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Novým předsedou představenstva a výkonným
Tradice
se
vrátila
zpět,
Karviná
ředitelem společnosti OKD, a.s. je Michal Heřman

zažila Hornické slavnosti OKD

FOTO: OKD

„Mým úkolem v OKD bude
KARVINÁ – Představenstvo spoIng. Michal Heřman, MBA
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ti a naplňovat strategii odsouna svém posledním jednání
Je zkušeným manažerem a odborUctění
hlasenou akcionářem. Jedním
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ministera managementech významných soupředstavení
rmy
Heřman.
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a
partnerů, takový byl
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KARVINÁ – Společnost OKD pořádakterém z příštích vydání měsíčníKowalczyka, který z OKD odena horském kole.
la v sobotu 2. září v Karviné tradiční
ku Horník.
šel na konci února.
Michal Heřman, předseda představenstva a výkonný ředitel OKD, a.s.
oslavu profesního svátku – Hornické
slavnosti. Zástupci vrcholného managementu v čele s výkonným ředitelem Antonínem Klimšou, dále ředitelé, náměstci a závodní z jednotlivých
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Měsíc bezpečnosti se vydařil, duben byl
v BOZP nejlepším od předloňského jara

FOTO: Radek Lukša
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Měsíc bezpečnosti se vydařil, duben byl
v BOZP nejlepším od předloňského jara
Dokončení ze strany 1
Pokud někdo nahlásí místo, kde zakopl, spadl – a měl štěstí, že se mu nic
nestalo – provedeme opatření, aby se
zamezilo dalším případům, při kterých by už jiný kolega mohl skončit
hůře,“ podotkl Zajíček.
Za dubnové výsledky v oblasti
BOZP je podle něj nutné poděkovat
kmenovým i dodavatelským zaměstnancům. Připomněl i častější kont-

rolní fárání v rámci mimořádné bezpečnostní kampaně se snahou prověřovat všechna pracoviště (některé také opakovaně). „Paralelně s ní
navíc probíhá v OKD generální prověrka Českého báňského úřadu, která má ověřit celkový stav BOZP současně na všech dolech. Takový způsob prověrky v revíru ještě nikdy nebyl,“ doplnil vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.

Losování lístků na Létofest
Podle předběžných informací pracovalo od ledna do dubna více než 6400
zaměstnanců OKD tak, jak si vedení
společnosti v souvislosti s bezpečností
představovalo. Totiž, že nemělo úrazy,
neomluvené absence či záznamy za negativní jevy v bezpečnostní kartě a odpracovalo přes osmdesát procent svých
plánovaných směn! „Ti všichni jsou
v osudí losování o vstupenky na Létofest

v Ostravě, který se uskuteční 9. až 10.
srpna v Dolních Vítkovicích. Lístky pro
dva obdrží 249 zaměstnanců,“ vzkázal
vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Losování proběhne ve čtvrtek
23. května během zasedání Revírní
bezpečnostní komise a jeho výsledky
oznámí firma prostřednictvím sekretariátů jednotlivých lokalit, případně přes
vedoucí úseků a provozů.

Statuty bezpečných pracovišť
• v kategorii rubání je na lokalitě ČSA/
Lazy získaly kolektivy hlavních předáků Ladislava Valíčka a Miroslava
Pokorného,
• v kategorii příprav ho na lokalitě
ČSA/Lazy získal kolektiv hlavního
předáka Ondřeje Špičky,
• v kategorii vybavování a likvidace ho na lokalitě ČSA/
Lazy získal kolektiv vybavování
a likvidace hlavního předáka
Libora Bilana,
• v kategorii ostatních ho na lokalitě
ČSA/Lazy získaly úseky svislé
dopravy s vedoucím Milanem
Heczkem a centrálního pásového
odtěžení s vedoucím Ladislavem
Běhalem,
• v kategorii příprav je na lokalitě
Darkov získaly kolektivy hlavních předáků Jaroslava Vráblíka,
Mroslava Kadlece, Tibora Pavlíka,
Romana Jakubišina a Mateusze
Wróbela (WPBK-BIS),

• v kategorii důlně-technických služeb
ho na lokalitě Darkov získal kolektiv
vybavování a likvidace hlavního
předka Marka Szelonga,
• v kategorii ostatní ho na lokalitě
Darkov získali povrchoví zaměstnanci servisních provozů,
• v kategorii rubání ho na lokalitě ČSM
získal kolektiv hlavního předáka
Bogdana Kanii,
• v kategorii příprav je na lokalitě ČSM
získal kolektiv hlavních předáků
Vladimíra Vereše, Marka Fajmana,
Tomasze Sylwestera Figury (Alpex)
a Jozefa Rybárika (SDP),
• v kategorii důlně-technických služeb
(DTS) ho na lokalitě ČSM získali kolektiv vybavování a likvidace Petra
Dančíka a horníci z rubáňového
kolektivu Tomáše Kovala dočasně
pracující v provozu DTS,
• v kategorii ostatní ho na lokalitě
ČSM získal úsek větrání z Jihu s vedoucím Vladanem Mičulkou.

Lazy: V poslední kombajnové
stěně pracovali v dubnu bez úrazu
LAZY – S čistým kontem, co se pracov-

ních úrazů týče, skončili v letošním čtvrtém měsíci horníci ve stěně 140 808, jež
je posledním kombajnovým porubem
provozovaným v historii lazecké šachty.
Pro kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra Puffera
to znamenalo vítězství v rubáňové kategorii mimořádné bezpečnostní kampaně probíhající v dubnu.
„Je to samozřejmě úspěch. Za chlapy jsem moc rád,“ vzkazoval hlavní předák, jehož osádky čítají včetně
techniků 105 zaměstnanců a předáky
na směnách mu dělají Roman Badura
(na ranní údržbové), Marcel Sikora,
Pavel Vaněčko a Petr Fabiánek. Na své
současné pracoviště nastoupili vloni
na podzim. Do porubu dostali sekce
Fazos 15/31, kombajn SL 300, stěnový dopravník Rybnik 850 a podporubový dopravník PZF 07; o technologii
se starají zámečníci vedení Jaroslavem
Čapkem a Davidem Stolarczykem.
Měsíc bezpečnosti v bloku 140 808
znamenal postup porubní fronty o více
než šestnáct metrů, včetně kladení
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Hlavní předák L. Valíček (vpravo) s vedoucím úseku P. Pufferem.
baldachu a těžbu přesahující 9200 tun
uhlí. „Podmínky? Podobné jako za poslední půlrok! Takže hodně kamene
a průjezdy tektonikou a erozemi,“ uvedl hlavní předák s tím, že třímetrová
průměrná mocnost sloje se místy snižovala až o půldruhého metru.
Klimatické podmínky na pracovišti měli Valíčkovi horníci dobré, rubá-

ní je totiž nedaleko od jámy. Na odtěžení se proto starali jen o tři úsekové
pásové dopravníky. „Bezpečnost se
sice musí chlapům připomínat dokola, každý den, ale jinak je kolektiv týmem zkušených starých borců obklopených mladšími kluky. Jedni ví, jak
dělat a radí, ti druzí si od nich radit nechávají,“ zakončil Valíček.

Kalafutův přípravářský úsek zaznamenal znovu tři úspěchy
DARKOV – Přípravářský úsek vedou-

cího Radima Kalafuta z darkovské
šachty si počínal v dubnové mimořádné bezpečnostní kampani stejně jako
v té loňské jarní. Statuty bezpečných
pracovišť získaly totiž opět tři ze čtyř
jeho kolektivů!
„Co může být pro ty kluky lepší motivace, než finanční odměna
za výhru,“ nechal se slyšet vedoucí úseku, kde se ve čtvrtém letošním
měsíci razilo bez jediného pracovního úrazu. Na hodnocení měly vliv
ale i další faktory včetně pořádku,
což byla oblast, na kterou se zde také
dbalo. „Jen škoda, že ke stoprocentní úspěšnosti chyběl statut i u kolektivu Rasti Valenčíka, tam to bohužel tentokrát nevyšlo,“ konstatoval
Kalafut.

