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Rozšířené
parkování

7

Pozor
na uklouznutí

Nehrozí pouze v práci a pomalu
se blíží i „jeho“ období, tedy zima.

U severní lokality stonavské šachty
je místo pro dalších padesát aut.

Učitel učitelů
karate v Ostravě

Seminář s Masaru Miura Hanshi
proběhl i díky minigrantu Srdcovka.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Pořádek na pracovišti – předpoklad bezpečné chůze!

Rubáňoví za minulý měsíc
přidali třicet tisíc tun navíc

Technický režim
splněn na 106,5 %
„Tentokrát se dařilo všem vlastním
rubáňovým kolektivům,“ konstatoval
Janulek. Nejvíce se vytěžilo u Bogdana
Kanii v bloku 362 200. Nejvyššího
postupu naopak dosahovali u Rudolfa
Kubeše v pluhovém porubu 236 502
– kde chlapům chyběl pouze jediný
pokos na překonání jejich květnového
nejvyššího letošního postupu v podobě
144,6 metru. A u Pavla Kully ve stěně
463 200/1 zvládli první limitní výkon
pod novým hlavním předákem.
„Právě na pracovišti Kullova kolektivu
se v závěru desátého měsíce zlepšily
metanové poměry a umožnily tak
splnění limiťáku,“ vysvětlil vedoucí
provozu rubání. U porubu provozovaného Kaniovými horníky pak poukázal
na složitou situaci s potlačenou těžní
třídou. V souvislosti se skoro rekordním
výkonem osádek od Kubeše se zmiňoval o nedisciplinovanosti dodavatelské
organizace spolupodílející se na těžbě
v kolektivu, kvůli níž kolektiv přišel

o 0,8 metru a tím pádem také o překonání nejvyššího letošního postupu
porubní fronty.
„Na jižní lokalitě kolektiv Dariusze
Zelka z Alpexu nafáral soustavu poruch,
které způsobily ve více případech
protrhávání nadloží. Tektoniky se řešily
pomocí trhacích prací, zavrtáváním
rovných profilů TH, lepením a dalšími
opatřeními,“ pokračoval Janulek.
„Očekávám, že se v listopadu s technickým režimem popereme a opět ho
splníme. Stanoven byl na 143 tisíc tun,“
doplnil vedoucí provozu rubání. Těžebně
nejúspěšnějšími měsíci letošního roku
byly po říjnu se 164 tisíc tunami, červen
(145 tisíc) a duben (142 tisíc).

Čelbové ztráty ve dvou
prorážkách
Říjen v přípravách v OKD znamenal vyražení 640 metrů chodeb a tím i splnění
technického režimu. Vedoucí tohoto
provozu Petr Glas nicméně podotkl, že
ztratili pětasedmdesát metrů ve dvou složitějších prorážkách (jednapadesát u kolektivu Marka Noworyty a čtyřiadvacet
u kolektivu Marka Fajmana). „Výpadek se
ovšem podařilo nahradit úsilím ostatních
razičů,“ zdůraznil s tím, že tři z čelbových
part postoupily o dvacet a více metrů
oproti technickému režimu.
Pokračování na straně 2
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STONAVA – Za prvních deset měsíců
letošního roku zvládli horníci v revíru
nafedrovat 176 tisíc tun nad business
plán. Za říjen přitom podle vedoucího
provozu rubání Romana Janulka přidali
rovných třicet tisíc tun navíc.

Říjen byl letošním nejlepším měsícem v revíru.

Říjen pomohl hospodaření OKD,
důležitý bude ale i závěr roku
STONAVA – Čtyři poruby provozované v desátém měsíci nafedrovaly celkem 164 tisíc tun uhlí. Ve spojení s rekordně vysokými cenami této komodity to znamenalo značnou pomoc
pro letošní hospodaření těžební firmy, jak informoval ředitel provozu
David Hájek.
„V říjnu jsme dosáhli nejlepších
výsledků ze všech doposud uplynulých měsíců roku 2021“, vysvětloval při vyhlašování limitních výkonů v Horní Suché. Splnit jejich para-

Výzva k očkování
Vážení zaměstnanci,
chtěl bych znovu požádat Vás, malou
skupinu těch, kteří stále nejste očkovaní proti covidu-19, abyste zvážili své
rozhodnutí neočkovat se. Dostupné
statistiky mluví jasně – očkování
chrání zejména proti těžkému průběhu
nemoci a i přes případnou nákazu
mají očkovaní převážně lehký průběh
nemoci a jsou méně infekční.. Buďte
prosím zodpovědní nejen vůči sobě,
ale také vůči svým blízkým, kolegům
na pracovišti i našemu zdravotnictví.

Chtěl bych také požádat ty, kteří už
prošli očkováním a mají nárok na posilující dávku vakcíny (druhou nebo třetí
dle druhu očkovací látky), aby si ji nechali aplikovat. A budeme Vám vděční,
pokud nám o absolvování posilujícího
očkování dáte vědět. Je to důležitá informace pro řízení protiepidemických
opatření v naší těžařské firmě.
David Hájek, ředitel provozu

sáhla v listopadu proočkovanost proti
onemocnění covid-19 necelých šedesáti
procent, ve společnosti OKD už dostalo
kompletní vakcínu přes pětasedmdesát
procent zaměstnanců, jak kmenových

DARKOV a HBZS státního podniku
DIAMO – a dále pořádání konzultačních dnů přímo na pracovištích dárců.
„Termíny zveřejníme na webových
stránkách nadace, sociálních sítích
a nástěnkách u zaměstnavatelů
Srdcařů. Ti mohou o minigranty žádat
do 10. ledna 2022,“ líčí Preisingerová.
Žadatelé se každopádně neobejdou
bez internetového systému Grantys
(odkaz na přihlášení je na adrese
www.nokd-granty.cz). Nadační tým opět
nabízí svou pomoc při podávání projektů
prostřednictvím konzultací, a ty umožní
až do 7. ledna 2022 po předchozí domluvě. Kontakty: Nadace OKD, Karola
Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát, 733 01,
Silvie Balčíková, + 420 725 389 852,
balcikova@nadaceokd.cz.
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Nadace OKD dává pošestnácté
šanci na granty pro neziskovky
na příští měsíc vyhlášení výzev na získání podpory pro neziskový sektor
v roce 2022. O minigranty v programu Srdcovka se dá požádat jako
obvykle od svátku havířské patronky
sv. Barbory v sobotu 4. prosince
a o granty v programu Pro region také
od stejného data.
„Výzvu směrem k neziskovkám vyhlašujeme po šestnácté.
Zaměstnance dárcovských firem, kteří
v tomto sektoru dobrovolně a bezplatně působí, podpoříme už po jedenácté,“ informuje Karolína Preisingerová,
ředitelka Nadace OKD. Letošními
stěžejními novinkami je podle ní výjimka pro žadatele o Srdcovku – mohou
se připojit i lidé z odštěpných závodů

valo za maxima – jaká nebyla dlouhá
léta zaznamenána. I proto ředitel provozu apeloval na rubáňové, ale i ostatní zaměstnance, aby během listopadu
a prosince rozhodně nepolevili a plnili úkoly. Samozřejmě s ohledem
na bezpečnost!
„Výhledový plán na budoucí rok
je střízlivý v cenách i nákladech, tak
abychom ho dokázali důstojně zvládnout,“ vzkázal Hájek. OKD podle něj
bude kopat uhlí minimálně celých
dvanáct měsíců roku 2022.

Očkování na šachtách mělo úspěch,
přišli na něj i příbuzní zaměstnanců

Děkuji a Zdař Bůh!

