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Tradice se vrátila zpět, Karviná
zažila Hornické slavnosti OKD

Začaly průzkumy v postižené
oblasti 29. sloje na Dole ČSM-Sever

OSTRAVA – Každý z bezmála šesti
stovek aktivních báňských záchranářů
v současné době činných v obvodu
působnosti Hlavní báňské záchranné
stanice (HBZS) Ostrava je připraven jít
do akce ve 29. sloji v severní lokalitě
stonavské šachty. Říká to v rozhovoru
její výkonný ředitel Petr Dedek.

Dá se potvrdit, že nebezpečí
ohně definitivně pominulo?
Byť to tak nevypadalo, v oblasti 29.
sloje se od doby mimořádné události
i po jejím uzavření výbuchuvzdornými
Petr Dedek, výkonný ředitel HBZS.
hrázemi děla spousta věcí. Patřilo mezi
ně například vrtání celkem pěti činných
Nejprve jsme zjišťovali základní
vrtů do různých míst požářiště za účelem
parametry – složení ovzduší, teplotu
jednak ověření složení ovzduší, dále pak
vzdušnin, dále pak informace o rozsainertizace a degazace uzavřené oblasti či
hu a následcích nehody, stav výztuže
odvodnění části důlních děl. Jestliže tam
důlních děl a výstroje. Při prvotním
chceme vstupovat, musíme mít jistotu,
David Koller
průzkumu se provedly suché odběry
že požár byl uhašen. V této chvíli jsme
vzorků vzdušnin pro chromatografický
schopni říci, že tam už nehoří a nehrozí
rozbor plynů a ověřila se místa polohy
ani zjevné nebezpečí obnovení požáru.
obětí mimořádné události. Během
Když padlo rozhodnutí
akce jsme pořídili fotodokumentaci
o vstupu, byla HBZS
a poprvé jsme také využili kameru,
nachystaná?
která je přizpůsobena pro pořizoMohu říci, že nejen HBZS Ostrava, ale
vání videozáznamů v tak náročných
i ostatní závodní báňské záchranné
podmínkách.
stanice mateřské společnosti OKD,
Oběti zůstaly na čelbě
a.s. byly stoprocentně připraveny – jak
i v rubání, jaká bude
personálně, tak materiálně. V prvotním
posloupnost prací?
zásahu záchranáře čekal průzkum,
Plán zpřístupnění uzavřeného porekognoskace terénu. To bývá běžná
žářiště má celkem čtyři etapy. V první
činnost po tak složité mimořádné události. Podle povahy jednotlivých akcí Ewabude
Farnařešena čelba 290 220/1. To
bude v oblasti působit čtyři až šest čet.
znamená, že bude zpřístupněna
Pro činnosti v nedýchatelném prostředí
separátním foukacím větráním
budou záchranáři vybaveni dýchacími
za současné výbuchuvzdorné
aparáty BG 4, v nichž mohou pracovat
izolace navazujících důlních děl. Poté
až čtyři hodiny. Zásahový řád nám
budou vyproštěni postižení z čelby.
také nařizuje při průzkumu přítomnost
Zpřístupnění rubání 292 200/1 a to
lékaře – záchranáře.
odvětráním průchodním větrním
proudem s následným vyproštěJaké byly první kroky
ním postižených je pak součástí
záchranářů po otevření hráze
druhé a třetí etapy schváleného plánu
v rámci průzkumu?
zpřístupnění.

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

Za nejpřísnějších
bezpečnostních
opatření vstoupili báňští
záchranáři
nejprve
Uctění památky
obětí
na
čelbu,
po
ohledání
hornického povolání,
a
vyproštění
těl a řadě
průvod
městem,
dalších
prací
pak přijde
bohoslužba
v kostele,
na
rubání
aleřadu
i kulturní
program
pro širokou veřejnost,
STONAVA – Společnost OKD informozábava pro děti,
vala o plánech vstupu do oblasti 29.
sloje
v severní lokalitě
Dolu ČSM, kde
představení
ﬁrmy
došlo 20. prosince k nejhoršímu česa partnerů, takový byl
kému důlnímu neštěstí od roku 1990.
jejich program
Některé
práce také začala ihned

HBZS byla už v předstihu personálně
i materiálně přichystána jít do požářiště

FOTO: Eduard Kijonka

Představitelé společnosti OKD informovali o situaci na Dole ČSM-Sever.
od druhého dubnového týdne postuppitelně nejbezpečnější možnou varideb a zejména čelby 290 220/1 a poně uskutečňovat, přičemž hlavní úkoKARVINÁ – Společnost OKD pořádaantu s délkou všech prací v časovém
rubu 292 200/1 se podle závodníly při nich plnili báňští záchranáři.
la v sobotu 2. září v Karviné tradiční
horizontu dvou měsíců,“ pokračoval
ho Blahuta připravoval na schůz„Nejprve proběhly průzkumy důloslavu profesního svátku – Hornické
závodní ČSM. K vyprošťování horkách
odborníků
z
OKD
se
záchranáři.
ních
děl
nepostižených
mimořádnou
slavnosti. Zástupci vrcholného manníků z dodavatelských firem Alpex
Těžební společnost s ním také seznáudálostí,
nepotřebovaagementukv nimž
čele sjsme
výkonným
ředitea Polalpex, kteří přišli při mimořádmila
ČBÚ,
OBÚ
a
polskou
stranu
spolilem
povolení
Obvodního
báňského
úřaAntonínem Klimšou, dále ředitené události o život, uvedl, že prvních
lupracující při vyšetřování.
du
v Ostravě.
Ten nám
samozřejmě
lé, náměstci
a závodní
z jednotlivých
pět ostatků chtějí z čelby dostat na po„Protože
je
postižená
oblast
rozmusel
schválit
a
povolit
další
vstup
závodů a jiní krojovaní zaměstnanvrch pravděpodobně na přelomu dubsáhlá – uzavřeli jsme v ní 4800 metrů
do
vysvětlil
závodníspolstoci, požářiště,“
jakožto členové
havířských
na a května.
důlních
děl
–
počítáme
se
čtyřmi
čanavské
šachty
Karel
Blahut.
Vlastní
ků nejprve uctili na Univerzitním násovými etapami. Zvolili jsme pochoplán
zasažených
choPokračování na straně 3
městízpřístupňování
ve Fryštátě památku
horníků,
kteří při výkonu svého povolání ztratiliZáchranáři
to nejcennější,
vlastní
životy.
Zpráva z nemocnice
vytáhli
z Dolu
ČSM ostatky
Hornické slavnosti OKD 2017 v Karviné.
jednoho z havířů
a mnoho z nich bylo třetího stupně.
Poslední hospitalizovaný horník
„Dva měsíce jsme ho udržovali
opustil ve středu 17. dubna neKARVINÁ – Z podzemí Dolu ČSM-Sever vyprostiv umělém spánku, má za sebou
mocnici. „Při rehabilitacích si vede
lii záchranáři tělo jednoho z horníků, kteří loni
šest velkých operací a další řadu
velmi dobře a domů do Polska se
v prosinci zahynuli při výbuchu metanu. „Další
výkonů na sále. Prodělal i spoustu
vrací zcela soběstačný,“ oznámila
čtyři horníci
by mělizávodu
být vytaženi
do konce
Naďa Chattová, mluvčí FN Ostrava. infekcí,“ přiblížila Chattová s tím, že
Ředitel
Důlního
1 Boleslav
měsíce dubna.
Předpokládá
se, žerok
budou
Zraněný se zde léčil na Klinice popá- lékaři budou nadále sledovat jeho
Kowalczyk
připomenul,
že každý
vyproštěni
všichni
najednou.
Napozamístě byl
leninové medicíny a rekonstrukční
stav a hojení jizev. „Žádný akutní
jsou
dva termíny,
kdy
se horníci
soudní
znalec z odvětví
soudního
lékařství, kochirurgie. Při příjmu byl po výbuchu rekonstrukční zákrok u něj v tuto
staví,
zavzpomínají
na své
kamarády
ronerka
státní zástupce,“
upřesnila
Gabriela
– kteří
už inejsou
mezi nimi,
kteří zav kritickém stavu, utrpěl popáleniny chvíli není zapotřebí,“ doplnila
Slavíková,
okresnísvého
státní zástupkyně.
hynuli
při výkonu
hornického
na pětašedesáti procentech těla
mluvčí nemocnice.
povolání – a zároveň posedí a oslavují
s kamarády současnými.

Hornické
slavnosti OKD

patronky horníků
DARKOV – Pětasedmdesát

korun za směnu navíc!Svaté
To Barbory
bude motivace dohod-v prosinci. Vloni
se vvedením
souvislosti
s insolvencí OKD
nutá
společnekonaly
žádné
nosti
OKD aoslavy
odboráři
pro a to mně
přišlo
strašně
líto.
Vždyť
zaměstnance na černa Karvinsku
se kope uhlíji už
od roku
venec
a srpen. Představuje
personální
1776 a byla by věčná škoda, kdyby
ředitelka Radka Naňáková.
tradice, které ctili už naší předci,
„Chceme tak opět zajistit průběžzůstaly zapomenuty. Proto jsem
nénadšen
plnění tím,
stanovených
výrobních
že se letos Den horníků
a hospodářských
úkolů
letošní
opět uskutečnil, že vyšlopro
počasí
rok.
A proto přidáváme
zaměstnancům
a organizátorům
se jejich
záměr
zapodařil.
každouPatří
směnu,
kterou
za určitých
jim za
to poděkování.
podmínek odpracují v prázdninovém
období. Platí to pro dělníky v dole
práce
v podzemí
zmínil
rovi naOběti
povrchu
a techniky
včetně
vedouněž fryštátský farář Przemysław
cích úseků,“ vysvětluje Naňáková.
Traczyk při bohoslužbě v kostele
Podmínkou je samozřejmě dělat bez
Povýšení sv. Kříže, kam se účastníneomluvených absencí i pracovních
ci pietního aktu přemístili ve špalíúrazů. Celková absence zaměstnance,
ru za doprovodu hornické dechovky.
který
bude mít nárok na motivační
V průvodu nechyběly ani prapory příodměnu,
v červenci
a srpnucechu.
činit
slušníků musí
polského
havířského
pouze deset dní.
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Ahard

