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Expedice uhlí
pokračuje

7

Červen v těžbě
a ražbách

Boj o metry i tuny pokračoval
až do přerušení provozu.

Úpraváři vyrábějí produkty ze zásob
uložených na skládkách.

KVD OKD
má třicet let

Aktivity pro bývalé pracovníky
podporuje i těžařská nadace.

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: „Buď zodpovědný k sobě, ohleduplný k ostatním – dodržuj zásady prevence proti COVID-19.“
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Vyjádření předsedkyně představenstva OKD
k aktuální situaci v těžařské firmě
síce zaměstnanců jiných společností, ať již dodavatelských či odběratelských, jsou ještě pořád závislé na výrobě a dodávkách OKD. Také mnoho obchodů a poskytovatelů služeb
na Karvinsku těží z kupní síly našich
zaměstnanců. Můžeme sice spekulovat, ale multiplikační efekt společnosti bude určitě dosahovat hodnoty
3, a to pro takový region není nevýznamné číslo.

tinu nižšími. Co to pro nás znamenalo? Připravili jsme plán, s úsporami
a šetřením ve všech oblastech, do té
doby zatím neviděným.
Na konci roku nás postihla ale
další rána, hackerský útok, který
ochromil naši infrastrukturu. Byť
si někdo může myslet, že doly jsou
nemoderní moloch, i u nás všechno funguje přes počítače. Díky nim
víme, jak jsme na tom s metanem
a jinými nebezpečnými plyny, jestli se zvyšuje nebezpečí důlního otřesu, kde je který havíř, abychom ho
mohli chránit v případě mimořádné
situace. Víme, kolik se vytěžilo uhlí,
dokážeme zaplatit mzdy. Překonali
jsme ale i tento útok a už v průběhu
začátku roku 2020 naběhli na standardní režim.
Ale život přináší nečekané situace.
V únoru 2020 přišel do České republiky nikým nezván koronavirus.
Důlní prostředí je extrémně citlivé.
Naši horníci jsou dennodenně podrobováni velmi obtížnému prostředí a podstupují skutečné riziko! Ale
nikdo si nemohl představit, že mezi
taková rizika může patřit nakažlivá
nemoc.
Pokračování na straně 5

Nelehké období i před
koronavirem
A v době stále rostoucího tlaku
na naši společnost do hry zasahují další faktory. Na konci roku 2018
jsme měli velmi tragickou událost,
při které na Dole ČSM zahynulo třináct našich kolegů. Nelze se přes
ni přenést ani z lidského hlediska, ani z hlediska ekonomického.
Naši firmu zasáhla velmi významně
a v jejím důsledku jsme vlastně přišli o pětinu naší roční těžby v roce
2019. Už v roce 2019 jsme zaznamenali signály, že se budou snižovat ceny uhlí. Nikdo ale netušil, co
bude následovat. Ve druhé polovině
roku 2019 bylo jasné, že se pro rok
2020 musíme smířit s cenami o čtvr-
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Vážení kolegové, příznivci i nepříznivci OKD,
naše společnost se dnes ocitá v kritické situaci, o nic lepší než v roce 2016,
kdy byla v insolvenci a čelila extrémnímu tlaku zevnitř i zvenčí. OKD je
v současnosti jediným producentem
černého uhlí v České republice a je důležitou součástí energetického mixu
v České republice, i přes dnešní „klimatické ideologie“. Dopustím se v té
věci asi krajně nekorektní poznámky:
O co ekologičtější jsou dodávky černého uhlí z Kanady, USA, Austrálie,
které se vezou na nákladních lodích
po dlouhé týdny do Evropy; dávno bylo zjištěno, že právě tyto lodě
jsou velkým znečišťovatelem životního prostředí. Planeta je jenom jedna.
Přitom černé uhlí je stále zapotřebí
i v Evropě. Až nebude zapotřebí, pak
bude zcela pochopitelné, že má skončit jeho produkce v Evropě, ale i jeho
dovoz přes půl zeměkoule.
Společnost OKD je velmi významným zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, v současnosti přímo zaměstnává skoro šest tisíc lidí a navíc poskytuje práci bezmála dvěma tisícům pracovníků
dodavatelských společností. Další ti-

Vanda Staňková

Výroba se zastavila na šest týdnů,
šlo o preventivní rozhodnutí OKD
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Podle českého ministra
zdravotnictví tím těžební
společnost velmi pomohla
zvládat epidemii v našem
regionu

Plošné testování zaměstnanců OKD.

OKD proti koronaviru – s dezinfekcí
pomohli hasiči, s testováním vojáci
STONAVA – Ohnisko onemocnění

COVID-19 ve společnosti OKD označil
český ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch ve čtvrtek 23. července jako
vyhaslé. Při závěrečném plošném
testování horníků i jiných zaměstnanců
se jako pozitivní ukázalo jen šedesát
tři vzorků. A to z 2716 odebraných.
Firma zároveň intenzivně pokračovala
v dezinfekcích a dodržovala další přijatá
opatření proti šíření nákazy.
Po červnové plošné dekontaminaci
na povrchu darkovské šachty přišly postupně na řadu i lokality ČSA, ČSM-Sever
a ČSM-Jih. „I tentokrát šlo o nadstandardní kroky, které OKD sama realizovala

a podpořila tak už stávající opatření
doporučená hygieniky,“ sdělil ředitel provozu David Hájek. Opět se dezinfikovalo
za pomocí horkého aerosolu a vyčlenily
se na to odpolední až večerní hodiny.
Moravskoslezští profesionální hasiči
obsluhující generátory se s doprovodem
z OKD pohybovali v určených sektorech
v ochranných oblecích, maskách a rukavicích. Procházeli a čistili koupelny, šatny, kanceláře i chodby. „Ty byly předtím
zaměstnanci opuštěny a utěsněny. Až
pak se provedl samotný zákrok a následně se prostory odvětraly a zpřístupnily,“
popisoval ředitel provozu.
Pokračování na straně 2

STONAVA – Dobývané poruby, ražené
čelby, nově vybavované i vytěžené likvidované bloky – tedy pro výrobu klíčová
pracoviště – byly od pátku 3. července
dočasně zastaveny v rámci opatření
proti nákaze koronavirem COVID-19.
V revíru OKD se tak stalo historicky
poprvé.

„Provoz byl přerušen na šest týdnů.
Na jednotlivých šachtách zůstali
zaměstnanci obsluhující provozy nutné
k zajištění bezpečnosti dolů,“ informovala předsedkyně představenstva těžební
společnosti Vanda Staňková na tiskové
konferenci svolané k situaci na ostravském krajském úřadě. Upřesnila, že
v prvním týdnu od zastavení výroby fárali
ještě i chlapi s úkoly připravit vše pro odstávku. Pak se jejich pohyb v dole omezil
na skutečně nezbytně nutné minimum.
„A poslední ze šesti týdnů by se měli
vracet ti, kteří zajistí nájezd provozu,“
vysvětlila Staňková.

Zdůraznila, že šlo o rozhodnutí,
k němuž OKD přistoupilo samo od sebe
– po zjištění v té době známých výsledků
plošného testování na Dole ČSM.
„Od chvíle, kdy jsme evidovali prvního
nemocného zaměstnance, jsme přijali
mnoho protiepidemických opatření, plnili jsme všechna nařízení krajské hygienické stanice včetně omezení kontaktu
mezi směnami. Již v návaznosti na první
plošné testování byla přerušena těžba
na dole Darkov. Věřili jsme, že uvedené
snahy přispějí k zamezení šíření epidemie COVID-19 v naší společnosti.
Pokračování na straně 2

Pololetí v BOZP: Kromě důlních rizik
také ve znamení boje s nákazou
DARKOV – Revírní heslo letošního roku

„Nikdy nedávej bezpečnosti den volna!“
začalo platit pro zaměstnance OKD
nejen v práci, ale i vlivem koronaviru
COVID-19 také doma. Kromě rizik, jimiž
jsou obklopování v důlním prostředí, se
začali vypořádávat s opatřeními proti
šíření nákazy – od dezinfekce, přes
nošení respirátorů, eliminaci úzkého
kontaktu po trasování osob, s nimiž se
setkávali.
„Koronavirus bezesporu ovlivňoval
BOZP v naší firmě. Lidé byli myšlenkami

často jinde. Jejich psychiku mohla
ovlivnit řada faktorů: Kolega, s nímž
včera fárali, měl pozitivní test, anebo
jim doposud nepřišly výsledky vlastních
testů,“ komentoval situaci vedoucí řízení odboru bezpečnosti Pavel Zajíček při
vyhodnocování výsledků v této oblasti
za první pololetí.
„Rámcově jsme na tom byli obdobně
jako za stejné období loňského roku.
Zaznamenali jsme třiašedesát registrovaných úrazů, to je o pět méně oproti
prvnímu pololetí 2019. Evidovaných

úrazů se stalo 127, zatímco vloni
od ledna do června o devatenáct více,“
informoval s tím, že určitou roli hrálo
i méně odpracovaných směn. Úrazová
četnost – vyjádřená počty pracovních
úrazů na milion oddělaných směn –
dosáhla v OKD hodnoty 9,82 (loni činila
9,16). Nejčastěji si pracovníci ublížili
při chůzi (byla příčinou čtyřiceti procent
všech letošních registrovaných úrazů)
a při manipulaci s předměty a břemeny
(osmnáct procent úrazů).
Pokračování na straně 5
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Úpraváři nepřestali s expedicí,
využívali materiálů ze skládek

Radim Tabášek (vlevo) a Marian Klásek na ostravském krajském úřadě.