STONAVA – Zatímco v české populaci do-

KARVINÁ – Těžařská nadace avizuje

metry se ostatně podařilo třem kolektivům ze čtyřech přihlášených,
a to od hlavních předáků Rudolfa
Kubeše, Bogdana Kanii a Pavla Kully.
Neuspěli jen dodavatelé z Alpexu
s hlavním předákem Dariuszem
Zelkem, měli totiž ve své stěně na jižní lokalitě neustále boje se složitými
geologickými podmínkami.
„Prodeje pro poslední letošní kvartál máme nasmlouvané a současné vysoké ceny platí,“ oznámil Hájek
s tím, že na trzích s uhlím se obchodo-

Listopadové očkování na šachtě.

tak z dodavatelských firem. Více než
stovka z nich přitom využila další možnosti nechat se naočkovat v práci.
Těžaři to zajistili ve dvou termínech,
3. 11. na ČSM-Sever a 10. 11. na ČSMJih, a to ve spolupráci se zdravotníky

z Fakultní nemocnice Ostrava, kteří
podávali vakcínu bez registrace i delšího čekání. Využilo toho 103 našich
pracovníků a 33 jejich příbuzných.
„Očkování přímo na lokalitách ČSM
Sever i Jih bylo jednou z našich motivačních aktivit. Chtěli jsme našim kolegům dát možnost projít očkováním
bez potřeby objednávání se a přímo
v areálu firmy. Účast zaměstnanců i rodinných příslušníků nás velmi potěšila,“ shrnula Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.
Společnost jako další motivační
krok zavedla už v květnu vyplácení třítisícové částky za dokončenou vakcinaci proti koronaviru. „Tento bonus
už získalo přes 1950 zaměstnanců. Ti,
kteří ještě očkováním projdou, mají
možnost o příspěvek požádat do konce letošního roku,“ upřesnil Radim
Tabášek, výkonný ředitel OKD.
Pro pracovníky v revíru, kteří očkování nemají, stále platí povinnost absolvovat jednou týdně PCR test opět
přímo na šachtách.
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Rubáňoví za minulý měsíc
přidali třicet tisíc tun navíc
čímž dochází k opožďování stavební
připravenosti. V listopadu tak došlo
k výměně kolektivů a na tuto ražbu
nastoupil kolektiv Dariusze Marcola,“ řekl
vedoucí provozu příprav. Čelboví v OKD
hlásili za prvních deset měsíců roku 2021
vyražení celkem 8720 metrů, což je překročení business plánu o 1100 metrů.

Kolektiv hlavního předáka Rudolfa Kubeše z úseku vedoucího Martina Pamánka
v porubu 236 502 nakopal 42 tisíc tun
při měsíčním postupu 143,8 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup
4,71 metru a rubáňový výkon 21 tun
na horníka a směnu.

FOTO: Radek Lukša

Dokončení ze strany 1
Dokončila se každopádně stavební
připravenost nového porubu 292 207
v ohradníku severské jámy. Kde to
neměly osádky hlavních předáků
Ryszarda Michońe a Dariusze Marcola
nijak jednoduché kvůli komplikovanějšímu odtěžení i dlouhým přístupovým
cestám. Oblast už byla předána důlně-technickým službám k vybavení.
„Dále jsme obnovili práce na stavební připravenosti porubu 292 200/2,
kde do února působili raziči od Marka
Fajmana. Nyní je tam převelen úsek
vedoucího Romana Čápa, na tuto oblast je teď upřena nejvyšší pozornost,“
uvedl Glas. Kolektivy hlavních předáků
Romana Kadlece a Vladimíra Slíže začaly dělat všechno pro to, aby se do konce
letošního roku vytvořil průchodní větrní
proud. V lednu by se pak měl dorazit
pětimetrový kanál pro překliz sekcí.
„Při přípravě prorážky budoucího
porubu 463 200/2 kolektivem Fajmana
pokračovaly složité geologické podmínky,

Kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku vedoucího Karla Pochopeně v porubu 362 200 nakopal 51 609 tun při měsíčním
postupu 101,1 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup 3,29 metru a rubáňový výkon 26 tun na horníka a směnu.

Kaniovi horníci v porubu 362 200:
Podmínkám tu říkáme boj z blízka!
Kolektiv hlavního předáka Pavla
Kully z úseku vedoucího René Kubanka
v porubu 463 200/1 nakopal 40 859
tun při měsíčním postupu 96,4 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup
3,13 metru a rubáňový výkon 40 tun
na horníka a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Davida Lichého z úseku vedoucího Romana Gajdzici
na čelbě 401 246/1 vyrazil 95 metrů
při průměrném postupu 5,59 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
26,21 centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Tibora Pavlíka
z úseku vedoucího Adriana Firly na čelbě
463 246 vyrazil 66 metrů při průměrném
postupu 3,3 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 15,71 centimetru
na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 292 220/2 vyrazil 84
metrů při průměrném postupu 5,6 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
26,27 centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže z úseku vedoucího Romana Čápa
na čelbách 546 22/2, 292 260/6
a 292 260/2 vyrazil 79 metrů při
průměrném postupu 4,39 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
20,9 centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Waldemara
Paśika z úseku Alpex vedoucího Bogdana Bajaczyka na čelbě 463 240/2
vyrazil 83 metrů při průměrném postupu
3,61 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 21,23 centimetru na raziče
a směnu.

STONAVA – Nakopáno přes jednapadesát tisíc tun (nejvíce v revíru za říjen), porubní frontou ujeto lehce nad
sto metrů, tak to vypadalo v minulém měsíci ve stěně provozované kolektivem hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedeného Karlem
Pochopeněm. Tyto výsledky však, jak
oba zdůrazňovali, nebyly dosaženy
nijak snadno.
Kaniovi horníci dokopali v létě porub 292 200/3 a přestěhovali se do oblasti bloku 362 200. „Skoro do hotového, dovybavili jsme si ho, doladili
a v polovině září najížděli,“ komentovalvedoucí úseku. Na toto pracoviště
dostali kombajn SL 300 Eickhoff, 115
sekcí DBT 13/31, stěnový dopravník
PF 6/1042 a sběrný dopravník PZF
11, od kterého k centrálnímu odtěžení vedou čtyři úsekové dopravníkové
pásy typu DP 1200.
„Kopeme dvě sloje najednou, tu
vrchní 36.a bereme celou a spodní
36.b částečně. Mezi nimi je proměnlivý proplástek, je ho od 0,2 do 0,8
metru, ale kombajn se tím prokouše.
Průměrnou mocnost máme tři metry,“ popisoval hlavní předák. Jehož
v dřívější době oslabenou patru posílili vracející se horníci, ale i nové osádky – od Miroslava Bystroně a Petra
Hlaváče. Tito směnoví předáci doplnili Miroslava Vaľanyho, Tomasze
Manczaka a Michala Stejskala.
Předáky zámečníků zůstali Jaroslav
Čapek a Lukáš Weiser pod vedením
mechanika úseku Evžena Ciencialy.
„Úspěch kolektivu je v tom, že jsou
jeho chlapi dlouhodobě po kupě.
U nás se ti noví dokázali už zapraco-

vat,“ navázal vedoucí úseku. Nejvíce
se potřeba sehraných osádek projevovala při řešení problémů na úvodní
třídě 362 200, která byla vyražena vedle stařin dřívějšího rubání a projevovaly se zde tlaky. Chlapi z úseku tomu
říkali „boj z blízka“, v devastované
chodbě se obkládal strop, snížil se
manipulační prostor na výšku i šířku.
„Před postupujícím porubem děláme přibírku počvy nakladačem
D1131, abychom si vytvořili prostor
k potahování energovlaku, fite-stolice a sběrného dopravníku, až potom
tam vjedeme se spodní kaplí porubu,“
líčil podmínky vedoucí úseku. Porub
362 200 byl mimoto zařazen do třetího stupně nebezpečí vzniku důl-

ních otřesů, dvakrát týdně tady střílejí ochrannou otřasnou trhací práci do pilíře (pokaždé osmdesát kilogramů trhaviny) a podle potřeby
i bezvýlomovou trhací práci velkého
rozsahu.
„Těžká stěna, co se lidské práce
týče,“ tvrdili o porubu hlavní předák
i vedoucí úseku. Chlapi se tam však
i v listopadu dokážou prát s přírodou
– denní postupy mají v průměru 3,4
metru a těžbu ve výši 1860 tun. Za sebou měli ve třetím listopadovém týdnu necelých 200 metrů a na stop čáru
jim chybělo ještě okolo 250 metrů.
Výkony, jak Kania s Pochopeněm doplnili, chtějí navázat na ty říjnové, opět
ke stometrovému měsíčnímu postupu.