Kolektiv s hlavním předákem
Miroslavem Vráblikem se stal z lokalit ČSA, Lazy a Darkov v dubnu čelbovým nejbezpečnějším. „A nebyl to
zdaleka jeho první úspěch v oblasti BOZP,“ upozornil Kalafut s tím,
že osádky v tomto měsíci plnily úkoly
na štrece 240 550, budoucím výduchu
porubu 240 510. S kombajnem AM 50
tam postoupily o dvaaosmdesát metrů, byť podmínky na pracovišti měly
daleko k ideálním. „Při ražbě ve spodní lávce musel provádět až dvoumetrovou přibírku podloží z důvodu nedostatečné mocnosti sloje a pomocí prolepování ochranné lávky uhlí
ve stropě zamezit kontaktu se stařinami vydobyté vrchní lávky. K tomu
se přidalo zhoršené mikroklima a velké teplo. Také odtěžení měli dlouhé,

když doráželi, vedlo na čelbu devět
pásů,“ podotkl vedoucí úseku.
Druhým nejbezpečnějším vyhlásili z karvinských šachet kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece, který v dubnu razil vstup pro budoucí porub ve 36. sloji. S kombajnem MR 340
na čelbě 236 522.2 ujel celkem devětadevadesát metrů při budování v profilu
SPN 16. Hornické podmínky mu přály,
podobně jako třetímu nejbezpečnějšímu přípravářskému kolektivu Romana
Jakubišina. „Ten vyrazil s klasikou
překopní vstup do 36. sloje na chodbě 236521.5 a následně se přestěhoval
na ražbu v kameni na chodbu 240 421,
což je vstup na úvodní třídu budoucího
porubu 240 401. S vrtacím vozem VVH
1R a nakladačem PSU 9000 postoupil
o pětačtyřicet metrů,“ dodal Kalafut.

Plnění business plánu: Rubáňoví v plusu, čelbovým to vyšlo přesně
HORNÍ SUCHÁ – Po první třetině letoš-

ního roku byli rubáňoví v OKD v plusu
na business plán třiasedmdesát tisíc tun.
Čelboví dokázali manko srovnat a v jeho
plnění dosáhnout na sto procent. Oznámil
to vedoucí výroby rubání Petr Škorpík při
vyhlašování limitních výkonů za duben.
V minulém měsíci nakopalo osm
provozovaných porubů celkem 220 tisíc

tun uhlí, což znamenalo překročení plánu
o 17 tisíc tun. „Z těchto pracovišť blok
364 204 na ČSM s kolektivem Tomáše
Kovala najížděl po Velikonocích a další
tři končily. Baldachovaly osádky Janusze
Siwka v ohradníku na ČSA v excelentní stěně 22 4052. Dále pak osádky
Ladislava Valíčka na Lazech ve stěně
140 808, kde se horníci v závěru potýkali

s velmi těžkými podmínkami. A rovněž
kolektiv Grzegorze Dąbka z Polcarba
na ČSM ve stěně 461 200/1 po vydařeném finiši,“ popsal vedoucí výroby rubání.
Nejvíce v dubnu nafedroval kolektiv
Alpexu hlavního předáka Romana Kurka
(který v březnu vystřídal zkušeného
matadora Tadeusze Czaju) v porubu
400 000 na ČSM – a to 51 695 tun.

Rubáňoví z revíru OKD při vyhlašování dubnových LV.

• kolektiv hlavního předáka
Ladislava Valíčka z úseku
vedoucího Petra Puffera v porubu 140 808 nakopal 9268
tun při měsíčním postupu
16,2 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 0,71
metru a rubáňový výkon 7 tun
na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Miroslava Pokorného z úseku
vedoucího Martina Pamánka
v porubu 161 908 nakopal

metru a rubáňový výkon 24 tun
18 191 tun při měsíčním
na horníka a směnu,
postupu 80,7 metru, čemuž
• kolektiv hlavního předáka
odpovídal průměrný denní
Grzegorze Dąbka z úseku
postup 3,40 metru a rubáňový výkon 14 tun na horníka
Polcarbo vedoucího Krzysztofa
a směnu,
Sędkowskiho v porubu
• kolektiv hlavního předáka
461 200/1 nakopal 12 820 tun
Janusze Siwka z úseku Alpex
při měsíčním postupu 30,7 metru,
vedoucího Józefa Ulmana v počemuž odpovídal průměrný denní
rubu 22 4052 nakopal 43 601
postup 1,10 metru a rubáňový
tun při měsíčním postupu
výkon 9 tun na horníka a směnu
48,4 metru, čemuž odpovídal
(kolektiv zaznamenal jeden
průměrný denní postup 1,74
registrovaný pracovní úraz).

Za nimi se umístil Dąbkův kolektiv se
171 316 tunami. „Stotisícové hranici se
už nikdo další nepřiblížil,“ doplnil Škorpík.
Co se přípravářů ve čtvrtém měsíci
týče, ti vyražením 1663 metrů překročili
mírně businness plán i režim. Na čelbách v OKD pracovalo devětadvacet
kolektivů. V květnu dostaly přípravy
za úkol vyrazit 1828 metrů.

Dubnové limitní výkony v ražbě
• kolektiv hlavního předáka
Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Romana Čápa na čelbě
240 552 vyrazil 69 metrů při
průměrném postupu 3,29 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 18,25 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Miroslava Vráblíka z úseku
Čelboví ČSA/Lazů a ČSM při vyhlášení dubnových LV.
vedoucího Radima Kalafuta
na čelbě 240 550 vyrazil 82
metrů při průměrném postupu
Čechpol vedoucího Vladimíra
na čelbě 401 224/3 vyrazil 41
3,90 metru denně, čemuž odDurkota na čelbě 546 21 vyrametrů při průměrném postupu
povídal čelbový výkon 20,55
zil 48 metrů při průměrném
2,28 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 11,08
centimetru na raziče a směnu,
postupu 2,0 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
10,74 centimetru na raziče
• kolektiv hlavního předáka
Romana Kadlece z úseku
a směnu,
Marka Vlčka z úseku vedoucívedoucího Radima Kalafuta
ho Miroslava Hrnčíře na čelbě • kolektiv hlavního předáka
na čelbě 236 522.2 vyrazil 99
546 00 vyrazil 46 metrů při
Jozefa Rybárika z firmy SDP
metrů při průměrném postupu
průměrném postupu 2,42 mevedoucího Aloise Pavelka
4,71 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 26,19
tru denně, čemuž odpovídal
na čelbě 402 242/P vyrazil 36
centimetru na raziče a směnu,
čelbový výkon 12,04 centimemetrů při průměrném postupu
tru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
1,89 metru denně, čemuž
• kolektiv hlavního předáka
Vladimíra Slíže z úseku
odpovídal čelbový výkon 9,89
Petera Ilavského z úseku THK
vedoucího Romana Pastuchy
centimetru na raziče a směnu.
FOTO: Radek Lukša

Dubnové limitní výkony v těžbě

Druhé nejvyšší těžby (43 601 tun)
dosáhli také horníci z Alpexu od Siwka
ve stěně 22 4052 na ČSA a třetí (42 373
tun) pak osádky Romana Krčmáře v prodlouženém porubu 11 2832 na ČSA.
Za období ledna až dubna 2019 se
těžebními jedničkami v OKD stali s naprostým přehledem Siwkovi horníci díky
fedrunku převyšujícímu 312 tisíc tun.
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Zgudův úsek hlásil: Obfarávka
dalšího bloku v Natanu hotova!

Nový hrázový objekt na stonavské šachtě.

Zedníci z větrání na Jihu získali
statut při plnění náročných úkolů
STONAVA – Měsíc bezpečnosti vyhlášený v OKD na duben zastihl úsek větrání z ČSM-Jihu při přípravě rozjezdu nového porubu 364 204 pro
kolektiv hlavního předáka Tomáše
Kovala z úseku vedoucího Davida
Miarka. Náročný úkol spočívající ve stavbě dvou hrázových objektů s dveřmi na štrece 364 222 větrači zvládli a vedli si tak, že v kategorii
ostatních získali i Statut bezpečného
pracoviště!
„Běžně budujeme jeden takovýto
hrázový objekt na jednu partu v jednom měsíci. Teď ovšem bylo kvůli
včasnému nájezdu připravované stěny a jejímu podpatrovému dobývání
zapotřebí postavit dva z cihel za patnáct dní. Dělali jsme na tom ve třech
směnách, kdy osmi úsekovým zedníkům s předáky Stanislavem Guhlem
a Aloisem Novotným vypomáha-

li i horníci z firem Dubos a Alpex,“
líčil zástupce vedoucího větrání
Josef Sobel. Na díle 364 222 – spojením mezi úvodní a výdušnou třídou rubání 364 204 – přitom probíhaly překlizy technologií. Mimo jiné
dvou kombajnů. Bylo k tomu třeba
zařídit střídání techniků na pracovišti a koordinovat vše s provozem důlní dopravy.
„Hráze nebyly zdaleka jediným
dubnovým úkolem,“ upozornil Sobel
s tím, že zedníci větrání z Jihu v daném období nainstalovali osm protivýbuchových uzávěr a stejný počet
zlikvidovali. Dále postavili troje dřevěná regulační vrata a jedny rozebrali. Úsek vedený Vladanem Mičulkou
dokázal odvádět svou práci řádně
a v souladu s BOZP i proto, že je tvořen hlavně zkušenými horníky s dlouhou praxí.