Výroba se zastavila na šest týdnů,
šlo o preventivní rozhodnutí OKD
Dokončení ze strany 1
Následná testování na dole ČSM
ale potvrdila vysoký výskyt pozitivních
případů. Nejsme epidemiologickými
odborníky a nadále plně důvěřujeme
odborníkům z krajské hygieny. Po uvážení výše uvedeného jsme proto sami
o své vůli přerušili těžbu,“ upřesnila
předsedkyně představenstva.
Podle ředitele provozu Davida
Hájka zůstaly na ČSM-Sever, ČSM-Jih,
ČSA a Darkově jen necelé dvě stovky
důlních zaměstnanců na každé šachtě.
„Kolegové, na které se vztahuje
přerušení provozu, a tudíž mají překážku v práci na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou
mzdu,“ sdělil. Rozhodnutí o dočasném
zastavení výroby sice padlo ve dnech,
kdy se právě na Darkov vracelo 158
horníků po nemoci či karanténě,

nicméně šestitýdenní výluka začala
platit i tady.
„Jsme velmi rádi, že převážná část našich nemocných kolegů měla bezpříznakový průběh onemocnění. Ale i přes to jsme
považovali za odpovědné přerušit těžbu,
ražby i vybavování a likvidace porubů
a přizpůsobit provoz aktuální situaci,“
uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek
s tím, že s mimořádným opatřením seznámil i akcionáře a konečného vlastníka
– státní podnik PRISKO.
Tento krok OKD ocenili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, moravskoslezský
hejtman Ivo Vondrák, hlavní česká hygienička Jarmila Rážová i krajská hygienička
Pavla Svrčinová. „Po šesti týdnech se
ohnisko v těžební firmě vynuluje a uděláme za ním tlustou čáru,“ konstatoval
na ostravské tiskové konferenci epidemiolog Rostislav Maďar.

duktů z úpraven společnosti OKD
po přerušení těžby v revíru nepřestali dostávat nasmlouvané objemy. Vlakové soupravy jim nakládali v expeditech jak na Darkově, tak
ČSM. Kromě toho tady zvládali i výlukové údržby a opravy. Informovali
o tom vedoucí úpravářských provozů
Radim Pavlík a Boleslav Frank.
„V období od 4. do 12. července se
darkovská expedice zastavila kvůli obvyklé letní výluce. Nasazeny
na ni byly kmenoví i dodavatelští
zaměstnanci. Dělalo se například
na venkovních sedimentačních nádržích Dorr, opravoval se těžkosuspenzní rozdružovač Drewboy, dále
drtiče uhlí, potrubí, třídiče, flotátory, přesypy a další,“ řekl Pavlík.
Po výluce úpravna nenajela, čeká
se na rozhodnutí o obnovení výroby v revíru.
Nakládka pro zákazníky se ale rozeběhla. „A to praného koksovatelného i energetického uhlí, hrubého prachu či proplástku. Využíváme
již vyrobených produktů ze zdrojů
na skládkách na nádvoří, manipulač-
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DARKOV – Odběratelé uhelných pro-

Linky na prádle čekají na obnovení těžby.
ních plochách a částečně také zásobníků praného uhlí,“ popisoval vedoucí
darkovské úpravny s tím, že v expedi-

OKD proti koronaviru – s dezinfekcí
pomohli hasiči, s testováním vojáci

Expedice probíhá z uskladněných zásob.

tu kladli vysoký důraz na obsah vody,
popele, případně i výhřevnosti a koksovacích vlastností. Proměnlivé počasí s deštěm totiž úpravářům nehrálo do karet, řešili problémy s vodou
na skládkách.
Na stonavské šachtě zastavili prádlo taky. „Opravil se třídicí buben
Bredford, těžkokapalinový rozdružovač Drewboy, nádrže prací kapaliny.
Generálkou prošel také článkový dopravník za skipem. Měnily se některé velké přesypy, skluzy, potrubí, síta,
potahy pásových dopravníků a jejich
válečky,“ pokračoval Frank.
Z pozice vedoucího úpravny ČSM
sdělil, že i tady šla veškerá červencová
expedice ze zásob praného uhlí – výhradně UVPK – ukládaného především na konci loňského roku a v dalších měsících na skládce. „Využíváme
toho, co jsme si, jak se říká, nasyslili.
Stíháme tak pokrýt veškerou poptávku,“ konstatoval. Stonavské prádlo, jak doplnil, má i rezervu surového
uhlí, takže může najet okamžitě v případě, když to bude potřeba.

Armádní zdravotník na odběrovém stanovišti.

Dokončení ze strany 1
S plošným testováním pracovníků
OKD naopak pomohli příslušníci Armády
ČR z Krajského vojenského velitelství
(KVV) Ostrava. „Nasadili jsme pět týmů,
tedy celkem deset vojáků. Pět z nich byli
zdravotníci provádějící samotné odběry
a pět řidičů. Dále pomocníci asistující při zapisování a vyřizovaní nutné
související agendy,“ vysvětloval Jaroslav
Medek, ředitel KVV s tím, že armáda v té
době v souvislosti s koronavirovou nákazou v kraji nikde jinde nezasahovala.
„Výtěr z nosohltanu nařídila Krajská
hygienická stanice v Ostravě u téměř třech tisíc našich zaměstnanců.
Přizpůsobili jsme jim podmínky, aby tímto testem prošli skutečně všichni,“ konstatovala mluvčí OKD Naďa Chattová.
Upozornila, že povinnost absolvovat
odběry platila i pro dodavatelské
pracovníky ze zahraničí. Aby se předešlo
obtížím při předchozích plošných testech, hygienici hned na místě podávali
zaměstnancům OKD informace o dalším
postupu: Uvádět řádně jména a příjmení včetně správných čísel mobilních

telefonů, vyčkávat na zprávu prostřednictvím SMS a v případě pozitivního
výsledku dodržovat domácí izolaci, která
platila pro všechny členy domácnosti.
Pracovníky z obou lokalit stonavské
šachty testovali opět od neděle 19.
do úterý 21. července. „To se týkalo
zejména těch, kteří měli při prvním
plošném testu negativní výsledek.
Přizvali jsme i ty, kteří byli po dovolené
nebo po nemocenské,“ upřesnila mluvčí
těžební společnosti. Armádní týmy
podle ní na ČSM jen v průběhu třetí
červencové neděle získaly na sedm
stovek vzorků. Jejich práce v revíru končila ve středu 22. července na lokalitě
ČSA, kde se věnovali dvěma stovkám
zaměstnanců zajišťujících bezpečnost
dolu. Všechno pak vyhodnocovali krajští
hygienici v Ostravě.
„Počet záchytů byl v porovnání s prvním testováním velmi nízký,“ komentoval to ministr zdravotnictví Vojtěch.
V prvním kole se ukázalo jako pozitivní
okolo pětiny testů. Druhé ukázalo šedesát tři pozitivních na Dole ČSM, na Dole
ČSA žádného.

Vedoucí provozu
rubání: Chlapi se se
situací poprali velmi
dobře, i když k návratu
na běžný provoz máme
ještě daleko!

STONAVA – Červnový technický režim
v rubání i přípravách byl opět o hodně
nižší než původní bussines plán. Na této
skutečnosti se podepsala zejména
opatření proti šíření nákazy koronavirem: Přechodem na třísměnný provoz
počínaje a rozhodnutím o pozastavení
těžby konče. Výrobu v uplynulém období
komentoval v rozhovoru Roman Janulek,
vedoucí provozu rubání.

Jaká byla situace po nájezdu
na třísměnný provoz?
Toto opatření začalo platit od 30.
května a jeho smysl byl zřejmý: Zabránit
možnému šíření nákazy. Prakticky
během pár dnů jsme museli připravit směnové kalendáře pro všechny
pracovníky OKD, změnit také čas jízd
na laně a dopravní řády i operativně
modifikovat chod spousty dalších
pracovních činností v dole i na povrchu.
Výjimku tvořily jen profese spojené
s bezpečností – jako například požární
hlídky – ty zůstaly i nadále ve čtyřsměnném provozu.
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Kalendáře obsazování pracovišť
se měnily prakticky ze dne na den

Vedoucí provozu rubání.
Bezesporu se to projevilo
na výrobních výsledcích?
Samozřejmě to znát bylo, bohužel.
Každý den jsme v každém rubání
přicházeli o jednu a půl směny. Provoz
příprav vlivem vzdálenosti pracovišť
a zkrácenou pracovní dobou vykazoval
v ražbách po celou dobu tohoto omezení poloviční výsledky. Nenajeli jsme
navíc na klasický třísměnný provoz, ale
každá šichta byla ještě o hodinu kratší,
aby se chlapi na jednotlivých směnách
vůbec nepotkávali v prostorách OKD.
Snižovaly se kvůli tomu režimy
a splnily se úkoly?
Technické režimy nastavované už jen
pro červen s tímto opatřením počítaly, tudíž v rubání se v šestém měsíci
podařilo splnit.