Rock'n' Roll Band Marcela Woodmana

Pavel Dobeš

Obchodní ředitel:
Uhlí z OKD začalo
odvážet více
přepravců
plánoval setkání po dvaceti letech
val se ženou Monikou a dcerou Sárou
žební společnosti, ať sami či v do„Hornictví je nejen to, co vás živí, nacházíte
smysl uhelných
života. Modleme
DARKOV v–něm
Přeprava
produkse
nejen za mrtvé,
ale i za živé
tůproto
k odběratelům.
To v loňském
roce
horníky,“
vyzýval farář.
působilo spoustu
vrásek na čelech obV souladu společnosti
s tradicemiOKD.
oslav Jak
hor-se
chodníkům
nických
svátků pak
společnost
OKD
situace vyřešila,
přiblížil
v rozhovoru
připravila
ParkuPetr
B. Němcové,
obchodní vředitel
Hanzlík. taktéž ve Fryštátě, program pro širokou
veřejnost.
Ten zahrnoval
jak vyV čem
byly potíže
s dopravou
stoupení
a hudebních skuuhlí a cozpěváků
je zapříčinilo?
pin
– jaře
Ewyloňského
Farne, Davida
Kollera,
Již na
roku bylo
patrné,
Pavla
Dobeše,
Rock´n´Roll
Bandu
že na středoevropském železničním
Marcela
Woodmana,
Ahardu – uvátrhu přichází
nová strukturální
změděné
televizním
moderátorem
na vyvolaná menším objememPetrem
lokální
Rajchertem,
takA zábavné
městečko
produkce uhlí.
z ní vyplývající
větsšíNadací
OKD
a
jejími
partnerskýpotřeby po dovozu uhlí ze zahranimi
organizacemi.
OKD
čí. neziskovými
Tato změna se
naplno projevovala
zde
pořádala
i
náborovou
kampaň
v letních měsících a konkrétně OKD
pro
poptávanév podobě
důlní profese
a předji pociťovala
nedostatku
žestavily se partnerské ﬁrmy a subjeklezničních vozů pro nakládku a expety (AWT, Revírní bratrská pokladna,
dici našeho uhlí.
Hornicko-geologická fakulta VŠBTUO, Střední škola techniky a služeb
Jakým způsobem na to
Karviná, Sandvik).
společnost OKD zareagovala?
Cestu na Hornické slavnosti 2017
prvopočátku
zejména tějedsiOd
samozřejmě
našlijsme
zaměstnanci
nali s naším exkluzivním dopravcem – společností AWT – o navy-

provodu
„Tato akce
je proanás
šování rodin.
přepravních
kapacit
částradicí.
Přišli
však
i na koncert
tečně se
námjsme
i tato
iniciativa
dařila.
Ewy
Farne a malou
Přesvědčili
jsme sejsme
všaknechali
také ovynaší
dovádět
slabiněv vnadačním
podobě městečku,“
závislosti uvepouze
dlnaPavel
Kadlec,
úsekový
zámečník
jednom
přepravci.
Z toho
důvodu
Příprav
z lokalityže
ČSA
Důlního tohozájsme se1rozhodli,
od začátku
vodu
1 - Karviná.
Programu
si užíto roku
bude přepravu
našeho
uhlí
zajišťovat více dopravců. A právě to
Za moji
je zásadní opatření
proprofesní
zajištění plyOKD jsem
nulosti expedicekariéru
uhlí kvnašim
zákazslavností
níkům. Kromě hornických
již zmiňované
AWT
2001 zažiltaké
vozí uhlí z OKDodk roku
odběratelům
patnáct.
Některé
společnosti ČDasi
Cargo
a Vítkovická
byly ﬁnančně
doprava.
nákladné a programově velkorysé,
jiné naopak
Projevily
se nějaké
konkrétní
střídmější,těchto
slunečné
i deštivé. Letošní
dopady
opatření?
oslavy jsouuhlí
ale pro
Expedice
běžímě
odvýznamné
počátku letošhned
ze
dvou
důvodů.
Tím větších
prvním je,
ního roku hladce a bez
obtíže jsem
za ně
byl poprvéjen
přímo
ží.
To však
nepřičítám
uskutečňospoluodpovědný.
V malém
týmu jsme
vaným
opatřením,
ale i nižšímu
objes kolegy museli zpracovat rozpočet,
mu výroby v OKD. Ta pravá zkouška
připravit program a zajistit účinkující.
našich opatření přijde teprve v druhé
Oslovit naše partnery, celý náš záměr
polovině tohoto roku, kdy předpokládáme výrazně vyšší objemy expedovaného uhlí.

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

samozřejmě nakonec zrealizovat
a doufat, že se slavnosti budou líbit.
V tomto kontextu chci jmenovitě
poděkovat Ivovi Čelechovskému,
který měl Hornické slavnosti OKD
2017 programově a organizačně
na starosti a zodpovídal za jejich
celkovou realizaci. Myslím si, že se
nám nakonec s poměrně nízkým
rozpočtem, v porovnání s předchozími
lety, podařilo uspořádat důstojné
a programově velmi pestré oslavy,
které se malým i velkým návštěvníkům podle ohlasů líbily.
Druhým důvodem je pak skutečnost,
že v den konání této akce jsme měli

FOTO: OKD

Jsou to termíny

PRÁCE O PRÁZDNINÁCH
spojované= VÍCE
s oslavami OPĚT
Dne
PENĚZ! OKD PŘIPRAVILA
horníků v září
LETNÍ MOTIVACI a svátku

Obchodní ředitel firmy Petr Hanzlík.

s bývalými
kolegy. „Jak
než ze
A co očekáváte
na jinak,
obchodním
šachty!
Jakáletošního
mohla býtroku?
lepší příležipoli od
tost?“
s tím, že
se jich
sešlo sice
Prouvedl
společnost
OKD
je nejdůležitějjenšíšest,
nicméně na
správném
místě
překonávání
následků
prosincové
v hornickém
duchu.
„Obnovení
slavmimořádné
události
z ČSM,
která
ností
je super,způsobem
ke Karvinéovlivňuje
to patří,“naše
zásadním
uzavřel
Strýček.
těžební,
výrobní, prodejní i finanční plány. Pokud chceme pomýšlet
za sebou
schůzi věřitelů,budoucnost,
na které
na perspektivní
muvšichni,
símekromě
letosmateřské
rovněžspolečnosti
uskutečnit řadu
NWR,
podpořili
náš reorganizační
plán. budalších
opatření,
která takovou
Todoucnost
byl pro měumožní.
jasný signál,
mámeúčelem
Zažetímto
důvěru
dodavatelů
a snad
bylnašich
vytvořen
i projekt
Optimalizace
i veřejnosti.
kterou cíl,
OKD, Pozitivní
který siatmosféra,
klade nemalý
jsema měl
možnost
osobně
zaznamenat,
sice zachování jednotkové úrovnásledně
moje pocity
jen potvrdila.
ně nákladů.
Tento
projekt má řadu
Ještěoptimalizačních
jednou bych chtěl touto
tématcestou
i jejich řešipoděkovat
všem
sponzorům
spolu- určitelských
týmů,
jejichža výstupy
pracujícím
ﬁrmámpozornosti
za jejich podporu.
tě neujdou
zaměstnanJsemcůmoc
rád, že se nám
tradici hor-obchodspolečnosti.
A hlavním
nických
do Karviné
nímslavností
úkolempodařilo
je dosažení
minimálně
vrátit.
takových tržeb, které dokážou poIng. Antonín Klimša, MBA,
krýt všechny naše náklady. Splnění
výkonný ředitel
tohoto cíle je pro nás při meziročním poklesu objemu těžby velkou
výzvou!
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číslo 5 | ročník 49

Fedrunk v ohradníku ČSA:
Revírní rekord za poslední čtyři roky!
Porub dobývaný
od loňského října
dojel po březnovém
nejvyšším postupu
v dubnu na stop čáru
a kolektiv začal budovat
umělý strop
ka Janusze Siwka z úseku Alpex vedoucích Józefa Ulmana a Dariusze
Hetmana se ve třetím letošním měsíci ve stěně 22 4052 v doubravském
ohradníku na šachtě ČSA podařil rekordní fedrunk.
Nakopání 129 838 tun uhlí totiž znamenalo nejvyšší těžbu v revíru společnosti OKD od června 2015,
kdy kolektiv Witolda Wozniaka vytěžil 157 255 tun na lokalitě Lazy.
Siwkovy osádky ostatně vytěžily
za měsíc nejvíce i v loňském roce –
listopadových 111 102 tun ze stejného bloku 22 4052. I díky tomu byl jedenáctý měsíc v roce 2018 těžebně
nejúspěšnějším.
„A výrobu celého OKD podrželi chlapi z Alpexu v ohradníku rovněž v letos v březnu. Vždyť nakopali
více než dvojnásobné množství oproti
druhému nejúspěšnějšímu kolektivu
hlavního předáka Romana Kurka –
dříve Tadeusze Czaji – s 56 861 tunami,“ konstatoval Ota Sabela z provozu rubání karvinské šachty. Za zmínku, jak upozornil, stojí i porovnání Siwkovy těžby za první kvartál
roku (268 539 tun) s celkovou těžbou
za OKD. Siwek dosud natěžil jednu
třetinu těžby celého OKD.
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KARVINÁ – Horníkům hlavního předá-

Překonávání zasypané jámy v doubravském ohradníku.
Rekordní porub 22 4052 ve 40. sloji
v oblasti 22. kry dobývacího prostoru
Doubrava začal kolektiv kopat od října. Osádky se směnovými předáky
Piotrem Malinou, Piotrem Sabaśem,
Krzysztofem Wojtylkem a Janem
Romaniecem dostaly na pracoviště dobývací komplex velkého POPu
2010 tvořený jednaosmdesáti sekcemi DBT 26/55 (plus chodbovou sekcí
Glück-Auf ve spodní úvrati porubu),
kombajnem Eickhoff SL 500, stěnovým dopravníkem PF 6/1042 a sběrným dopravníkem PF 4/1132. Čtyři
pásové dopravníky typu Belt 1200, jež
vedou na sedm centrálních dopravníků do zásobníku.

Kamil Kempný (vlevo) s Januszem Siwkem (uprostřed) a Józefem Ulmanem.

Po březnovém rekordním postupu
o 161,3 metry měl porub s uhelnou
mocností 4,2 metru od počátku dobývání ujeto 652 metrů. V tomto měsíci dorazili na začátek umělého stropu a horníci začali s baldachováním.
„Za jejich fedrunkem stál asi správný
tah na branku. A také to, že se dařila
spolupráce na všech úrovních při zdolávání různých problémů. Nakonec,
valící se tuny uhlí jsou pro každého
havíře tím nejlepším hnacím motorem,“ vzkázal Sabela.
Vyzdvihl jak práci údržbářů technologie pod vedením předáků Dariusze
Zeleka, Dariusze Heczka a mechaniků Ariela Antosze a Roberta

každodenní náročnou údržbu technologie, odtěžení, dodržování bezpečnostních opatření v celé oblasti,
přípravy na další denní těžbu, demontáže a výklizy výstroje přilehlých chodeb s postupujícím rubáním, likvidace děl za porubem či udržování funkční hydrauliky mechanizované výztuže,“ konstatoval Sabela.

