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Vyrazili
123 a 121 metrů

7

Společně
proti COVID-19

Souhrn opatření přijatých
proti šíření koronavinové nákazy.

Nejvyšší postup měl kolektiv,
který byl nejlepší i vloni.

Nadace OKD
chce pomoci

Její tým vyhodnocuje dopady
pandemie na neziskový sektor.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.
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Bezpečnostní heslo měsíce: „Spolu proti koronaviru – svou ochranou chráním tebe!“

Zaměstnanci OKD by měli opět získat
nárok na kompenzaci dopadů útlumu těžby
Společnost OKD uvítala aktivitu Ministerstva
průmyslu a obchodu k novelizaci nařízení vlády
z května 2016 (č.167/2016 Sb.) o příspěvku
ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících
s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických
osob zabývajících se těžbou černého uhlí
převzala státem vlastněná společnost PRISKO.
Pro ostatní těžební společnosti platilo souběžně od 5. října 2016 v souvislosti se zmírněním dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo
útlumem jiné nařízení vlády a to č.
342/2016 s jiným tarifem pro povrchové pracovníky, které se týkalo
10 firem zabývajících se těžbou uhlí
nebo uranu, ale s výjimkou OKD.
„Jsme velmi rádi, že MPO nás v tomto podpořilo, čímž se odstraňuje dlou-

Proti koronaviru v revíru OKD:
Respirátorů pro fárající je dost!
Firma pamatovala
například i na denní
dezinfekce dopravních
nádob či kolejových
a závěsných souprav pro
přepravu horníků v dolech

A co se dá uvést k posílení
hygieny?
Dvakrát až třikrát za směnu se
provádí zvýšení dezinfekce při očistě
sprchovišť – kohoutků, růžic, stěn,
podlah. Totéž platí pro sanitární

Poučení z kyberútoku, vědomí,
že bezpečnost IT nelze podcenit
pečnost informačních a telekomunikačních systémů. Je nutno do nich nadále investovat a zanášet do sítě další
a další bezpečnostní prvky. A to bohužel i na úkor sníženého komfortu uživatelů, což je i případ naší firmy,“ nechal se slyšet vedoucí IT.

Provedená opatření
• rozdělení sítě OKDNET do segmentů
oddělených firewally,
• důsledné oddělení bezpečnostních
segmentů s definovanými pravidly
prostupnosti,
• postavení serverové infrastruktury
pouze na podporovaných operačních
systémech (OS),
• postavení kritických stanic pro
bezpečnost a výrobu pouze na podporovaných OS s výjimkou případů,

DARKOV – Počítačoví specialisté spo-

Horník v rubání s respirátorem.

příslušenství, jako kohoutky na pitnou vodu a jiné nápoje. A také pro
příslušenství kanceláří, průchodů,
dveří, madel, všech sociálních zařízení s umývadly, toaletami, držáky
mýdel, vodovodními kohoutky…
Na všech důlních lokalitách se
dodavatelské firmy starají o plošnou
dezinfekci koupelen. Dále zajišťujeme dezinfekční prostředky i materiál
k jejich výrobě a používání, distrubuci. Při denní dezinfekci nevynecháváme ani dopravní nádoby a kolejové
či závěsné soupravy pro dopravu
mužstva v dolech.
Respirátorů pro fárající je
dostatek?
OKD je v současnosti vybaveno
dostatečným počtem kusů této
ochrany pro všechny fárající horníky.
Spotřeba jednorázových respirátorů
byla ve třetím dubnovém týdnu v objemu okolo 3800 kusů denně.

Pokračování na straně 5

Ivo Čelechovský,
tiskový mluvčí OKD, a.s.

lečnosti OKD dokázali do poloviny dubna obnovit na pětadevadesát procent všech systémů napadených v prosinci hackerským útokem.
Oznámil to vedoucí informačních
technologií (IT) Martin Straka s tím,
že bezprostředně po napadení měli
na odstraňování následků nasazeno
více než sto lidí včetně dodavatelů.
„Kybernetický útok začal v pátek
20. prosince a dokončen byl v zásadě až v nočních hodinách v neděli 22.
Jeho nehorším dopadem bylo znemožnění těžby v pondělí 23., což znamenalo pro firmu hmatatelné škody.
S obrovským úsilím se velmi promptně podařilo najet systémy nutné pro
zahájení těžby, ta se rozběhla v pátek
27. prosince. Od té doby se pracovalo na odstranění veškerých následků,“ shrnul události Straka. Policie
ČR i Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost ČR vyšetřování tohoto případu ještě neukončily.
Kompletní obnova se každopádně
dotkla 160 serverů a 300 koncových
stanic (počítačů nebo notebooků)
v OKD. „Asi nejzásadnější dopad kybernetického útoku je uvědomění si,
že nyní nelze jakkoliv podceňovat bez-

kdy software již není novým OS
podporován,
• d ůsledné oddělení administrátorských oprávnění domény a stanic,
• používání jedinečných hesel pro
administrátorské účely,
• omezení kritických součástí softwarového vybavení (například makra v MS
Office),
• omezení přístupu na internet (dostupné jsou pouze domény .cz a .sk
a přesně definované weby na white-listu, tedy přesně definované povolené adresy, vše ostatní je zakázáno,
• definování nového back-up (záložního) plánu s využitím zkušeností
z obnovy IT prostředí po kyberútoku,
• z výšení bezpečnosti i na úkor uživatelského komfortu.

Pokračování na straně 2
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Jak reaguje firma
na koronavirus?
Již počátkem března vydává
soubor opatření proti šíření nákazy
a postupně ho doplňuje v souladu
jak s doporučeními vydávanými
hygieniky, tak vládou. Od identifikace a odfiltrování osob vracejících
se z míst postižených COVID-19,
přes zavedení namátkového měření
teploty příchozích do areálu organizace po povinné používání ochrany
dýchacích cest. Jejich souhrn je nyní
v měsíčním dubnovém poučení BOZP
pro zaměstnance.

Důl Darkov, kde sídlí i správa společnosti OKD.