Jak to chlapi v kolektivech
i úsecích vše zvládali?
Musím říct, že všechny kolektivy se
s tímto opatřením popraly velice dobře.
Je těžko některý z nich nějak výjimečně
vyzdvihovat. Pro samotné zaměstnance
to nebylo vůbec jednoduché. Jak jsem
již nastínil, doslova ze dne na den se
jim změnily kalendáře, mnozí tak museli
řešit dopravu do práce nebo rodinné
záležitosti. Chtěl bych touto cestou
všem poděkovat za jejich přístup jak
k tomuto, tak i dalším opatřením souvisejícím s koronavirem. A zdůraznit, že
i přes zkrácenou pracovní dobu nebyla
zaměstnancům krácena mzda!
Jak to vypadalo do rozhodnutí
o přerušení výroby?
Takřka denně jsme museli řešit
obsazování pracovišť, aby bylo co
nejoptimálnější. Důsledkem nákazy
koronavirem byla rovněž velmi vysoká
absence jak u vlastních, tak i dodavatelských zaměstnanců. Ať už kvůli
karanténě, tak omezením pro pendlery
na hranicích, anebo kvůli hlídání jejich
dětí doma. V průběhu jara nám například pracovala pouze zhruba polovina
zahraničních horníků v kmenových
i dodavatelských úsecích. Načas se
sice přešlo zpět na čtyřsměnný provoz,
ale k návratu na běžný provoz to mělo
ještě daleko. A přerušení výroby
samozřejmě celou situaci od základu
změnilo.

Z OKD
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BOJ O METRY I TUNY POKRAČOVAL
AŽ DO PŘERUŠENÍ PROVOZU

Turoň zastavil stěnu za polovinou,
denně tam fedrovali na maximum
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Těžební režim se chystal už s ohledem na koronavirovou situaci.
„Problémy s COVID-19 byly ovlivněny v červnu prakticky všechny ražby. Měsíční metráž se zastavila na hranici 665 metrů, přičemž
na technický režim nám pochybělo
139 metrů,“ uvedl Petr Glas.
Nejlépe si podle vedoucího provozu příprav vedli dodavatelé z Alpexu
s hlavním předákem Waldemarem
Paśikem. Na díle 401 206/1 na ČSM
postoupili s kombajnem o čtyřiadevadesát metrů. „Z kmenových kolektivů měli minulý měsíc nejvyšší me-

tráž u Miroslava Noworyty na lokalitě
Darkov s třiaosmdesáti metry na čelbě 236 541.51,“ upřesnil Glas.
S klasikou se dařilo především dodavatelům z THK Čechpol s hlavním předákem Peterem Ilavským
(šestačtyřicet metrů) a kmenovým razičům s hlavním předákem
Markem Fajmanem (45 metrů).
Přípraváři v OKD hlásili po prvním
pololetí dohromady 7237 vyražených
metrů. Na business plán jim chyběl
skoro kilometr.

v březnu, 44 v květnu). Raziči od Václava
Michalčíka, René Poláka, Miroslava
Vráblíka – tento kolektiv pak dostal
nového hlavního předáka Miroslava
Noworytu – Vladimíra Sliže, Radima
Dudy, Romana Jakubišina, Dariusze
Marcola, Petera Ilavského, Marka Vlčka
a Tibora Pavlíka splnily limitní výkony
dva. Nejvyšší měsíční postupy byly
na čelbách u Marcola (123 metrů z března) a Pavlíka (121 metrů z března).

Dopraváři odváděli práce pro zajištění
spolehlivějšího i bezpečnějšího provozu
STONAVA – Dopraváři představují jed-

tění její stability provedli dodavatelé
z SDD ve spolupráci s našimi údržbáři
vedenými předákem Milanem Klusem
pod úrovní třetího patra zavrtání IBO
svorníků do jámového zdiva a jeho následné prolepení. Bylo to v oblasti postižené předloni v prosinci mimořádnou událostí, “ popisoval směnový
technik provozu dopravy stonavské
šachty René Gadatsch. Kmenoví pracovníci ve výdušné jámě dále vyměnili
dvě rozpony a sedm průvodnic. Se sta-
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nu z profesí, bez kterých se šachty ani
po přerušení výroby neobešly. Kromě
plnění běžných úkolů – v červenci samozřejmě v omezeném režimu – se
chlapi z provozu dopravy na ČSM
i Darkově věnovali pracím naplánovaným na období obvyklé letní výluky
s cílem zajistit spolehlivější a bezpečnější provoz.
„Nejvíce se toho udělalo na výdušné jámě ČSM-Sever. V rámci zajiš-

Bez dopravy, byť v omezeném režimu, se šachty neobešly.

bilizací se začalo i v severské vtažné
jámě a práce tady pokračovaly i v prvním týdnu v červenci.
Z větších akcí přímo v dole směnový technik zmínil rekonstrukci přesypu včetně přehazovací klapy na dopravníkové lince na překopu 4511/1,
kde je pásová chodba pro odtěžení
do skipu. Zhostili se toho zaměstnanci SDD a naši údržbáři s předákem
René Třaskalíkem.
„Narážeči samozřejmě jezdí s dopravními nádobami, dopravují fárající zajišťující kontroly a prohlídky
dolu, materiál svážejí jen ten nejnutnější, většinou pro potřeby záchranářů,“ popsal Gadatsch režim dopravářů v období bez výroby. V dole nasadili na severní i jižní lokalitě jen po jedné kolejové soupravě.
Vedoucí provozu dopravy pro
ČSA a Darkov Libor Stebel navázal, že od 3. do 11. července se výlukové činnosti omezily pouze na druhou z uvedených lokalit. „Na výdušné jámě Mír 4 se uskutečnila oprava
vyrovnávacích pogumovaných těžních lan polskou dodavatelskou firmou Sadex,“ řekl k nejdůležitějšímu
úkolu. Darkovští dopraváři vedení
Milanem Kušem zajišťovali přípravné
práce a koordinovali celou akci.
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v lednu a 32 679 tun v květnu). Největší
fedrunk v prvním pololetí měli horníci
Dariusze Zelka (64 063 tun z února). Ti
splnili v tomto roce jeden limitní výkon,
stejně jako osádky od Kamila Turoně
a Rudolfa Kubeše.
V přípravách byl nejúspěšnější
kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana, který s klasickou technologií
zaznamenal od ledna do června čtyři limiťáky (76 metrů v lednu, 51 v únoru, 54

V porubu před zastavením prací.

Ilavský jel stále z kopce a dařilo
se mu s klasikou nejvíce ze všech

Jak se plnily limiťáky?
Po dubnu nebyly v revíru limitní výkony
v rubáních a na čelbách vyhlašovány ani
na červen a červenec. Důvod byl zřejmý:
COVID-19.
Co se jejich dosavadní statistiky
v letošní těžbě týkalo, nejvyšší dosažený
počet činil dva. A to u kolektivů hlavních
předáků Grzegorze Dąbka (51 690
tun v lednu a 36 392 tun v březnu)
a Romana Krčmáře, vystřídaného poté
Františkem Nachtneblem (17 063 tun

problémy,“ popsal vedoucí úseku.
Limitní výkon byl ve stěně 292 200/4
splněn v květnu. Konec šestého měsíce
pak znamenal zastavení těžby přibližně
za polovinou odrubané směrné délky.
„Kombajn jsme spustili pětadvacet
metrů od vrchní kaple kvůli protizáparovým opatřením, odspoda i odvrchu podbudovali prvních pět sekcí a nastříkali
izohrázky na úvodní třídě 292 220/4
i výduchu 292 240/4. Technologie
se vypnuly a porub čeká na rozhodnutí o obnovení těžby v OKD,“ uzavřel
Miarka. Ten se i s techniky z úseku zařadil k chlapům, kteří pravidelně podle
rozpisu profárávají v průběhu odstávky
výroby větrní cesty na třetím, pátém
a sedmém patře lokality ČSM-Sever.
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STONAVA – Kousek od severské jámy, bez
problémů s počvou i stropem, fedrunk
v uhelné mocnosti do tří metrů jen s proplástkem v pilíři, šlapající technologie.
Takové podmínky měl kolektiv hlavního
předáka Kamila Turoně z úseku vedeného Davidem Miarkou ve 29. sloji 2. kry
na stonavské šachtě.
Porub 292 200/4 najížděl pět dní
před koncem března. „Od dubna a pak
i celý květen a červen jsme prakticky
každý den ujeli 3,2 metru. A více jsme
ani nemohli. Opatřením OBÚ tam byl
omezen denní postup kvůli blízkosti
jámy i třetímu stupni nebezpečí vzniku
důlních otřesů. Z trojky se ale už minulý
měsíc vyjelo,“ popisoval vedoucí úseku
Miarka s tím, že zatím tam nakopali
celkem 91 724 tun uhlí.
Turoňovy osádky se směnovými
předáky Janem Jakešem, Miroslavem
Valachem, Robertem Bezdekem, René
Kaňokem a Arkadiuszem Strenczekem
dostaly na své pracoviště 69 sekcí
Fazos 15/33, kombajn SL 300 Eickhoff,
stěnový dopravník Rybnik 850 a sběrný
dopravník Grot. „Kromě úklonu mezi
deseti až patnácti stupni úpadně tam
nebyly žádné velké potíže. Franta Burda
se zámečníky nám udržoval strojový
park. Sekce jsme dostali od opravářů
z povrchu pěkně zrenovované, kombajn
nepřibíral kámen, jen proplástek v pilíři,“ upřesnil Miarka.
V červnu uplynul rok od odchodu
minulého hlavního předáka Tomáše
Kovala po úrazu na rentu a od nástupu
Turoně na tuto funkci. „Kamil se zapracoval skvěle. Jako zkušený horník, směnový předák a kombajnér s tím neměl