STONAVA – Dva kolektivy z přípravářského úseku firmy Alpex vedeného
Januszem Zgudou zdárně obfáraly
třetí porub ve III. kře 46. sloje na jižní lokalitě stonavské šachty. Za osádkami hlavního předáka Dariusze
Marcola tam zůstalo na úvodě, výduchu a prorážce celkem 1522 vyražených metrů důlních děl včetně separátního větrání a odtěžení a za osádkami hlavního předáka Tomasze
Sylwestera Figury pak 244 metrů
na protičelbě výdušné třídy.
Marcolovi raziči začali podle vedoucího provozu příprav Petra
Pavery působit v dané oblasti ostravské sloje Natan už na podzim předloňského roku. „S kombajnem MR
340 začali nejprve pro porub 463 302
chystat úvodní třídu 463 322 s délkou
810 metrů. Rozjezd byl rozpačitý, ale
už v listopadu tam vyrazili 135, v prosinci 151, v lednu 105, v únoru 124
a březnu 146 metrů. Loňský duben
pro ně znamenal doražení posledních
osmadevadesáti metrů a stavbu kříže,“ informoval Pavera s tím, že kromě jednoho bubření počvy panovaly
na pracovišti solidní podmínky.
Od května 2018 pokračoval
Marcolův kolektiv se stejnou technologií po vytočení kombajnu do prorážky 463 362 v celkové délce 185 metrů. „Tam se objevily problémy. Kvůli
zvýšeným horským tlakům, deformacím a propadávajícímu nadloží museli
zavrtávat lanové kotvy. Když to nestačilo, tak odzadu i stojkovat. Prorážka
se dělala na dva řezy, nejprve v pětimetrovém a pak v šesti a půlmetro-
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V oblasti byly nasazeny
tři razicí kombajny,
práce provázely
problémy s horskými
tlaky, několikrát se
prováděla přibírka
počvy

Obfarávka s kombajnem na stonavské šachtě.
vém profilu,“ pokračoval vedoucí provozu příprav.
Na podzim, po dalším vytočení
technologie, nastoupili chlapi takzvaně „zpoza ucha“ k ražbě výdušné třídy 463 342P dlouhé 527 metrů. Kde je
ale provázely podobné problémy, jako
předtím v prorážce. „Ve štufě 240 metrů byla ražba zastavena, kolektiv si
nainstaloval nakladač a na přibližně
čtyřiceti metrech výduchu musel přibírat počvu. Po přibírce se podmínky
zlepšily a už letos v lednu tam měli postup 110 a v únoru 100 metrů,“ podotkl Pavera.
Figurův kolektiv razil v této oblasti z opačné strany. Vloni v létě si nachystal zarážku, do níž namontoval
kombajn AM 75. „Po postupu v délce
145 metrů musely být práce na štrece 463 342 dočasně zastaveny. A to
do té doby, dokud horníci z kolektivu hlavního předáka Tomáše Kovala
nedokopali vedlejší porub 463 300.
Po dokončení dobývání tohoto blo-

ku se Figurovy osádky vrátily z plnění jiných úkolů zpět do předrážky,“ vysvětloval vedoucí provozu
příprav. Splnění úkolu nicméně poslední březnový den zpozdila porucha kombajnu, probítka proběhla až
na apríla.
V závěru března navíc ve III. kře
46. sloje Marcolův kolektiv s menším
kombajnem AM 50 pracoval na přibírce počvy ve výchozí prorážce v délce čtyřiceti metrů a v první dubnové
dekádě se pustil i do pětapadesátimetrové přibírky na probitém výduchu
463 342P, a to včetně místa pro montážní komoru sekcí do budoucího porubu. „Oblast byla předána provozu
vybavování a likvidace ihned po demontáži a výklizu všech tří nasazených kombajnů AM 75, AM 50 a MR
340,“ uzavřel Pavera.
V obfáraném bloku by měl se sekcemi Fazos 15/31 a 17/37 a kombajnem
SL 300 pracovat rubáňový kolektiv
hlavního předáka Bogdana Kanii.

Rychlejší likvidace dokopaných stěn
zvládli i při nižší směnnosti
Úseku vybavování
a likvidace pomáhali
horníci od Zbyňka
Rzidkého jak při výklizu
na Darkově, tak při
instalaci technologie
do nového bloku na ČSM

Po těchto akcích chlapi ze
Szelongova kolektivu nastoupili do oblasti dokopaného porubu
40 902. „Dostali nelehký úkol, a to
v řádném termínu zdemontovat a vyklidit z obtížné oblasti šedesát sekcí
DBT 2600/5500. Ty putovaly na povrchová pracoviště k nutným opravám
pro další využití,“ konstatoval směnový technik vedoucího výroby vybavování a likvidací. Opět se podle něj
při této operaci potvrdila souhra úseku s horníky rubáňového kolektivu
Zbyňka Rzidkého, kteří vypomáhali.
S vybavovači vedenými Jánem
Mračnou a Petrem Dančíkem se

nů připravenosti nových porubních
kapacit při nižším počtu směn. Tak
na darkovské šachtě již delší dobu
pracují chlapi z vybavování a likvidace. O podrobnostech informoval směnový technik vedoucího výroby z tohoto provozu Petr Foltyn.
„Úspěšné likvidace porubů v poslední době začaly se stěnou 336 700,
kterou kopal kolektiv hlavního předáka Romana Krčmáře. Měl tam 134
sekcí v kombinaci Fazos 15/31 a 17/37,
kombajn KGS 465, stěnový dopravní
PF 4/932 a sběrný dopravník PZF 02
a dosahoval tam denního průměrného
postupu 3,2 metru. Vytěžilo se z ní 256
tisíc tun uhlí,“ přiblížil s tím, že výkliz
tohoto porubu měl na starosti kolektiv hlavního předáka Marka Szelonga
z úseku vybavování a likvidace vedoucího Jaroslava Delonga. Pomáhali jim
horníci Zbyňka Rzidkého a přestože
vykázali méně odpracovaných směn,

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Urychlené plnění termí-

Darkovský úsek vybavování a likvidace při práci.
dokázali práce urychlit. „Normálně
se vyklízí přes dva měsíce a chlapi oddělají denně mezi šedesáti až sedmdesáti směnami. Tentokrát jim to trvalo
necelé dva měsíce a potřebovali v průměru okolo padesáti směn za den,“ líčil Foltyn.
Úspěch podle něj spočíval v souhře
zúčastněných úseků, spolupráci jejich vedení, vychytané dopravní trase i blízkosti výjezdního patra, odkud
se technologie vyvážely na povrch
k opravě v servisních provozech.
Všechno se to obešlo bez jediného pracovního úrazu – tak jako likvidace stěny 240 400. V ní s denním
průměrným postupem 3,1 metru ko-

lektiv hlavního předáka Tadeusze
Szweda (pak vystřídaného ve funkci
Romanem Krčmářem) nakopal 422 tisíc tun s komplexem středního POPu
2010. „Tedy 119 sekcemi DBT 13/31,
kombajnem SL 300, stěnovým dopravníkem PF 6/1042 a sběrným dopravníkem PZF 11. Technologii opět vyklízel Szelongův kolektiv spolu s úsekem dodavatelské firmy Dubos. Tyto
práce zabraly už čtyři měsíce, protože
směnnost byla do padesáti šichet denně. U daného komplexu se přitom dříve
počítalo s osmdesáti směnami za den,“
oznámil Foltyn. I z porubu 240 400 vyklidili vybavení na povrch do mechanických dílen servisních provozů.