Dobývací kombajn SL 300 ve stěně.

STONAVA – Dva čelbové kolektivy z úseku vedou-

cího Romana Čápa splnily úkoly v oblasti ostravské sloje Natan na jižní lokalitě stonavské šachty
a po přestěhování na její severní část začaly obfarávat nový porubní blok v 29. sloji. V říjnu tam
dosáhly limitních výkonů, během listopadu pokračují ve slušných postupech.
Raziči s hlavním předákem Vladimírem
Slížem přerušili ražbu v Natanu budoucího
větrního spojení 546 22/2 ve štufě 149 metrů. „Štreka dobrá, akorát, že poslední metry
byly v kameni,“ popisoval vedoucí úseku práce s klasickou technologií (vrtací vůz VVH 1
a nakladač Hausherr). V pískovcovém profilu se zde budovaly hajcmany SPN 12 s roztečí 0,8 metru.
„Bylo to sice na Jihu, ale fáralo se tam ze
Severu a využívalo se strojní dopravy po kolejích i po závěsné drážce,“ poznamenal Čáp.
Podmínky v Natanu byly podle něj o dost hor-

ší, než nyní ve 29. sloji – která nemá tak náročné mikroklima a je podstatně blíže jámě.
Slížův kolektiv tu přišel navázat na kolegy
od Marka Fajmana, kteří tu razili také s klasickou technologií.
„Obfárává se budoucí porub 292 200/2.
Výdušná třída 292 240/2P a část prorážky
292 260/2 + 292 260/6 byly už hotovy a Slížovy
osádky dostaly za úkol pokračovat v ražbě prorážky 292 260/2 a následné rozšíření 292 260/6
s vrtačkou VVH1 a nakladčem NSU 1E,“ informoval vedoucí úseku. První řez prorážky dlouhé
175 metrů je na pěti a půlmetrovou šířku, druhý
na osm a půl metru.
Kolektiv od Romana Kadlece se přestěhoval
do 29. sloje z ražby díla 463 240/2 v Natanu, kde
ho vystřídal dodavatelský kolektiv Waldemara
Pasika s vedoucím Bogdanem Bajaczykem.
Na současné pracoviště dostal kombajn AM
50/132, do ražby úvodní třídy 292 220/2 se pus-

FOTO: Radek Lukša

Stěhování z Natanu do 29. sloje, lepší podmínky a blízko u jámy

Hajcmany nachystané na ražbu.

til v profilu SPN 19 a následně přešel do SPN 16
s budováním hajcmanů po 0,67 metru. Začátek
tohoto měsíce osádky trápil nedostatek lidí, byli
v karanténách kvůli koronaviru.
„Na poledne a část dalšího týdne na půlnoc se
tehdy nechodilo, razily jen dvě směny. Od třetího listopadového týdne jedeme znovu u Kadlece
na čtyři party,“ podotkl Čáp. Situaci na čelbě
292 220/2 označil jako docela dobrou, určité potíže ovšem působí nesoudržnost hornin, kdy se
před zabírkou kombajnem musí zajišťovat boky
štreky roxorováním a jehlováním.
„Tento měsíc do úseku přibyl třetí kolektiv.
Poprvé mám pod sebou zkušeného hlavního
předáka Marka Fajmana se svými chlapy, dalšími specialisty na klasickou technologii, kteří se jeví jako velmi kvalitní a sehraní,“ konstatoval Čáp. Fajmanovi raziči začali s VVH 1
a Haussherem chystat úvod do dalšího bloku
(spodní lávky) ve 29. sloji.

Z OKD
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Větrání v dole: Každý fárající může
ovlivňovat jeho účinky i mikroklima
STONAVA – Přivést čerstvý vzduch
do podzemí, zajistit fárajícím vhodné
podmínky, naředit důlní plyny uvolňující se při hornické činnosti (CH4,
CO, CO2, H2S) z horninového masívu
či vznikající při technologických procesech (CO, NO a NO2), jakými bývají trhací práce, provoz důlních mašinek a podobně. To jsou hlavní úkoly větrání dolu, o nichž v rozhovoru
informují vedoucí větrání Vítězslav
Košňovský z ČSM-Jihu a Rostislav
Dajč z ČSM-Severu.

FOTO: Radek Lukša

Můžete komentovat větrní
situaci v revíru OKD?
V. Košňovský: K větrání plynujících
dolů se využívá sacího systému větrání, to znamená, že při ústí výdušných
jam jsou umístěny hlavní důlní ventilátory vytvářející podtlak a vysávající přes větrní kanály ovzduší z dolu.
Podtlakem vyvolaným hlavními důlními ventilátory proudí vtažnými jámami do dolu čerstvé větry z okolní
atmosféry. Tyto jsou vedeny na nejnižší patro dolu, rozdělují se do jednotlivých samostatných větrních
oddělení a jsou přiváděny nejkratší cestou k pracovištím. Odvětrání
jednotlivých pracovišť a naředění
uvolněných důlních plynů zajišťuje
odvod výdušných větrů do výdušných
jam, odtud přes větrní kanály a hlavní důlní ventilátory vystupují zpět
do atmosféry.

žovat funkčnost čerpacích systémů
v maximálně dobrém stavu a podobně. V neposlední řadě je pro kontrolu
stavu větrání rovněž důležitá důsledná kontrola stavu ovzduší v dole směnovými techniky a předáky pomocí
indikační a detekční techniky.

Jak je stonavská šachta v dané
oblasti specifická?
R. Dajč: Důl ČSM má dvě větrní oblasti – Jih a Sever – které jsou
na 4. a 5. patře naší šachty vzájemné
propojeny. Větrní oblast ČSM Sever
je navíc v úrovni 5. patra propojena
s bývalým Dolem Darkov, dnes odštěpným závodem DARKOV státního podniku DIAMO. U nás máme při
ústí výdušných jam instalovány dvojice hlavních ventilátorů s tím, že jeden
je v provozu a druhý slouží jako záložní. Používáme horizontální a rovnotlaké ventilátory ARA s průměrem
oběžného kola 4000 milimetrů na lokalitě Jih a s průměrem oběžného kola
3150 milimetrů na lokalitě Sever. Při
500 otáčkách za minutu vysávají dolu
až 600 kubíků za sekundu. Větrní síť
obou uvedených oblastí tvoří devětasedmdesát kilometrů důlních děl rozdělených do jedenácti samostatných
větrních oddělení. A v nich jsou umístěna pracoviště: Vybavované, dobývané či likvidované poruby a separátně větraná ražená díla.

Na větrání dolu má vliv i pokles barometrického tlaku.

Oběžné kolo hlavního ventilátoru.

V nichž se větry samozřejmě
regulují a rozvádějí ...
V. Košňovský: Důlní větry jsou
ve větrních sítích obou oblastí ČSM
rozváděny a regulovány pomocí větrních objektů – regulačních a izolačních větrních dveří. Ty jsou podle důležitosti ze dřeva nebo zděné s kovovými křídly. Pro izolaci spojených
úvodních a výdušných větrních proudů, propojení do samostatného větrního oddělení, propojení mezi samostatnými větrními odděleními a propojení uvnitř podpatrového samostatného větrního oddělení musí být
větrní objekty postaveny jako hrázové, tedy výbuchuvzdorné. Pokud by
při průchodu nebo průjezdu mohlo
dojít k narušení větrání, staví se tyto
objekty ve dvojicích, případně trojicích. Pomocí tlakových čidel je také

blízkosti stojí, ale i větrání pracovišť
v jiných částech dolu.

zajištěno sledování jejich případného otevření s vyvedením informací
na stálou inspekční službu.
V čem ovlivňuje větrání situaci
na pracovištích?
R. Dajč: Přímou souvislost s větráním mají mikroklimatické podmínky. Větrní proudy se při postupu důlními díly ohřívají od okolních hornin
a jiných zdrojů tepla – trafostanic,
důlních lokomotiv, pohonů pásových
dopravníků – což má také nepříznivý vliv na mikroklimatické podmínky, které zvyšují zátěž organismu pracovníků. Stav větrních objektů má
vliv na větrání pracovišť a mikroklima
na pracovištích zvláště v letním období. Otevřené, poškozené, anebo rozbité větrní objekty, negativně ovlivňují větrání nejen pracoviště, v jehož

Na pracovištích se stanovují mikroklimatické přestávky.