Nové bezpečnostní
prvky pocítí i uživatelé
počítačů, na internet se
dostanou pouze na české
či slovenské domény
a nadefinované weby
FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Krizový štáb OKD denně
sleduje situaci související s nebezpečím nákazy novým typem koronaviru
COVID-19, projednává a stanovuje
opatření k prevenci jeho přenosu
a zlepšení ochrany zaměstnanců
a samozřejmě kontroluje dodržování
vydaných nařízení. Informuje o tom
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.

FOTO: OKD

DARKOV – Podle původního nařízení šitého na míru OKD v době insolvenčního řízení byl uvolněným
zaměstnancům s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu poskytován měsíční příspěvek ve výši 8 tisíc korun a 7 tisíc korun zaměstnancům s výkonem práce na povrchu po dobu od 3 měsíců
až do 5 let v návaznosti na odpracované roky a jejich věk. Zaměstnanci
ale na něj ztratili nárok v dubnu 2018 poté, co společnost OKD

hodobě nevyvážený stav mezi zaměstnanci OKD a zaměstnanci jiných těžebních společností,“ uvedla předsedkyně
představenstva OKD Vanda Staňková
s tím, že tuto změnu společnost OKD
už před časem sama navrhovala jak
MPO, tak i Ministerstvu financí.
Podle návrhu novely nařízení
bude příspěvek poskytován měsíčně
ve výši 8 000 Kč, pokud se jedná o zaměstnance s převažujícím výkonem
práce v podzemí hlubinného dolu,
nebo 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance s převažujícím výkonem
práce mimo podzemí hlubinného
dolu. Výše příspěvku tak bude stejná
jako v nařízení vlády č. 342/2016 Sb.,
o příspěvku ke zmírnění sociálních
dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob.

Aktualizovat software se povedlo mj. pro kombajn od firmy Eickhoff.

Z OKD
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Loňští čelboví rekordmani zvládli
zatím nejlepší výkon i v tomto roce

Poučení z kyberútoku...
Dokončení ze strany 1
K dořešení, jak vedoucí IT upřesnil,
například zbývá: Rozšíření možnosti tvorby
oddělených segmentů sítě nasazením
výkonnějších firewallů, rozšíření back-up
plánů o systémy třetích stran, nasazení
řešení k proaktivní kontrolě provozu na sítí
a vyhledávání neobvyklých stavů v síti,
dořešení konfigurace stanic v odděleném
bezpečnostním a výrobním segmentu sítě
(synchronizace času, aktualizace, členství
v doménách, antiviry). „A rovněž nahrazení
nepodporovaných softwarů jejich již podporovanými verzemi. V případě nemožnosti zajištění provozu na podporovaném softwaru,
pak tyto stanice umístit do samostatného
segmentu sítě s minimální prostupnosti
do okolí bez přístupu na internet,“ vysvětloval Straka.
Zdůraznil také potřebu pravidelného
školení uživatelů počítačů pro zvýšení jejich
povědomí o bezpečnostních hrozbách
a doporučených postupech v IT světě.

Dodavatelům důkladně
obeznámeným
s podmínkami
v obfarávané oblasti
zdárně konkurovali při
své premiéře nováčci
na stonavské šachtě

kombajnová osádka Ondřeje Špičky
a od dubna pak posilují na klasiku úsek
Lubomíra Poločka osádky Václava
Michalčíka. Do ostravských slojí ještě
na asanace chodeb přibírají i dodavatele z úseku WPBK-BIS s hlavním
předákem Bartołomiejem Szkawranem.
„Momentálně na naší šachtě působí celkem sedmnáct přípravářských kolektivů,
to je druhý nejvyšší počet v celé historii
ČSM,“ informuje směnový technik provozu příprav Petr Pavera.

Klasická technologie na čelbě na ČSM.

STONAVA – Při obfarávce nového po-

rubního bloku 463 304 v 46. sloji 3.
kry na severní lokalitě stonavské šachty zaznamenaly v březnu přípravářské
kolektivy nejvyšší metráže v letošním
roce. Za kolektivem hlavního předka
Dariusze Marcola z úseku Alpex vedoucího Janusze Zgudy zůstalo 123
vyražených metrů. Na paty mu pak
šlapal se 121 metry kolektiv hlavního předáka Tibora Pavlíka z úseku vedeného v daném období Lubomírem
Poločkem.
„Marcolův kolektiv je v oblasti jako
doma, před přípravou stěny 463 304
se podíleli takřka ve stejných podmínkách i na obfarávce předchozího porubu 463 302, kde se jim taky dařilo.
Už dobře znají podmínky na čelbách,
v předstihu si je zajišťují i prolepují, prostě vědí, jak na to,“ konstatoval
Petr Pavera směnový technik provozu
příprav z Dolu ČSM. Upřesnil, že v případě těchto dodavatelů šlo o rekordmany, kteří měli vloni nejvyšší metráže v OKD – a to červencových 134 a dokonce pak 147 srpnových metrů.
Marcolovy osádky přišly na obfarávku porubu 463 304 s kombajnem MR
340 před rokem. Od té doby zvládly 814
metrů úvodní třídy 463 324. „Dále 226
metrů v prorážce 463 364, odkud se vytočily s technologií doprava a takzvaně
„za skuru“ začaly razit výdušnou třídu
463 344 P,“ vysvětloval Pavera s tím, že
zejména v prorážce se objevovaly pro-

Potřebné jsou i nové software
OKD provozuje spoustu důlních
technologií, které stárnou mnohem
pomaleji, než jejich IT řídicí systémy.
A právě jejich obnovování patří ke klíčovým úkolům počítačových expertů
v těžební firmě při odstraňování následků prosincového kybernetického
útoku. „Konkrétně se jedná o i některé
technologie pořízené v programu POP
2020,“ přibližuje vedoucí IT Martin
Straka. Oživit se jim tak například
daří softwarové vybavení u komajnu
SL 300 a sekcí DBT 13/31 v porubu
401 204 dobývaném kolektivem hlavního předáka Romana Kurka na šachtě ČSM-Jih či u mechanizovaných
výztuží téhož typu ve stěně 292 200/1
dokopané kolektivem hlavního
předáka Kamila Turoně na ČSM-Sever.
„V současnosti jednáme s dodavateli
dalších technologií o možnostech jejich zprovozňování, případně upgradu
na již podporovanou verzi, která bude
mnohem více odolnější před dalšími
virovými útoky. Souběžně se realizují
jednání o výši nezbytných finančních
nákladů, které bude firma muset
za tyto práce zaplatit,“ dodává Straka.

