,“ zakončil.

FOTO: HZS MSK

Jednorázové respirátory

7/06-V/20

Dezinfekce šaten.

• o debírají se před šichtou v lampovně tak, aby každý fárající měl
vždy u sebe o jeden čistý kus
navíc, který využije v následující
směně (čisté respirátory musí být
nasazeny neprodleně po převlečení v šatně),
• f asují se podle skutečné potřeby,
maximálně však čtyři na horníka
a směnu, každý kus musí být zaznamenán na snímači ASEP,
• použité se vyhazují do určených
odpadkových košů v blízkosti jejich
výdejny nebo v koupelích, nesmí se

nechávat ve fáračkách, skříňkách ani
na hácích,
• odběr po směně je rovněž povolen
(musí být evidován v systému ASEP
a slouží pro další směnu tak, aby vždy
měl každý fárající zakryté dýchací
cesty mezi koupelnou a lampovnou),
• v e výdejně nejsou zaměstnancům
volně přístupné, fasují se za přítomnosti personálu lampovny.
(Tato pravidla jsou vydána k zajištění
vydaného epidemiologického opatření
hygieniků – mít neustále chráněny
dýchací cesty a platí do odvolání.)
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Největší úpravárenské zařízení
v revíru jde do generální opravy

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Co stojí a funguje uhelné

Parta opravářů z lazecké mechanické dílny.

Lazečtí opraváři zrenovovali
starý razicí kombajn na prodej
LAZY – Kdyby se nevyužívaný kom-

bajn AM 50 jen tak dal do šrotu, získala by společnost OKD možná čtvrtinu toho, co jí zaplatil zájemce o uvedený stroj v provozuschopném stavu.
Historicky snad první prodej takové
technologie mimo revír zařídil odbor
oprav a investic a renovaci samotnou
obstarali experti na čelbové vybavení

dl Kocur. Klasický čelbový kombajn
poptávala firma Pohl, a. s. z Prahy.
Její zástupci se přímo na Lazech setkali s opraváři a upřesnili své požadavky a specifikace na stroj, který
požadovali.
„Po přejímce si ho hned nechali naložit a odvezli do Prahy. Měl by sloužit k ražení tunelů a kolektorů v asi

prádlo na Dole Darkov, je v provozu zahušťovač Dorr číslo 1 sloužící
pro přečistnou flotaci. Teď ho čeká
prakticky první generální oprava,
která má trvat do druhé poloviny
srpna. O podrobnostech informují
z této úpravny technolog Zbigniew
Konesz a mechanik Czeslaw Szturc.
„Dorry s průměrem nádrže
šestatřicet metrů a objemem tři tisíce sto kubíků provozujeme na darkovském prádle čtyři. Každý pro jiný
druh materiálu. Jednička zajišťuje
přečistnou flotaci, dvojka základní flotaci, trojku máme pro hlušinu,
čtyřka produkuje vodu potřebnou
do dalších úpravárenských procesů,“ popisuje Konesz.
Dorr, pracující na stejném principu jako třeba běžně známé čističky odpadních vod, má čtyři křídla
(pár krátkých, pár dlouhých) s pohony po obvodu, která zajišťují plynulé shrnování materiálu do středu nádrže k čerpadlu. „Na jedničce měníme všechny čtyři křídla i ocelové konstrukce jejich zavěšení,“ uvádí
technolog.
Mechanik navazuje, že nově instalují i ramena samotného pohonu zahušťovače včetně dvou převodových
skříní pojezdu a jejich nosnou konstrukci s plošinou a příslušenstvím.
„Na řadu přijde oprava přítokového
kužele, otěruvzdorných části betono-