STONAVA – Devadesát tisíc tun vytěže-

ného uhlí a 665 vyražených metrů.
To byly výsledky v OKD dosažené
v šestém – koronavirovou nákazou
v podstatné míře ovlivněném – měsíci tohoto roku. Informovali o nich
vedoucí provozů rubání Roman
Janulek a vedoucí provozu příprav
Petr Glas.
„Situace s koronavirem se odrazila už na přípravě technického režimu. Ten červnový jsme v rubání nakonec splnili na sto procent,“ sdělil
Janulek. Výpadek na business plán
však nadále rostl – a to zejména kvůli omezením vyplývajícím z průběhu
nákazy koronavirem a opatřením s ní
souvisejících, zejména vysoké absence našich i dodavatelských zaměstnanců a omezení stěhování kolektivů mezi lokalitami, které je možné jen
za přísných podmínek stanovených
hygieniky.
V průběhu června byla k likvidaci připravena pluhová stěna 11 2833
s kolektivem hlavního předáka
Rudolfa Kubeše na ČSA. V uvedeném
měsíci se dobývalo v OKD jen v blocích 292 200/4 na ČSM a 22 4054
na ČSA. „Horníci od Kamila Turoně
a Františka Nachtnebla si na těchto dvou pracovištích vedli opět velmi
dobře, podali standardně vynikající
výsledky. Těm prvním se podařilo nakopat 29 083 a druhým 49 897 tun,“
dodal Janulek.
Celková těžba v OKD za první půlrok roku dosáhla 897 800 tun uhlí.
Manko na business plán už překročilo hranici půl milionu tun – jak kvůli výskytu koronaviru, tak složitým
podmínkám v dolech.

3

Čelba s vrtacím vozem a nakladačem.

Dodavatelé z THK Čechpol
nemají za posledního
půldruhého roku na své čelbě
ani jediný pracovní úraz
STONAVA – Bezmála devět set metrů
úpadní ražby má za sebou kolektiv hlavního předáka Petera Ilavského z úseku
THK Čechpol vedeného Rostislavem
Kubínem. Na severní lokalitě stonavské
šachty chystá novou pásovou třídu
546 21 pro budoucí odtěžení z Natanu
i dalších ostravských slojí. A s klasickou
technologií tam zaznamenává v posledních měsících nejvyšší postupy v revíru!
„Začínali jsme v prosinci roku 2018
ve štufě nula a ke dni přerušení výroby
za námi zůstalo 855 metrů. Do probití na ČSM-Jih, kde razí protičelbu
Vašek Sliž taky na klasice, chybí cca
42 metrů,“ popisuje Kubín situaci
na čelbě vybavené vrtacím vozem
VVH 1U a nakladačem NSU – 1E.
S tím pracují party vedené směnovými předáky Grzegorzem Szczurkem,
Liborem Pffeferem, Igorem Mofinem
a Bartolomějem Szkawranem. Aby jim
technologie fungovala tak, jak má, dbá
hlavní předák zámečníků Robert Trněný.

„Jedeme prakticky pořád úpadně
v úklonu třinácti stupňů v profilu SPN 16
s budováním TH výztuží po 0,8 metru.
Čelba postupuje v kameni, máme tam
plný profil prachovce, sem tam přecházíme sloj,“ komentuje vedoucí úseku podmínky na pracovišti. K těm patří i zhoršené
mikroklima a potřeba dvou přestávek
na směnu. Důlní klimatizace – lednička –
je na začátku chodby v průchozím větrním
proudu u hlavního ventilátoru. „Největší
problémy působí právě horko a úklon díla,
když se chlapi musí vracet z pracoviště,“
poznamenává Kubín.
Dosavadní nejvyšší postup na čelbě
546 21 má Ilavského kolektiv v září roku
2019, kdy vyrazil 64 metrů. V lednu
odtud hlásí první letošní limitní výkon
s pětapadesáti metry a v květnu přidává
druhý s třiapadesáti metry. „V dobrých
výkonech chlapi pokračovali i v červnu, kdy vyrazili šestačtyřicet metrů,“
vzkazuje vedoucí úseku THK Čechpol.
Zvláštní zřetel podle něj zasluhuje skutečnost, že za loňský ani letošní rok tady
neměli jediný pracovní úraz! „Pozitivně
se projevuje každodenní péče vedení
firmy o bezpečnost na pracovištích,“
dodává Kubín.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
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Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

kombajn, výztuž

49897

1677

350.9

40,808

3,09

SL 500, DBT 26/55

29083

1003

339.7

26,854

3,31

SL 300, Fazos 15/33

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

2.

Turoň(292200/4)

Miarka

3.
4.
5.
6.

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš(112833/)

Pamánek, Ing.

2601

163

125.2

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)
5,667

0,96

Přípravy – kombajny

Golf areál Lipiny v Karviné.

Bav se s golfem – Lipiny zvou
zaměstnance OKD i veřejnost
KARVINÁ – Objevte sport mezi šachtami.
Pod tímto heslem proběhne v neděli 9.
srpna den otevřených dveří na jednom
z nejlépe hodnocených golfových hřišť
v tuzemsku - karvinských Lipinách. Jimž
dominuje maketa těžní věže a obklopují
ji skutečné těžní věže šachet Darkov,
ČSA a ČSM.
„Bav se s golfem je zábavný program
pro všechny sportovní nadšence. V rámci jednoho dne jsme připravili ochutnávku golfu, která přivede k tajům této hry,
včetně dalších sportovních, soutěžních
i zábavních aktivit,“ vysvětluje správce

areálu Pavel Malina. Akce je podle něho
platformou České golfové asociace,
díky níž si účastníci mohou zábavnou formou rozšiřovat znalosti golfu,
neustále se zlepšovat a postupně se
posouvat od úplných začátečníků až
po pokročilé hráče.
Druhá srpnová neděle na Lipinách
slibuje také soutěže o ceny na pěti
stanovištích: Puttovací turnaj, driving,
bunker, putting, chipping. „A to vše pod
záštitou našich partnerů. OKD bude patřit
chipping, kde jsou ceny v podobě míčků
a dalších golfových artiklů,“ zve Malina.

Jak probíhá DEN Bav se s golfem
1. blok dne
Pro zájemce o golf:
8:00 Začátek programu
8:30–12:00 Program v rámci stanovišť
11:00 Golfová exhibice – ukázka
golfových holí
Pro golfové hráče:
10:00 Pro všechny golfové hráče bez
rozdílu věku a HCP jsme připravili
9jamkový turnaj, ve kterém není důležitý výsledek, ale chuť si zahrát!
Formát hry si může každý flajt upravit
podle vlastní chuti. Výherce pak
vylosujeme ze všech odevzdaných
platných skóre karet.
12:30 Vyhlášení vítězů – jednotlivá
stanoviště + Snag děti
2. blok dne
12:00–17:00 Pokračování programu

13:00 Otevření jamek pro zájemce o golf, kteří prošli všechna
4 stanoviště
14:00 Zahájení puttovacího turnaje
pro negolfisty – registrace do turnaje
probíhá celý den
16:00 Golfová exhibice – ukázka
golfové hry výkonnostními hráči
17:30 Vyhlášení vítězů – jednotlivá stanoviště + puttovací turnaj + Snag děti
Kromě toho pro vás máme spoustu
dalších aktivit.
A bonus navíc!
Po předložení zelené karty Bav se
golfem získáte zdarma
1x 9 jamek na skvělém veřejném hřišti
Golf Resortu Lipiny
(pondělí – pátek s platností do konce
října 2020).

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.

94,00

3,24

79,09

17,06

MR 340X-Ex SANDVIK C02

2.

Noworyta(236541/51)

Čáp

83,00

3,46

78,50

34,02

MR 340X-Ex SANDVIK K01

3.

Duda(463350/)

Firla

73,00

2,70

59,75

19,39

AM-75 C01

4.

ALPEX_Marcol(463364/1)

Zguda, Mgr.

70,00

3,50

85,40

18,42

AM-50 C01

5.

Špička(463240/1, 463330/)

Firla

24,00

1,33

31,20

10,48

MR 340X-Ex SANDVIK K03

6.

ALPEX_Bierawski(401264/1,
401264/3)

Baraniak

20,00

1,43

34,86

7,63

AM-50/132 K05

7.

Valenčík(236541/5)

Čáp

20,00

1,18

23,65

16,95

AM-50/132 D07

8.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

17,00

2,83

69,13

35,96

AM-50/132 K02

9.

Pavlík(463260/3)

Firla

7,00

1,40

26,60

10,00

AM-50/132 D01

10.

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.

46,00

1,70

41,57

7,55

VVH-1U C02, NSU-1E C02

2.

Fajman(463324/1)

Poloček

45,00

1,88

47,81

15,57

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

3.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř, Ing.

42,00

1,75

42,70

13,57

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

4.

Jakubišin(236570/)

Čáp

38,00

1,65

37,50

15,45

VVH-1R P04, NSU-1E D03

5.