Ukončili porub po předloňské
mimořádné události ve 29. sloji
Turoňův kolektiv měl
nařízený snížený postup
i zpřísněné kontroly metanu,
zvýšené koncentrace
důlního plynu ale
zaznamenány nebyly

Kombajnová ražba na stonavské šachtě.
blémy s vypadávajícím nadložím a práci komplikovalo i složité provádění protiotřesové prevence.
Na výduchu 463 344 P pak postoupil kolektiv od poloviny ledna (včetně březnového rekordu) do staničení
277 metrů. A to i přes potíže s docház-

Posily do ostravských slojí
Na stonavskou šachtu se z ostatních lokalit v revíru společnosti OKD postupně
stěhují čelboví - v současné době je jich
zapotřebí především pro plnění úkolů
v oblasti ostravských slojí. Od ledna tu
pracují raziči Tibora Pavlíka s kombajnem, od února rovněž s kombajnem
raziči Krzysztofa Bierawskiho z úseku
vedeného Andrzejem Baraniakem (čímž
se na ČSM ocitá kompletní provoz
dodavatelské firmy Alpex). V březnu
pak přichází do úseku Adriana Firly

Opatření proti šíření koronaviru se
projevila i na výsledcích března
DARKOV – Polští dodavatelé zůstáva-

David Miarka (vlevo) a Kamil Turoň.

Horníci v rámci přísných bezpečnostních
opatření při samotném dobývání mj.
instalovali nad stěnu odsávací lutnový
tah a další čtyři metanová čidla. Kopali
v průměrně třímetrové mocnosti sloje
a až ve dvanáctistupňovém úklonu.
„Od čtyřicáté sekce do vrchu se při
každé vyuhlovací jízdě kombajnu měřily
co dvacet metrů koncentrace metanu.
Žádné zvýšené koncentrace se ale
během těžby nevyskytly,“ pokračoval
Miarka s tím, že v úseku 60. - 80. sekce
bylo zpočátku propadlé nadloží, které
museli podjíždět. V únoru v porubu
292 200/1 horníci od Turoně ujeli
patnáct metrů a nakopali 8402 tun uhlí.
V březnu na dokopání a zabaldachování
zbývalo ještě deset metrů a vykopali
11 869 tun uhlí.
„Nyní už Turoňův kolektiv kope další
blok v oblasti ohradníku severské jámy
ve 29. sloji. Jde o porub 292 200/4, kde
jim horníci z úseku Karla Pochopeně
spolu s vybavovači od Jana Febera nainstalovali sekce Fazos 15/33 a kombajn
SL 300,“ dodal Pokorný.

ních výkonů dosahují v rubání jen
Čelboví od ledna do března zaznadva a v přípravách pak šest kolekmenávají 4106 metrů, čímž jsou necející doma, aby nemuseli po přejezdu
tivů. V těžbě si nejlépe vedou horlých padesát metrů v plusu na business
státní hranice do čtrnáctidenní kaníci hlavního předáka Grzegorze
plán. Ale ani provoz příprav s 1228 merantény. Přechody pracovišť v OKD
Dąbka se dvěma LV. Na čelbách
try ve třetím měsíci nedosahuje na techna třísměnné zkrácené provozy, aby
mají stoprocentní úspěšnost raziči
nický režim. Opět především vzhledem
se zabránilo možnému šíření nákazy
Marka Fajmana se třemi splněnými
k omezením kvůli šíření nákazy.
COVID-19. I to se podepisuje na výlimiťáky.
Na parametry březnových limitrobních výsledcích za třetí měsíc letošního roku v našem revíru.
Provoz rubání hlásí podle svého vedoucího Romana Janulka
za březen 177 tisíc vytěžených tun
uhlí. „Na splnění technického režimu nám jich chybělo dalších osmapadesát tisíc. Kromě opatření
proti koronaviru se na této skutečnosti podepsalo i uzavření porubu
402 202 na ČSM dobývaného kolektivem hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého, a to z důvodu záparu,“
popisuje. Těžké podmínky mají
v uvedeném období i osádky hlavního předáka Romana Zelka v bloku 402 303 na stonavské šachtě, kde je trápí zejména jeho spodní lávka. „Zelkův kolektiv z firmy
Alpex jsme v závěru minulého měsíce kvůli koronavirovým opatřením vystřídali kmenovými horníky s hlavním předákem Bogdanem
Kaniou,“ informuje Janulek.
Rubáňoví v OKD mají po prvním letošním kvartále nakopáno přes 612 tisíc tun uhlí. „Manko
na business plán se pohybuje okolo jednasedmdesáti tisíc tun,“ konstatuje Janulek.
Předpolí porubu s kolektivem dodavatelské firmy Polcarbo.
FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Kolektivu hlavního předáka
Kamila Turoně z úseku vedoucího
Davida Miarka připadl úkol připravit
k likvidaci porub 292 200/1 v oblasti
29. sloje na severní lokalitě stonavské
šachty, kde se předloni v prosinci stala
mimořádná tragická událost. S ohledem na tuto skutečnost byl na pracovišti kvůli nebezpečí výbuchu metanu
nařízením státní báňské správy omezen
postup nejvýše na 1,6 metru denně.
Po zpřístupnění uzavřené oblasti
bylo nejprve nutno, jak sdělil směnový
technik provozu rubání Jiří Pokorný,
zrepasovat a zprovoznit technologie.
„Od podzimu loňského roku na tom
pracovali horníci z rubáňového kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii
z úseku Karla Pochopeně s hydraulikáři vedenými Miroslavem Toufarem,
elektrikáři vedenými Lubomírem
Dvořákem a dodavateli z firmy Bastav
CZ. Opravovalo se na místě, v rubání,“
přiblížil Pokorný.
Turoňovy osádky nastoupily do stěny
292 200/1 s 99 sekcemi BUC 13/31,
kombajnem SL 300 Eickhoff, stěnovým
dopravníkem PF 6 a sběrným dopravníkem Grot 850 od letošního února.
„Předcházely tomu pohovory a seznamování se se situací. Pro některé chlapy
to nebyl zpočátku samozřejmě dobrý
pocit,“ podotkl vedoucí úseku Miarka.