Má na to nějaký vliv pokles
barometrického tlaku?
V. Košňovský: Má, negativní a nezanedbatelný. Jak na větrání dolů, tak
na složení důlního ovzduší Při jeho
prudkém poklesu dojde k nárůstu
stařinných vzdušin přímou úměrou
k jeho poklesu. Tímto nárůstem objemu stařinných vzdušin může v používaných důlních děl může dojít
ke zvýšení koncentrace CH4 a ostatních důlních plynů CO, CO2, H2S, ...
S předpovědí nárůstu či poklesu barometrického tlaku pro zvýšení bezpečnosti jsou seznamování všichni
pracovníci fárající do dolu na světelné tabuli umístěné v lampovně. Při
enormním poklesu barometrického tlaku mohou být vyrozuměni inspekční službou i technické dozory
a předáci na jednotlivých důlních pracovištích i v průběhu směny.
Co mohou fárající dělat pro
lepší větrání šachty?
R. Dajč: Každý fárající může účinnost větrání a s tím spojené mikroklimatické podmínky na pracovištích
pozitivně ovlivňovat třeba už jen tím,
že uzavře otevřené křídla větrních objektů – tedy dveří – bude s nimi šetrně
manipulovat, nahlásí stálé inspekční
službě jejich poškození, otevře křídla
větrních objektů pro průchod či průjezd pouze na nezbytně nutnou dobu,
dodrží technologické postupy při
stavbě těsnících přepážek i naváděcích plent, bude kontrolovat a odstraňovat netěsnosti lutnových tahů pro
separátně větraná pracoviště, udr-

A mikroklimatické přestávky,
jak se stanovují?
V. Košňovský: Na všech důlních pracovištích se mikroklimatické parametry jednou měsíčně zjišťují a proměřují pracovníky úseku větrání a klimatizace v rámci autorizované laboratoře mikroklimatu. Na měřících
místech daných vnitřním předpisem
k hodnocení těchto podmínek a stanovení přípustné doby práce v dolech
OKD – což vychází z nařízení vlády z 12. prosince 2007 stanovujícího
parametry ochrany zdraví při práci –
se měří rychlost větrů, teplota suchá
a teplota mokrá. Z naměřených teplot se stanoví relativní vlhkost. Každé
měřící místo na konkrétním pracovišti je přesně stanoveno a má svou časovou váhu. Podle jeho druhu – čelba, porub, provozovna – se počítá časově vážená hodnota měřených veličin a odečtením z příslušné tabulky
se stanoví dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce pro jednotlivé druhy pracovních činností. Ty jsou
zařazeny podle namáhavosti, rozuměj energetického výdeje, do osmi
kategorií. Celková doba efektivní práce za směnu nesmí tudíž přesáhnout
dlouhodobě únosnou dobu práce.
Kde je krátkodobě únosná doba práce
kratší, nežli dlouhodobě únosná doba
práce, bývá dán režim práce a odpočinku, to znamená, že se pracovní
doba se rozdělí do pracovních cyklů,
mezi kterými bývá vložena mikroklimatická přestávka v délce třiceti minut. Všechny výše tyto postupy měření a výpočty jsou souhrnně zapracovány do Příručky jakosti a Související
dokumentace.x

Přípustné meze
naředění plynů
(maximální koncentrace dané
vyhláškou č.22/1989 Sb)
• metan (CH4) do 1,0 %,
• oxid uhelnatý (CO) do 0,003 %,
• oxid uhličitý (CO2) do 1,0 %,
• oxidy dusíku (NO a NO2)
do 0,00076 %,
• sirovodík (H2S) do 0,00072 %,
• kyslík (O2) minimálně 20,0 %.

U šachty ČSM-Sever rozšířena od listopadu parkovací kapacita
STONAVA – Od druhého týdne lis-

byla opatřena oplocením (při využití původní konstrukce). A to z bezpečnostních důvodů, aby se zabránilo nežádoucímu sjíždění automobilů do náletových křovin a příkopů.
„Tato novinka má i odradit od parkování na plochách, které pro to ne-

jsou určeny, například na okrajích
cest,“ řekl Ocisk. Odbor řízení povrchů přistoupil k jejímu zřízení vzhledem k předpokládanému postupnému stěhování kolektivů z lokality Jih
na Sever. Vylepšily se tím celkové parkovací možnosti u šachty, úpravy při-

spěly ke kvalitnějšímu provádění zimních opatření.
„Parkovací plocha je ošetřena
penetračním postřikem a tvořena
aplikací živičného podkladu ze silniční emulze, následně pak zválcována do konečné podoby. V rámci úspor

FOTO: Radek Lukša

topadu začala fungovat před severní lokalitou stonavské šachty
nová plocha pro odstavování vozidel zaměstnanců. Byla realizována pomocí externí firmy za necelý měsíc, přičemž ve srovnání
s asfaltovými plochami zřizovanými takzvaně „na klíč“ byly náklady
na úpravu tohoto prostranství velmi přijatelné.
„Rozšířená možnost parkování je
v relativně krátké vzdálenosti od vstupu, prostor se nachází něco málo přes
sto metrů od hlavní vrátnice a navazuje na již provozované parkoviště,“
informoval vedoucí povrchu Radomil
Ocisk. Nová stání vznikla na místech
po zbouraném objektu a skládce, celkem by se tu mohlo vejít až padesát
osobních aut.
„Plocha má rozměry třiadvacet
na šedesát metrů, tedy téměř čtrnáct set metrů čtverečních,“ přiblížil vedoucí povrchu s tím, že dokola

Stav plochy před úpravami...

… a po změně na parkoviště.

se tam část betonového stávajícího
podkladu ponechala a celý povrch byl
přizpůsoben výšce okolního terénu,“
uvedl k parametrům Ocisk. Doplnil,
že zbývá jen doladit svažující cestu
k parkovišti a místo vjezdu z účelové
komunikace.
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Provoz elektrifikace,
Extraliga nejlepších rubáňových
bez něj to šachtě nejde a přípravářských kolektivů
ŘÍJEN 2021

FOTO: Radek Lukša

Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

656.9

30,402

3,29

SL 300, DBT 1300/3100

1329

553.3

26,622

3,13

SL 300, FAZOS 15/33

644

341.5

16,101

1,75

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Kania(362200/)

Pochopeň

51609

1678

2.

Kulla(463200/1)

Kubanek

40859

3.

ALPEX_Zelek(463310/)

Pielka

19968

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.

Kubeš(236502/)

Pamánek, Ing.

42000

1377

831.7

35,163

4,71

GH9-38VE, DBT 600/1400

Vedoucí elektrifikace Miroslav Goj.
STONAVA – O údržbu elektrických rozvodů

a zařízení na povrchu Dolu ČSM se
starají pracovníci provozu, který je
součástí odboru řízení povrchu. Více
přiblížil a další úkoly zmínil v rozhovoru
jeho vedoucí Miroslav Goj.