Michalčík(54602/)

Poloček

35,00

1,59

35,16

12,67

VVH-1R C02, NSU-1E C01

LEDEN–ČERVEN 2020

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

1810

478.7

44,259

2,44

2.

Turoň

Miarka

164185

1058

328.4

20,407

2,90

3.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

131206

1139

362.9

28,386

1,81

4.

Nachtnebl

Weiss

127322

1139

276.7

24,369

2,31

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

76173

1334

358.3

34,361

2,71

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.

57892

619

394.4

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

20,412

3,01

Přípravy – kombajny

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

3 m3
500 K
č

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

556,00

3,63

88,74

19,15

2.

Noworyta

Čáp

527,00

4,58

107,67

31,98

3.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

521,00

3,52

83,05

18,86

4.

Duda

Firla

464,00

3,90

86,52

20,10

5.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

425,00

3,97

96,92

38,92

6.

Pavlík

Firla

407,00

4,38

96,48

21,15

7.

Polák

Wdówka

405,00

3,82

72,21

20,91
19,60

8.

Špička

Firla

400,00

3,64

87,22

9.

ALPEX_Michoń

Palej

359,00

3,39

79,99

17,93

10.

Vereš

Firla

293,00

3,05

58,89

15,61

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Fajman

Gajdzica

297,00

2,45

62,56

12,25

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

2.

Slíž

Poloček

276,00

2,65

48,32

14,91

od: 121 Kč/m vč. DPH, balík 3 m = 345 Kč

3.

Jakubišin

Čáp

246,00

2,08

47,33

13,55

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

236,00

1,87

45,77

8,85

5.

Klásek

Gajdzica

210,00

1,79

49,55

8,31

3

Adresa:
Na Jánské 1940/45, Ostrava

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

3

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Vyjádření předsedkyně představenstva
OKD k aktuální situaci v těžařské firmě
Dokončení zestrany 1
Naše společnost si uvědomuje složitost práce v důlním prostředí. Ale
vždy jsme dodržovali veškerá opatření nám stanovená odpovědnými orgány státní správy. Naopak, od počátku jsme zaváděli opatření i nad rámec
stanovených opatření a našich povinností. Už od 2. března jsme okamžitě
reagovali na první informace o koronaviru. Začal denně zasedat krizový
štáb, který stanovil preventivní opatření včetně odfiltrování osob, které
se vracely z oblastí postižených nákazou. Následně bylo 12. března zavedeno měření teploty osob vcházejících do objektů OKD. Naši důlní pracovníci měli povinnost mít respirátor neustále nasazený již při východu
z lampovny, respektive již ze šatny.

Přerušení výroby
bez nařízení zvenčí
První případ pozitivního pracovníka jsme měli až 25. dubna! Jakýkoli
přeshraniční pracovník k nám mohl
a může vstoupit jen s platným PCR
testem. Zákaz přemisťování osob
mezi doly jsme dodržovali a dodržujeme. Již od počátku plošného testování na Darkově jsme na tomto dole přerušili těžbu a omezili provoz na bezpečnostní minimum. Následně jsme
v celém OKD zavedli třísměnný provoz se zkrácením pracovní doby o jed-

Předsedkyně představenstva OKD (vlevo) na tiskové konferenci v Ostravě.
nu hodinu tak, abychom na maximum
omezili potkávání pracovníků jednotlivých směn. Žádnému našemu zaměstnanci nebyla v důsledku zkrácení pracovní doby snížena mzda! V půli
června jsme v celém OKD provedli
testování rapid testy, které mimochodem odhalilo pouze čtyři osoby s protilátkami, z toho dvě osoby pozitivní
podle následného PCR testu!
A nakonec nám stejně nezbylo než
po plošném testování na ČSM neprodleně, a to doslova v hodinách po zjištění výsledků (!), přerušit těžbu v celém OKD. A tak ode dne 3. července
je na šest týdnů přerušena těžba a činnosti s ní související jako přípravy,
likvidace nebo vybavování. Rozhodli
jsme se k tomu, byť ani hygiena ani
epidemiologové toto přerušení těžby
nepřikázali, ale poté, co jsme to učinili, toto rozhodnutí přivítali. Věříme,
že jsme prostě nemohli dělat víc.
Po celou dobu jsme plnili všechna nařízení a opatření hygieny, krajská hygiena nás velmi pečlivě hlídá, je
u nás takříkajíc jako doma a kontroluje v podstatě všechno včetně odchlípnuté omítky. Bohužel se u nás virus
i tak rozšířil.

Horníky kritizovali ti,
co jim nerozumí
A celou tu dobu si můžeme číst na sociálních sítích, v novinách, vidět v televizi vyjádření, která se skutečnou situací
OKD nemají nic společného. Snad jen
s výjimkou toho, že se zmiňuje OKD,
protože to skutečně existuje! Ale je to
úplně jiná firma, než jakou si berou
do úst lidé, co nás neznají. Slyšet z úst
člověka, který byl zvolen poslancem
v europarlamentu, že horníci fárali bez
ochranných prostředků. Proti tomu se
musíme ohradit! Buďto je takový člověk neinformovaný a jen si to myslí,
aniž by měl správnou informaci, nebo
takový člověk úmyslně lže. Nechci ho
z toho podezírat, je lepší žít s tím, že
lidé jsou z podstaty dobří a tak věřím,
že se to jen domníval. Ale stačilo zavolat a zeptat se! Dostal by odpověď.
Jinde se můžeme dočíst, že pendleři k nám jedou na šichtu, po ní jsou zaplaceni a jedou zase pryč, jak za středověku. Tomu už se musím smát.
OKD opravdu neplatí ani své zaměstnance ani dodavatelským firmám tak,
že by jim na ruku vysázela 30 stříbrných. I když se někdo může domnívat
opak, jsme celkem moderní firma!
Našim pracovníkům a našim dodavatelským firmám platíme na účet
a ano horníci jsou docela normální
moderní lidé, kteří mají účet jako kdokoli jiný!
To, že jdou horníci do hospody
po šichtě, je další téma. To že je zlo-

čin? V životě jsem neslyšela, že by někdo obviňoval pražské zaměstnance v open spacech, že jdou po práci
do baru nebo do hospody a tam roznáší choroby. Jaký rozdíl je v lidech,
co mají noční či ranní šichtu a jdou
pak všechen ten prach s kamarády
spláchnout pivem, oproti těm, co jdou
po osmi hodinách v bance odpoledne taky na jedno? Já ho tam nevidím!
Naopak, myslím, že to pivo u havíře
dává smysl vlastně větší.

že žádná firma v jakémkoli oboru by
takový pokles cen nemohla být schopna zvládnout bez pomoci. Snížená poptávka z důvodu omezování výroby
našich odběratelům byla dalším hřebíkem. To všechno v kombinaci s našimi
bezpečnostními opatřeními, s naším
omezováním výroby, abychom dostáli všem bezpečnostním požadavkům,
omezením provozu, třísměnným provozem, zkrácenou pracovní dobou,
přerušením těžby na Darkově, až nakonec přerušením těžby na celém
OKD, znamená pro nás enormní finanční zátěž. Doposud jsme žili z našich prostředků z lepších let.
Už v dubnu 2020 jsme informovali našeho akcionáře, že očekáváme pro
rok 2020 vysoce negativní dopad krize na naše hospodaření. Zároveň jsme
ho v té souvislosti požádali o refinancování námi již uhrazených útlumových nákladů ve výši 1,2 miliardy Kč.
Tyto náklady doposud nesla OKD,
v dnešní situaci si to však už nemůže dovolit. Proběhla celá řada jednání,
dopisů, žádostí, s našimi kolegy jsme
kontinuálně doplňovali veškeré informace a podklady pro rozhodnutí našeho akcionáře a Ministerstva financí.
Už je toho objemná složka vysoká tak

Kontroly hygieniků
probíhají bez ustání
Subjektem útoků se ale stává i hygiena a epidemiologové. Kterémukoli kritikovi nabízím se přijít podívat na náš
provoz, než se do hygieniků začne opírat. OKD má neustále kontroly z KHS,
její pracovníci nás podrobují všemožným dotazům, pátrají po nedostatcích. Jak píšu výše, jsou u nás jako
doma. A my děláme všechno, co nám
řeknou. Mají neskutečně těžkou práci, jsou zahlceni a z našich zkušeností víme, že často nemají ani čas na spánek. Jsou snadný terč, protože poslové
špatných zpráv se střílejí. A oni tu roli
posla nesou. Slýchám, že na to nebyli připraveni. A někdo na to připraven
tady byl? Já si jejich práce vážím, byť
nás kontrolují a „jedou“ po nás, je to
přece jejich práce a já je z toho nemohu
vinit. My zas děláme všechno pro to,
abychom jejich požadavky splňovali.
Rozpoutal se velký, řekla bych až
předvolební boj, proti vládě. Co vláda dělala…. Proč nic nedělala. Není to
fér. Existovaly a existují poradní a jiné
orgány vlády, které mají své epidemiology, hygieniky, ve svých řadách.
Faktem je, že hygienici viděli a vidí tu
situaci jako omezené ohnisko nákazy
a já věřím, že své práci rozumí. A stejně tak postupovala vláda, respektive
náš konečný vlastník, aspoň tak to vidím já zvenku vlády, ale zevnitř OKD.
Ano, vláda nám nepřikázala přerušit
těžbu, rozhodnutí ponechala na nás
a my jsme se při znalosti počtu našich
pozitivních pracovníků tak okamžitě
rozhodli. Těžko vinit vládu za koronavirus. My jsme dělali všechno pro jeho
zamezení a kontrolu, hygiena fungovala na maximum.