kou pracovníků vyvolanými kvůli nouzové situaci s koronavirovou nákazou.
„Ještě před zastavením ražby výdušné třídy, s předstihem začali chystat
kombajn AM-50 k rozšiřování prorážky. Po zastavení ražby Marcolovi raziči nechali kombajn MR 340 na místě

a šli hned rozšiřovat prorážku. V té, jim
v mezičase chlapi z kolektivu Patrika
Holka přibrali počvu,“ sdělil Pavera.
Duben začal v prorážce 463 364/1
u Marcola opět trápením se špatným nadložím, složitým zajišťováním
a lepením.
„Ihned po dokopání porubu 463 302
nastoupily v rámci urychlení přípravy dalšího bloku 463 304 na budoucí
výduch posily z ČSA v podobě kolektivu hlavního předáka Tibora Pavlíka.
Dostaly kombajn AM 50, se kterým dokázaly při své premiéře na naší šachtě
zaostat za Marcolem o pouhé dva metry. Také jim podmínky přály,“ pokračoval Pavera. V dubnu na čelbě u Pavlíka
zbývalo do probití 103 metrů, s obnovením čtyřsměnného provozu ve druhé polovině tohoto měsíce chce kolektiv tento úkol splnit co nejdříve.
„Po probítce rozebereme a vyklidíme původní Marcolův kombajn
MR 340, jenž půjde z části do opravy. Pavlík, spadající nyní už pod úsek
vedoucího Adriana Firly, vycouvá se
svým AM 50 na úroveň dokopaného
porubu 463 302, kde začne pracovat
na vyražení spojky potřebné pro přímý
překliz sekcí výduchem do obfarávané
stěny 463 304,“ zakončil Petr Pavera.

FOTO: Radek Lukša
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Čelili souhře nepříznivých okolností, Vybavili poslední
ale své úkoly ve stěně 11 3431 splnili porub v Doubravském
Dodavatelský kolektiv
ohradníku
Grzegorze Dąbka
vystřídaly kvůli
omezením pro zahraniční
pracovníky – pendlery
– na pracovišti osádky
od Romana Krčmáře

KARVINÁ – V doubravské části dobý-

vacího pole Dolu ČSA finišují přípravy
k nájezdu posledního porubního bloku
ve zdejším ohradníku, který by měl
do konce letošního roku tvořit pilíř těžby
v revíru společnosti OKD. Informuje
o nich Kazimír Kokotek z pozice směnového technika provozu vybavování
a likvidace porubů této šachty.
Obfarávku nové stěny ve 40. sloji
22. kry dokončují v prvním letošním
kvartále čelbové kolektivy hlavních
předáků Ondřeje Špičky a Petra Rojíčka
z úseku vedeného Markem Wdówkou,
oba vybavené kombajny AM 50. Během
ražeb provádějí i složité čerpání důlní
vody přitékající z utlumeného Dolu
Fučík. Po nich do oblasti nastupuje úsek
vybavování a likvidace s hlavním předákem Josefem Hnátem z úseku vedeného
Jiřím Macháčkem a také dodavatelé
z Carbokovu a CZ Bastav.
„Bastaváci jako zkušení pleniči
a dopraváři během pouhých dvaceti
dnů vyplenili a převezli do nového
porubu 22 4054 po závěsné dráze ZD

pokračoval směnový technik provozu
rubání. Oblast je navíc zatížena geomechanicky a blok ve 34. sloji 11. kry
byl tedy stanoven za pracoviště ve třetím stupni nebezpečí vzniku důlních
otřesů.
Kromě toho se přidal i faktor v podobě udržování úvodní chodby
11 3402 ke znovupoužití pro plánované dobývání vedlejšího bloku 11 3432.
„Chlapi tam stavěli hráně, vraceli TH
výztuže a podbudovávali je, obnovovali výstroj důlního díla s potrubními

Ota Sabela (zleva), Krzystof Sędkowski
a Grzegorz Dąbek.

• k olektiv hlavního předáka
Grzegorze Dąbka z úseku
Polcarbo vedoucího Krzysztofa
Sędkowskiego v porubu 11 3431
nakopal 36 392 tun při měsíčním
postupu 59,2 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup 1,93
metru a rubáňový výkon 35 tun
na horníka a směnu.

Čelbové limitní výkony
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 11 3432
a 11 3342/1 vyrazil 94 metrů při
průměrném postupu 3,76 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
20,89 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka
Miroslava Vráblíka z úseku vedoucího Radima Kalafuta na čelbách
236 521.2 a 236 541.51 vyrazil 80
metrů při průměrném postupu 4,21
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 23,39 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího
Radima Kalafuta na čelbě 236 570
vyrazil 59 metrů při průměrném
postupu 2,27 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 12,61
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího
Romana Čápa na čelbě 236 521.5
vyrazil 91 metrů při průměrném
postupu 4,33 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 22,81
centimetru na raziče a směnu,

Vysoký dobývací komplex POP 2010 je připraven.

Pluhový porub předčil očekávání!

Rubáňové limitní výkony
• k olektiv hlavního předáka
Rudolfa Kubeše z úseku vedoucího Martina Pamánka v porubu
11 2833 nakopal 23 211 tun při
měsíčním postupu 94,5 metru,
čemuž odpovídal průměrný
denní postup 3,38 metru a rubáňový výkon 14 tun na horníka
a směnu,

tahy a závěsnou drážkou. K tomu byla
na toto pracoviště omezena možnost
dopravy, když do stejné oblasti potřebovali jet rovněž přípraváři,“ popisoval Sabela.
Dąbkovi havíři se podle něj se svými úkoly dokázali ve třetím měsíci
vypořádat organizačně i technicky
velmi dobře. „Splnili, co se od nich
požadovalo. Po dosažení březnového limitního výkonu ale byly vyhlášeny v Česku i Polsku opatření proti koronavirové nákaze pro pendlery a pracovníci kolektivu, kromě
ukrajinských zaměstnanců a partu vedenou směnovým předákem
Zubrzyckim, zůstali v karanténě
za hranicemi,“ konstatoval vedoucí
provozu rubání.
Do stěny 11 3431 tak přešel na ČSA
z Darkova kolektiv hlavního předáka
Romana Krčmáře z úseku vedoucího
Petra Weisse. V prvním týdnu dubna plnili technický režim a hlásili těžbu ve výši osmi tisíc tun. V květnu, jak
doplnil, by měl porub dospět do fáze
kladení umělého stropu.