Sołtysińského, tak revírníků Michała
Miky, Józefa Bergera, Marka
Jastrzębského, Henryka Wojasińského
a Marka Kowhana i zástupce vedoucího úseku Bogusława Wypycha.
„Podmínky ve 40. sloji byly lepší než dříve ve 39. sloji. Nicméně při
špičkových postupech až sedmi metrů za den obnášely práce ve 22 4052

Bez problémů se to neobešlo...
Siwkovi horníci překonali v porubu
22 4052 úsek se zvýšenými tlaky a padáním stropu, procházeli
s porubní frontou místy se značnými

přítoky vody ze stařin. Navíc dokázali
projet postupně popílkem zaplavenými chodbami i zasypanými jámami
Doubrava I a II.

Limitních výkonů za březen bylo stejně
jako v únoru: čtyři v těžbě, sedm v ražbě
HORNÍ SUCHÁ – Co se celkového počtu
týče, sešel se na vyhlašování limitních
výkonů za březen v Horní Suché stejný počet kolektivů jako při hodnocení
těch únorových. Čtyři byly z rubání,
sedm z příprav. Zejména díky jejich
výkonům skončil v OKD třetí letošní
měsíc s 330 000 vytěženými tunami
uhlí a 1601 vyraženými metry.
„Březen se docela povedl, za což patří
poděkování všem zaměstnancům,“ řekl

Kamil Kempný pověřený řízením výrobní části společnosti OKD. Celková těžba v prvním čtvrtletí tohoto roku činila
760 tisíc tun, což je 56 tisíc v plusu na již
schválený business plán firmy. „Končí
ale důležité poruby 22 4052 na ČSA
a 461 200/1 na ČSM. Poslední metry
zbývaly i porubu 140 808 na Lazích, kde
horníci z kolektivu Ladislava Valíčka
procházeli dvouapůlmetrovou tektonikou a dvěma erozemi,“ líčil.

Po končícím porubu v ohradníku přebírá těžební otěže kolektiv
Krčmáře v prodlouženém porubu
11 2832 na ČSA. Naopak, ve stěně
400 000 na ČSM se objevilo erozivní pásmo dříve, než bylo očekáváno
a ve stěně 300 201/1 nastaly problémy s tlakovými poměry na těžní třídě. Na stonavské šachtě se každopádně již v dubnu po dokončení instalace pásových dopravníků a pra-

cí souvisejících s větráním rozjel
porub 364 204. „Na jeho výsledky
všichni netrpělivě čekáme,“ uvedl
Kempný.
„Ani v přípravách nedopadl třetí měsíc letošního roku špatně. Byť se
zpočátku nevyvíjel moc dobře,“ pokračoval provozní ředitel Vladislav
Szmek. Čelboví vyrazili o šestadevadesát metrů více, než měli za úkol,
a snížili více než dvousetmetrové

manko. „Po prvním kvartále dlužíme
na business plán už pouze osmadvacet
metrů. Pokud přípraváři v dubnu splní technický režim, tak se dotáhneme
i na business plán,“ dodal Szmek.
Stoprocentní úspěšnost v plnění limitních výkonů v letošním roce
v OKD zaznamenali jen raziči hlavního předáka Rastislava Valenčíka, nikdo další ještě třikrát na jejich parametry nedosáhl.

Úspěchy na čelbách

• kolektiv hlavního předáka
Romana Krčmáře z úseku
vedoucího René Kubanka
v porubu 11 2832 nakopal
25 970 tun při měsíčním
postupu 101,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 3,27 metru a rubáňový výkon 14 tun na horníka
a směnu (výsledek pokazily
jen dva registrované pracovní
úrazy),
• kolektiv hlavního předáka
Miroslava Pokorného z úseku
vedoucího Martina Pamánka

• kolektiv hlavního předáka
Rastislava Valenčíka z úseku
vedoucího Radima Kalafuta
na čelbách 240 530.2
a 249 530.3 vyrazil 106 metrů
při průměrném postupu 4,82
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 26,77
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Jiřího Kláska z úseku vedoucího Romana Gajdzici na čelbě
Václava Michalčíka z úseku
402 325 vyrazil 53 metrů při
vedoucího Romana Čápa
průměrném postupu 2,41
na čelbě 240 532 vyrazil 36
metru denně, čemuž odpometrů při průměrném postupu 2,25 metru denně, čemuž
vídal čelbový výkon 14,99
odpovídal čelbový výkon
centimetru na raziče a směnu
12,50 centimetru na raziče
(kolektiv zaznamenal jeden
a směnu,
registrovaný pracovní úraz),
• kolektiv hlavního předáka
• kolektiv hlavního předáka
Romana Jakubišina z úseku
Vladimíra Vereše z úseku
vedoucího Romana Čápa
vedoucího Romana Pastuchy
na čelbě 236 521.5 vyrazil 62
na čelbě 401 224P vyrazil
metrů při průměrném postupu
140 metrů při průměrném
2,48 metru denně, čemuž odpostupu 6,09 metru denně,
povídal čelbový výkon 13,78
čemuž odpovídal čelbový
centimetru na raziče a směnu,
výkon 28,14 centimetru
• kolektiv hlavního předáka
na raziče a směnu,
FOTO: Radek Lukša

Úspěchy v rubáních

v porubu 161 908 nakopal
31 238 tun při měsíčním
postupu 126,7 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 4,69 metru a rubáňový výkon 22 tun na horníka
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka
Janusze Siwka z úseku Alpex
vedoucího Józefa Ulmana
v porubu 22 4052 nakopal
129 838 tun při měsíčním
postupu 161,3 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 5,2 metru a rubáňový

výkon 72 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Grzegorze Dabka z úseku Polcarbo vedoucího
Krzysztofa Sędkowskiho
v porubu 461 200/1 nakopal
24 311 tun při měsíčním
postupu 73,2 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní
postup 2,71 metru a rubáňový výkon 15 tun na horníka
a směnu (kolektiv zaznamenal
jeden registrovaný pracovní
úraz).

• kolektiv hlavního předáka
Vladimíra Sliže z úseku
vedoucího Romana Pastuchy
na čelbě 401 224 vyrazil 50
metrů při průměrném postupu
2,94 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 17,12
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Roberta Stanisława
Daszkiewicze z úseku
Polcarbo vedoucího Zbigniewa
Łądky na čelbě 401 224/1 vyrazil 110 metrů při průměrném
postupu 5,0 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 58,3 centimetru na raziče
a směnu.
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Dąbkovi horníci mají první limitní
výkon přesně po dvanácti měsících
STONAVA

Krzysztof Sędkowski (vpravo) a Grzegorz Dąbek (druhý zprava) s Petrem Škorpíkem (vlevo).
„Kromě toho se potýkáme se stejným problémem, jako všechny ostatní kolektivy, jedno jestli polské nebo
české. Ubývají horníci, prakticky každý měsíc jeden zkušený chlap,“ posteskl si Sędkowski.
Letos v únoru Dąbkův kolektiv dostal na jižní lokalitě stonavské šachtý
nový porub 461 200/1 s kombajnem
SL 300, sekcemi Fazos 17/37, stěnovým dopravníkem Rybnik 850 a sběrným dopravníkem Grot PZF 09 „Byla
to ale krátká stěna, kde jsme od února
do dubna ujeli s porubní frontou jen
145 metrů. Mocnost jsme tam měli
v průměru 2,5 metru,“ popsal vedoucí úseku.

Kolektiv se směnovými předáky Józefem Zubrzyckim, Piotrem
Babinczukem, Ireneuszem Pyrkem,
Adamem Faleńczykem, mechanikem Zbigniewem Macejewskim
a zástupcem vedoucího úseku
Miroslawem Nowakem v únoru
po rozjezdu porubu 461 200/1 vytěžil 8 222 tun a v březnu 24 311 tun.
„Tím jsme konečně limiťák splnili.
V této stěně poslední, protože je už
dokopaná. A pro nejbližší dobu poslední na ČSM, jelikož se po její likvidaci stěhujeme na ČSA, kde nás
čeká práce ve 34. sloji 11. kře,“ dodal
Dąbek. Jeho kolektiv vytěžil letos už
44 954 tun uhlí.

ČSM-Sever: Rekonstrukce překladiště
pro vyšší objemy převáženého materiálu
STONAVA – Při plánování nových rozfa-

Dokončení ze strany 1
Dohoda o letní finanční motivaci pro zaměstnance OKD, a.s. (dále jen „Dohoda“)
uzavřená mezi:
OKD, a.s. a Sdružením hornických odborů a Sdružením pravicových odborů ČR
Účel Dohody
S ohledem na cíl splnit stanovené výrobní a hospodářské úkoly pro rok 2019
zaměstnavatel musí zajistit průběžné
plnění výrobních cílů v jednotlivých
měsících.
V současné době začíná období
letních dovolených, které je každoročně
spojeno s absencí okolo 30 % a tudíž
s vyšším rizikem výpadků v produkci,
ražbách nebo překlizech technologií.
Zaměstnavatel je povinen bez ohledu
na tato rizika zajistit zasmluvněné dodávky uhlí pro zákazníky a pro přípravu
výroby, výrobu a zpracování uhlí včetně
zajištění obslužných činností, především
s ohledem na bezpečnost, i adekvátní
počet potřebných zaměstnanců.

Článek II.
Předmět Dohody
Strany se dohodly, že pro zajištění
potřebné směnnosti k plnění výrobních
úkolů a pro zvýšení úrovně bezpečnosti
práce bude v měsíci červenci a srpnu
2019 uplatněna mimořádná motivační
odměna ve výši 75 Kč (hodnota je uvedena v „hrubém“) za každou odpracovanou směnu.
Mimořádná motivační odměna
ve výši 75 Kč za každou odpracovanou
směnu se vztahuje na zaměstnance
v kategorii dělník, dělník povrch a THZ
po úroveň vedoucího úseku včetně
v těchto útvarech OKD, a.s.:
•Útvar závodního dolu, ČSM,
•Útvar závodního dolu, Darkov,
•Útvar závodního dolu, Karviná,
•Útvar výrobního ředitele (plus THZ
provozu úpravny do funkce vedoucí
provozu včetně),
•Útvar provozního ředitele,
•Útvar technického ředitele (plus THZ
provozu povrchových služeb do funkce
vedoucí povrchu včetně, THZ servisních služeb do funkce vrchní mistr
včetně, vedoucí skladu, vedoucí autodopravy, vedoucí provozů hospodaření
s kovovým odpadem),
•Pila Salma,
•Agenturní zaměstnanci Vojmar v kategorii Dělník povrch na SC a Salmě.