Na úvod představte provoz,
kolik má lidí, o co se stará?
Distribuci elektřiny pro OKD zajišťuje
Veolia Průmyslové služby ČR a to
včetně provozování hlavních rozvoden
na lokalitách. Odsud už je vše, kromě
úpravny uhlí a provozu těžních strojů,
na našich elektrikářích. Máme jich
celkem jednadvacet. Že toho na šachtě
i mimo ní není málo, musí být každému
jasné – vždyť se starají o hlavní důlní
ventilátory, kabelové kanály a mosty,
podružné rozvodny, jeřáby až po koncové spotřebiče jako jsou osvětlovací
tělesa, vrtačky brusky, varné konvice
atd. A toho všeho jsou ne desítky, ale
stovky a stovky…

A energetický dispečink OKD
spadá kam?
Od letošního července právě pod
nás, provoz elektrifikace povrchu. Je
obsazen nepřetržitě po čtyřiadvacet
hodin denně a naši elektrikáři na něm
v případě potřeby zaskakují za své
kolegy dispečery.
Zodpovídáte i za údržbu
a instalace, a těch nebude
málo?
Obsluha jednotlivých elektrických
rozvodů a zařízení se řídí plány údržby,
prohlídek a revizí elektrických zařízení,
vyhláškami ČBÚ a platnými normami
EN ČSN. Tyto striktně nařizují, kdo
může údržbu elektrických zařízení
provádět a také jak. K tomu všemu
děláme ve vlastní režii většinu nových
elektroinstalací, které mají rovněž
svá pravidla a nařízení. Od elektro
projektu, vlastní realizaci a nakonec
elektro revizi. Teprve poté je možno

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Lichý(401246/1)

Gajdzica

95,00

5,59

127,41

26,24

AM-50/132 C01

2.

Kadlec(292220/2)

Čáp

84,00

5,60

142,80

34,73

AM-50/132 C05

3.

ALPEX_Pasik(463240/2)

Bajaczyk, Ing.

83,00

3,61

81,92

20,96

AM-50/132 C02

4.

ALPEX_Marcol(292267/)

Zguda, Mgr.

79,00

3,16

90,06

16,63

MR 340X-Ex SANDVIK C01

5.

Fajman(463260/5, 463260/4)

Firla

74,00

2,47

32,05

14,47

AM-50/132 C03

6.

ALPEX_Michoń(292267P/)

Palej

70,00

2,69

79,69

14,17

MR 340X-Ex SANDVIK K04

7.

Pavlík(463246/)

Firla

66,00

3,30

83,16

21,66

MR 340X-Ex SANDVIK C03

8.

Noworyta(401266/1)

Gajdzica

10,00

2,50

67,75

13,70

AM-50/132 C04

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.

Slíž(54622/2, 292260/6, 292260/2)

Čáp

79,00

4,39

89,39

22,64

VVH-1U C01, NSU-1E C01
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Rubání – kombajny
odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1554

462.1

30,593

2,46

1314

520.9

32,962

2,67

217860

1320

597.9

21,830

3,60

Pochopeň

191220

1357

618.5

29,283

3,44

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

6.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

7.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

1.

Kulla

Kubanek

380284

2.

ALPEX_Zelek

Pielka

261035

3.

Turoň

Miarka

4.

Kania

5.

Pořadí

Na šachtě posilovali páteřní rozvody.
Zvládá se to všechno v rámci
úseku, anebo jich je více?
Nesmíme zapomenout na odloučená
pracoviště jako je provoz pila Salma,
čerpací stanice Těrlicko, Golf resort
Lipiny, rekreační středisko Barborka,
NKZ na ČSM a tak dále. Z tohoto
důvodu je provoz rozdělen na dva úseky
- Elektro povrch pod vedením elektromistra Miroslava Vachutky a Elektro
provoz servisních služeb a energetických provozů pod vedením elektromistra Romana Svačiny. Elektro povrch
primárně zajišťuje provoz na lokalitách
ČSM- Sever a ČSM-Jih, Elektro provoz
servisních služeb a energetických
provozů se stará o odloučená pracoviště. V případě potřeby si elektrikáři
samozřejmě vypomáhají bez ohledu
na to, do kterého úseku patří.

tyto zařízení uvést do provozu. Dále
připočtěte kontroly svářecích agregátů, přenosných spotřebičů jakými
jsou přímotopy, lednice, prodlužovací
přívody... kterých je jen na lokalitě
ČSM okolo třech tisíc.
Jaký zásadní úkol stál před
elektrikáři v poslední době?
Jako příklad mohu uvést stěhování
administrativních pracovníků z lokality Darkov na lokalitu ČSM. Aby bylo
možno tyto naše lidi na ČSM umístit,
bylo zapotřebí posílit páteřní rozvod
na správní budově „A“ a na pátém patře stejného objektu rozšířit instalaci
zásuvkových rozvodů. A v neposlední
radě nainstalovat nové zásuvkové
rozvody do budovy někdejšího zdravotního střediska.

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

275030

1229

681.7

29,397

3,87

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1355,00

4,87

114,05

25,67

2.

ALPEX_Michoń

Palej

1295,00

4,61

112,88

24,30

3.

Kadlec

Čáp

955,00

5,62

129,58

32,11

4.

Lichý

Gajdzica

945,00

4,57

99,78

27,01

5.

Noworyta

Gajdzica

809,00

4,90

122,50

27,21

6.

Pavlík

Firla

794,00

4,05

92,20

20,56

7.

Fajman

Firla

701,00

3,69

87,92

17,56

8.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

563,00

4,11

96,51

22,00

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

Přípravy – klasické technologie

Jedna z povrchových rozvoden na Dole ČSM.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž

Firla

555,00

3,03

75,01

14,29

2.

Fajman

Wdowka

197,00

4,69

92,90

23,36

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

27,00

1,29

34,05

6,92

4.

Noworyta

Gajdzica

6,00

1,20

31,56

6,19

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

Bezpečnost práce
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Pozor na uklouznutí, nehrozí jen na šachtě,
ale i všude jinde a blíží se jeho období– zima
nutí venku. Osmdesát procent případů ostatně bylo zaznamenáváno
právě v tomto období. „U činností,
při kterých vzniká přídavná horizontální síla – tlačení či tažení vozíků,
montážní, případně demontážní práce – může podíl uklouznutí na celkové úrazovosti dosahovat až sta procent,“ poznamenal. Kapitolu samou
o sobě pak byly úrazy při uklouz-

Zdroj úrazu

Schody

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – V revíru společnosti OKD
si letos po uklouznutí při chůzi ublížilo šestadvacet zaměstnanců. Což
představovalo třiatřicet procent
všech úrazů zaznamenaných od ledna do října a zároveň i nejčastější
zdroj újmy na pracovišti! Odbor bezpečnosti proto vydal prosincové téma
BOZP zaměřené právě na tuto problematiku.
Uklouznutí, jak zdůraznil vedoucí
odboru Luboš Dúbravka, se z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jeví
jako jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů průřezového
charakteru, který je vázaný zejména
na nejrůznější cesty pro chůzi, jakož
i pracovní a manipulační plochy.
„Z provedených rozborů úrazovosti vyplývá, že uklouznutí jako úrazový děj, způsobuje téměř sedmnáct
procent všech vykazovaných pracovních úrazů v ČR, což v současnosti činí ročně okolo čtrnácti tisíc případů,“ vysvětlil Dúbravka. V oblasti
mimopracovní byla situace podle něj
ještě závažnější. Odhaduje se, že uklouznutí souviselo až s třiceti procenty mimopracovních úrazů (přitom je
nutno vidět i některé závažné důsledky uvedené úrazovosti v podobě snížené pohyblivosti, až trvalé invalidity
postiženého).
„Aby chůze – v nejširším slova
smyslu – mohla být bezpečná, bez rizika uklouznutí, pádu a úrazu, musí
být splněny určité podmínky. K nejdůležitějším patří dostatečně vysoká
adheze mezi povrchem, po kterém se
člověk pohybuje, a nohami, respektive podešví obuvi člověka. K uklouznutí nicméně může dojít při jakémkoliv pohybu,“ popisoval vedoucí
odboru bezpečnosti. Zdůraznil specifické podmínky na šachtě – od snížené viditelnosti v důlních chodbách,
přes složitější terén na počvě (koleje,
voda, bláto, ale i neuklizený materiál) až po možnost uklouznutí na povrchu na plošinách či můstcích. Právě
proto OKD stanovila heslo: „Pořádek
na pracovišti – předpoklad bezpečné
chůze!“
„Rovněž kluzkost venkovních cest,
určených k provozu dopravních prostředků a mobilních pracovních strojů, výrazným způsobem ovlivňuje jejich bezpečnost. Zejména pak pro ná-