FOTO: OKD

Vedoucí úseku (vlevo) Polcarbo a hlavní předák v porubu.

• k olektiv hlavního předáka
Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Lubomíra Poločka na čelbě
463 344 vyrazil 121 metrů při
průměrném postupu 5,26 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 25,05 centimetru na raziče
a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Vladimíra
Slíže z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 400 022/1 vyrazil
62 metrů při průměrném postupu
2,7 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 12,84 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 463 344P
vyrazil 123 metrů při průměrném
postupu 4,24 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 24,95
centimetru na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího
Romana Gajdzici na čelbě 540 22
vyrazil 54 metrů při průměrném
postupu 2,57 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 12,24
centimetru na raziče a směnu.

Kubešův kolektiv najel
a začal fedrovat bez
pracovních úrazů,
úroveň bezpečnosti
u něj potvrdily
i prověrky báňské
správy
KARVINÁ – Velmi kvalitní výkon podali v březnu horníci hlavního předáka
Rudolfa Kubeše technický režim nastavený pro těžbu z jediného v OKD
provozovaného pluhového bloku.
A to hned při rozjezdu stěny 11 2833
v severní části dobývacího prostoru
ČSA, jak oznámil Martin Pamánek,
vedoucí úseku, kam kolektiv patří.
„Osádky podávaly skvělé výkony hned ze startu, čemuž i podstatně napomohlo prolepení celého styku porubní fronty z výchozí prorážky 11 2803,“ oznámil vedoucí provozu rubání Ota Sabela s tím, že
lepení měli na starosti dodavatelé
z firmy Minova Bohemia s předákem
Pavlem Dvořákem. Zajišťování sloje prováděli pryskyřicemi Bevedan
a Bevedol.
„Rozjezd porubu včetně zapluhování proběhl velmi plynule a výsledkem byl nadprůměrný výkon kolektivu,“ pokračoval Pamánek s tím,
že technický režim stanovený vedením OKD činil na březen něco přes
dvaačtyřicet metrů a deset tisíc tun.
Porubní fronta však ujela 94,5 metru a produkce z nového bloku na lokalitě ČSA se nakonec zastavila na výši
23 200 tun!

Pro osádky Kubeše to znamenalo
vydařenou premiéru na této lokalitě
a navrch ještě splnění limitního výkonu. „Na duben je daný postup porubu
o jednasedmdesát metrů a těžba necelých patnáct tisíc tun. V půlce měsíce
jsme byli za půlkou tohoto úkolu,“ řekl
Pamánek.
Předpolí
fedrujícího
porubu
11 2833 se nicméně dostalo do tektonických pásem a musely se už provádět trhací práce pro postup pluhu
RHH 800, jenž si nedokázal s tvrdými průvodními horninami poradit.
„Od osmdesáté sekce byl seskok po-

FOTO: Radek Lukša

by v revíru společnosti OKD dosáhli na Dole ČSA horníci s hlavním předákem Grzegorzem Dąbkem z úseku Polcarbo vedeného Krzystofem
Sędkowskim. Celkem 36 392 tun
z bloku 11 3431 však bylo vydobyto
ve velmi těžkých podmínkách, za dodržování řady bezpečnostních opatření i složitému obsazování šichet.
Dąbkovým kolektivem provozovaný porub je, jak oznámil směnový
technik provozu rubání Ota Sabela,
dobýván podpatrově; v oblasti zvané zdejšími zaměstnanci kvůli své
hloubce (300 metrů pod úrovní jedenáctého patra) Austrálie. „Panují tam
obtížné mikroklimatické podmínky,“
řekl s tím, že ani dopravní trasa se
svažnou chodbou 01202 o délce cca
1300 metrů není snadná.
Stěnu s průměrnou mocností 2,2
metru začaly dodavatelské osádky se směnovými předáky Adamem
Falenczykem, Józefem Zubrzyckim,
Ireneuzsem Pyrkem a Zbigniewem
Kluczewskim dobývat od loňského
července. Dostaly tam 113 mechanizovaných výztuží DBT 13/31, kombajn SL 300 Eickhoff, porubový dopravník PF 6 a podporubový dopravník PZF 11. Do první dubnové dekády ujely s porubní frontou už přes 580
metrů a nafedrovaly na 360 tisíc tun
uhlí.
„Kvůli velké plynodajnosti a s ohledem na kapacitu větrání tam měli postup omezen na dva metry za den, “

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Nejvyšší březnové těž-

24 D/130 šestašedesát mechanizovaných výztuží DBT 26/55 z vedlejšího
ukončeného bloku 224052,“ popisuje
směnový technik provozu vybavování
a likvidace porubů. Sekce o hmotnosti
okolo osmatřiceti tun podle něj překlízejí vcelku pomocí závěsných lokomotiv
LZH DLZ 130F a DLZ 110F a hydraulického zvedacího zařízení HMZ 2x20 DUO
od firmy Zampra.
Do prorážky 22 4054 s délkou 121
metrů vybavovači instalují po sekcích
i kombajn SL 500 Eickhoff, stěnový
dopravník PF 6/1042 a podporubový
dopravník PZF 11. Pro odtěžení z porubu
22 4054 s průměrnou mocností 4,8
metru chystají 5 linek pásových dopravníků Belt se šířkou 1200 milimetrů.
„Velkým kladem je skutečnost, že se
překlzecí a vybavovací operace obešly
bez pracovního úrazu,“ zdůrazňuje
Kokotek.
Porub 22 4054 s dobývacím
komplexem vysokého POPu 2010
v Doubravském ohradníku zahájí těžbu
od první dekády května.