Pomoc kvůli negativním
dopadům krize
Nemohu se v dnešní době vyhnout ani
další věci. Naší finanční situaci. Ta je
skutečně kritická. OKD čelí mnoha
nepředvídatelným problémům. Už
tak nízké ceny začaly opět strmě klesat v druhé polovině března a ke konci května již propad cen byl takový, že
zhruba můžeme říct, že jsou oproti
roku 2019 na polovině. Přiznejme si,

Možná vás i zajímá otázka, jak dlouho tady ještě OKD bude. Nechci se té
problematice vyhýbat. Dnes je ale nesmírně složité na ni odpovědět, protože bojujeme na všech frontách a musíme nejprve zvládnout nejbližší období, rok 2020, abychom mohli existovat
i nadále. Naše budoucnost má samozřejmě jasně dané hranice, a je podmíněna využitelností černého uhlí,
poptávkou po něm i jeho ekonomickou vytěžitelností. Naše společnost
se už nyní nachází ve fázi postupného
útlumu na některých svých těžebních
lokalitách. Pokud překonáme dnešní
kritické období, budeme se moci věnovat otázce, jak dál. Zajímavé ovšem
je, že z mnoha úst slýchám přání pokračovat v těžbě co nejdéle, případně
je vyslovován jasně daný horizont, nikdo otevřeně neřekne, že má OKD zavřít brány navždy. Ale činy občas vypovídají o něčem jiném. Důl je živý organismus, nelze ho opustit nadlouho,
vrátíte se někam jinam (to říkají chytřejší než já) a pokud bychom měli
přerušenou výrobu na několik měsíců, bude možná nemožné se vracet.
Navíc, pokud bychom měli přerušenou výrobu po celou dobu existence
koronaviru v Čechách, už neotevřeme, protože koronavirus tady bude už
asi navždycky.
Já ale věřím v pozitivní vývoj křivek, v naše odborníky, ve zjištění
o skutečné nebezpečnosti viru (vždyť
drtivá většina našich pracovníků byla
bezpříznakových), v rozvoj medicíny
a hlavně ve zdravý rozum.
Věřím, že se tu všichni v srpnu znovu sejdeme. Zdař Bůh!
Vanda Staňková,
předsedkyně představenstva OKD,a.s.

Pololetí v BOZP: Kromě důlních rizik
také ve znamení boje s nákazou

FOTO: Radek Lukša

Plošná dezinfekce probíhá po každé
směně, včetně koupelen, šaten, toalet,
stravovacích zřízení, chodeb, schodišť, výtahů a jiných společných prostor.
Neustále se dezinfikují kliky, madla,
vypínače. Kromě těchto pravidelných
dezinfekcí několikrát denně provádíme i tzv. aerosolovou dezinfekci, již
několikrát byla provedena nad rámec
všech těchto dezinfekcí i dezinfekce
našimi krajskými hasiči. Zakoupili
jsme generátory ozonu na pravidelnou dezinfekci i tímto způsobem.
V březnu, kdy jsme čelili potenciálnímu riziku nedostatku respirátorů, bez kterých bychom ale nepustili
jediného pracovníka fárat (!), protože stát omezil našemu standardnímu
dodavateli dodávky respirátorů FFP2
komukoliv jinému než jím určeným
osobám jako zdravotnickým zařízením, hasičům, policistům, apod., což
samozřejmě chápeme, a byl to logický krok, jsme nakoupili respirátory
za cenu bohužel sedmkrát vyšší, než
byla naše cena před březnem 2020.
Stále se ale jednalo o jednu z nejnižších cen na trhu v době vrcholící krize dodávek ochranných pomůcek.
Všichni pracovníci na povrchu dostali povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest v celé společnosti, přičemž jsme jim samozřejmě
tyto prostředky zajistili a rozdali, a to
jak látkové, tak jednorázové.
Tím víc nás mrzí některé zmínky neinformovaných osob v médiích
o tom, že naši pracovníci neměli dostatek ochranných prostředků. To
prostě není pravda! Vždy jsme se o ně
postarali, bez ohledu na cenu či potíže s jejich sháněním na trhu. Důlním
pracovníkům se již od března rozdávají dezinfekční ubrousky a následně
i dezinfekční gely. Už od března jsme
zavedli, nejprve na Darkově, termokameru, která zachytává osoby se zvýšenou teplotou. Mimochodem tyto citlivé termokamery jsou nyní umístěny
ve vchodech všech našich závodů, to
dokládá obtížnost zachycení osob pozitivních na virus, respektive to dokládá jejich bezpříznakový průběh nákazy, protože, byť kamery fungují a podrobujeme je pravidelnému testování,
stejně nebyli zachyceni ve větším počtu pracovníci se zvýšenou teplotou,
pouze naprosté jednotky.

Jak bude vypadat
budoucnost OKD?

FOTO: Radek Lukša

Ochranných prostředků
byl dostatek

deset centimetrů. Nutno říci, že náš akcionář, PRISKO, a.s. i Ministerstvo financí ČR, nám při posuzování žádosti
neustoupily ani o milimetr. Žádali jsme
o něco, na co máme nárok, ale i tak si
nás prolustrovali jako bychom byli cizí
a ne jejich „dcera“ a „vnučka“. Můžu
vám ale potvrdit, že dne 10. července
jsme podepsali navýšení základního
kapitálu naší společnosti o 600 milionů Kč, jako první část. Tato částka nám
významně pomůže překlenout nejbližší složité týdny, které jsou před námi.

Nejčastější úrazy v revíru byly opět při chůzi.

Dokončení ze strany 1
„Zaznamenali jsme i čtyři mimořádné
události – důlní otřes, úmrtí zaměstnance, důlní požár a jeden závažný úraz,“
konstatoval Zajíček. K neobvyklým
stavům se přidal i příchod COVID-19
do republiky. OKD na něj, podle vedoucího odboru řízení bezpečnosti, reagovala obratem a již od 5. března začalas
každodenním zasedáním krizového
štábu. „A tato situace trvá dodnes a to
i poté, co se zastavila výroba na všech

šachtách a přešli jsme k zajišťování
jejich bezpečného chodu, abychom
mohli následně obnovit původní těžbu,
ražby, vybavování i likvidace porubů,“
vysvětloval.
Kvůli koronaviru, jak dodal, odpadly
i některé prvky Bezpečnostní kampaně OKD: Pololetní vyhodnocování
nejbezpečnějších kolektivů, provozů
a úseků či protivýbuchové preventivní
školení ve štramberských cvičných
štolách.
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Ve zhoršených mikroklimatických
podmínkách ovlivňuje BOZP i pití
Nedostatek tekutin
může způsobit
• bolesti hlavy,
• zhoršené soustředění,
• únavu, malátnost,
• zdravotní problémy,
• pokles fyzické i duševní výkonnosti,
• a nakonec, pokud nejsou vyrovnány
ztráty tekutin a minerálních látek,
dochází v organismu k dehydrataci.

„Předpokládá se, že chlapi budou
seznámeni s režimem práce a odpočinku na pracovišti včetně dodržování
stanovené třicetiminutové přestávky.
Zapomínat se nesmí ani na řádné větrání
průchozím větrním proudem i těsnými
separátními lutnovými tahy, kontroly
uzavření regulačních objektů, těsnosti
přepážek a plent, používání čistých
odlučovačů prachů a dochlazovačů,“
upozornil Zajíček.
Nefunkční nebo neúčinná důlní
klimatizace podle něj může výrazně
ovlivnit výkonnost při práci horníka –
a to až o padesát procent! „Problémy

3–4 dcl

75 %

vody na 10 kg váhy. Tolik
byste měli denně vyypít.

lidského těla
po narození tvoří
voda.

dobu by samostatně neměli pro jistotu
pracovat horníci po návratu na šichtu
po přerušení pracovní docházky. Samotní
se nesmí po dlouhých chodbách pohybovat ani mašinkáři, elektrikáři a další
konkrétní oblasti neznalí pracovníci.
„Zajímejte se o své kolegy. Může se
stát, že některému z nich není dobře,
ale nechce s tím nikoho obtěžovat,“
řekl vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Při nevolnosti spolupracovníka vyzval
k následujícímu postupu: Zastavit práci,
zajistit první pomoc postiženému (v žádném případě nesmí zůstat sám sedět
nebo vyrazit bez doprovodu k jámě), volat
inspekční službu, sehnat lokomotivu pro
dopravu a někoho pro doprovod.

20 %
vody přijmeme z jídla.
Zbytek musíme
vypít.

s klimatizací hlásíme neprodleně na inspekční službu a postupujeme podle
havarijního plánu. Tímto se mění režim
práce a odpočinku na pracovišti. Může
to přejít až k zákazu práce,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Zmínil i nevyčerpanou vodu, která
výrazně zvyšuje vlhkost a zhoršuje
podmínky v dole.
K cestám na pracoviště a zpět k jámě
uvedl, že v maximální míře je třeba
zajišťovat strojní dopravu. „Pokud se jde
pěšky, tak vždycky zvolte cestu vedoucí
co nejdéle úvodními větry. Vyhýbejte se
co nejvíce chůzi ve výdušných větrech,
i když by byla cesta delší. Bude totiž
bezpečnější,“ doplnil Zajíček.