Článek III.
FOTO: Provoz dopravy OKD

rávek v oblasti 29. a 30. sloje na severní lokalitě stonavské šachty vyvstala potřeba vyšší kapacity pro dopravu materiálu. A s tím i nutnost rekonstruovat překladiště na překopu 4100
na 4. patře.
„Stávající překladiště mělo omezené možnosti,“ upřesnil vedoucí výroby dopravy Vladimír Polášek s tím, že
výběrové řízení na tuto investiční akci
vyhrála dodavatelská firma Slezská
důlní díla. A kmenoví zaměstnanci
centrální dopravy pod vedením revírníka úseku Petra Bozděcha, jak upozornil, také nezaháleli.
„Dodavatelé postupně vyměnili tři
úseky závěsné drážky ZD 24 v celkové délce 224 metrů a propojili je vzájemně tak, aby měli lokomotiváři LZH
možnost najíždět přímo nad soupravy s transportovaným materiálem.
Současně se nahradily staré potrubní
tahy s požární vodou v úseku 140 metrů novými řády Victaulic s průměrem
150 milimetrů,“ informoval vedoucí
provozu dopravy.
I za vlastními zaměstnanci zůstal
obrovský kus práce. „Především 305
metrů ruční přibírky počvy v délce
celého profilu překladiště, zprovoznění veškerých kolejových uzlů a de-

PRÁCE O PRÁZDNINÁCH = VÍCE PENĚZ! OKD
PŘIPRAVILA OPĚT LETNÍ MOTIVACI

Článek I.

FOTO: Radek Lukša

– Rubáňový kolektiv
Polcarba s vedoucím Krzysztofem
Sędkowskim a hlavním předákem
Grzegorzem Dąbkem věří, že se mu
podařilo překonat prokletí v podobě neplnění limitních výkonů. Vždyť
na jeho parametry dosáhl přesně
po roce, a to zaznamenal ještě v průběhu toho loňského pouze jediný!
Dąbkovi horníci předloni skončili se
406 510 tunami roční těžby druzí na tehdejším Důlním závodě 2. Nesplnili žádný limitní výkon. Vloni na lokalitě ČSM
nakopali celkem 540 167 tun a v rámci už jednotného hodnocení těžebních
kolektivů v OKD jim patřilo také druhé
místo. „Na limiťákové parametry jsme
si ale v roce 2018 sáhli pouze jednou
ve stěně 402 200, kde březnová těžba
činila 72 409 tun,“ konstatoval vedoucí
úseku Sędkowski.
Ke splnění LV se přitom Dąbkův
kolektiv minulý rok hlásil dvanáctkrát
(a nebýt mimořádné události, dosáhl by i na ten červnový). „Limiťáky
od nás prostě utíkaly. Během dvou
let máme teď druhý,“ prohlásil hlavní
předák s tím, že podmínky v provozovaných rubáních nebyly dobré. Přes
rok dobývaný blok 402 200 se vyznačoval zejména potížemi se stropem –
shora vypadávalo až dvanáct metrů
nadloží – a k ideálním postupům nepřispěly ani dvě překonávaná erozivní pásma se spoustou trhacích prací.

Čelby ve 29. a 30. sloji potřebují spoustu materiálu.
montáž stometrového odpadního potrubního tahu,“ popisoval Polášek.
Rekontstrukce se samozřejmě uskutečňovaly tak, aby na sebe projektově
i rozměrově navazovaly potřeby kolejové i závěsné dopravy.
„Původně měla být velká část z toho
provedena také dodavatelsky, jako
součást celé investiční akce. Nicméně
v rámci úspor a také díky zápalu revír-

níka Bozděcha, jenž svým zápalem
strhl ostatní kolegy, jsme to dokázali zvládnout ve vlastní režii,“ nechali se slyšet technici z odboru investic
Antonín Míra a Tadeusz Konieczny.
Ti s techniky z dopravy rekonstrukci
dozorovali, poukazovali na drobné –
a obratem odstraňované – nedostatky. Dopraváři si dílo převzali po vybílení a dodání osvětlení.

3

Podmínky vyplacení mimořádné motivační odměny
Strany se dohodly na následujících
podmínkách vyplacení mimořádné
motivační odměny dle článku I takto:
Celková absence (dovolená, osobní
překážky placené průměrem, osobní
překážky neplacené, překážky z důvodu
obecného zájmu, vojenské cvičení, studium při zaměstnání, refundace, ostatní
překážky placené průměrem, veškeré
pracovní neschopnosti, otcovská dovolená, neplacené volno, neplacené volno
krácení, vyšetřovací vazba, dlouhodobé
neplacené volno, uvolnění odboráři
krátkodobě) zaměstnance bude
maximálně 10 dnů v součtu za období

července až srpna 2019. Překážky
v práci na straně zaměstnavatele se
do absence nezahrnují. Mimořádná motivační odměna se vztahuje na zaměstnance, kteří nebudou mít neomluvenou
absenci v měsíci červenci a srpnu 2019.
Zaměstnanci bude umožněno čerpání
celkově dvou dnů náhradního volna,
a to v měsíci, kdy mu vznikne nárok
na náhradní volno (pouze za odpracovaný přesčas), po dohodě s nadřízeným.
Mimořádná motivační odměna je
za každou odpracovanou směnu.
Mimořádná motivační odměna se
vztahuje na zaměstnance bez registrovaných úrazů v měsíci červenci a srpnu
2019.
Dodržení technického režimu
schváleného na měsíc červenec a srpen
2019. Splnění této podmínky posoudí
představenstvo s přihlédnutím zejména
k aktuálním geologickým podmínkám,
bezpečnosti práce a aktuálním podmínkám ve výrobě.
Na odměnu vznikne zaměstnanci
nárok při současném splnění podmínek
a - e výše.

Článek IV
Způsob vyplacení mimořádné motivační odměny
Mimořádná motivační odměna bude
vyplacena při současném splnění
podmínek uvedených v článku III této
Dohody.
Mimořádná motivační odměna
za červenec 2019 bude vyplacena,
po vyhodnocení podmínek uvedených v článku III ve mzdě za měsíc
srpen 2019 (tj. v září 2019), motivace
za srpen 2019 bude vyplacena ve mzdě
za měsíc srpen 2019 (tj. v září 2019).
Absence za červenec 2019 bude
posuzována společně s absencí za srpen 2019, a to tak, aby byla splněna
podmínka dle článku III odst. 1 písm.
a této Dohody.
V případě, že výrobní ukazatele v měsíci červenci 2019 nebudou splněny, ale
souhrnně
za červenec a srpen 2019 ano, zaměstnanci svoji mimořádnou motivační
odměnu obdrží najednou za měsíce července a srpen 2019 ve mzdě za měsíc
srpen 2019 (tj. v září 2019). Současně
ale platí, že splněny musí být všechny
stanovené podmínky dle této Dohody.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Strany se dohodly, že oboustranně
budou pozitivně podporovat letní motivační program tak, aby byl naplněn účel
této Dohody.
Tato Dohoda nabývá platnosti dnem
jejího podepsání, s účinností od 1. 7.
2019 do 31. 8. 2019.
Tato Dohoda je zhotovena ve čtyřech
vyhotoveních s platností originálu,
z nichž každý účastník této Dohody
obdrží po jednom vyhotovení.
V Karviné dne 12. dubna 2019

Začaly průzkumy v postižené oblasti 29. sloje na Dole ČSM-Sever
Dokončení ze strany 1
Záchranáři před zpřístupněním
požářiště provedli důkladné průzkumy
chodeb, rekonstrukce některých hrází,
odvětrali uzavřené prostory pomocí
postupně pokládaných lutnových tahů,
stavěli hrázové peření výbuchuvzdorně
oddělující čelbu a ostatní prostory.
„V dalších fázích přistoupili k odvětrávání postiženého předku a lokalizovali polohu pěti postižených,“ oznámil Blahut.
Ohledání čelby 290 220/1 (stejně jako
poté porubu 292 200/1) kvůli zjištění
přesných příčin výbuchu provedou
zástupci báňské správy a policie. Pak se
budou vyprošťovat těla, jež na povrchu prohlédnou pracovníci státního
zastupitelství.
„Pokud půjde vše podle plánu, tak

bychom po ukončení vyšetřování a vyproštění postižených mohli oblast čelby
opět výbuchuvzdorně uzavřít a realizovat všechna další opatření, která
nám nařídí báňský úřad,“ poznamenal
Blahut.
Podobné kroky se plánují i v případě porubu. „Stavba těsných peření
na úvodě, oddělení dvou separátně
větraných důlních děl, která se tam
nacházejí, příprava větrní regulace
porubu stavbou větrní přepážky
a po navedení větrů a otevření poklopů
odvětrávání celé oblasti,“ líčil. V průběhu odvětrávání nebude na patře nikdo,
ani záchranáři. Sledovat se však budou
teploty i koncentrace plynů a po stabilizaci ovzduší a poklesu teplot dojde
na průzkumy.

„Předpokládáme, že postižení z rubání se nacházejí v úrovni vrchní kaple.
Tam ale očekáváme horší situaci, než
na čelbě. Další postup proto zvolíme
podle toho, jaké zjistíme podmínky.

Po ohledání a vyproštění postižených
uskutečníme poslední etapu spočívající
ve zpřístupnění oblasti demontáží hrází
a odvětráním posledních důlních děl,“
shrnul Blahut s tím, že splnění všech

Bezpečnost se nezanedbává
Tiskový mluvčí společnosti OKD Ivo Čelechovský reagoval na dotazy zejména
z polské strany ohledně úrovně bezpečnosti v revíru: „V průběhu každého
pracovního dne se několikrát přísně kontrolují pracoviště, což platí nejen pro
kmenové zaměstnance, ale i dodavatelské firmy. Jednotlivé úseky a provozy
musí garantovat bezpečnost na pracovištích a lokalitách, kde působí. Kromě
toho na hornickou činnost a těžbu v OKD nepřetržitě dohlíží státní báňská správa a její prověrky a kontroly jsou velmi detailní.“ OKD, jak zdůraznil, tak z tohoto
pohledu patří k nejbezpečnějším a nejprověřovanějším těžařským firmám.
„Dodržujeme vysoký bezpečnostní standard a jsme tudíž naprosto srovnatelní
s těžaři nejenom v unii,“ doplnil mluvčí.

úkolů podle obvyklé legislativou dané
praxe ohlásí báňské správě.
Jan Solich pověřený vedením
společnosti OKD sdělil, že těžební firma
nemůže komentovat příčiny prosincové
tragické mimořádné události. „Vyšetřuje
ji policie, státní zastupitelství a báňská
správa. Ohledání a další potřebné úkony
provedou specialisté z oboru,“ řekl.
Okresní státní zastupitelství v Karviné
– místně příslušné k šetření případu
– také vydalo rozhodnutí, že OKD ani
HBZS nesmí poskytovat žádné další
informace.
K mimořádné události ve 29. sloji
na ČSM-Sever došlo odpoledne ve čtvrtek 20. prosince, při výbuchu zahynulo
dvanáct polských a jeden český horník,
dalších deset utrpělo různá zranění.
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Paskovská šachta: Jak vypadá
po dvou letech od konce těžby?