Nové kapacity se vybavují na Darkově i ČSM.

poté horníci od Rzidkého pustili
do přípravy nového porubu 402 202
na ČSM, který tam budou provozovat. Do stěny instalují 124 sekcí
Meos 22/46, kombajn KGE 750F, porubový dopravník R 850 a sběrný dopravník PZF 11.
„Szelongova
parta
naopak
na Darkově zahájila vybavovací práce nového bloku 240 510J, kde opět
dokazuje své dovednosti při instalaci dobývací technologie skládající se ze sekcí Fazos 17/37, kombajnu
KGS 645S, stěnového dopravníku PF
4/932 a podporubového dopravníku
PZF 02,“ uzavřel Foltyn.
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Nejbezpečněji v úpravnách v dubnu Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
DUBEN 2019
pracoval expedit a OŘKJ z Darkova
Rubání – kombajny
1.

ALPEX_Kurek(400000/)

vedoucí
úseku
Pielka

2.

ALPEX_Siwek(224052/)

Ulman

Pořadí

kolektiv

rub. výkon
(t/hl/sm)
45,616

denní
postup (m)
1,56

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

244.7

26,349

1,74

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

Důlní závod 1

51695

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
1846
308.4

Důlní závod 1

43601

1571

důl

těžba (t)

kombajn, výztuž

3.

Krčmář(112832/)

Kubanek

Důlní závod 1

42373

1926

629.5

35,602

3,29

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

4.

POLCARBO_Dąbek(461200/1)

Sędkowski

Důlní závod 1

12820

458

163.9

11,226

1,10

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

5.

Kania(300201/1)

Pochopeň

Důlní závod 1

11728

634

314.6

8,737

1,96

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

6.

Valíček(140808/)

Puffer

Důlní závod 1

9268

409

120.1

11,786

0,71

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

7.

Koval(364204/)

Miarka

Důlní závod 1

5 900

560

228.9

8,060

1,17

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy
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

18 191

766

672.5

20,223

3,40

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Pamánek, Ing. Důlní závod 1

Hlavní předák Kamil Moj s kolegyněmi z pracoviště.

Přípravy – kombajny

DARKOV – Mimořádná bezpečnostní

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Valenčík(240550/1, 240530/3)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

146,00

5,84

80,15

40,35

AM-50 D04

2.

ALPEX Bierawski(40926)

Baraniak

Důlní závod 1

134,00

5,36

134,54

28,21

AM-50/132 D02

3.

ALPEX_Pasik(402363/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

122,00

4,88

51,73

36,64

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4.

Vereš(401224/P)

Pastucha

Důlní závod 1

100,00

5,00

123,50

22,05

MR 340X-Ex SANDVIK C04
MR 340X-Ex SANDVIK K01

kampaň vyhlášená na duben vedením
společnosti OKD dopadla v úpravárenských provozech nejlépe pro expedit
uhelných produktů a oddělení řízení
kontroly jakosti (OŘKJ) z Darkova.
„Statut bezpečného pracoviště jsme
nezískali poprvé,“ poznamenal k tomu
Kamil Moj, hlavní předák expeditu, kde
se v nepřetržitém provozu střídá osmatřicet zaměstnanců a denně tady v průměru
naloží do železničních vagonů 12 kt uhlí
pro odběratele. Přejímají i rubaninu
přiváženou po železnici z Lazů.
„Kromě toho, že dbáme na přesnost
při vážení, musíme důsledně dodržovat

také protiprašnou prevenci. To znamená
průběžné úklidy prostorů v provozu
a mezi sypáním vagonů v kolejišti, aby
se nám materiál a nepořádek nehromadily,“ konstatoval hlavní předák s tím, že
největším rizikem při práci je v expeditu
chůze.
„Letos se tam zaměstnancům
nestalo při práci nic a v dubnu vyhlášeném v OKD jako Měsíc bezpečnosti
pracovali vůbec všichni úpraváři v revíru
bez úrazu,“ vzkázal vedoucí darkovské úpravny Radim Pavlík. Kolektiv
zdejšího expeditu označil jako partu, jež
si dokáže pomáhat a vyjít vstříc v práci
i plánování volna.

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

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

typ zařízení

5.

Kadlec(236522/2)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

99,00

4,95

124,25

33,45

6.

Rojíček(402343/)

Pastucha

Důlní závod 1

91,00

3,79

87,59

18,58

AM-50/132 C01

7.

ALPEX_Jasiński(401224/1)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

84,00

4,20

103,74

32,68

AM-50/132 K05

8.

Vráblík(240550/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

82,00

3,90

88,64

20,15

AM-50 K01

9.

ALPEX_Michoń(400022/)

Palej

Důlní závod 1

78,00

4,33

107,03

35,62

MR 340X-Ex SANDVIK C05

10.

Polák(113404/)

Wdówka

Důlní závod 1

73,00

4,06

98,96

22,55

MR 340X-Ex SANDVIK K03

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.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

Důlní závod 1

48,00

1,92

47,42

10,74

VVH-1U C02, NSU-1E C02

2.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř

Důlní závod 1

46,00

2,30

56,81

11,86

VVH-1U C01, NSU-1E C03

3.

Fajman(402323/1)

Gajdzica

Důlní závod 1

45,00

2,65

61,68

11,00

VVH-1R C02, NSU-1E C02

4.

Slíž(401224/3)

Pastucha

Důlní závod 1

41,00

2,41

59,57

11,08

5.

SDP_Rybárik(402242/P)

Pavelek

Důlní závod 1

36,00

1,79

40,44

9,34

VVH-1B D04, D 1131
HAUSHERR,NOELL P19
VVH-1R C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL P22

LEDEN – DUBEN 2019

Rubání – kombajny

Provoz darkovského expeditu, kde pracují bezpečně.

ÚPRAVÁŘI HODNOTILI
TŘETINU ROKU
ORLOVÁ – Expedice pracovala úspěšně,

k odběratelům odjelo přes1100 tisíc
tun uhelných produktů, řešila se jediná
stížnost na jejich kvalitu. Registrovaný
pracovní úraz se stal také pouze jeden
a s jedním kolegou se firma rozloučila kvůli
pozitivnímu testu na alkohol. Mzdy oproti
stejnému období roku 2018 narostly
o šest procent. Tak zhodnotili v Orlové
úpraváři letošní první čtyři měsíce.
„Očekávaná výroba úpraven se má
od května do prosince 2019 pohyboval

okolo 3,4 milionu tun,“ řekl k úkolům
v současném období vedoucí logistiky
Jiří Pospíšil. Bezpečnostní technik
Jaromír Lapiš konstatovat, že se počet
úrazů v úpravnách, ve srovnání s první
třetinou minulého roku, snížil o dva
případy. „Ale hned počátkem května
spadla kolegyně už na konci směny
se schodů a zhmoždila si krční páteř
i levou horní část trupu,“ řekl s tím,
že úrazy při chůzi jsou i v úpravnách
nejčastější.

Provoz úpraven také vyhlásil nejlepší zaměstnance a kolektiv za první kvartál:
Lazy
•nejlepším kolektivem se stali zaměst•Šárka Fečkaninová, báňská úprananci hrubé části vodního prádla
vářka – velinářka,
úpravny Darkov s hlavním předákem
Ladislavem Sojkou,
Darkov
•Anežka Buštová, báňská úpravářka,
ČSM
•Svatava Malíková, provoz úpravny,
hrubá část, obsluha zavážecích
•Aleš Šebesta, provozní zámečník
dopravníků,
centrální strojní údržby,
•Jarmila Kempová, báňská úpravářka
•Marek Poskier, provozní elektrikář,
z expeditu,
OŘKJ – Martina Lušňáková (ČSM),
•Eva Benešová, provozní zámečnice
Kamila Mrkvová (Darkov),
centrální strojní údržby,
Ivanka Dancheva (laboratoř Lazy).
•Tomáš Hanusek, provozní elektrikář,

Pořadí

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

312140

2679

471.9

47,266

3,39

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

Důlní závod 1

171316

1490

250.6

36,944

1,27

3.

Krčmář

Kubanek

Důlní závod 1

73785

965

349.1

18,115

2,60

4.

Valíček

Puffer

Důlní závod 1

62609

637

222.0

19,081

1,33

5.

Koval

Miarka

Důlní závod 1

60 981

852

265.8

14,961

1,40

6.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

Důlní závod 1

57774

511

183.6

12,566

1,31

7.

Kania

Pochopeň

Důlní závod 1

49 690

593

275,3

8,909

1,72

8.

Rzidký

Sztula

Důlní závod 1

2 910

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)

62 983

916

742.1

25,848

3,75

těžba

(t)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon(cm/
hl/sm)

1.

Valenčík

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

474,00

5,21

101,31

33,17

2.

Vereš

Pastucha

Důlní závod 1

438,00

4,94

121,86

23,70

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 1

392,00

3,88

83,88

28,07

4.