Výsledek jejich práce, repasovaný stroj AM 50.
z mechanické dílny (MD) z Lazů.
„Ta padesátka od rakouské firmy
Voest-Alpine je model ze sedmdesátých let minulého století, v našem revíru se poslední takové nakupovaly
v osmdesátých letech, takže byl starý
přibližně čtyřicet let,“ popisoval mistr strojních oprav lazeckého střediska Henryk Kocur. Kde uvedený AM
50 razil v OKD naposledy, to už podle
něj sotva kdo zjistí, stál totiž nějakou
dobu na nádvoří. Při repasi opraváři
ostatně využili vhodné díly i z těchto
dalších vyřazených strojů.
„Místo sešrotování jsme ho pod vedením předáků Michala Tekenöše,
Jana Iwanuszka a Petra Špaňhela dali
asi za měsíc dohromady. Chlapi totiž
AM 50 za ty roky dokonale znají,“ uve-

padesátimetrové hloubce podzemí po celé republice,“ upřesnil mistr
strojní oprav z Lazů. A upozornil, že
jeho kolegové během prací na kombajnu určeném k prodeji rozhodně nezanedbávali požadavky čelbových z OKD. V první polovině června mj. provedli střední opravu na AM
50 /132 pro ČSM. Dále navezli do MD
čelbový kombajn MR 340 č. 227 – ten
čekal po výklizu delší dobu na nádvoří a po dokončení zamíří také na stonavskou šachtu.
„Kombajny nám prošly od počátku letošního roku dílnou čtyři.
Nakladače byly dva,“ dodal Kocur.
Momentálně se v MD začali věnovat
verzi nakladače Hausherr s označením Noel.

FOTO: Radek Lukša

Pohled na zahušťovač Dorr č. 1 z budovy
úpravny.

Nádrž o průměru 36 metrů má objem 3100 kubíků.

vé věže a především ložiska v uložení
otoče kruhového zahušťovače,“ říká.
Co se objemu i náročností prací
týče, velmi náročná generálka zahrnuje podle Szturce rovněž přeložení
výtlačného potrubí z retenční stanice do takzvaného slivu zahušťovače,
demontáže části potrubí vratné vody
a části přívodního potrubí do Dorru
č. 1. „Provádějí je dodavatelé a odstávka nebude mít vliv na chod úpravny,“ dodává.

PILA SALMA
AKCE ODKORY(PALIVO) - OD 1. 5. 2020 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!
3 m3
345 K
č

3 m3
500 K
č

Původní cena: 1 m3 = 288 Kč vč. DPH, balík 3 m3 = 864 Kč

od: 121 Kč/m3 vč. DPH, balík 3 m3= 345 Kč
Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

Kombajn si koupila a nechala odvézt firma z Prahy.

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

NOKD/PANORAMA
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Zahájení léta v Kozlovicích
ve znamení skoků na lyžích