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
BŘEZEN 2019
Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)
71,196

denní
postup (m)
5,20

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2600/5500/1,75
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75

1.

ALPEX_Siwek(224052/)

vedoucí
úseku
Ulman

Důlní závod 1

129838

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
4188
728.5

2.

ALPEX_Kurek(400000/)

Pielka

Důlní závod 1

56861

1944

330.5

48,176

1,67

3.

Krčmář(112832/)

Kubanek

Důlní závod 1

25970

838

330.7

16,353

3,27

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

4.

POLCARBO_Dąbek(461200/1)

Sędkowski

Důlní závod 1

24311

900

402.3

22,067

2,71

SL 300/3,3 kV C01; FAZOS 15/33 POz-MD

Pořadí

kolektiv

důl

těžba (t)

kombajn, výztuž

5.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

18781

722

242.3

24,081

1,44

SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

Zapalač(300201/1)

Pochopeň

Důlní závod 1

10384

585

252.4

7,526

1,54

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

7.

Koval(463300/)

Miarka

Důlní závod 1

297

29

9.2

0,550

0,05

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 15/33 POz-MD

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

Vyklizené nádvoří na Chlebovicích.
STAŘÍČ – Tři lokality spadající pod

Útlum-Jih jsou dva roky od ukončení
paskovské těžby v různých stádiích
přípravy na jejich likvidaci. Na řadu
přijde nejprve Sviadnov, pak Chlebovice
a nakonec Staříč. Uvádějí to závodní
Ivan Šimek, vedoucí technického útvaru
Libor Grebeň a vedoucí odboru restrukturalizace Zdeněk Hrůzek.

Sviadnov
Paskovská jednička se nachází v závěrečné fázi před zahájením vlastní
likvidace jam zásypem, „plynové“ (I/2)
zpevněným a druhé (I/1) nezpevěným
materiálem. Navezeno je ho k tomu
na nádvoří osmadvacet tisíc kubíků.
OKD má od druhého dubnového týdne
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského
a Olomouckého v Ostravě povolující
zahájit – po nabytí právní moci tohoto
dokumentu – samotné likvidační
práce. Chlapi pak v plynové jámě I/2
postaví i druhou polovinu nosného
povalu na prvním patře a zahájí

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Pokorný(161908/)

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

31 238

1153

926.0

36,035

4,68

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

Přípravy – kombajny
čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

150,96

28,14

MR 340X-Ex SANDVIK C04

4,38

99,09

21,33

AM-50/132 C01

110,00

5,00

123,50

58,30

AM-50/132 K05

106,00

4,82

95,42

29,52

AM-50 D04

97,00

5,39

119,09

28,36

AM-50/132 K03

Důlní závod 1

93,00

4,89

110,62

41,33

AM-75 C01

Důlní závod 1

93,00

4,43

89,01

28,04

AM-50 D01

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Vereš(401224/P)

Pastucha

Důlní závod 1

140,00

6,09

2.

Rojíček(402343/)

Pastucha

Důlní závod 1

114,00

Chlebovice

3.

POLCARBO_Daszkiewicz(401224/1)

Ladka

Důlní závod 1

Vyklizené nádvoří je připraveno
na návoz zásypového materiálu,
zaměstnanci důlní dopravy instalovali
polovinu nosného povalu jámové
zátky z pětice čtyřstovkových I profilů.
Z druhé jámy je odstraněna veškérá
výstroj podle projektu. Schvalovací
proces k povolení likvidace této lokality je v závěrečné fázi.

4.

Valenčík(240530/3, 240530/2)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

5.

Špička(102402/2)

Wdówka

Důlní závod 1

6.

ALPEX_Figura(463342/)

Zguda, Mgr.

7.

Pavlík(240552/)

Čáp

betonování první vrstvy jámové zátky.
Na povrchu se skládá odtěžení pro
zásypový materiál.

Staříč
I zde je postavena polovina nosného
povalu ve vtažné – budoucí „plynové“
jámě. Záchranáři v dole na jednotlivých
patrech budují opěrné hráze. Na lokalitě
Staříč provozovaná degazační stanice
sloužící všem paskovským lokalitám.
Nedílnou součástí současného provozu
dolu jsou i úpravy na přívodech provozní
a pitné vody či na rozvodech tepelné
energie.

měsíční
čistý výlom/den
m/d
ražba (m)
(m3/den)

8.

Žwak(463240/)

Poloček

Důlní závod 1

82,00

3,90

88,25

19,59

AM-50/132 D01

9.

ALPEX_Pasik(402363/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

81,00

3,00

80,99

22,71

MR 340X-Ex SANDVIK C02

10.

ALPEX_Marcol(463342/P)

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

71,00

4,44

100,29

34,30

MR 340X-Ex SANDVIK K04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Jakubišin(236521/5)

Čáp

Důlní závod 1

62,00

2,48

62,50

14,20

VVH-1RA P05, NSU-1E (inv.) D02

2.

Klásek(402325/)

Gajdzica

Důlní závod 1

53,00

2,41

59,26

14,99

VVH-1U C01, NSU-1E C01

3.

Slíž(401224/)

Pastucha

Důlní závod 1

50,00

2,94

72,35

17,12

VVH-1B D04, D 1131
HAUSHERR,NOELL P19

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

Důlní závod 1

46,00

1,84

45,45

9,34

VVH-1U C02, NSU-1E C02

5.

Fajman(463280/1)

Gajdzica

Důlní závod 1

38,00

2,00

49,20

12,66

VVH-1R C02, DH-L 1200 (K 312
LS) C01

LEDEN – BŘEZEN 2019

Rubání – kombajny
Fedrunk až do konce
Závěrečné týdny paskovské těžby
fedrovaly poruby 059 607, 112 408
a 112 751 s kolektivy hlavních předáků
Petra Zemana, Martina Majse a Petra
Skošníka. Všechny na Chlebovicích.

Jako poslední skončil třetí uvedený
blok, horníci v něm tehdy pracovali
už jen v první, páté a šesté směně.
Celková paskovská těžba v lednu až
březnu 2017 dosáhla 111 tisíc tun uhlí.

Ukončení těžby ani likvidace Lazů
nemají poškozovat životní prostředí
ORLOVÁ – Veřejné projednání možných

vlivů konce těžby uhlí na Dole Lazy
a následného útlumu této šachty
na životní prostředí (takzvaná EIA) bylo
krátké a bezproblémové. Proběhlo
v Orlové počátkem třetího dubnového
týdne; kromě zástupců těžařů, státu
a odborníků na tuto problematiku
dorazili jen úředníci z karvinské radnice
a jeden občan.
„Nic už tedy nebrání vypracování
studie EIA a na jejím základě vydání závazného stanoviska. To bychom mohli
mít z ministerstva životního prostředí
okolo prázdnin, což nám umožní činit
další kroky v souvislosti s koncem
Lazů,“ poznamenal manažer OKD pro
rekultivace Radim Tabášek. Upřesnil,
že po dokopání posledních dvou stěn –
kombajnové 140 808 kolektivem hlavního předáka Ladislava Valíčka a pluhové 161 908 kolektivem Miroslava

Pokorného – se rozjezd žádných dalších
porubů nechystá. „V ohradníku jam by
se to už nevyplatilo, důlně-geologické
podmínky tam nejsou příliš vhodné,“
vysvětloval Tabášek. Zpřístupnění
uhelných zásob v ostravských slojích by
pak znamenalo prohubování jámy číslo
2 o dalších 500 metrů a mnohamiliardové investice.
Autorizovaný odborník na problematiku EIA Milan Macháček uvedl, že se
neočekávají žádné výrazné vlivy, které
by zásadně pozměnily území v dobývacím prostoru Lazy, a ani podmínky pro
život a zdraví obyvatel. „Můžeme počítat
s pohybem části silnice I/59, což je
výpadovka z Orlové na Karvinou vedoucí
okolo Dolu Lazy. Změny v terénu předpokládáme víceméně jen v ochranném
pásmu jam – a ty by měly být pozitivní,“
přiblížil. Odmítl i nepříznivé vlivy na památky v okolí.

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

1.

ALPEX_Siwek

Ulman

Důlní závod 1

268539

3026

542.9

54,260

3,91

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

Důlní závod 1

119621

1375

232.0

34,139

1,17

3.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

55 081

895

271.2

16,233

1,43

4.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

53341

705

252.5

21,380

1,51
1,38

5.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

44954

529

190.1

13,009

6.

Zapalač

Huspeka

Důlní závod 1

37962

582

247.9

8,909

1,56

7.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

31412

576

235.9

10,896

2,32

8.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

2910

125

20.6

3,923

0,26

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

Rubání – pluhy
tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

44 792

996

778.8

29,135

3,93

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon(cm/
hl/sm)

1.

Špička

Čáp

Důlní závod 1

352,00

6,18

142,25

34,14
24,24

2.

Vereš

Pastucha

Důlní závod 1

338,00

4,92

121,38

3.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

328,00

4,97

109,32

30,74

4.

Rojíček

Firla

Důlní závod 1

287,00

4,10

92,66

21,70

5.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

282,00

4,70

106,22

38,11

6.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

270,00

3,55

94,45

25,39

7.

Žwak

Poloček

Důlní závod 1

267,00

4,11

92,83

20,62

8.

Pavlík

Čáp

Důlní závod 1

240,00

4,71

91,65

29,00

9.

ALPEX_Jasiński

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

198,00

3,47

94,83

28,51

10.

Kadlec

Wdówka

Důlní závod 1

194,00

3,73

76,47

26,36

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie

Útlum je schválený
Horníci přejdou na ČSA, Darkov nebo
ČSM, tři jámy budou zasypány, budovy zbourány, celý povrchový areál
šachty zmizí. To jsou postupné plány
společnosti OKD po útlumu Dolu
Lazy. „Představenstvo je projednalo
s jediným akcionářem – společností PRISKO – již na podzim a poté

Pořadí

schválilo,“ upřesnil mluvčí firmy Ivo
Čelechovský. Poslední vozík lazeckého uhlí, které se začalo dobývat
před 130 lety, by měl být vyvezen
na povrch letos 31. října. „Důlní pole
se bude po ukončení posledních
dvou porubů považovat za vydobyté,“
doplnil.

Pořadí

kolektiv

1.

Klásek

Gajdzica

Důlní závod 1

137,00

2,25

55,25

14,92

2.

Jakubišin

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

135,00

2,08

52,34

11,27

3.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

Důlní závod 1

128,00

1,73

43,89

8,37

4.

SDP_Rybárik

Pavelek

Důlní závod 1

116,00

1,97

48,56

10,25

5.

Michalčík

Čáp

Důlní závod 1

110,00

2,24

49,42

12,87

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

Bezpečnost

25. dubna 2019 | www.okd.cz

Doprava mužstva po ZD 24:
Opatrnosti nikdy nebývá dost!