Špička

Čáp

Důlní závod 1

386,00

5,59

128,40

30,66

5.

Rojíček

Pastucha

Důlní závod 1

378,00

4,02

91,36

20,86

6.

Žwak

Poloček

Důlní závod 1

331,00

4,04

92,55

20,39

7.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

Důlní závod 1

324,00

4,56

104,37

36,99

8.

ALPEX Bierawski

Baraniak

Důlní závod 1

323,00

5,30

110,10

28,50

9.

Pavlík

Čáp

Důlní závod 1

309,00

4,29

84,18

26,95

10.

Kadlec

Wdówka

Důlní závod 1

293,00

4,07

89,74

28,39

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den(m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
11,32

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

1.

Jakubišin

Čáp

Důlní závod 1

180,00

2,15

52,11

2.

THK-Čechpol Ilavský

Durkot

Důlní závod 1

176,00

1,80

44,81

9,01

3.

Klásek

Gajdica

Důlní závod 1

162,00

2,28

55,35

13,01

4.

SDP Rybárik

Pavelek

Důlni závod 1

152,00

1,95

47,01

10,50

5.

SDD_Vlček

Hrnčíř

Důlní závod 1

141,00

1,88

46,39

10,24

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

Bezpečnost

23. května 2019 | www.okd.cz

OKD varuje před prachem

DARKOV – Bezmála čtyři desítky horníků – často zkušených chlapů s léty
praxe – onemocní ročně v OKD pneumokoniózou. Tedy plicní chorobou
způsobenou prašností. Vedení těžební společnosti proto v květnovém tématu měsíčního školení BOZP apeluje na riziko kamenného i uhelného
prachu na pracovištích!
„S naší profesí je spojen také výskyt nemoci z povolání – pneumokoniózy. Při pravidelných dvouletých
kontrolách zdravotního stavu horníků v Karvinské hornické nemocnici bývají u některých zaměstnanců
zjišťovány změny na plících, jejichž
důsledkem je následné uznání této
choroby. V posledních třech letech ji
v OKD diagnostikovali průměrně asi
u osmatřiceti kolegů ročně,“ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.
Kromě rizika výbuchu je prach, jak
dále upozorňuje, historicky nebezpečný právě z hlediska zaprášení plic horníků. „V dole i v úpravnách na povrchu
přitom k vývinu prachu dochází při
většině provozních operací. Riziku se
dá předcházet jak omezováním prašnosti na co nejnižší míru všemi dostupnými prostředky, tak řádným používáním osobních ochranných pracovních
pomůcek,“ upozorňuje Zajíček.
Důlní prach tvoří různě velké částice. Největší se většinou usazu-

FOTO: Radek Lukša

Povrchový zaměstnanec
vykonávající prašnou
operaci se musí také
vybavit a používat
jednorázový respirátor

Respirátor zachytí až devadesát procent prachu.
jí v horním dýchacím traktu či průduškách, tělo je schopno zbavovat se
jich vykašláváním. Nejnebezpečnější
jsou ovšem vdechnuté částice prachu o takzvané respirabilní velikosti – menší než 5 µm (5 mikrometrů
= 0,005 mm). „Ty vnikají do plícních
sklípků – alveol – a zůstávají v nich.
Proto respirabilní frakce prachu měříme a jednotlivá pracoviště se zařazují do kategorií prašnosti dle množství této škodlivé části prachu,“ vysvětluje vedoucí odboru řízení bezpečnosti s tím, že v OKD to provádí
Centrální laboratoř pro odběr a stanovení prašnosti v pracovním prostředí. Ta vlastní úřední osvědčení
o autorizaci.
Aby horníci věděli, jaké je jejich
procento naplnění Nejvyšší přípustné expozice (NPE), mají příslušný
údaj uváděn měsíčně na výplatních
sáčcích. Jakmile docílí 100 % NPE,
nemohou už dále dělat na produktivních kontech v rubáních či v přípra-

vách, ale jen na důlních pracovištích
zařazených do kategorie prašnosti 1
nebo 2. „Někteří se stanovenými náhradami odcházejí z OKD,“ poznamenává Zajíček.
OKD se soustředí při boji s prašností – a tím pádem i počtem nemo-

cí z povolání jí vyvolaných – pozornost zejména na: Využívání moderní
razicí i dobývací techniky, kontrolu
zneškodňování uhelného prachu, zavlažování uhelných slojí zavlažovacími vrty, vrtání s vodním výplachem,
kapotáže přesypů a částí pásů (kde
strhávají prach důlní větry), smáčení důlních děl vodou či posypávání
inertním materiálem a důsledné používání respirátorů.
„Ty musí mít všichni fárající! A to
v použitelném stavu a připravenou
k okamžitému nasazení. V současné době mají horníci v OKD k dispozici tři modely respirátorů, jeden reliéfový a dva typy jednorázových –
s ventilkem či bez ventilku,“ konstatuje Zajíček a připomíná, že správně
nasazený respirátor může zachytit
více než devadesát procent prachu.
A hlavně, při vzniku seismického jevu
dokáže ochránit dýchací cesty horníků, kteří mají bez této pomůcky pocit,
že se mohou udusit.

Bezpečnostní směrnice nařizuje respirátor
• při vrtání vývrtů vrtacími kladivy
a vrtacími soupravami,
• při práci se sbíjecími kladivy,
• při strojní přibírce počvy a kolejového svršku,
• při strojním ražení, vyuhlování
a nakládání rubaniny,
• při překládce a plenění mechanizované výztuže porubů,
• při pobytu v prostředí zasaženém
výdušným větrním proudem po provedené trhací práci (minimálně
po délku čekací doby),

• při plenění TH výztuže dlouhých
důlních děl,
• při likvidaci uhelného prachu
v důlních dílech (omývání vodou,
poprašování inertním prachem),
• při čištění pásových dopravníků.
(Respirátor na obličeji musí mít také každý, kdo se nachází v důlních dílech ve výdušném větrním proudu, výše uvedených
prašných operací nebo při zjevném
výskytu prachu ve vznosu. Nasazení této
OOPP při prašných operacích je povinné!)
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HBZS vyprostila všechny
oběti mimořádné
události ve 29. sloji
na lokalitě ČSM-Sever
STONAVA – Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) v sobotu 11. května vyprostila těla posledních obětí prosincové
mimořádné události ve 29. sloji na severní
lokalitě stonavské šachty. Ostatky čtyř
horníků našli záchranáři podle předpokladů v porubu 292 200/1. Policie po několika dnech od vynesení postižených začala
postupně ohledávat oblast celé tragédie.
„Poslední těla obětí tohoto důlního
neštěstí byla převezena do ostravského
ústavu soudního lékařství, kde za přítomnosti vyšetřovacího týmu tvořeného i zástupci polské prokuratury probíhají soudní
pitvy,“ informovala Gabriela Slavíková
z karvinského okresního státního
zastupitelství. To nadále provádí v souladu
s českým trestním řádem šetření případu
a další takzvané procesní úkony.
Po výbuchu – pravděpodobně metanovzdušné směsi – ve 29. sloji ve čtvrtek 20.
prosince přišlo o život dvanáct polských
a jeden český horník. Dalších deset jejich
kolegů utrpělo různá poranění. Záchranáři
dostali po mimořádné události na povrch
jen čtyři mrtvé, pak muselo být celkem
4800 metrů důlních děl v této oblasti
uzavřeno výbuchuvzdornými hrázemi
a inertizováno.
„K otevření hrází a průzkumům mohla
HBZS přistoupit až poté, co jsme měli
stoprocentní jistotu, že tam už nehoří
a nehrozí vznik dalších požárů,“ uvedl
závodní ČSM Karel Blahut před vstupem
do chodeb vedoucích k čelbě 290 220/1.
Odtamtud pak byly vyproštěny po více než
čtvrt roce první postižení. Po odvětrání
důlních děl a regulaci větrů v okolí porubu
292 200/1 pokračovaly průzkumy až
do objevení všech obětí.