Děti vysázely zeleň s václavovickými
myslivci podporovanými Nadací OKD
zajíce, srnečky … Tak se jmenuje už
několikátý projekt Mysliveckého spolku
Václavovice u Frýdku-Místku, který
pomáhá uskutečnit Nadace OKD. Jen
po odchodu jeho předsedy Ivana Hocha
do penze, přebírá roli srdcovkového
patrona v této organizaci Ivo Lajčok.
Václavovičtí myslivci díky minigrantům v minulých letech budují rybníky
a oživují mokřady, odchovávají malé
bažanty pod kvočnami domácích slepic, chystají políčka pro zvěř, zajišťují
divokým obyvatelům lesů a polí zimní
krmení, vypouštějí do přírody mladé
zajíčky. „Jsou to drobné aktivity, které
přinášejí velkou radost. Srdcovka je
přitom tak jednoduchá a umožňuje
podpořit široké spektrum aktivit zaměstnanců těžařů i dárcovských firem
jejich nadace,“ říká Lajčok, dispečer energetické divize společnosti
GreenGas DPB Paskov.
V té působí až do důchodu (po svém
přechodu z Dolu ČSA) jako geolog
i báňský inženýr Hoch. „Nadace OKD
nám pomáhá od samého začátku srdcovkového programu. V dnešní době,
kdy je pro spolky těžké získat finacování, to znamená obrovskou pomoc,“
uvádí dnešní předseda václavovických
nimrodů.
A jejich spolek letos za pomoci
dětí vysazuje v oblasti biocentra
Lunčiska v povodí potoka Datyňky,
blízko ulice Tichá a v okolí rybníku
Kamenech takzvané plodonosné
dřeviny. „Od kaštanu jírovníku, přes
plané jabloně, švestky a hrušky až
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Finále čtyřdenní skokanské soutěže dětí.
jinak moc peněz nedostává. V našem
případě je to na práci s dětmi, co přináší
radost jim i dospělým a jsou za ní vidět
výsledky,“ řekl Štefek pracující od roku
1991 na šachtě Chlebovice. Jako povrchový elektromechanik a nyní i technik zodpovědný za elektrické zařízení
na této utlumované lokalitě – od osvětlení přes čerpadla až po těžní stroj.
Na kozlovické dětské skokanské
soutěži se pak věnoval řadě organizačních záležitostí. „Na našich můstcích
jsou porcelánové nájezdy a umělé doskoky – byly tam dříve, než si je pořídili například ve Frenštátě – které v létě
stačí polévat vodou. Skokani nám tu
brzdí v hoblinách a pilinách.“ popiso-

val. Ve ski klubu v domovské obci, jak
upřesnil, je okolo dvacítky dětí, které
skáčou na lyžích. Motivací se jim stala
také přítomnost Pavla Fízka, juniorského mistra světa v této disciplíně z roku
1977 z Gstaadu ve Švýcarsku (jehož
syn tu působí jako dětský trenér).
Letos se celého Beskydského poháru účastnilo na osm desítek dětí
ve věku od čtyř do čtrnácti let. „A právě ty nejmenší – říkáváme jim bonbónci – skákali v Kozlovicích na devítimetrovém můstku. Ty trošku větší na osmnáctimetrovém,“ doplnil Štefek s tím,
že lyžařský a skokanský areál na kopci
Tábor si kozlovičtí sportovní nadšenci
vybudovali prakticky sami svépomocí.

Judo Karviná vrátí prý až po letních
prázdninách. A hned od září tu zahájí nábor!
„Ještě předtím však uspořádáme náš letní tábor, tentokrát na téma
Dobyvatelé ztracené archy. Bude
u Vrbna pod Pradědem, kde je kapacita až sto padesát dětí. Přihlášených
jich ale zatím máme ani ne třicet.
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Moravskoslezský klub
(MSK) Judo Karviná, jehož jádro
tvoří současní i bývalí horníci a valnou část dětské základny pak potomci pracovníků společnosti OKD, se
vzpamatovává z následků koronavirové krize. Kvůli zákazům a opatřením proti šíření nákazy se totiž během jarních měsíců necvičí a nepořádají soustředění ani tradiční závody.
„Velikonoční turnaj i Dětský den
letos odpadly. Školy nefungovaly, neměli jsme kde trénovat. Alespoň deset nejlepších reprezentantů v žácích
jsme vozili do pronajatých prostor
v Ostravě. Ostatní se museli udržovat
v kondici doma,“ popisuje předseda
oddílu Petr Rabas, vysloužilý čelbový ze šachty Mír. Do domovské tělocvičny na ZŠ Prameny v Ráji se MSK

Hornický judistický klub chystá letní tábor.