Bezpečnost v prvním kvartále letošního roku

FOTO: Odbor řízení bezpečnosti OKD

DARKOV – Za období ledna až března se
v revíru společnosti OKD stalo osmasedmdesát evidovaných pracovních úrazů
a čtyřicet registrovaných pracovních
úrazů. Což bylo ve srovnání s loňským
prvním kvartálem o devět evidovaných
a jeden registrovaný úraz více. Úrazová
četnost v revíru se v roce 2019 zastavila
na hodnotě 10,54, oproti 9,63 za stejné
sledované období roku 2018
„Výsledky v bezpečnosti byly za první
čtvrtletí mírně horší. Nejvíce registrovaných úrazů jsme měli hned v lednu – šestnáct – a z nich padesát procent souviselo
se zraněním při chůzi. V nejbližší době
se proto musíme zaměřit právě na tuto

DARKOV – Vedení společnosti OKD
znovu apelovalo na dodržování bezpečnosti při jízdě horníků v soupravách po závěsné drážce ZD 24. A to
v souvislosti s loňskými mimořádnými
událostmi ze šachet ČSA a ČSM.
„První skončila tragicky a druhá vážným zraněním,“ uvedl vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Smrtelný pracovní úraz se stal
na noční směně na karvinské lokalitě
na chodce 22 3911. „Při dopravě
mužstva z páté směny v provozovaném porubu 22 3954 byl pohřešován
pomocník lokomotiváře - průvodčí. Nalezen byl na dopravní cestě
bohužel bez známek života,“ popsal
Zajíček. Příčinou bylo s největší
pravděpodobností nastupování postiženého do první kabiny tlačených
vozů již jedoucí závěsné lokomotivy
z uloženého kontejneru se sádrou.
Pohybující se souprava ho srazila
a usmrtila.
Větší štěstí měl záchranář na jižní
lokalitě stonavské šachty, jemuž se
na odpolední směně stal pracovní
úraz označený lékařem HBZS jako závažný. „Nacházel se v kabině TDS pro
přepravu osob a za jízdy soupravy byl
zachycen potrubím naloženým v klanici na překopu 5101,“ poznamenal
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Vedení společnosti v důsledku toho
stanovilo řadu opatření souvisejících s dopravou mužstva po ZD 24.

DARKOV – Už jen několik málo dní bude
probíhat v revíru Mimořádná bezpečnostní kampaň vyhlášená na duben kvůli
neuspokojivému vývoji úrazovosti od počátku tohoto roku a také kvůli prevenci
proti zapálení metanovzdušné směsi.
„Budeme samozřejmě rádi, když se
zaměstnanci budou chovat, jako by
mimořádná kampaň BOZP trvala celý
rok, a když se budou mimořádně věnovat
tomu, aby se domů z práce vždy vraceli
v pořádku,“ poznamenal vedoucí odboru

„Za bezpečnost zodpovídá s řidičem
a dohlížitelem i průvodčí. Ten dává
po pokynu dohlížitele a provedení
kontroly – se zaměřením na zajištění
bezpečnosti soupravy i lidí uvnitř –
řidiči návěští signalizující zahájení
jízdy. Pokud na sebe s lokomotivářem
vidí, tak světlem. Pokud ne, píšťalkou,“ upřesnil Zajíček.
Místo průvodčího bylo stanoveno
v čelní kabině tlačené, respektive
druhé kabině tažené LZH soupravy.
„Cestou kontroluje situaci, pozoruje
průběh dopravy, obsluhuje otevírání
a zavírání větrních objektů, ovládá výhybky,“ řekl Zajíček s tím, že
kolektivní smlouva v OKD přiznala příplatek při dopravě mužstva po ZD 24
jak lokomotivářům, tak dohlížitelům
a průvodčím.
Začal také platit zákaz dlouhodobého skladování potrubí v dopravních
prostředcích na koleji na chodbách
a překopech využívaných k dopravě
mužstva. „V případě jízdy soupravy
okolo odstaveného potrubí na trasách s lokomotivní dopravou osob
dbají řidič i průvodčí zvýšené opatrnosti a sledují odstavení potrubí.
Lokomotivář snižuje rychlost soupravy na rychlost chůze, aby při nebezpečí mohl včas zastavit. Při projíždění
soupravy jsou řidič i průvodčí povinni
sledovat odstavené potrubí,“ doplnil
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

nejčastější příčinou je stále zakopnutí
a uklouznutí při již zmiňované chůzi –
tento rok už celkem šestnáct úrazů. Také
z tohoto důvodu jsme stanovili duben
jako Měsíc bezpečnosti a vyhlásili v něm
další Mimořádnou kampaň BOZP k tomu,
abychom si vytvořili zejména pořádek
na cestách pro chůzi,“ vzkázal Zajíček.
Upozornil, že současně probíhá v OKD
historicky první generální prověrka
Českého báňského úřadu. „Byla zahájena
posledního března a bude probíhat zřejmě až do května. Tato prověrka je od těch
dosavadních jiná v tom, že kontroluje
najednou všechny naše činné doly,“
dodal Zajíček.

řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Zopakoval, že motivaci připravilo vedení
firmy pro bezpečně pracující kolektivy
i jednotlivce na veškerých důlních či povrchových lokalitách. „Platí to samozřejmě
pro úpraváře i opraváře – jejich úseky si
přijdou na dvacetitisícovou odměnu –
a také pro útlum zajišťující Paskováky,
které v kategorii ostatních oceníme deseti
tisíci korunami,“ uvedl Zajíček.
Jednotlivci, jak připomenul, mají motivaci dvojí. „Za první kvartál budou z těch

PILA SALMA VÁM NABÍZÍ MALOOBCHODNÍ PRODEJ ŘEZIVA A PALIVA
Řezivo jehličnaté:

Palivo:

Krajiny

Špalky

cena od 595 Kč/m3

Palubky 18×100

cena od 115 Kč/m2

Odkory

cena od 380 Kč/m

Plotovky 18×100

cena od 14 Kč/bm

cena od 1280 Kč/m3

Krajinová prkna cena od 2730 Kč/m
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Prkna

cena od 3950 Kč/m3

Latě

cena od 5100 Kč/m3

Fošny

cena od 4450 Kč/m3

Hranolky

cena od 4900 Kč/m3

Hranoly

cena od 4900 Kč/m3

Hranol netříděný cena od 3950 Kč/m3

Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava
Místo mimořádné události na ČSM.

5/05-V/19

• průvodčího při dopravě osob po ZD
24 smí vykonávat zaměstnanec
s kvalifikací řidiče LZH nebo zaměstnanec s minimální kvalifikací 5.
tarifního stupně,
• nikdo jiný než průvodčí nesmí obsluhovat otevírání a zavírání větrních
objektů, ovládání výhybek ani dávat
při dopravě mužstva návěští řidiči
soupravy (výjimkou jsou případy, kdy
by mohlo dojít k nebezpečí z prodlení),
• d ohlížitele identifikuje červená páska na rukávě (pokud jím není technik
s odpovídajícím označením na přilbě) a průvodčího reflexní vesta,
• kabiny jednotlivých souprav LZH jsou
označovány podle typů evidenčními
štítky,
• vyklízený materiál musí být označen
vyplněnými červenými štítky s uvedením úseku, který ho naložil, a to včetně
datumu a směny, kdy se tak stalo,
• potrubí v klanici na dopravních tratích
musí být na obou koncích svázáno,
• součástí dopravních řádů musí být
uvedení způsobu naložení a zajištění
dlouhého materiálu (potrubí, stojek
mechanických i ručních, hajcmanů
...) na dopravním prostředku na koleji, zajištění obou konců břemene
(drátem, řetězem …) a zabezpečení tohoto břemene proti posunu
na samotném dopravním prostředku
(drátem, řetězem ...).

nejbezpečněji pracujících vylosováni majitelé 290 požárních hlásičů. A za mimořádnou dubnovou kampaň vylosujeme 538
držitelů vstupenek na srpnový Léto Fest
v Ostravě. O obojí se postará generátor
náhodných čísel,“ líčil Zajíček.
Vyhodnocení dubna proběhne a nejlepší kolektivy budou vyhlášeny v průběhu
května. Losování o požární hlásiče se
uskuteční a o lístky na Léto Fest pak
na jednání zasedání Revírní bezpečnostní
komise ve stejném měsíci.

PILA SALMA

Pro eliminaci rizik úrazů a zvýšení bezpečnosti mj. platí:
• na každé směně musí být jednoznačně písemně určen řidič,
• systém kontroly kvalifikace a plnění
povinností řidičů LZH (absolvovaná
školení řidičů a obsluhy zdvihacích
zařízení) probíhá formou vydávání
takzvaných řidičských průkazů, což
platí pro kmenové i dodavatelské
zaměstnance (průkazy musí mít pro
případnou kontrolu u sebe i v dole),
• dohlížitelem musí být určený technik
nebo předák kontrolující bezpečnost
při nastupování i vystupování (hlídá
i dodržování zásad BOZP a počet
mužstva), který pak dává pokyny
k jízdě průvodčímu (funkce dohlížitele a průvodčího se nesmí kumulovat),
• dohlížitel je povinen ohlašovat před
zahájením každé dopravy z nástupiště na dispečink logistiky (telefon
se záznamem) jména a čísla známek
průvodčího, řidiče LZH i své vlastní,
• dohlížitel je povinen po provedení
kontroly při nastupování sedávat vždy
na první místo v čelní kabině soupravy
ve směru tlačení a musí mít možnost
jak blokování brzdného vozíku, tak
dávání návěští řidiči lokomotivy, své
místo během dopravy neopouští,
• při tlačení soupravy je dohlížitel povinen sledovat dopravní trasu před
soupravou a pokud hrozí nebezpečí
okamžitě to signalizuje lokomotiváři,
případně jízdu zastavuje,

oblast a samozřejmě také na plnění
opatření po mimořádných událostech
z loňského roku,“ informoval vedoucí
odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Ten také zdůraznil skutečnost, že se
v OKD letos staly jen dvě mimořádné události. „Kromě záparu v porubu 402 200
ohlášeného 15. února na lokalitě ČSM
jih jsme dne 31. března na stejné lokalitě
uhasili exogenní požár po vzniklém
záparu ve stropě důlního díla 402 363/1
raženého ve spodní lávce spojené 39.
a 40. sloje,“ pokračoval. Stejný počet mimořádných byl v revíru rovněž i v období
loňského ledna až března
„Co se pracovních úrazů týče, jejich

Bezpečná a efektivní práce rovná se prosperující OKD

Místo mimořádné události na ČSA.