7/06-V/2019

DARKOV – Opraváři z mechanických dílen
č. 84, 96 a 99, elektrikáři z elektro dílen
č. 92, 94 a 137, služby nádvoří a skladové hospodářství. Všichni z Darkova.
To byly nejbezpečněji pracující provozy
Servisních služeb OKD ve čtvrtém měsíci
letošního roku.
„Zásadním dubnovým úkolem pro nás
byla střední oprava dobývacího kombajnu
KGE 750, což byl osmdesátitunový
kolos, náročný především na manipulaci. Věnovali jsme se také ale pásovým
pohonům TP 630 či hřeblovému přesypu
PF 4/932. Samozřejmě bez úrazů,“
uvedl Radim Kajstura z pozice vedoucího
darkovských dílen strojních oprav. Zde
v daném období působilo sedmdesát
kmenových a deset agenturních zaměstnanců pod vedením mistrů René Raszyka,
Tomáše Trávníčka a Rostislava Dostala.
„Bez ranních desetiminutovek před
začátkem práce se neobejdeme.
neustálestále si připomínáme, na co je
třeba dávat pozor. A lidé si pozor dávají,
chválím kázeň kolegů,“ řekl Kajstura
k receptu na bezpečnou práci.
Darkovským strojařům při sjednocování
servisních provozů
v OKD přiřkli dobývací kombajny,
hřeblové i pásové dopravníky, všechny
druhy převodovek a rozvodů silové

FOTO: Radek Lukša

Statuty bezpečných pracovišť získaly čtyři provozy Servisních služeb ze šachty Darkov

Bezpečná darkovská elektrikářská dílna.

i periferní hydrauliky k důlním technologiím, MJM prvky pro hlídání pásů či
ventilátory. „Bez pořádku a udržování
volných cest pro chůzi by tohle všechno
dělat nešlo,“ podotkl jejich vedoucí.
Také mistr darkovských elektrooprav
Jan Iwanuszek se nechal slyšet, že úklid
a ukládání nářadí i rozpracovaného materiálu je nezbytný. „My si tady nehrajeme
jen s drátky. Elektrozařízení z dolu je třeba
očistit, odstranit z něho rez a po opravě
obnovit ochranné nátěry, provádět různé
drobnější zámečnické práce,“ vysvětloval

Bezpečná darkovská mechanická dílna.

s tím, že rizika v dílnách č. 92, 94 a 137
nespočívají tedy jen v ohrožení zásahem
elektrickým proudem.
„Já naštěstí za posledních pět let
úraz v našem provozu nepamatuji.
Kluci si uvědomují, že jejich zdraví je
na prvním místě. A opakované obdržení
Statutu bezpečného pracoviště to
přece jenom potvrzuje,“ zdůraznil
Iwanuszek. Připomenul, že v elektrodílnách s předáky Karlem Vašutem a Jiřím
Szkanderou se osmadvacet kmenových
a šest dodavatelských zaměstnanců

věnuje opravě elektrovybavení razicích
i dobývacích kombajnů, vrtacích vozů
i nakladačů, elektromotorům, spínacím
skříním, transformátorům.
Vrchní mistr darkovského nádvoří
Rudolf Liszok si na poslední pracovní
úrazy vzpomněl – patřily k těm zbytečným,
na které neustále upozorňuje odbor řízení
bezpečnosti firmy. „Staly se totiž při chůzi.
Vymknutý kotník při zakopnutí a naražené
koleno po pádu. Ale to bylo už dávno,“
upozorňoval zástupce dalšího pracoviště
se statutem bezpečného. O jeho získání

se zasloužilo jednatřicet kmenových a sedmnáct agenturních zaměstnanců, kteří
provádějí zejména nakládku materiálu pro
důl a vykládku, třídění a renovaci materiálu vyvezeného z dolu.
Petr Vodička, jako vedoucí skladového hospodářství v celém revíru, také
staví na první místo bezpečnost práce
a pozornost před ukvapeností při plnění
pracovních úkolů. „Řídili se tím i v hlavním darkovském skladu a výsledkem je
Statut bezpečného pracoviště,“ chválil
dvanáct kolegů z uvedené lokality.
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OSTRAVA – Moravskoslezská krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě
pozvala náboráře společnosti OKD
na Burzu práce, jež se uskutečnila poslední dubnovou středu v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.
Těžební společnost zde poptávala nové zaměstnance, hlavně pro svá
důlní pracoviště, nicméně nabízela
i místa na povrchu, v administrativě
či placené studentské praxe pro vysokoškoláky.
„Uplatnění v OKD najdou především dělnické pozice – horníci raziči,
horníci rubači, důlní zámečníci a důlní elektrikáři. V povrchových provozech pak provozní elektrikáři a provozní zámečníci,“ oznámila manažerka náboru a Nové šichty Markéta
Klopcová. S tou se v Gongu u stánku
těžařů při podávání informací zájemcům střídala konzultantka pro lidské
zdroje Karolina Bachurská a manažer
pro lidské zdroje Daniel Sulava.
Burzy práce se OKD zúčastnila podruhé a zájem zaznamenávala nejvíce o havířské profese.
„Návštěvníky zaujaly naše benefity,
kterých je skutečně hodně. Horníci
raziči a horníci rubači mají při splnění všech potřebných podmínek
nárok na náborový příspěvek až šedesát tisíc korun, mohou počítat

FOTO: Radek Lukša

Náboráři z OKD opět na Burze práce v Ostravě

OKD na Burze práce v Dolních Vítkovicích, M. Klopcová (zleva), K. Bachurská, D. Sulava.
„Setkali jsme se i se zvýšeným zájmem o zaměstnání v OKD ze strany
žen, které reagovaly na nabídky práce
v administrativě. Chtěli by k nám i zdravotně handicapovaní, pro které nic-

jemcům prostřednictvím letáků.
Těžební firma podle ní oslovila přibližně stejný počet lidí jako vloni,
nicméně celkově se ve srovnání zdála návštěvnost na Burze práce nižší.

s nadstandardním finančním ohodnocením, šesti týdny dovolené, příspěvkem na penzijní připojištění až
do výše 9600 korun a dvěma dny placeného volna navíc – což platí od začátku letošního roku a to jak pro povrchové, tak i důlní zaměstnance,“
vysvětlovala Klopcová. Nejen tyto,
ale i další bližší informace k nabízeným pozicím, jsme předávali zá-

méně firma nemá žádná volná pracovní místa. Stejně jako dříve se u našeho
stánku zastavovali také bývalí zaměstnanci OKD,“ podotkl Sulava. Ten zdůraznil i náborové aktivity společnosti směrem k severním sousedům, tedy
na příhraniční oblasti Polska.
Burza práce, na které se včetně
těžařů prezentovalo bezmála sedm
desítek zaměstnanců, byla součástí projektu Efektivní služby zaměstnanosti
spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu
Zaměstnanost a také státním rozpočtem České republiky. Vstupné a veškeré služby byly zdarma. Uskutečnily
se zde i odborné semináře, na které
vyslala OKD také své zástupce.
„Využili jsme nabídku Okresní správy sociálního zabezpečení na seminář
Elektronická komunikace zaměstnavatelů s OSSZ o přípravě na zavádění
elektronických neschopenek a všechny informace byly pro naši praxi přínosné,“ zhodnotili za OKD vedoucí
odboru zpracování mezd Aleš Rygol
a mzdová účetní Zdenka Lamošová.

STAŘÍČ – Materiál a zařízení z utlumova-

ných paskovských lokalit, pro které už
není v OKD žádné uplatnění, nachází
využití mimo jiné v muzeích a skanzenech s hornickými expozicemi. Také
ve staříčské cvičné štole spadající pod
Útlum–Jih jimi doplňují zdejší prostory
s plně funkčními důlními technologiemi.
„Toto vybavení poslouží při propagaci hornické profese v celé republice.
A při jeho odprodeji získá OKD více
peněz, než by za ně dostala na šrotištích,“ vysvětluje paskovský závodní
Ivan Šimek. Naposledy si podle něho
odvezli do muzea ve Zlatých Horách
na Jesenicku hned pět nevyužívaných
vozů pro dopravu mužstva DM 12.
„Největší zájem je o zařízení důlní
kolejové dopravy. Konkrétně třeba
o staré malé kolejové lokomotivy BMD
30, DH 30, DH 35 nebo DH 70 a také
o vozy pro dopravu mužstva DM 12
bez dvířek zvaných rikša,“ pokračuje závodní. Vyřazené technologie
z utlumované paskovské šachty jsou
nabízeny na stránkách OKD na internetu. Muzeum průmylových železnic

v jihomoravském Zbýšově pořídilo
dvě lokomotivy DH 35 a jednu DH 70
a tamní Hornické muzeum poptává
vagonky i jiný materiál, Spolek pro
obnovu Rajnochovické lesní železnice
z Kroměřížska má dvě lokomotivy DH 70
a šest vozů JDV 1,25 m³, bývalý wolframový Důl Kovárna v hoře Sněžka jednu
lokomotivu DH 30 a dva vozy DM 12,
Landek Park s hornickým skanzenem
v Ostravě poptává lokomotivu BMD 30.
Kromě muzeí se ozvala například i firma
Kovobazar z Černožic u Hradce Králové,
ve svých provozech uplatnila obráběcí
stroje z paskovských mechanických
dílen. Další liberecká firma odkoupila
pracovní stoly a jiné vybavení dílen,
které upravuje na industriální nábytek.
Ve cvičné štole ve Staříči mají podle
průvodce Jana Kopela v úmyslu ukázat
návštěvníkům úsek závěsné dráhy ZD
24 (zatím zde mají jen vrátkovou drážku
„osmdesátku“), a to nejlépe včetně
vozu i lokomotivy, či její kabiny. „Naše
expozice by mohly doplnit i technologie
z čeleb nebo oblasti větrání dolu, například takzvané duvky,“ dodává Kopel.
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Vybavení z utlumované šachty
poslouží hornickým expozicím