Ivan Hoch s dětmi při výsadbě.

po morušovník či jedlé kaštany.
Z křovin pak trnky, pamelníky, hlohy,
šípkové růže,“ komentuje to Hoch.
Zeleň je samozřejmě určená pro živočichy obývající uvedené lokality. Projekt
má za cíl obohacovat i biologickou
rozmanitost prostředí a podpořit
zadržování vody v krajině,
„Hlavním smyslem však bylo, aby se
do výsadby zapojily dětí. Ty poznaly, že
se stromečky a keře musely zakoupit,
dovézt, vyčistit místo sadby, vykopat díry, zasadit a nakonec oplotit.
Že to byl kus práce, bolely z toho
trochu ruce a muselo se to taky umět.
Nakonec se na vysazené stromy a keře
dívaly a hřál je dobrý pocit,“ líčí Hoch.
Účastnící výsadby, jak dodává,
mohou třeba za deset let pyšně říci:
„Tyhle stromy jsem dal do přírody
právě já!“

Nadšenci dělají prohlídku Dolu P. Bezruč

Karvinští judisté připravují tábor i turnaje
KARVINÁ –
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VÁCLAVOVICE – Děti sází stromečky, pro

V beskydské obci
proběhlo finále tradiční
čtyřdenní dětské
putovní soutěže, které
podpořila těžařská
nadace z minigrantu
KOZLOVICE – První letní víkend se z kozlovického kopce jménem Tábor vznášely děti v kombinézách, helmách
a na charakteristických dlouhých širších lyžích. A nepotřebovaly ke skokům z můstků kategorie K9 a K18 ani
sněhovou nadílku. Domácí sedmiletý
Šimon Elek tady vybojoval v nejmladších závodnících – předžácích – zlato.
Kozlovický závod byl součástí tradičního, již dvaatřicátého ročníku Beskydského turné žáků ve skoku na lyžích. „Začínal ve čtvrtek
18. června na můstku TJ TŽ Třinec
v Nýdku, v pátek 19. a sobotu 20. pokračoval ve Frenštátě pod Radhoštěm
a Rožnově pod Radhoštěm v režii tamních TJ a v neděli 21. bylo u nás finále,“ oznámil Václav Štefek ze Ski klubu
Kozlovice.
Ten patřil ke spolupořadatelům a zároveň se stal srdcovkovým partnerem
posledního dne celé akce. „Nadaci
OKD jsem oslovil proto, že v minigrantovém programu vidím velký potenciál a snahu podporovat aktivity, jimž se
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OSTRAVA – Kateřina Polínková a Petr

Kubinský z Klubu přátel hornického muzea
Ostrava chystají na sobotu 27. června exkurzi na Důl Petr Bezruč, jednu z dominant
moravskoslezské metropole a zároveň též
jeden ze zdejších nejvyšších bodů.
„Projdeme si areál a budeme hovořit
o počátcích hornictví v Ostravě, historii
samotného Dolu Petr Bezruč, kde

Rodiče se zřejmě kvůli koronaviru
stále bojí,“ informuje Rabas s tím, že
na tábor má vyrazit důlní elektrikář
a báňský záchranář Roman Bielczyk.
Ten totiž se svými dětmi judo nejen
cvičí, ale sám také v oddíle zastává
funkci zdravotníka.
Regisgrovat se na tábor dá, jak
Rabas vzkazuje, až do konce června (prostřednictvím e-mailu mskjudokarvina@seznam.cz, webu www.
mskjudokarvina.cz či telefonu +420
603 786 771). Termín je od 1. do 12.
července. MSK Judo Karviná zveřejňuje už i data budoucích soutěží:
Tradiční turnaj dětí Judo Karviná pořádá 31. října, Mezinárodní mistrovství Moravy veteránů – muži a ženy,
Otevřená soutěž Karviná pak organizuje 5. prosince.

horníci v jeho západním poli ve sloji
Hermenegilda dosáhli nejvyšší hloubky
v OKR – 1368 metrů – o důlní dopravě i technice a způsobech dolování.
Ukážeme i hornické relikvie a pomůcky,
fotografie, modely,“ zvou nadšenci, kteří
chtějí od 14 do 15:30 provádět stylově
oblečeni do fáraček, vybaveni helmami
a lampami.