Rozjezd pluhového porubu byl nadprůměrný.

stupující až do spodní úvrati porubu
a před námi se rýsuje další porucha
v podobě výskoku o celou sloj,“ komentoval vedoucí úseku.
Horníci se, jak upozornil, už také
přichystali na možné propadávání
stropu od vrchní špice na styku porubu s tektonikou. „Počítáme s prolepováním nadloží a máme nainstalováno
centrální lepení,“ vysvětlil Pamánek.
Průměrný denní postup v porubu 11 2833 měli do poloviny dubna
ve výši 3,14 metru denně. Rozjezd
i těžba v této stěně se zatím obešly bez
pracovního úrazu!
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
BŘEZEN 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

48727

1892

514.1

44,440

2,62

2.

ALPEX_Kurek(401204/)

Pielka

32226

1375

379.6

35,115

2,87

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

3.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sędkowski

30490

1263

412.2

31,443

2,05

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

4.

Turoň(292200/1, 292200/4)

Miarka

11869

457

145.3

7,990

1,17

SL 300/3,3 kV K02; FAZOS 15/33 POz-MD

5.

Krčmář(113431/)

Weiss

5902

751

245.1

17,742

1,22

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

6.

Kania(402303/)

Pochopeň

4701

1281

348.0

33,087

1,77

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1

7.

Rzidký(402202/)

Sztula

1268

211

55.7

3,399

0,30

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

FOTO: Radek Lukša

Rubání – pluhy

První ohlubňový poval na Dole 9. květen.

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš(112833/)

Pamánek, Ing.

23211

831

443.1

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)
28,094

3,38

Přípravy – kombajny

Blíží se zánik Dolu 9. květen
HORNÍ SUCHÁ – Jen oplocení ohlubňového
povalu zbývá dokončit u zasypané původně výdušné jámy SU-Sto III na utlumeném Dole 9. květen. Letos na podzim
bude hotova také likvidace vtažné jámy
SU-Sto I. Přesně šedesát let od zahájení
těžby mezi Horní Suchou a Stonavou to
bude znamenat definitivní konec této
šachty.
Takzvané sušsko-stonavské důlní
pole rozfarávali na počátku padesátých
let minulého století horníci z tehdejších
dolů 1. Máj (z jehož šestého patra
pak vedli otvírkové práce) a President
Gottwald. Nikoliv bez problémů;
potýkali se mj. se značnými průvaly
vod a průtržemi plynů. Pod názvem
Suchá – Stonava nakopala nová šachta
v listopadu 1960 první tuny z porubu
28 301. Když ji pět let nato přejmenovávali na Důl 9. květen, činil zde podíl
kombajnové těžby už více než třiadevadesát procent produkce ze všech bloků.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let přišlo vyložení skipu na osmé
patro, kam vozili všechnu rubaninu.
Vyraženo v té době bylo patnáct kilometrů důlních děl a roční těžba šplhala
k milionu a půl tun uhlí. Maxima zde
dosáhli v roce 1985, celkem 1 577 000

Pořadí

tun. Následovalo postupné připojování
k Dolu Darkov, to vedlo k odtěžení
na tuto lokalitu. Končila tak úpravna
i skip na 9. květnu. Poslední vozík tu
vyjel v březnu 2016.
„Za další dva roky se začalo s likvidací
šachty, do níž se pustili dodavatelé ze
střediska HS 20 z firmy SDD vedeného
Petrem Vorlem,“ konstatoval Bohdan
Krzywoň, specialista technické likvidace
OKD. Z povrchu zmizela jedna těžní věž,
jámu SU-Sto III zasypali nezpevněným
a jámu SU-Sto I zpevněným materiálem
(po její likvidaci z ní bude možno odčerpávat metan). „Brzy bouráme šachetní
budovu včetně druhé těžní věže, dále se
bude stavět ohlubňový poval s komínkem a oplocením i v místě vtažné jámy,“
dodal Krzywoň.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení
MR 340X-Ex SANDVIK K02

1.

ALPEX_Marcol(463344/P)

Zguda, Mgr.

123,00

4,24

93,73

24,22

2.

Pavlík(463344/)

Poloček

121,00

5,26

116,27

24,88

AM-50 K10

3.

Polák(113432/1, 113432/P)

Wdówka

94,00

3,76

71,06

20,19

MR 340X-Ex SANDVIK K03

4.

Kadlec(236521/5)

Čáp

91,00

4,33

108,77

26,92

MR 340X-Ex SANDVIK D01

5.

Vráblík(236521/2, 236541/51)

Kalafut, Ing.

80,00

4,21

98,23

24,54

MR 340X-Ex SANDVIK K01

6.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

72,00

3,60

87,84

36,11

AM-50/132 K02

7.

ALPEX_Pasik(463220/P, 463260/)

Bajaczyk, Ing.

70,00

3,04

74,74

16,02

AM-50/132 D01

8.

ALPEX_Michoń(400062/1, 400042/P)

Palej

63,00

2,86

69,04

15,18

MR 340X-Ex SANDVIK C05

9.

Valenčík(236541/5)

Čáp

59,00

3,11

62,42

18,67

AM-50/132 D07

10.

ALPEX_Bierawski(463220/, 463350/)

Baraniak

55,00

3,24

78,81

17,24

AM-75 C01

Přípravy – klasické technologie

Jak na šachtě fedrovali?
•1
 7 tisíc tun v roce 1960,
• v íce než milion tun v roce 1965,
• o kolo 1,4 milionu tun v roce
1980,
•1
 ,57 milionu tun v roce 1985
(rekord).

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(400022/1)

Poloček

62,00

2,70

45,02

14,45

VVH-1B D01, NSU-1E C03

2.

Jakubišin(236570/)

Čáp

59,00

2,27

51,51

14,43

VVH-1R P04, NSU-1E D03

3.

Fajman(54022/)

Gajdzica

54,00

2,57

71,49

11,95

VVH-1RA P02, D 1131
HAUSHERR,NOELL C03

4.

SDP_Daniel(463330/)

Pavelek

44,00

2,00

48,80

12,54

VVH-1RA P04, D 1131
HAUSHERR,NOELL P18

5.

Klásek(54027/1)

Gajdzica

34,00

1,70

47,26

8,37

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

LEDEN–BŘEZEN 2020

Rubání – kombajny

Zkrátili výstroj díla na překopu
pro uzavírku celého třetího patra

Pořadí

STAŘÍČ – Skoro deset hodin trvalo první

Radomír Matz a Pavel Senčík ze ZBZS při
stavbě hráze na třetím patře.