Záchranáři se představí v rámci
složek IZS na festivalu bezpečnosti
OSTRAVA – Průřezové seznámení laické,
ale i odborné veřejnosti s hlavními úkoly
a činností báňských záchranářů, která
bývá často ztížena rizikem výskytu
nedýchatelného a výbušného prostředí.
S tím se pětičlenná četa Hlavní báňské
záchranné stanice (HBZS) Ostrava
s jedním technikem a mechanikem
dýchací techniky zúčastní ve čtvrtek 30.
května od 9 do 17 hodin třetího ročníku
Festivalu bezpečnosti 2019 na VŠBTUO v Ostravě-Porubě.
„Představíme jak pracovní dýchací
přístroje, tak sebezáchranné dýchací
přístroje pro ochranu plic, dále indikační
a detekční techniku, s jejíž pomocí je hodnocena míra rizika výbušnosti či toxicity
pracovního prostředí, i pracovní oděvy,
ochraňující zasahující báňské záchranáře
před tepelnými účinky případných explozivních projevů nahromaděných výbušných složek důlního ovzduší,“ popisuje
hlavní inženýr HBZS Zdeněk Pavelek.
Předvedeny podle něj budou
i prostředky záchranářské techniky
určené pro vyprošťování zavalených
osob (zvedací vaky Zumro) a zásahová

technika báňských záchranářů-potápěčů (mobilní barokomora ve speciálním
automobilu Unimog či monitorovací
řiditelná ponorka Minirover).
„V prezentaci OKD HBZS na festivalu
bezpečnosti neopomeneme ani technické prostředky pro zajištění odborné
první pomoci v podzemí plynujících dolů
II. třídy nebezpečí, tedy naše speciálně
vybavené sanitní vozidlo, stejně jako
prostředky určené velitelům zásahů
báňské záchranné služby – velitelské
vozidlo,“ dodává Pavelek.
HBZS se v porubském kampusu
Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava objeví jako jedna
ze složek Integrovaného záchranného
systému (IZS) Moravskoslezského kraje.
„V souvislosti s bezpečností si veřejnost
představuje samozřejmě především
zdravotníky, hasiče, policisty, vojáky…
Ale ochranu systému musíme zajišťovat také ve stavebnictví, ekologii,
chemicko-technologických procesech
i průmyslu. Prolíná se téměř veškerou
lidskou činností,“ poznamenal k tomu
rektor univerzity Václav Snášel.

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

Palivo:

Krajiny

cena od 1280 Kč/m3

Špalky

cena od 595 Kč/m3

Palubky 18×100

cena od 115 Kč/m2

Krajinová prkna cena od 2730 Kč/m3

Odkory

cena od 380 Kč/m3

Plotovky 18×100

cena od 14 Kč/bm

Prkna

cena od 3950 Kč/m

Piliny

cena od 170 Kč/prm

Plotovky 24×100

cena od 18 Kč/bm

Latě

cena od 5100 Kč/m3

Plotovky 40×90

cena od 30 Kč/bm

Fošny

cena od 4450 Kč/m3

Hranolky

cena od 4900 Kč/m3

Hranoly

cena od 4900 Kč/m3

3

Hranol netříděný cena od 3950 Kč/m3

Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava

Hoblovaný program:

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

Nadace OKD

Finále stejné jako vloni:
Obhájí házenkáři titul?
Nejsilnějšími soupeři
Baníku byli v letošní
sezoně Dukla Praha
a Talent Plzeň. S prvním
vybojovali pohár,
s druhým hrají o vítěze
extraligy
KARVINÁ – HC Baník Karviná chce

Baník hraje ve finále znovu s Plzní.
se ukázal obrovským úspěchem, nemluvě pak o zisku nejcennějších medailí, kterými jsme také oslavili padesát let od prvního karvinského ligového prvenství,“ líčí Mucha a připomíná, že od sezony 1967/1968 se
Baník stává házenkářským mistrem
postupně celkem třináctkrát.
Letos jde – po remíze v posledním kole základní části v Lovosicích
– do play off ze druhého místa.

Hala je při finále zcela vyprodaná.

„Přeskočila nás díky tomu právě
Plzeň,“ poznamenává prezident klubu. Ve čtvrtfinále pak Karviná vyřazuje Frýdek-Místek, na zápasy jednoznačně 3:0. Vyrovnanější průběhy mají semifinálové duely s Duklou,
které však končí pro HCB také 3:0.
Při prvním finále na plzeňské palubovce ovšem karvinští házenkáři
prohrávají 31:27. Druhý zápas doma
po výsledku 28:24 ale znamená srovnání série a třetí se díky skóre 29:22
už stává pro HCB odrazovým můstkem k úspěchu. „Hala byla před čtvrtým utkáním zcela vyprodaná, takový
je v Karviné zájem o špičkovou házenou,“ podotýká Mucha.
Ten oceňuje kolektivní výkon mužstva Baníku vedeného trenérem
Markem Michaliskem. „V něm vyčnívaly hlavní pilíře – brankář Nemanja
Marjanovič a střední spojka Michal
Brůna,“ upozorňuje prezident klubu.
Zisk mistrovského titulu by podle něj
pro Karvinou znamenal – a to i díky
pohárovému vítězství – účast v evropských soutěžích EHF.

MFK bojuje o všechno a opět
se jeho soupeřem stává Jihlava

KARVINÁ – Fotbalový klub s hornickými zeleno-černými barvami čeká
zásadní domácí zápas letošní sezony. MFK Karviná nastoupí v úterý
28. května od 18 hodin na městském
stadionu v Ráji proti FC Vysočina
Jihlava. Ve hře bude prvoligová účast
v příštím ročníku!
„Shodou okolností to bude téměř
na den po roce, kdy jsme s Jihlavou
na jejím trávníku vyhráli a zachránili
se tak v první lize,“ říká mluvčí klubu
Adam Januszek a připomíná, že podle
nového prvoligového formátu přichází
baráž. Té se Karviná účastní z předposledního, patnáctého, místa proti druhému celku druhé ligy, tedy Jihlavě.
„První z druholigových mančaftů
– České Budějovice – postupuje automaticky. Z první ligy naopak vypadává poslední Dukla Praha. Další barážová utkání bude hrát Brno buďto proti Příbrami nebo Bohemians Praha
1905,“ poznamenává Januszek. Před
klíčovým zápasem s Jihlavou nicméně MFK Karviná čeká ještě v sobotu
25. května duel v Uherském Hradišti
se Slováckem.

Karvinou vede František Straka.
„Na domácí baráž vedení klubu stanovilo jednotné vstupné ve výši dvaceti korun. Doufáme, že se nám podaří zaplnit ochozy městského stadionu a že diváci vytvoří odpovídající kulisu,“ vzkazuje Januszek. MFK,
jak připomíná, má po výměně trené-

ra., Místo Norberta Hrnčára přišel
na lavičku známý motivátor František
Straka. Změnili se i asistenti trenéra, Richarda Högera vystřídal Marek
Bielan.
„Zlepšil se nám herní projev i výsledky. Pod vedením Straky porazila Karviná nejen Baník či Liberec, ale
zaznamenala také historický úspěch
v podobě výhry 3:1 na Spartě. Tedy
na hřišti klubu, s nímž náš současný trenér vybojoval dva mistrovské tituly a pak ho také vedl,“ uvádí
Januszek. MFK se v útoku spoléhá
na Tomáše Wágnera, jenž doposud
v této sezoně nasázel třináct gólů,
a Lukáše Budínského, střelce devíti
branek.