KARVINÁ – Organizace

podporované
těžařskou nadací slibují na následující letní období v Karviné
i Havířově docela bohatý program, jenž by měl alespoň
částečně vynahrazovat týdny bez zábavy v době vyhlášeného nouzového
stavu. V jednom případě půjde doslova o zahnání hladu.

Koncerty regionálních skupin
proběhnou vždy v neděli od 17 hodin
na Masarykově náměstí ve Fryštátě:
• 5. července Vadim & Karlsson (pop),
• 12. července Self Made (poprock),
• 19. července Formace JQ (jazz),
• 26. července BandaBand (blues,
funky, rock),
• 2. srpna Šajtar (multižánrová
skupina)
• 9. srpna Dobráci od kostí (blues,
folk),
• 16. srpna Jagár (cimbálovka, folklór),
• 23. srpna Benjammin (multižánrová
skupina), Petr Muk Revival (pop),
• 30. srpna Saca (melodický rock).

 arviná Rocks se jmenuje
K
festiválek pořádaný
v pátek 10. července od 16
hodin v areálu Lodiček
v Parku Boženy Němcové,
je to čtvrtý ročník a tentokrát vystoupí:

• Doga,
• Witch Hammer,
• Seventh Passion,
• Clustter,
• Orchidea,
• Iné Kafe (jako hlavní host večera).

Letní pohádky budou bavit děti –
a snad i dospělé – v parku za KD
Radost v Havířově, začínají vždy ve 14
hodin a vstup je volný:
•1
 2. července Pouťové léto
s Hopsalínem,
•1
 7. července Myška Klárka, veverka
Terka a pirát Vrtinos (Divadlo
Ententýky),
•2
 6. července Pavel Novák dětem,
•2
 . srpna Pohádka z Beskyd (Divadlo
Křesadlo),
•9
 . srpna Kašpárek v pekle (Divadlo
Kašpárkův svět),

• 16. srpna Strašfunákovy počty
(Loutkový svět),
• 23. srpna Pirátská výprava
s Hopsalínem.

Promenádní koncerty v parku se chystají za KD Radost vždy od 16 hodin
a vstupné se na ně neplatí
• 12. července Hornická kapela,
• 19. července Dechová hudba
Javořinka,
• 26. července Šlágry ze Šlágru (Pavel
Novák),
• 2. srpna Dechová hudba Leškovanka,
• 9. srpna Motýl Band TV Šlágr,
• 16. srpna Dechová hudba
Krnovanka,
• 23. srpna Dechová hudba
Slatina.
SmaCZnego!, aneb karvinský food
festival je první akcí svého druhu
ve městě, pořádá ji v sobotu 25. července Iniciativa Dokořán od 14 hodin
na Lodičkách pro milovníky dobrého
jídla, pití i muziky. Objeví se nejrůznější
stánky i vystupující, nemá chybět ani
program pro děti.
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Těžařská nadace pomohla zařídit prázdninovou zábavu

Ostravská šachta Petr Bezruč na Slezské.

Hornické oslavy a vzpomínky
• Oslavy jednoho z tradičních havířských patronů, sv. Prokopa, se konají
v úterý 2. července v centru Ostravy,
od 18 hodin proběhne v Katedrále
Božského Spasitele i tradiční mše
svatá za horníky i hutníky.

• Uctění památky 108 horníků, kteří
přišli o život v roce 1961 při neštěstí
na Dole Dukla, se uskuteční ve čtvrtek 7. července od 10 hodin v areálu
někdejší šachty v Horní Suché, a to
u jejich pomníku.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME

„Odešel jsi tiše s noční tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou, odešel jsi
tiše, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál. Kdo tě znal,
vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.“
Dne 10. června jsme vzpomněli 2. smutné výročí od úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, bratra a dědečka pana Petra Slazyka. S láskou a úctou vzpomínají manželka Šárka s rodinou, přátelé a známí.
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