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

162361

1921

509.8

47,109

2,60

2.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

126044

1516

481.7

37,715

2,40

3.

Turoň

Miarka

80741

1149

313.6

17,541

2,32

4.

ALPEX_Kurek

Pielka

73915

1640

442.6

41,136

3,35

5.

Krčmář

Weiss

24337

575

182.3

11,944

1,88

6.

Rzidký

Sztula

21937

464

103.2

8,675

0,55

7.

Kania

Pochopeň

20413

635

192.0

12,560

1,07

8.

Valíček

Puffer

3133

246

53.8

6,381

0,65

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

23211

831

443.1

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

28,094

3,38

Přípravy – kombajny
FOTO: OKD

sobotu v dubnu dopravářům z Dolu
Útlum – Jih přepojování redukční stanice požárního vodovodu na třetím patře
staříčské šachty. Ukončili tak poslední
fázi dvouměsíční operace, jejímž cílem
bylo upravit potrubí na překopu 2032
kvůli jeho připravované uzavírce.
„Nebylo to zrovna obvyklé, protože běžně se redukční stanice budují
v celku. My tu stávající rozebírali, čistili
a postupně stěhovali o osmdesát metrů
blíže k jámě. Ze dvou redukovaných větví
s přímým tlakem jsme ponechali jen jednu,“ komentoval to vedoucí paskovské
dopravy Martin Jáger. Na splnění tohoto
úkolu pracovali údržbáři jámy s předákem Josefem Strakošem a zámečníkem
Milanem Mertou.
„Asi nejsložitější to bylo doměřit
a dopasovat, abychom mohli redukčku
vsadit do stávajícího vodovodního řádu,“
popisovali chlapi práce předcházející

vedoucí
úseku

kolektiv

Zámečník důlní dopravy Petr Erbes kontroluje spoje na redukční stanici.

uzavírání celého třetího staříčského
patra. Na překop 2032 již nastoupili
i závodní báňští záchranáři, aby připravili záseky pro další uzavírací hráze.
„Zároveň odtud probíhá výkliz materiálu
a vybavení. Pro vytažení na povrch jsou
připravovány i lokomotivy. Stroje a materiál, který lze využít, se předává na jiné
činné doly,“ sdělil materiálový hospodář
Peter Janči.
Nulté, první i druhé patro staříčské
šachty už byly z obou stran uzavřeny
u jam. „Na pátém to proběhne taky. A to
ve druhém pololetí až připravíme ze čtvrtého patra lutnový tah do jámové tůně
pod pátým patrem. Čtvrté patro zůstane
zachováno včetně ochozů a propojení
výdušné skipové jámy II/3 s vtažnou II/4
protože je zde hlavní čerpací stanice.
Uzavření větrních spojení od pátého až
po třetí patro se plánuje ke konci roku,“
dodal Jáger.

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

303,00

3,61

83,01

19,51

2.

Pavlík

Poloček

297,00

4,64

102,56

21,58

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

253,00

3,12

76,35

16,44

4.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

253,00

3,89

94,97

35,06

5.

Polák

Wdówka

233,00

3,64

68,81

19,96

6.

Špička

Wdówka

220,00

3,79

90,11

18,59
15,82

7.

ALPEX_Michoń

Palej

219,00

3,00

69,35

8.

Vráblík

Kalafut, Ing.

216,00

4,41

108,63

26,57

9.

Duda

Poloček

210,00

4,38

96,69

20,48

10.

Rojíček

Wdówka

194,00

4,22

96,54

22,20

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
12,04

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Fajman

Gajdzica

181,00

2,78

70,74

2.

Slíž

Poloček

164,00

3,42

60,96

17,45

3.

Jakubišin

Čáp

139,00

2,24

50,90

13,35

4.

Klásek

Gajdzica

124,00

2,00

55,60

8,52

5.

SDP_Daniel

Pavelek

96,00

1,75

42,45

10,84

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

Bezpečnost

23. dubna 2020 | www.okd.cz

Spolu proti koronaviru –
svou ochranou chráním tebe!
Odbor řízení
bezpečnosti vyzývá:
Pokud se necítíte
dobře, zůstaňte
doma! Po ukončení
směny se nezdržujte
ve vestibulech!

DARKOV – Odbor řízení bezpečnosti
společnosti OKD vydává jako téma
dubnového školení v oblasti BOZP
souhrn opatření přijatých ve firmě –
a platných pro všechny její zaměstnance včetně dodavatelských a také
případné návštěvy – v souvislosti se
šířením nákazy koronaviru.
V případě počínajících příznaků respiračního onemocnění (především
horečky nad 37,6o C, kašle, dušnosti,
dýchacích obtíží) by zaměstnanec neměl v žádném případě chodit na pracoviště v OKD. „Musí se telefonicky poradit na celorepublikové bezplatné informační lince 1212, případně na krajské hygienické stanici nebo u svého
praktického lékaře, jak má dále postupovat. Na základě obdržených pokynů
mu bude, anebo nebude nařízena karanténa. V případě karantény je povinen o tomto podat svému zaměstnavateli telefonickou informaci,“ vysvětluje vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Zdůrazňuje i povinnost všech lidí
pracujících v OKD a veškerých osob
vstupujících do areálů těžební firmy
nosit nepřetržitě na obličeji ochranu dýchacích cest - jakou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál či jiný
prostředek, který brání šíření kapének. „Toto opatření je i v souladu s nařízením české vlády ze dne 18. března. Jestliže osoba vstupující do OKD
nebude podle tohoto nařízení vybavena, nebude jí umožněn vstup do organizace. Pokud osoba uvnitř firmy nebude dodržovat tuto povinnost, bude
z prostoru OKD vykázána,“ podotkl.
Výjimku z nařízení mít zakrytý nos
a ústa má zaměstnanec v koupelnách
při osobní očistě, dále v prostorech
závodního stravování při konzumaci
pokrmů. A také v kanceláři, pokud ji
však užívá výhradně sám.
Na všech lokalitách OKD se na začátku směn provádějí ustanovenými
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Proti koronaviru
v revíru OKD:
Respirátorů pro
fárající je dost!
Dokončení ze strany 1
Zajištění provozu respirátory je jedním
z důležitých témat projednávaných
každý den na krizovém štábu firmy.
Kontrolujeme sjezdy do dolů a s tím
související spotřebu respirátorů, sledujeme pravidelně zásoby jednotlivých
druhů ve skladech a lampovnách i plán
a realizaci dodávek. Vše záleží na počtu
fáraných směn především u dodavatelů,
což se mění v návaznosti na opatření
v boji proti koronaviru v Česku, Polsku
i na Slovensku.
Ochrana je potřeba ale
i na povrchu…
Tyto provozy se řeší samostatně. V prašných provozech úpraven zaměstnanci
dostávají také jednorázové respirátory
přibližně v desítkách kusů denně. Z hlediska boje proti koronaviru jsme vybavili
rámcově všechny zaměstnance pracující
na povrchu v první fázi jednorázovými
rouškami a respirátory. Těch bylo přibližně tři tisíce.