KARVINÁ – Zábavné odpoledne v pi-

rátském stylu v areálu Lodičky bude
letošní první akcí, na které se veřejnosti představí se svými aktivitami tým
Nadace OKD. Den pro rodinu proběhne
v neděli 2. června od 13 do 20 hodin.
„Celý program se ponese v pirátském duchu. Tak kostýmy na sebe
a hurá na pirátskou stezku, která bude
samozřejmě připravena. Za splnění
stanovišť dostane každé dítko malou
pozornost ve formě pokladu,“ vzkazují
z pořádající Iniciativy Dokořán. Spolu
s ní a městem chystají zábavné odpoledne neziskovky Sluníčko a Juventus
– které jsou rovněž podporovány
těžařskou nadací.
Dětí, ale i jejich dospělý doprovod, se může první červnovou

Stánek NOKD pro veřejnost.

neděli na Lodičkách těšit na vystoupení Karvinských Talentů, Vali Angel,
představení s názvem Pirát z Karibiku,
Jmenuji se Martin a koncert písničkáře
Adama Mišíka. Vstupné je zdarma!

• Pokáč, jedinečný samostatný
• Jazz & Café, odpoledne v jazzovém
koncert hudebního všeuměla je
duchu s kávovými specialitami je
naplánován na čtvrtek 20. června,
připraveno na neděli 25. května, zazačíná ve 20 hodin,
číná ve 14 hodin, občerstvení zajistí
• H elax Open Air, nejnašlapanější
Coffee Culture, hudbu Chansot Tap
hudební párty pod širým nebem
a Dáša Ubrová Trio,
zavítá opět do Karviné, a to v pá• Miroslav Donutil, jeden z nejpopulárnějších českých herců a bavičů, zde vystoutek 28. června, vypukne ve 20
pí ve středu 19. června od 19 hodin,
hodin.

Májové judistické přebory
KARVINÁ – Benjamínci a benjamínky,
mladší žáci a žačky; pro ty je určen další
ze závodů pořádaných srdcovkovým
oddílem MSK Judo Karviná. Proběhne
v sobotu 25. května opět v tělocvičně
ZŠ Prameny v Ráji.
„Májový judistický turnaj je pro
děti narozené v letech 2007 až 2012.
Startovat zde mohou i zahraniční

účastníci,“ zve za pořadatele Petr
Rabas s tím, že bojovat se bude
na dvou tatami (žíněnkách). Závodníci
se budou scházet, vážit a losovat už
od osmi hodin ráno, samotné souboje
začnou od 10. hodiny. „Konec předpokládáme ve čtyři odpoledne. Kdo ale
spěchá, neměl by vůbec jezdit,“ dodává
Rabas.

Slavnosti dračích bojovníků
KARVINÁ – Dragon Cup se jmenují

slavnosti bojových umění, které
se za podpory Nadace OKD konají
v sobotu 25. května od 9:30 až do 20
hodin na zimním stadionu, v tenisové
hale STARS Karviná i na okolních
prostranstvích.
Bohatý program sedmého ročníku
této akce přichystal pořádající Survival &
Kung Fu Club Karviná: Soutěžní světový
pohár v bojových uměních Dragon World

Cup, střelby z kuší, luků, airsoftových
zbraní, flobertek i vzduchovek, statické
i dynamické ukázky ozbrojených složek
(armády, státní i vojenské policie, celní
správy, strážníků).
„V bojových uměních budou zápolit
malé děti i dospělí, takže uvidíte cestu
dračích bojovníků od útlého mládí až
po zkušenost a moudrost samotných
mistrů,“ zvou za organizátory Jaroslav
a Marek Szwedovi.

Extrémní triatlon v Brušperku
BRUŠPERK – Plavání na 800 metrů, jízda
na kole v délce 28 kilometrů, běh na 4
kilometry – to čeká v sobotu 8. června
účastníky Extreme Triathlonu Brušperk.
Letošní již šestnáctý ročník adrenalinového závodu se koná u brušperské
přehrady. Trasy vedou okolo paskovské
šachty a jeho pořádání umožnil i grant
z Nadace OKD.
Podle pořadatelů z Vodní záchranné
služby ČČK v Ostravě se dá na XTB 2019
zaregistrovat elektronickou cestou
(na portále www.triathlonbrusperk.
cz v sekci přihlášky) až do čtvrtku 6.
června. Závod samotný začíná druhou

červnovou sobotu u brušperské vodní
nádrže v 8 hodin registrací a od 11:15
pak startem plavecké části.
Za myšlenkou této akce stojí Jan
„Hanys“ Holaník, Michael „Majkl“
Brumovský, David „Koudy“ Koudelka
a Tomáš „Tom“ Křižovský, kteří ji organizují bez jakékoliv finanční odměny.
„Motivací nám je zábava, případně vaše
uznání. Snažíme se, aby startující zažili
podmínky srovnatelné se závodem
špičkových triatletů,“ vzkazují s tím, že
zatímco prvního ročníku se účastnilo
jen osm lidí, letos je kapacita stanovena
na 130 závodníků.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
Dne 14. 5. 2019 to byl rok,
kdy nás náhle opustila
naše spolupracovnice
paní Alena Jurasová.
Čas se vrátit nedá,
ale vzpomínky zůstávají. Nikdy
nezapomeneme.
Kolegyně ze všeobecné účtárny
Darkov.

OTO: MFK Karviná

Výměna trenéra
za Františka Straku
karvinskému mančaftu
pomohla, zaznamenal
mimo jiné historický
úspěch na sparťanském
trávníku

Den pro rodinu i s Nadací OKD

Další akce na Lodičkách

FOTO: HCB Karviná

double! Po zisku Českého poháru totiž bojují házenkáři opět i o titul republikového extraligového mistra,
přičemž stejně jako vloni je jejich soupeřem Talent MAT Plzeň. Stav finálové série je před čtvrtým utkáním –
které končí až po uzávěrce tohoto čísla měsíčníku – 2:1 ve prospěch týmu
s hornickými kořeny.
„Máme za sebou dlouhou a náročnou sezonu. Mezi špičku patřili tradiční
soupeři z pražské Dukly a plzeňského
Talentu. S prvním jsme v lednu vybojovali po třech letech pohár, s tím druhým
hrajeme o mistrovský titul,“ vzkazuje
prezident karvinského klubu Roman
Mucha s tím, že se pozitivně projevují
změny uskutečňované od předloňska.
„Neočekávali jsme, že se projeví
tak brzy. Už vstup do loňského finále
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FOTO: Radek Lukša

23. května 2019 | www.okd.cz

MFK pod novým trenérem zlepšil hru i výsledky.

„Kdo byl milován, není
zapomenut.“
Dne 31. května si připomeneme 4. smutné výročí
úmrtí mého manžela,
pana Milana Koziela z Orlové-Poruby.

Zároveň si dne 12. června připomeneme jeho nedožité 71. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, syn Milan, dcera Monika s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Život jsi miloval a chtěl jsi
s námi být, osud k Tobě
krutý byl a nenechal Tě žít.
Dne 20. června si
připomeneme již desáté
výročí úmrtí mého drahého manžela
Františka Jurczka zaměstnance dolu
Dukla.
S láskou vzpomíná manželka Růžena,
synové Lumír a Milan s rodinami.
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PŘIVEĎ NOVÉ KOLEGY NA DŮLNÍ
PRACOVIŠTĚ A ZÍSKÁŠ FINANČNÍ ODMĚNU!!!
Hledáme nové zaměstnance hlavně do rubání a příprav, důlní zámečníky a elektrikáře.
Každému novému uchazeči, který po splnění stanovených náborových kritérií a získání
kvaliﬁkace bude pracovat v rubání a přípravách vyplatíme
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI AŽ 60 TISÍC KORUN.
NA TEBE PAK ČEKÁ ODMĚNA VE VÝŠI

Počet najednou přivedených zaměstnanců
v kalendářním měsíci, kteří zůstanou
pracovat v OKD po zkušební době

Odměna

1

5 000 Kč

2

15 000 Kč

3 a více

10 000 Kč za každou osobu

Nabídka platí pro nově přivedené a registrované uchazeče až do odvolání.
Podrobné informace získáte
 během osobní návštěvy

Poradenského centra
OKD v Karviné na
tř. Osvobození 1721/9

 nebo telefonicky
na čísle

 nebo prostřednictvím
webových stránek

725 756 830

www.pracevokd.cz
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