První pomoc při přehřátí člověka

9/07-VI/20

Přemístíme postiženého z teplého
prostředí, odstraníme i horký oděv. V případě zvýšené tělesné teploty zajistíme
aktivní ochlazování postiženého ventilátorem, chladnou sprchou, studenými
obklady (na hlavu, přední část krku,
krajinu srdeční, jaterní, třísla), ofoukáváním stlačeným vzduchem. Ochlazení by
mělo být pozvolné – do snížení teploty

na 38 °C – pozor na druhotné podchlazení! Musíme zajistit podání dostatečného množství tekutin postiženému,
nejlépe s obsahem minerálu. Při těžkém
stavu muže dojít k zástavě životně
důležitých funkcí. Zde je nutno urychleně
zahájit základní neodkladnou resuscitaci
a zavolat na inspekční službu s žádostí
o první pomoc.
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DARKOV – Proč vlastně pít? To je motto,
které odbor řízení bezpečnosti OKD
s ohledem na roční období vybral pro
červencové poučení BOZP. A doporučil
v této souvislosti denně dva až tři litry
(čisté vody, iontových nebo nízce a středně mineralizovaných nápojů, bylinkových
či zelených čajů) a v náročných mikroklimatických podmínkách pak tento příjem
zvyšovat až na pět litrů tekutin.
„Nezapomeňte, že nemalý vliv na pohodu a výkon v práci má životospráva
předchozího dne,“ zahájil komentář k bezpečné práci v teple vedoucí odboru Pavel
Zajíček. Ještě před sfáráním na šichtu
doporučil vypít co nejvíce – zavodnit si
organismus – a zásobit se dostatkem
tekutin, a to podle vykonávané profese
i činnosti v dole. Tam by měl pak při práci
průběžně dodržovat pitný režim (nepít
kvanta najednou).
„Zvláštní pozornost věnujte mikroklimaticky náročným úsekům důlního
prostředí, jako jsou vrchní úvratě porubů,
výdušné chodby a dlouhá separátní díla
bez klimatizace. Tam by chlapi neměli
chodit sami. S kolegy na pracovišti musí
být ve stálém spojení – vizuálním, světelném, telefonickém či jinými signály,“
pokračoval Zajíček s tím, že po nějakou

Důlní pracoviště v revíru bývají zařazována k nejrizikovějším.

Zlatý Permon vyjadřuje nepřetržitou
snahu o zvyšování úrovně bezpečnosti
Loňský rok byl poprvé
bez smrtelného úrazu,
počet mimořádných
událostí byl druhý
nejnižší v historii firmy
STONAVA – OKD získala za loňský

rok významnou cenu za bezpečnost v hornictví: Zlatého Permona.
Do soutěže vyhlašované Českým
báňským úřadem (ČBÚ) spolu
s Odborovým svazem pracovníků
hornictví, geologie a naftového průmyslu (OSPHGN) a Odborovým svazem Stavba České republiky se firma
přihlásila poprvé jako jeden výrobní
celek. A to v Kategorii III pro subjekty nad 501 zaměstnanců.
„Ve srovnání s předchozími léty
bylo základním kamenem úspěchu
ukončení roku 2019 bez smrtelného úrazu. To se dosud nikdy v historii OKD nepodařilo. Bez dosažení tohoto cíle se nemá cenu bavit o tom, že
bychom mohli BOZP hodnotit kladně,“ vzkázal s poděkováním všem
zaměstnancům revíru vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel
Zajíček.
Zmínil i další oblast, kde se dosáhlo zlepšení: Počet a charakter mimořádných událostí. „Pracoviště v prostředí našich dolů jsou z hlediska rizik jedny z nejnáročnějších na světě.
Na základě báňských předpisů jsou
zařazována k nejrizikovějším kvůli výskytu metanu, hrozbě výbuchu
uhelného prachu, pravděpodobnosti vzniku důlního otřesu, samovznícení uhlí – tedy záparu – dále důlního požáru či náročného mikroklima-

tu,“ uvedl s tím, že například ve více
než kilometrových hloubkách v podzemí nelze razit ani těžit bez důlní
klimatizace.

Úder blesku do těžní věže
i kybernetický vir
Mimořádných událostí bylo v revíru zaznamenáno v minulém roce deset. „Což je jejich druhý nejnižší počet
v historii OKD. Pro srovnání, v roce
2012 jsme jich měli pětadvacet,“
upřesnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Při loňských mimořádných
událostech naštěstí nedošlo k vážným újmám na zdraví, přesto se ovšem staly případy, které doposud nikdo nepamatoval.
„Patřil mezi ně srpnový úder blesku do těžní věže na ČSM, v jehož důsledků tam došlo k poškození řídicího systému ovládání těžního zařízení
a havarijnímu zastavení těžního stroje. V kleci se v té chvíli nacházelo devět horníků. Osm jich vyfáralo lezním
oddělením, poslední, jenž utrpěl poranění kolene, byl vyvezen na povrch
ve spolupráci se záchranáři HBZS pomoci havarijního těžního zařízení,“
popisoval Zajíček.
K závažným událostem se počítal kybernetický útok před vánočními svátky, který paralyzoval celou
počítačovou síť OKD, včetně bezpečnostních řídících a monitorovacích
systémů. Což si vyžádalo havarijní přerušení výroby. „Mohly být prováděny jen práce k zajištění bezpečnosti dolu – kontrolní fárání, čerpání vody a podobně – obdobně, jako
je tomu dnes u biologického viru
COVID-19,“ podotkl vedoucí odboru
řízení bezpečnosti.

Úrazů při chůzi více a při
pádu horniny méně
Registrovaných úrazů se vloni v OKD
stalo 159 (o osmnáct méně než předloni) a úrazová četnost klesla na hodnotu 10,43 (v roce 2018 činila 10,80).
„Pokud se podíváme na úrazovost
roku 2019 pod drobnohledem – nejčastějším zdrojem újmy na zdraví při
práci v revíru byla chůze – ublížilo
si při ní šestašedesát kolegů. To bylo
třiačtyřicet procent všech úrazů,“
uvedl Zajíček. A přidal i druhé srovnání s rokem 2012 – tehdy byl podíl
úrazů při chůzi poloviční!
Druhá nejčastější činnost, při které se stávaly úrazy, byla manipulace s materiály, nástroji, břemeny (19
%). Dlouhodobě klesl podíl poranění v důsledku pádu horniny. „Vloni
tvořily dvanáct procent všech úrazů
oproti třiceti procentům v roce 2012.
Za což jsme samozřejmě rádi,“ nechal se slyšet vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Výsledek v bezpečnosti roku 2019,
vyjádřený obdržením ocenění ve formě Zlatého Permona, je podle něj bezesporu zásluha všech v OKD. „V návaznosti na postupné ukončování těžby uhlí v revíru je však bezpodmínečně nutné, abychom v žádném případě
nepolevili v přístupu k bezpečnosti práce. Vždyť kdo by si mohl v roce
2019 představit, že kromě prevence
proti výše uvedeným rizikům se hned
ve čtvrtletí 2020 budeme nejen v dole,
ale také na povrchu chránit před neviditelným nebezpečím s pomocí respirátorů a roušek a nakonec v rámci
boje proti koronaviru přerušíme výrobu v celé OKD,“ dodal Zajíček.
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OKD je generálním partnerem MFK, na snímku Ondřej Lingr.

Juraj Jarábek vystřídal
na pozici trenéra MFK
Františka Straku
a podařilo se mu tým
dostat z posledního
místa tabulky
KARVINÁ – Nejvyšší česká fotbalová

soutěž ročníku 2019/2020 poslední červencový pátek skončila, aniž
by se dohrála. Na vině byl opět koronavirus, jímž onemocněl hráč SFC
Opava. Karvinští fotbalisté tak neodjeli na utkání ve Zlíně a nehostili doma ani Příbram. Každopádně se
zachránili na čtrnáctém místě tabulky. Sezonu komentoval Juraj Jarábek,
coby hlavní trenér MFK.
Jak hodnotíte ukončenou soutěž?
Byla hrozně dlouhá, trvala vlastně
rok. Upřímně ale říkám, že radši bychom si prvoligovou příslušnost uhráli na trávníku. Ale to už nezměníme,
je konec. Už za tři týdny startuje nový
ročník. A je skvělé, že MFK Karviná
nebude mezi tuzemskou špičkou chybět už pátou sezónu po sobě.
Dolehla opatření na klub
a hráče?
Určitým způsobem ano. Soutěž se
v únoru po zimní přestávce rozjela, ale
hned v březnu byla přerušena. Do té
chvíle jsme ze čtyř zápasů vytěžili výborných deset bodů – a ani jednou ne-

inkasovali. Byli jsme v neskutečném
laufu! Neplánovaná pauza nám jednoznačně uškodila, zasáhla skutečně vyšší
moc. Některým týmům naopak pomohla, nám nikoliv. Po restartu na konci
května přišlo o měsíc později druhé přerušení kvůli našim čtyřem nakaženým
hráčům. V té době jsme zůstávali na čtrnácté příčce, která znamenala baráž.
Tuto pozici jsme chtěli s dvoubodovým
náskokem na Příbram a Opavu udržet.
Ve čtrnáctidenní karanténě jsme všichni měli obavy, jak se během dalších šesti dnů, které jsme dostali na přípravu,
dají hráči fyzicky dohromady. Nakonec,
v den zápasu ve Zlíně, přišla zpráva, že
se v Opavě vyskytl nakažený hráč. To už
jsme věděli, že se soutěž nedohraje.
Splnil si MFK své původní plány?
Přišel jsem do Karviné v půlce listopadu 2019 a přebíral tým na poslední příčce. Tím, že jsme se udrželi, tak
jsme svůj úkol rozhodně splnili.