Chůze je v revíru nejčastější příčina újmy na zdraví.
růst brzdné dráhy,“ uvedl Dúbravka.
Zmínil v této souvislosti takzvanou
teorii dvojnásobku, podle níž platí:
• mokrá komunikace je kluzká dvakrát více než suchá komunikace,
• zasněžená komunikace je kluzká
dvakrát více než mokrá komunikace,
• komunikace s náledím je
kluzká dvakrát více než zasněžená
komunikace.
Po seřazení vybraných zdrojů úrazů po uklouznutí v tuzemsku vyšlo
následující pořadí: 68,5 procent bylo
na schodech, 67,9 % na komunikacích, cestách a veřejných prostorech
49,8 % na podlahách, 42,9 na žebřících nebo štaflích, 35,2 % na zvýšených pracovištích, 20,6 % na nákladních autech či tahačích, 12,5 % na přívěsech a návěsech.
„U některých činností může dosahovat podíl uklouznutí na úrazovosti vykazované při pohybu osob až sto
procent,“ varoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Jednalo se hlavně
o případy, kdy:
• při pohybu nebo technologické
činnosti bylo zapotřebí vyvíjet sílu
s horizontální složkou při tažení, tlačení, posunování břemen …
• adhezní vlastnosti povrchů byly
mimořádně nepříznivé, ať znečištěním kapalinou, mazadly, leštícími
prostředky nebo ohlazením přirozeným opotřebením, či dané nevhod-

ností materiálu povrchu a povětrnostními vlivy,
• tvar a povrch nášlapných ploch
byl nevhodný (hladké povrchy příčlí,
stupaček).
„U hlavního zdroje úrazů,
u schodů, bývaly dvě třetiny případů uklouznutí vykazovány při sestupování. Uklouznutí zde bylo
způsobeno jak kluzkým povrchem,
tak patrně nesprávným došlapem
na kraj schodu, kde se zhoršují třecí podmínky,“ řekl Dúbravka.
Pravděpodobnost vzniku uvedené
situace souvisela s rozměry schodišťového stupně i chodidla (délka
obuvi u mužů se pohybuje okolo třiceti centimetrů, což je i průměrná
šířka schodu).
„Obdobná situace je i při chůzi po schodech směrem nahoru, neboť většina lidí našlapuje na schody
přední částí chodidla a nikoliv celým.
Možnost uklouznutí na schodech se
zvyšuje dalšími vlivy, jako je přenášení břemene. Mimořádně nebezpečná je chůze po železných – kovových schodech, kde je hlavní příčinu
úrazovosti třeba hledat v materiálu
schodů s nízkým třecím součinitelem
ve styku s podrážkou,“ rozvinul dále
vedoucí odboru bezpečnosti schodišťové téma.
Vzhledem k blížící se zimě komentoval Dúbravka i nebezpečí uklouz-

Všem zaměstnancům společnosti OKD
a dodavatelských firem
přejeme neustálou přízeň
a ochranu sv. Barbory, jejich
patronky. Požehnané Vánoce plné
radosti, štěstí a pohody prožité
v kruhu rodinném.
V nadcházejícím novém roce 2022
pak přejeme především pevné
zdraví, štěstí a spokojenost
v osobním i pracovním životě.

Komunikace,
cesty
a venkovní
prostory

Podlahy

Žebříky
a štafle
Zvýšená
pracoviště

Nákladní
automobily,
tahače

Přívěsy a návěsy

nutí na mokrých dlaždicích (úklid,
sprcha).
„U zvýšených pracovišť jako zdroje
úrazu se vyskytuje největší podíl u sestupování, což je ovlivněno zejména
nevhodnou konstrukcí vertikálních
komunikací, třeba značnou strmostí, malou hloubkou nášlapných ploch
schůdků a podobně,“ zakončil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Prováděná činnost
Chůze nahoru
Chůze dolů
Nesení břemene dolů
Nesení břemene nahoru
Úklid
Chůze po železných schodech dolů
Chůze po železných schodech nahoru
Nesení břemene po železných schodech nahoru
Vykládání dopravního prostředku
Chůze
Nakládání dopravního prostředku
Chůze v kolejišti
Nesení břemene
Technologická činnost
Tažení vozíku
Tlačení vozíku
Převážení břemene
Nesení břemene
Chůze
Tažení vozíku
Chůze po rohoži
Technologická činnost
Tlačení vozíku
Úklid
Posunování břemene
Vykládání dopravního prostředku
Technologická činnost
Vystupování
Sestupování
Technologická činnost
Chůze
Sestupování
Nakládání dopravního prostředku
Sestup z plošiny
Chůze po plošině
Vykládání dopravního prostředku
Sestup z kabiny
Nastupování do kabiny
Technologická činnost
Sestupování z plošiny

Podíl úrazového děje
uklouznutí (%)
58,0
66,0
76,1
88,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50,0
62,6
75,6
76,9
85,4
87,6
100,0
100,0
19,2
40,6
44,1
47,5
49,2
75,0
80,8
100,0
100,0
100,0
32,4
52,2
55,8
21,7
50,0
94,4
16,7
45,7
52,4
58,3
60,3
100,0
100,0
12,5
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Vysloužilý horník Dědek
Beskydský sepsal
vzpomínky ze života, i šachty

120. let nejstaršího spolku horníků
v našem revíru, Rozkvětu ze Sedlišť

ORLOVÁ – Redaktore, redaktore, ty

ře pána“ zakládali v Sedlištích spolek horníků, který letos oslavil 120
let svého fungování. Stal se nejstarším v revíru, byť vznikl ve vesnici
na Frýdecko-Místecku, kde nebyla
žádná šachta.
„Nejbližší
důl
jsme
měli
v Petřvaldě, ale havíř u nás bydlel
snad v každém baráku,“ uvedl Radim
Janák, jeden z dnešních pětadvaceti členů Hornického spolku Rozkvět
Sedliště. Sám jezdil do práce na opačný konec Ostravy – do Heřmanic
na Důl Rudý Říjen, kde byl jedním ze 118 tehdejších elektrikářů
slaboproudařů.
FOTO: KPHMO

jsi mi dal, kdybys nebyl
kamarádem z běžeckých štrek, odbyl
bych tě několika
nemravnými výrazy
a šel si po svým,
jenže kamarádi si mají
pomáhat, tady je moje
zpověď. Tak reagoval
bývalý horník Jaroslav
Lýsek z Orlové na dotaz
ke knížce, kterou nedávno
vydal pod svou přezdívkou
Dědek Beskydský.
Vysloužilý technik
a vedoucí rubáňového úseku v díle
pojmenovaném „Z Dědkova šuplíku“
samozřejmě zmiňuje i některé pracovní
historky z Dolu ČSA . Svou havířskou
kariéru ale v polovině šedesátých let
minulého století začal na Dole Fučík
(po gymnáziu podle svých slov chtěl
prachy a kvartýr). První úkol od štajgra v rubání popisoval následovně:
„Syncy vležetě se do šťany, vežnětě se
lopaty a vyčistitě caly zaval. Fšystko
wyngli natěpětě na pancer a jo se vas