OKD stanovila
po loňských
závažných pracovních
úrazech při této
činnosti mimořádná
bezpečnostní opatření
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Piliny

Hoblovaný program:
3

cena od 170 Kč/prm

Plotovky 24×100

cena od 18 Kč/bm

Plotovky 40×90

cena od 30 Kč/bm

Palivo – cena bez 15 % DPH
Řezivo – cena bez 21 % DPH
Hoblovaný program – cena bez 21 % DPH

Provozní doba:
Po-Pá 7-14h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954
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HBZS nahradila dvacet let staré výjezdové Fordy Transit novými
Završila se tak
obměna vozového
parku čítajícího ještě
dva Mercedesy Benz
Sprinter – sanitku
a speciál s technikou
pro zásahy lezců,
vyprošťování a požáry
OSTRAVA – Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) Ostrava začala využívat tři nové výjezdové automobily.
„Obměna nastala po dvaceti letech provozu. Vsadili jsme opět na značku Ford
a modely Transit,“ informoval Václav
Tesarčík odpovídající za její servisní
služby, autoprovoz a dýchací techniku.
Fordy v záchranářské úpravě se poprvé objevily v revíru v roce 1999, kdy
nahradily staré výjezdové autobusy
značky Škoda. „V současné době už
jsou, po tolika letech služby při dopravě záchranářských čet a příslušného vybavení k mimořádným událostem na dolech v revíru OKD, technicky i morálně opotřebené,“ popisoval s tím, že uspořádání aut zůstalo
v kabině pro osádku 1+5 (řidič a záchranáři). Do nákladového prostoru dostaly pak speciální vestavbu
pro transport dýchací, oživovací, detekční, indikační i spojovací techniky
a dalšího – Služebním řádem HBZS
stanoveného – materiálu.

Obměna vozového parku HBZS.

„U výklopníku plánujeme časoměření, abychom zjistili kapacitní možnosti
nového zařízení.
Výsypné místo je zatím provozováno
ve zkušebním režimu, který bude trvat
až do podzimu. Povolení k němu vydal
Drážní úřad ČR. Při této investiční akci
došlo na skládce Stonávka rovněž k rozšíření a vybudování nové úložné plochy
s kapacitou přibližně 200 tisíc tun uhlí
a tím jsme zvýšili výrobní možnosti darkovské úpravny,“ konstatoval Waclawik.
Doplnil, že záměrem je v této lokalitě
zřídit ještě moderní třídící linku, která
by znamenala další úspory a usnadnění
manipulace s uhlím (tu v současné době
zajišťují mobilní třídiče různých typů).

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Podle typu v OKD nejčastěji
používaného železničního vagonu pro
přepravu sypkých materiálů – Falls – pojmenovali úpraváři investiční akci, která
zlepší a zároveň také zlevní manipulaci
s uhlím.
„Výklop pro vozy Falls byl realizován
na skládce Stonávka, která se nachází
na lokalitě Darkov. Projekt vypracovaly
společnosti AWT a RPS Ostrava. RPS
se podílela na samotných stavebních
pracích probíhajících v závěru loňského
a na počátku letošního roku,“ sdělil Jiří
Waclawik, vedoucí výroby a technologií
Provozu úpraven.
U stávající železniční koleje
na Stonávce vznikla nová mostní
konstrukce, po níž přijíždí vlakové soupravy s vagony Falls. „Jsme schopni
vyklápět obsah dvou padesátitunových vozů na sebe,“ uvedl Waclawik.
Zásobník podle něj pojme celkem sto
tun uhlí, které je pak odváženo nakladačem na skládku.
„Před uskutečněním akce Falls bylo
nutné provést několik operací. Obsah
těchto vagonů se vysypal do zásobníku
cizího uhlí na úpravně Darkov, následně
byl transportován pásovými dopravníky
na manipulační plochu a z ní, po naložení do nákladních aut, rozvezen
k uskladnění. Od výklopníku si slibujeme zvýšení kapacity vykládky a snížení
nákladů na provozování mechanizace,“
pokračoval Waclawik s tím, že s uhlím
manipuluje AWT, Rekultivace.

Výsypné místo pro vozy Falls.

a základního hornického nářadí pro
práci výjezdových čet k likvidaci nehod v OKD, tak případů v rámci integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje.

FOTO: HBZS Ostrava

ný automobil pořídila HBZS počátkem loňského roku – ten začal sloužit k dopravě záchranářské techniky pro lezecké, vyprošťovací a požární zásahy, zdravotnické výbavy

Jeden ze tří nových Fordů Transit.

Největší kombajn je pro opraváře
stále velkou výzvou, i když ho znají
Při náročných pracích
na osmdesátitunovém
kolosu využívají v darkovské
mechanické dílně MD 84
například i dvou jeřábů
najednou
LAZY – Každý rok se opravářům na darkov-

ské dílny Servisních služeb dostává nejméně jeden ze dvou největších dobývacích kombajnů v revíru společnosti OKD.
Stroje typu KGE 750F vyrobené firmou
Famur zámečníci, hydraulikáři i elektrikáři už dobře znají, nicméně přesto stále
považují práce spojené s jeho renovací
za velkou výzvu. A odvádějí je v termínech
i požadované kvalitě.
„Je to hodně sofistikovaná mašina řízená počítačem,“ říká nový vedoucí úseku
elektrooprav Jan Iwanuszek s tím, že si
opravy vyžadují skutečné odborníky. Těmi
jsou podle něj například Vladislav Vávra
či Jiří Szkandera – i ti se od března věnují
elektrozařízení kombajnu KGE 750 s výrobním číslem 282, který opravárenské
provozy na Darkově dostaly z dokopaného
porubu 402 304/1 na ČSM.
„Při opravě takto složitých technologií
nám pomáhá i úzká spolupráce s darkovskými důlními specialisty, jejichž zkušenosti
s tímto strojem vyrobeným v roce 1998,
na kterém byla provedena modernizace v roce 2010, jsou pro nás značným

Kombajn KGE 750 opravený pro porub 402 202.

přínosem,“ podotýká Iwanuszek. Tentokrát
se kombajn dělá opět pro horníky na stonavské šachtě, vybavovači ho tam instalují
do připravovaného porubu 402 202 na jižní
lokalitě. Těžba má být zahájena už v červnu
2019 kolektivem Zbyňka Rzidkého.
KGE 750 je každopádně ve složeném
stavu jednaosmdesátitunový kolos
o celkové délce přes 16,2 metru, se
zvednutými kryty vysoký 2,98 metru a je
vybaven dvouapůlmetrovými řeznými
orgány. Maximální dobývaná mocnost
je 5,2 metru. „Takže to znamenalo opět
složitou manipulace s těžkými a objemnými díly. Zejména samonosnými skříněmi,
jejichž hmotnost se blížila maximální
nosnosti jeřábů, které využíváme
na dílně, a ta činí 12,5 tun,“ podotýká
předák kombajnových specialistů Jaromír
Chrobok. Některé operace – například

otáčení skříní – opraváři provádějí dvěma
jeřáby naráz!
Na dva-osm-dvojce v mechanické dílně
MD 84 opravují ramena, přetěsňují převodovky, renovují vložky i čepy a preventivně
dávají nová ložiska. Na hydraulických
skříních čistí nádrže, samozřejmě mění
filtry, opravují hydraulické prvky, vyměňují
hadice rozvodů vody i hydraulické kapaliny.
„Na závěr každé takové opravy přichází
ta nejdůležitější část, a to konečná
montáž kombajnu do provozuschopného
stavu na hřeblový dopravník, kde dochází
ke spojení opravených částí s milimetrovou
přesností, propojení vodních i hydraulických okruhů, oživení a funkční odzkoušení
stroje,“ říká mistr dílny Rostislav Dostal
s tím, že hotový kombajn je už po přejímce. Celkem na něm letos Servisní služby
odpracovaly cca 300 směn.

6/05-VI/19

Úpravárenská akce Falls: Vylepšení
a zlevnění manipulace s vagony uhlí

covní izolační přístroje BG4, sebezáchranné přístroje 1PVM KS s ochrannou dobou šedesáti minut, spojovací
a detekční a indikační technika včetně osobního vybavení čety záchranářů. „Kontinuální měřidla a vysílačka
jsou v garáži HBZS napojeny v kabině osádky na zdroj 230 V. Při výjezdu
k mimořádné události je spojení mezi
výjezdovými vozidly a řídícím dispečinkem zajištěno konferenčním hovorem přes mobilního operátora. Pro
případ výpadku sítě pak mají velitel
výjezdu a četaři mobilní vysílačky,“
poznamenal Tesarčík a upozornil,
že zařazením těchto vozidel skončila
etapa obměny vozového parku výjezdových vozidel HBZS.
„Máme k dispozici tři Fordy
Transit, velitelské Mitsubishi Pajero,
sanitku Mercedes Benz Sprinter
a speciál Mercedes Benz Sprinter,“
shrnul Tesarčík. Poslední zmíně-
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„Máme za sebou dva měsíce jejich
ostrého provozu. Všichni záchranáři
v pohotovostní službě se v rámci školení
a výcviku postupně seznamují, při nástupu do pohotovosti, s přesným uložením veškerého vybavení v nich. Vědí, že
co si k likvidaci nehody v dole nevezme
z povrchu rovnou s sebou, to mu bude
chybět a může být dokonce při zásahu
nenahraditelné,“ řekl Tesarčík. Nová
auta označili čísly 1 (pro četu HBZS), 2
a 3 (slouží četám ZBZS).
Přibližně tříapůltunové Fordy
Transit mají pohon všech kol 4x4
a výkon motoru 125 kW. „Vzhledem
k tomu, že jejich nákladový prostor je přístupný dvěma křídlovými zadními dveřmi je část techniky umístěna na výsuvné lyžině délky 1,8 metru a další potřebná technika ke zdolávání nehod je přístupná
po vstupu do nákladového prostoru,“
uvedl Tesarčík. Uvnitř jsou mj. pra-

Nadace OKD
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Hlasy pro projekt: Veřejnost
vybrala, kdo dostane podporu

Májovák zahraje na Landeku
chestr Májovák odkazující se na hornické tradice vystoupí v neděli 12.
května v kompresorovně památkové
šachty Anselm na Landeku v OstravěPetřkovicích. A to vůbec poprvé s novými hudebními nástroji pořízenými díky
prostředkům z těžařské nadace!
„Pořídili jsme tympány značky Adams
a rádi bychom je tam slavnostně představili,“ uvedl vedoucí orchestru Petr
Ženč s tím, že koncert podporují mimo
jiné i Nadace OKD, Nadace LANDEK
Ostrava či samotný Landek Park.
Květnové vystoupení v hornickém
prostředí Májovák nazval „Koncert
v obrazech světových mistrů“. V jeho
první polovině zazní díla současné světové hudební literatury pro
symfonické dechové orchestry, jakými
jsou Symphonic Overture od Jamese
Barnese, Saxpack od Otto M. Schwarze
se sólistou na saxofon Lukášem
Kolkem či Dutch Masters Suite
skladatele Johana de Meije. „Poslední
uvedené je mimořádné třívěté dílo,
které je inspirováno obrazy starých
holandských mistrů a každé jeho

KARVINÁ – Nadace OKD opět uspořá-

dala na sociální síti hlasování veřejnosti pro projekty, které neuspěly se
žádostí o podporu v letošní grantové, respektive minigrantové výzvě.
Vítězi se staly tanečnice a mažoretky z Karviné.
„Soutěž s názvem Hlas pro projekt jsme vyhlásili pro neziskové organizace, které se přihlásily do letošního grantového řízení, ale neuspěly v něm. Naše správní rada
vybrala projekty, které ji zaujaly natolik, že si zasloužily dostat druhou
šanci,“ upřesnila marketingová koordinátorka těžařské nadace Silvie
Balčíková.