Jak bude probíhat letní
příprava?
Začneme v pondělí 3. srpna.
Bohužel ani do tohoto data nebudou mít kluci po náročné sezóně úplně volno – mají sporttestery. V průběhu tří týdnů budeme chtít sehrát
tři přípravné zápasy a rádi bychom
na pár dnů vyjeli ještě na soustředění. Příprava bude krátká, ale nebrečíme. Je to realita, se kterou se musíme vyrovnat. Nový ročník by měl
odstartovat předposlední srpnový
víkend, ale upřímně se obávám, že
by koronavirus mohl dále zasahovat
do života nám všem...
Až se sezona rozjede, co
očekáváte?
Nová sezóna se bude hrát poprvé
v osmnácti týmech. Mně se to líbí,
tento formát schvaluji. Každý s každým si zahraje dvakrát a tři nejhorší
spadnou přímo. Dlouhodobá soutěž
prostě a jednoduše rozhodne, tak to
má být. My bychom chtěli hrát o nějakou příčku výše, než letos. Uděláme
pro to absolutní maximum!

Zásah vyšší moci…
Tak vyhodnotil výbor Fortuna Ligy
po onemocnění opavského hráče COVID-19 současnou situaci
a soutěžní ročník 2019/2020 ukončil
s tím, že mistrem se stala Slavia
Praha. Žádný z týmů na chvostu
tabulky nespadl do nižší soutěže, naopak Zbrojovka Brno a FK
Pardubice do ní postoupily. V příští
sezoně se tak bude hrát v osmnácti
mančaftech.
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na autentickém místě uctili někdejší
zaměstnanci z Dolu Dukla a zástupci
hornické veřejnosti z regionu 108 kamarádů, kteří přesně na den před devětapadesáti lety zahnuli při největším poválečném tuzemském důlním
neštěstí. V úterý 7. července položili květiny u jejich památníků v areálu
zrušené šachty.
„Z důvodů koronavirové situace
se pietní akt organizovaný havířov-

Uctění obětí z Dolu Dukla.

Koordinační výbor důchodců OKD a jeho hosté.

Koordinační výbor důchodců
OKD slaví třicet let fungování
Podpora z těžařské nadace
umožňuje klubům bývalých
pracovníků šachet pořádat
volnočasové akce a udržovat
hornické tradice
HORNÍ SUCHÁ – Zlepšování společenské-

ho postavení důchodců, zajišťování
adekvátní zdravotní péče, nákladů
na léky, dopravu, starost o přestárlé
a zdravotně postižené, bytová problematika… Ale i udržování hornických
tradic. Takové jsou momentální klíčové
aktivity Koordinačního výboru důchodců (KVD) OKD, jenž v tomto roce slaví
třicáté výročí svého působení.
„Vznikl v devadesátém roce ještě
pod názvem Kooridnační výbor klubů
důchodců OKR a měl sdružovat penzisty
z revíru organizované ve svých klubech
i základních organizacích,“ informuje
současný předseda Vilém Uher, bývalý
vedoucí důlní elektrifikace z Dolu J. Fučík.
Připomíná podporu aktivních horníků
– a samozřejmě i dalších zaměstnanců
dolů – a rovněž odborových orgánů při
úsilí udržovat pro další generace historické tradice, zvyklosti, práva a privilegia vyhrazené havířům.
„Na dnešní podobě KVD se podíleli
zejména členové výboru klubu důchodců

Dolu František, a to Jan Bardoň a Karel
Bajtek, z Dolu Jan Šverma to byl Jan
Sysel a z Dolu Ostrava, závodu Petr
Bezruč pak Zdeněk Weiser,“ pokračuje
Uher. Od roku 1993 po úmrtí prvního
předsedy J. Bardoně vede KVD po čtyřiadvacet let jeho někdejší kolega ze
šachty K. Bajtek. V průběhu tří dekád
se v koordinačním výboru střídá celkem
168 členů řádně zvolených ze svých
klubů důchodců či základních organizací
důchodců.
„Současné postavení hornických
důchodců a seniorů vůbec v naší společnosti, opodstatňuje právě existenci
KVD,“ upozorňuje Uher. Kromě pomoci
vysloužilcům ze šachet upozorňuje také
na jejich volnočasové aktivity – od kulturních, společenských a sportovních
akcí, až po udržování hornických obyčejů. „Dny horníků, havířské bály, oslavy
naší patronky sv. Barbory. Snažíme se,
aby naše krásné hornické stejnokroje
nevymizely z naší společnosti navždy,“
říká předseda KVD OKD.
Vyzdvihuje rovněž spolupráci
s Nadací OKD, jež přispívá hlavně
právě na akce pro hornické důchodce.
„Těch máme v současné době v osmnácti organizacích dohromady 1373,“
dodává Uher vedoucí koordinační
výbor od roku 2017.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
OZNÁMENÍ

Trenér karvinských fotbalistů Juraj Jarábek.

Kamarádi pořádali skromnou pietu pro oběti z Dolu Dukla
DOLNÍ SUCHÁ – Možná už naposledy
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Karviné mařil koronavirus
plány, ale záchranu nikoliv

ským magistrátem sice nekonal, ale
my jsme se rozhodli, že na tyto oběti nezapomeneme,“ nechal se slyšet
Antonín Čejka, jenž dělal na Dukle
pětatřicet let, z toho patnáct let jako
hlavní předák ve vybavování. Na místě tragédie v Dolní Suché byl s kolegy se Základní organizace důchodců Dolu Dukla, druhého největšího
klubu bývalých zaměstnanců šachty
v regionu čítajícího 275 členů. Uctít
zemřelé při požáru z roku 1961 při-

šli také dlouholetý dukelácký ředitel
Jaroslav Gongol, její vůbec poslední ředitel Miroslav Mynář i závodní
Miroslav Hanus. Skromná pieta zachovala samozřejmě nutná mimořádná hygienická opatření – nutné rozestupy a roušky.
„Šedesáté výročí od tohoto neštěstí si připomeneme asi už jinde.
Jedná se totiž o přemístění památníku obětí z Dolu Dukla k obřadní síni
na Šumbark,“ dodal Čejka.

Dne 25. 7. 2020,
po krátké těžké nemoci,
zemřel ve věku 72 let náš
dlouholetý spolupracovník, báňský záchranář,
potápěč, četař, velitel oddílu, dispečer,
pan Jan Kaizar. Rozloučení bude
v úzkém rodinném kruhu.
Vzpomínají záchranáři HBZS Ostrava
a ZBZS Dolů OKD, a.s.
S bolestí v srdci oznamujeme všem
příbuzný, přátelům a známým, že nás
dne 24. 7. 2020 ve věku 82 let navždy
opustil náš milovaný tatínek, tchán,
dědeček, bratr, švagr a strýc pan Adolf
Trenčina, dlouholetý člen Klubu přátel
hornického muzea. Poslední rozloučení
s drahým zesnulým bude 31. 7. 2020
ve 12.00 v obřadní síni na hřbitově
v Ostravě-Vítkovicích.
VZPOMÍNÁME
Dne 15. července jsme
vzpomněli 11. výročí úmrtí
pana Martina Ožany.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Vendulka
a manželka Petra.
„Tak jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce
života.“
Dne 19. 7. 2020 by se
dožil 44 let náš milovaný manžel,
tatínek, syn, bratr, švagr, strýc, zet
a dobrý a spolehlivý kamarád pan
Marek Bucifal z Těrlicka-Hradiště.

Zároveň vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí, ke kterému došlo 6. 8. 2015
na dole Darkov. S láskou a úctou stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marcela, synové Ondřej a Matěj,
rodiče Jan a Drahomíra, bratr Jan,
bratři Lukáš a Jakub s rodinami, Marie
Koždoňová s rodinou, všichni příbuzní
a známí. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne 24. července 2020
jsme vzpomněli 10. smutné
výročí úmrtí mého
milovaného manžela pana
Daniela Mato, dlouholetého
zaměstnance Dolu Lazy. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Vzpomíná a nikdy nezapomene manželka
Zuzana s rodinou.
„Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel a žije v našich srdcích dál.“
Dne 3. 8. 2020 by se dožil 80 let pan
Pavel Szlaur z Karviné.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Irena, dcera Renata a syn Marek s rodinami, přátelé a známí.
Očím ses ztratil – ale
v srdcích zůstaneš navždy
Dne 10. srpna 2020 vzpomeneme 17. výročí, kdy
nás opustil na následky
pracovního úrazu na Dole Darkov, závod
9. květen, manžel, švagr, zeť a pan
Luboš MIERES z Karviné.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa
s Matym, rodina Bőhmová a Hrdinová.
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