SEDLIŠTĚ – Ještě v časech „za císa-

za godine přijdym skontrolovať.
Je wum to jasne?!“ Nováčci
v dole v porubu s mocností
sedmdesáti centimetrů
samozřejmě činnost jen
předstírali a nadřízený
při kontrole jejich práce
praštil přilbou na počvu
a zoufalke zvolal: „Kurva,
syncy, co ště tu robili!?
Či vy něrozumitě
česki!?
Lýsek strávil v dělnické profesi deset let
a po získání vyššího vzdělání
působil až do důchodu v technických
funkcích. „Dokonce jsem strávil půl roku
v afrických dolech, kde jsme vybavili
porub a domorodce učili kopat uhlí,“
poznamenal. Do hornického důchodu
odešel skoro před dvaceti lety a od té
doby se stal nejen v regionu známý
pod pseudonymem Dědek Beskydský
zejména ve sportovních kruzích. Běhal
především dlouhé štreky, jako maratony,
půlmaratony, stovky, různé krosové
závody.
„Vloni jsem v pětasedmdesáti dal
dvakrát triatlon a taky Spartan Race.
Říkám tomu: Utíkám před smrtí!“
nechal se slyšet. V knize „Z Dědkova
šuplíku“ samozřejmě popisuje i sportovní výkony, zážitky z cest, kulturního
i rodinného života. Svůj pseudonym
Dědek Beskydský si prý vymyslel proto,
aby nedělal ostudu svému civilnímu
jménu. A na spisovatelskou dráhu se
dal vlastně na naléhání dcery, která mu
oznámila: „Nezplodil jsi syna, zplodíš
aspoň knihu, ať je na co vzpomínat, až
si tě andělé povolají k sobě!“

Představitelé Rozkvětu ze Sedlišt.

Pamětní list vydaný ke 120. výročí.

Sedlišťský spolek každopádně vznikal v roce 1901 jako „hornicko-hutnický“. Sdružoval lidi ze šachet našeho revíru i oceláren ve Vítkovicích
či Lískovci. Jeho členskou základnu
tvořili obyvatelé domovské obce, ale
také Bruzovic, Kaňovic, Václavovic,
Panských Nových Dvorů, Frýdku.
Jeho velkou pýchou se stal prapor.
Na nedávné oslavy (mimochodem
kvůli neutěšené pandemické situaci
jediné letošní společné akci) horníci z Rozkvětu připravili pamětní medaile i listy. 120. výročí si připomína-

li v rámci místních Lašských slavností. Přičemž setkání zahájil tradičně
předseda spolku Jaromír Stříž, bývalý havíř z rubání na Zárubku a Staříči.
„Nebýt obce, která nás drží, tak
už tady asi dávno nejsme,“ konstatoval Janák s tím, že v této době už
rovněž ztrácejí přirozeným úbytkem členy, kterými se mohli stát pouze ti, jež měli na šachtě odpracovány více než dva roky. A noví zájemci o vstup do řad Hornického spolku
Rozkvět Sedliště se, jak dodal, zrovna nehrnou.

Pamětní deska neštěstí na Barboře
odhalena po skoro ročním odkladu
KARVINÁ – Jedenáct měsíců a tři dny

Dědek Beskydský dnes doma...

čekala na odhalení pamětní deska připomínající 18. říjen 1990, kdy
na Dole Barbora v 5. kře mezi osmým
a devátým patrem explodoval metan
a usmrtil třicet horníků. Pietní akt
odložený kvůli pandemické situaci
proběhl až letošní první říjnovou neděli.
A to za nemalé účasti hornické veřejnosti: Zaměstnanců této i jiných
šachet, jejich rodinných příslušníků,
členů spolků krojovaných havířů, zástupců společnosti OKD, státního
podniku DIAMO i regionálních představitelů. Slavnostnímu představení
umístěné desky na památkově chráněné kompresorovně Dolu Barbora
předcházela v „šikmém“ kostele sv.
Petra z Alkantary v Dolech bohoslužba k uctění obětí z roku 1990.
Po pietním aktu následovalo krátké setkání v klubovně Kroužku krojovaných horníků Barbora v KarvinéNovém Městě, kde si účastníci pro-

... a kdysi v práci na Dole ČSA.

FOTO: KPHMO

132. Skok přes kůži za účasti
zástupců také z našeho revíru

STRÁŽ POD RALSKEM – Celostátní hor-

nická sláva se starobylým obyčejem
vstupování do profesního cechu se
odbyla už po 132. Tentokrát ji hostilo
město Stráž pod Ralskem, kde měli
svého času uranové doly. Z našeho
černouhelného revíru nechyběli
na Skoku přes kůži samozřejmě někteří zástupci.
Včetně udržovatelů havířských tradic
z Vysoké školy báňské– Technické
univerzity Ostrava (VŠB-TUO), z jejichž
písemností vyplynulo, že tradice této

ceremonie vznikla už v roce 1766
v německém Freibergu, odkud ji přebrali v hornických školách v Leobenu
a Příbrami – kde pevně zakotvila v roce
1852. S přestěhováním VŠB do Ostravy
se zde první Skok přes kůži uskutečnil
v roce 1946 a to díky hornickému
spolku Prokop. A řízením osudu se
taktéž jeden z hlavních aktérů dnešních
skoků, na kterých se ze smradlavných
fuxů a fuxií stávají slavní semestři
a semestriky, jmenuje Pavel Prokop, je
profesor z „báňské“.

FOTO: Jaroslav Kubánek, KPHMO

Pavel Prokop (druhý zprava) při 132. Skoku přes kůži.

Čestná stráž krojovaných havířů s prapory.

Posvěcení pamětní desky na Dole Barbora.
hlédli klubové kroniky a zavzpomínali. „Činnost našeho klubu je
založena hlavně na udržování hornic-

kých tradic,“ připomenul jeho předseda Jan Kavka. A poděkoval za podporu z Nadace OKD.

PANORAMA
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Letošní ocenění a předávající ceny.

Těžařská nadace opět ocenila neziskový sektor
KARVINÁ – Poděkování lidem, kteří se
nezištně věnují prospěšným aktivitám pro druhé, se uskutečnilo v režii
Nadace OKD také letos. Ceny rozdávala ve středu 10. listopadu v PZKO
v Karviné-Fryštátě jedenácti skvělým
projektům ve třech kategoriích.
„Předávali jsme je již třináctým rokem a jejich smyslem je především vyzdvihnout neziskové organizace a poděkovat tím lidem, kteří v nich působí. Vybírání nominovaných je ale pro
tým nadace obtížné, protože projektů je opravdu hodně a ocenit ty nejlepší z nejlepších je mnohdy hodně těžké,“ uvedla nadační ředitelka Karolína
Preisingerová. Pro nominované přišla
rovněž s dobrou zprávou: Vítěz nebyl
jediný, ale tři až čtyři v každé kategorii!
„Nadace OKD si velice váží svých
dárců a touto cestou by chtěla i jim
poděkovat za to, že stále může podporovat potřebné organizace v regionu, oceňovat výjimečné projekty
a lidi, kteří za těmito projekty stojí.
Děkujeme za to, že jsme stále součástí regionu a můžeme ho měnit k lepšímu,“ prohlásila Preisingerová.