Zástupkyně TK Arabesque v juniorské kategorii v kostýmech pro choreografii Do nebe.

Ve hře bylo padesát tisíc korun
– pro Srdcovku desetitsícová částka a v programu Pro region zbytek. „Stejně jako vloni lidé hlasovali ve veřejném dotazníku, za což
jim i jménem všech zúčastněných
neziskovek děkujeme,“ popisovala Balčíková s tím, že letošní ročník byl až do poslední chvíle docela
vyrovnaný.
V kategorii Srdcovka nakonec
s přehledem vyhrál s 2929 hlasy Městský dům kultury Karviná
s projektem Taneční kostýmy pro
TK Arabesque. Sbor dobrovolných
hasičů Orlová – Poruba se svým
projektem Univerzální páčidlo

Hooligan Higway pro hasiče obdržel 1074 hlasů.
V kategorii Pro region zvítězily mažoretky Michelle Karviná
s projektem Pohyb je náš život,
jemuž dalo šanci 2476 hlasujících. Spolek H10 dostal na záměr uspořádat triatlonový závod
Epic3Challenge 2019 celkem 1203
hlasů, Junák – Český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek
na zastřešení svého tábora 857
hlasů, město Orlová na Pohádkové
vánoce 249 hlasů a středisko volného času Asterix v Havířově
na dětskou hernu 133 hlasů.

coby specialistka hospodaření
s majetkem z útvaru nákupu společnosti OKD rovněž jeho srdcovkovou
patronkou.
„Srdcovku oceňuji v tom, že jednak
podporuje aktivní zaměstnance
a jednak nám patronům umožňuje
prostřednictvím svého zaměstnavatele udělat něco pro naše svěřence.
A pro rodiče tanečnic to znamená,
že nemusí platit kostýmy ze svého,“
vysvětlovala Šimíčková s tím, že v TK
Arabesque je spousta děvčat z rodin
horníků či jiných kolegů z OKD. Když

KARVINÁ – V rámci projektu Kultura pro
malé i velké podpořeného Nadací OKD
se v úterý 30. dubna v Karviné uskuteční Čarodějnický karneval. Městský
kulturní dům ho uspořádá od 17 hodin
v prostorách Obecního domu Družba
ve Fryštátě.
„U nás se čarodějnice tentokrát nepálí, naopak všechny jsou vřele vítány.
Každé dítko, které dorazí v čarodějnickém kostýmu, dokonce dostane malý
dárek! Takže si přibalte svá košťata,
dobrou náladu a upalujte,“ zve ředitelka
MěDK Olga Humplíková.

klub vznikal, bylo v něm dvanáct
tanečnic, teď jich je osmdesát!
„Původně to byl jen pohybový
kroužek v městském kulturním
domě. Nyní jsme regulérním tanečním klubem věnující se zejména
scénickému skupinovému tanci.
Srdcovka mu teď dává možnost
dalšího rozvoje,“ uvedla Šimíčková.
TK Arabesque, jak doplnila, trénuje
pod vedením Pavly Kiedroňové, Nikol
Kasperkové, Lucie Lýskové, Anny
Csölleyové a Michaely Zatloukalové
vždy v úterky a čtvrtky od 15 hodin.

STAŘÍČ – Marku Gebelovi nestačilo,

že získal z Nadace OKD minigrant
na vybudování cyklotrasy – singletrail Okrouhlá – jednosměrné terénní stezky pro cyklisty, případně i pro
pěší, nad Staříčským hřištěm na kopci Okrouhlá. Zapojil do výstavby totiž i své spolupracovníky z paskovské
báňské záchranné služby.

Pro tuto organizaci rovněž získal
svou první Srdcovku. „Minigrant samozřejmě znamenal ohromnou pomoc. Pořídili jsme za něj hlavně materiál. Stavbu samotnou jsme uskutečňovali víceméně vlastními silami
za pomoci řady dobrovolníků, kterým za to děkujeme,“ vzkázal Gebel
pracující na šachtě od roku 2001.
Slavnostní zahájení provozu singletrailu ve Staříči se chystá na sobotu 11. května od 14:30 v rámci již třetí Pumptrack pátry. „Celodenní program na Okrouhlé začíná už od 10.
hodiny a na singletrailu se pak pojedou závody horských kol MTB.
Proběhnou i závody na pumptracku
a výstava cyklistického vybavení,“
zval Gebel.

Program je, jak upozorňuje, koncipován jako zábavná show pro rodiče i děti,
vystoupí v něm Zdeněk Kačor a divadelní soubor Nahodile. V předvečer prvního
máje, tedy v magickém čase plném čar
a kouzel, si užijeme pravý čarodějnický
slet plný legrace, písniček a soutěží,“
uvádí Humplíková.
Akce je vhodná pro děti už od čtyř
let věku. Její organizátoři dokonce
zajišťují v době od 16 do 18 hodin přímo
v Družbě malování na obličej, aby byli
účastníci čarodějnice a čarodějové
skutečně každým coulem.

KARVINÁ – Pietním aktem na hřbitově
v Dolech a ekumenickou bohoslužbou
v kostele sv. Petra z Alkantary hornická
veřejnost v regionu uctila 95. výročí
tragédie na šachtě Gabriela.
Při výbuchu v sobotu 12. dubna
1924 přišlo při dokončování hrází
uzavírajících požářiště o život čtrnáct
horníků a dozorce. Šest dalších utrpělo
zranění. Co se škod týče, mnohem více
devastující byla následující exploze
v neděli 13. dubna: Svědci hovořili
o 350metrovém sloupu ohně a kouře
z jámy, jámová budova včetně těžních

věží skončila v ruinách, jedna těžní
klec odlétla do stometrové dálky,
trosky pak až do kilometrové vzdálenosti. Poničeny byly okolní stavby
a zraněno bylo dalších osm pracovníků
na povrchu.
Mimořádnou událost zapříčiněnou
záparem ve 29. sloji – která ve svém
důsledku vedla k řadě inovací v protivýbuchové prevenci i záchranářské práci
v revíru – si připomenulo pět kroužků
krojovaných horníků a jejich hosté.
Havířské spolky přitom v činnosti letos
znovu podpořila i Nadace OKD.

FOTO: Radek Lukša

„Například to, co se dokázalo udělat v sobotu 30. března, vůbec nemělo chybu! Na kopci jsme makali s chlapy ze šachty, pomohli místní odborníci a zkušení dřevorubci, sousedé ze
Staříče i Palkovic, cyklisté, skauti ze
Staříče … Celkem se nás sešlo padesát
a postavily se překážky i lavičky a dodělávala stezka,“ konstatoval Gebel.
Ten dříve spolupracoval při výstavbě jedné z prvních asfaltových
pumptrackových drah na severní
Moravě. Tedy tratí, na nichž se cyklista nepohybuje pomocí šlapání, nýbrž
pohybu nahoru a dolů. „Singletrail
je vhodným doplněním tohoto areálu, jenž je propojen s okolní přírodou,“ uvedl Gebel působící v TJ Sokol
Staříč.

provedení slibuje nevšední umělecký
zážitek,“ upozornil Ženč.
Ve druhé části koncertu bude
Májovák interpretovat české autory –
Bedřicha Smetanu, Leoše Janáčka či
Antonína Dvořáka. „ Uslyšíte známé
skladby jako Slovanské tance, Polku
a Finále z opery Prodaná nevěsta, Pilky
z Lašských tanců a další. Současné
autory bude zastupovat ostravský
hudební skladatel Pavel Staněk a jeho
Česká taneční suita,“ přiblížil Ženč.
Koncert začíná v 16 hodin, řídit ho
bude šéfdirigent orchestru Ondřej
Packan a úvodní slovo pronese Daniela
Walová. „Vstupné je dobrovolné,“ doplnil vedoucí Májováku.

Uctili památku obětí z Gabriely

Staříčskou terénní „jednosměrku“
pomáhali stavět i báňští záchranáři
Slavnostní
otevření singlerailu
vybudovaného i díky
minigrantu z NOKD se
uskuteční v sobotu
11. května ve 14:30

Májovák pořídil díky Nadaci OKD tympány.

Čarodějnická show v Družbě

V nových kostýmech hned dvakrát zlato!
TK Arabesque z Karviné dostal
díky hlasování veřejnosti minigrant
na pořízení kostýmů, v nichž si hned
na Orlovském pohárku vytancoval
dvě první místa. „A to v kategorii
dětské choreografie s představením
Sherlock Holmes – Bankovní loupež
a v juniorské choreografii za představení Do nebe,“ informovala Eva
Šimíčková.
Ta se před šesti lety stala zakladatelkou tanečního klubu působícího pod hlavičkou Městského
kulturního domu v Karviné a letos

FOTO: TK Arabesque

OSTRAVA – Karvinský symfonický or-

FOTO: TK Arabesque

Vítězky taneční soutěže z TK Arabesque v kostýmech ze Sherlocka
Holmese.
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Pietní akt na památků obětí z Gabriely.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„Smutná je vzpomínka na den narození, vzpomínka na toho, kdo už
s námi není.“
Dne 16. dubna 2019 by se dožil 46 let náš manžel, švagr, zeť a pan
pan Luboš Mieres, který zemřel na následky pracovního úrazu
na Dole Darkov, závod 9. květen. Za tichou vzpomínku děkují Táňa
s Matyáškem, rodina Bőhmová a Hrdinová.
Dne 9. května 2019 si připomeneme páté smutné výročí, kdy nás
navždy opustil Ing. Jaroslav ŠEBESTA, dlouholetý zaměstnanec
a bývalý hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice v OstravěRadvanicích. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně se mnou tichou
vzpomínku.

FOTO: TJ Sokol Staříč

OZNÁMENÍ

Na staříčském kopci Okrouhlá a v okolí vznikl singlerail.

Jako dobrovolníci pomáhali i paskovští báňští záchránáři.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
25. března 2019 nás navždy opustil v nedožitých 73 letech pan Jozef
Tančibok st. Byl dlouholetým zaměstnancem Dolu 9. květen
ve Stonavě. S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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Inzerce

číslo 5 | ročník 49

STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

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

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

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

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz
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