Projekty roku
První místo obsadil ten s názvem
„Dokořán lidem 2020“ realizovaný karvinskou Iniciativou Dokořán.
Díky danému projektu získala nejen
nové aktivní členy, ale prohloubila
i zkušenosti v rámci pořádání a produkování kulturních a rozvojových
akcí. „Obdivuhodné je na nich, jak
se poprali s covidem a chystali akce
v pauzách mezi vlnami pandemie
a následně po uvolnění opatření. Jsou
velmi inspirující pro ostatní,“ shrnula nadační ředitelka. Akcemi pod
taktovkou Iniciativy Dokořán v nádherném prostředí Loděnice prošlo
za loňskou sezonu deset tisíc lidí, tato

organizace se stala jedním z hlavních
partnerů města v rámci rozvojových
aktivit a svým způsobem i tváří zvyšování přitažlivosti Karviné.
Druhé místo získaly Podané ruce
s projektem „20 let canisterapeutické pomoci“, přičemž při bilancování
dvou dekád činnosti tato neziskovka
oznámila, že její služby využilo v loňském roce na čtrnáct stovek klientů
z celého Moravskoslezského kraje. „
Canisterapie je využívána při pomoci k odreagování, motivuje lidi ke zvýšené tělesné aktivitě, rozvíjí jemnou
a hrubou motoriku, odbourává úzkost, pocit osamění, deprese i stresu,
poskytuje pocit bezpečí, jistoty,“ vysvětlovali zástupci oceněného spolku.
Třetí místo přiřkla správní rada
Galaxii, Centru Pomoci za projekt
„Otevřené brány“. V sídle karvinského stacionáře probíhaly setkání dětí,
seniorů a zdravotně handicapovaných, kteří si užívali chvíle plné hudby, zábavy, workshopů ... „Galaxie,
Centrum Pomoci má vizi propojení zařízení sociálních služeb s místní
komunitou a musíme říct, že si jim to
daří. Každým rokem nabízejí pestřejší
a zajímavější program,“ konstatovala
Presingerová.

Srdcaři roku

První místo získal Jan Holanik, zaměstnanec Green Gas DPB Paskov
působící už čtvrt století ve spolku Vodní záchranná služba ČČK
Ostrava. Správní radu NOKD zaujal pořádáním akce s názvem Xtreme
Triathlon Brušperk, je v podstatě jeho
„dítětem“, každý rok působí jako její
hlavní organizátor. Závod v plavání,
jízdě na kole a běhu podpořila těžařská nadace posedmé, celkem se tato
akce konala letos už po osmnácté
a účastníků bylo opět okolo stovky.
Druhým oceněným Srdcařem se stal
Pavel Makovec, důlní měřič ze šachty
Darkov, který se angažuje ve volnu v TJ
Sokol Dolní Lutyně – Věřňovice. „Srdcař
vypomáhá při fotbalových utkáních i při
běžné údržbě sportovního areálu a také
se významně podílí na oslovování sponzorů. Je stálým žadatelem o minigranty,
jeho projekty směřovaly na úpravu stadionu, či zakoupení dresů. V letošním
roce se jednalo o pořízení venkovních posilovacích strojů, které využijí jak sokolští fotbalisté, tak děti z přilehlé školy či široká veřejnost,“ přiblížila Preisingerová.
Na třetí příčce se objevili Srdcaři dokonce dva. A to Roman Koch, vedoucí
povrchových elektrikářů na šachtě ČSA,

Jan Holaník (zleva) a zástupci školy a myslivců z Václavovic.

který minigranty získával opakovaně
pro horolezecký oddíl TJ Baník Karviná,
členem jehož výboru je jednačtyřicet
let. Díky němu mohli instruktoři s dětmi a mládeží trénovat s pomocí kvalitních, spolehlivých a bezpečných pomůcek na umělých stěnách, ve skalách i velehorách. A dále Václav Štefek, povrchový elektrikář ze šachty Chlebovice, který
se v domovském Ski Klubu Kozlovice
spolupodílel na organizaci závodů, jakými byly například Beskydský pohár žáků
ve skoku na lyžích či Turnaj čtyř můstků. „Nadaci oslovil proto, že vidí v minigrantu Srdcovka obrovský potenciál
a snahu podporovat aktivity, kterým se
jinak moc financí nedostává,“ poznamenala Presingerová.

Inovativní projekty
Nové, zajímavé, neotřelé, pozoruhodné, to vše byly synonyma inovativních
projektů, které uznala správní rada
NOKD hodné vyzdvihnutí. Většinou
za nimi nestál jen jeden člověk, ale celý
tým, jenž na nich dělal společně, čímž
byly projekty dokonale propracované
– to nadace vnímala jako důležité plus!
„Uklidíme naše okolí“, tak se jmenoval projekt spolku Adesse Ecology
věnujícího se ochraně životního pro-

Projekt roku je Iniciativy Dokořán.

středí na Karvinsku. Nešlo o nic jiného, než o odstraňování černých
skládek za přispění dobrovolníků. „Prvotní fáze byla likvidace černé skládky v Dolech, kterou hodnotilo město Karviná jako nejproblematičtější. Po jejím vyčištění budou
prováděny další úklidové projekty. Zakladatel spolku věří, že touto činností pomůže přírodě a poukáže na problémy spojené s odpadem
v okolí,“ uvedla nadační ředitelka.
„Na myslivecké políčko jetel, oves, zrníčko“ byl projekt Mysliveckého spolku
Václavovice u Frýdku-Místku. Vznikly
díky němu osázené plochy u lesa sloužící jak pro spásání spárkatou zvěří i zajíci, tak jako kryt a klidová zóna pro tyto
tvory. Zlepšilo se tím životní prostřední pro všechny obyvatele lesa a omezily
škody na okolních porostech.
„Nebuď ZEKO, objev v sobě
EKO!“ se nazýval projekt Spolku
rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
ve Václavovicích zaměřený na zlepšování povědomí dětí o třídění komunálních odpadů a jejich motivování k tomu, aby separaci smetí převzali jako svůj běžný životní styl. ZEKO
byl mimozemšťan z odpadků, kterého
školáci vytvářeli.
„Společně s úsměvem III“ byl projekt Regionální knihovny Karviná
navazující na předchozí dva úspěšné
ročníky. Cíl zůstal stejný: Napomáhat
k odstraňování bariér mezi dětskými vrstevníky prostřednictvím společných aktivit. Byl primárně určen
žákům speciální třídy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy
Karviná, která se zaměřila na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V jeho rámci vznikl
i komiks o Karviné využitelný v oblasti vzdělávání a současně slouží jako
zábavná turistická příručka.

Japonský učitel učitelů vedl srdcovkové setkání karatistů
teránům s černými obi (pásky), jako
měl on sám. „Síla prakticky není zapotřebí,“ opakoval drobný Japonec,

jemuž letos bylo dvaaosmdesát let.
Dorazil z italského Milána, kde už
více než půlstoletí žije a vede jak vlast-

ní školu Honbu Dojo, tak evropskou
sekci Shotokan Karate International
Federation (SKIF).

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Jednoduchost, ale přesnost,
lehkost, ale razance. Tak vypadalo cvičení karate v Trojhalí Karolina
v Ostravě vedené držitelem devátého danu Masaru Miurou oprávněného za jménem užívat oficiálního a váženého titulu Hanshi – učitel učitelů.
„Je jedním z přímých žáků velmistra Masatošiho Nakajamy, který je
označován ve světě za otce sportovního karate,“ vysvětloval Jan Jurásek,
vedoucí odboru ochrany a kontroly OKD, dlouholetý karatista a srdcovkový patron ostravského semináře, na který dorazili vyznavači tohoto bojového umění z celé republiky. Nechyběla ani evropská mistryně
Sabina Křížová či Karel Strnad a Jan
Sochatzi považovaní za české karatistické mistry.
Hanshi se bez rozdílu přístupu věnoval jak začínajícím dětem, tak ve-

Masaru Miura Hanshi školil karatisty v Ostravě.

Jan Jurásek (vlevo), srdcovkový patron semináře.

„Federací je po světě mnoho, ale
karate je jedno jediné – a to nás
spojuje,“ prohlásil Masaru Miura
Hanshi prostřednictvím své české tlumočnice. V tuzemsku nebyl poprvé, za podpory Srdcovky
z Nadace OKD to byl už jeho druhý seminář. „A přispěla nám na něj
také Národní sportovní agentura,“
poznamenal Jurásek, který tam aktivně cvičil.
Masaru Miura Hanshi se narodil
ve staré samurajské rodině a kromě karate studoval i kendo, aikido či judo, přičemž si podle svých
slov uvědomoval vždy správné provádění technik. „To platí pro děti
i nás, starší ročníky,“ nechal se slyšet. Účastníci semináře k němu přistupovali s obrovskou úctou, vždyť
se setkali s živoucí karatistickou
legendou!
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