k tomu, aby neprodleně opustil objekt OKD. Této osobě budou současně předány pokyny a výzva k dalšímu postupu,“ upozorňuje Zajíček.
Lidem s nařízenou karanténou bude
vstup do organizace OKD umožněn
až poté, co podepíší čestná prohlášení, z nichž je zřejmé, že svůj aktuální
zdravotní stav konzultovali s lékařem
či hygienickou stanicí.
Každý zaměstnanec opouštějící lampovnu a odebírající se k fárání
do dolu na náraží, musí mít na obliče-

službami z řad THZ či dalších určených zaměstnanců namátkové bezkontaktní měření teploty u příchozích. „Člověk, jemuž bude zjištěna tělesná teplota vyšší než 37,6° C,
bude službou identifikován a vyzván

Příznaky

ji respirátor. „Ten musí být nasazen nepřetržitě tam, kde se k sobě přibližují osoby na menší vzdálenost než dva
metry. Zejména v náražích, seřadištích mužstva u jámy, dopravních nádobách, kabinách vlakových souprav,
na překladištích, lanovkách, pásovlecích i samotných pracovištích, kde
zaměstnanci plní své úkoly ve skupině nebo, kde provádějí prašné operace,“ pokračuje vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
Do odvolání jsou v OKD podle něj
také zrušena všechna školení na darkovském Centrálním vzdělávacím
středisku a rovněž organizace preventivních lékařských prohlídek.
„Zakazuje se podávání rukou, jednání s třetími stranami, vykonávání pracovních cest. Nařizuje se zkracovat
interní jednání a minimalizovat počet jejich účastníků a dodržovat minimální dvoumetrovou vzdálenost, pokud to je možné,“ dodává Zajíček.

Jaká jsou další prováděná
opatření?
Jednáme denně s dodavateli jednorázových respirátorů třídy FFP2,
připravujeme se rovněž i na alternativní
situaci a to na vybavení všech důlních
zaměstnanců reliéfovými respirátory
typu R2 v celém OKD, pokud by byl
nedostatek jednorázových respirátorů
vhodných do důlního prostředí. K tomuto účelu jsme si museli nechat vyrobit
tisíce čtvrtmasek a filtrů. Museli jsme
řešit systém jejich dezinfekce. Koncem
března a začátkem dubna jsme vybavili všechny naše zaměstnance, kteří
vykonávají svou práci na povrchu OKD,
ochrannými rouškami pro vícenásobné
použití i s náhradními ochrannými filtry.
Pro kontrolní měření teplot zaměstnanců
před začátkem pracovní směny jsme
zajišťovali dostatek bezkontaktních
teploměrů i kvalitnější termokameru
ke kontrolnímu měření teplot osob
u vstupu do organizace. Provádíme
screening zdravotního stavu kolegů
v OKD a operativně upravujeme kalendáře a pracovní dobu v provozu důlních
lokalit. O našich opatřeních průběžně
informujeme báňskou správu i hygieniky.
Jak to vypadá v oblasti
stravování?
Zrušili jsme vydávání polévek, místo
nich jsou oplatky, tak, jako to měli
dosud na Lazech. Se stolů v jídelnách
jsou odstraněny volně dostupné slánky,
pepřenky, lahvičky s ochucovadly. Je
zrušen i samooobslužný prodej, zákusky,
lahůdky a pečivo jsou balené. Kde je to
technicky možné, upravujeme vzdálenost
mezi sedícími strávníky. I v prostorách
stravování či přípravy pokrmů platí
veškerá hygienická opatření a častěji se
tu dělá očista i dezinfekce. Pamatujeme
na mýdla a papírové ručníky u umývadel
pro hosty či balení příborů do ubrousků.

Nejčastější zdroj
pracovních úrazů
v revíru se nezměnil,
s třiceti procenty všech
případů jím zůstala
chůze s následným
zakopnutím,
uklouznutím a pádem
DARKOV – Menší počet evidovaných
a registrovaných pracovních úrazů
i snížení úrazové četnosti, tři mimořádné události a především žádná závažná újma zaměstnance na zdraví.
Tak vypadala situace v oblasti BOZP
v revíru společnosti OKD od ledna
do března letošního roku.

Počet evidovaných úrazů byl sedmdesát, což znamenalo, že se snížil
oproti stejnému období minulého
roku o osm. Do kategorie registrovaných letos spadlo třiatřicet případů (vloni jich bylo čtyřicet). „Menší je
také nejobjektivnější ukazatel úrazové
četnosti: Počet registrovaných úrazů
na milión odpracovaných hodin. Ten
je na úrovni 9,45 a ve srovnání s prvním kvartálem 2019 je o jedenáct procent menší,“ oznámil vedoucí odboru
řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
„Z třiatřiceti sledovaných registrovaných úrazů opět nejvíce souviselo
s chůzí, ať s břemenem nebo bez něj.
Staly se následkem pádu, uklouznutí,
zakopnutí. Byly příčinou třiceti procent všech úrazů v revíru,“ poznamenal Zajíček. Pětkrát si v prvním čtvrtletí zaměstnanci OKD ublížili při ma-

FOTO: Radek Lukša

První čtvrtletí 2020 v OKD bez závažné újmy na zdraví

Chůze zůstala nejčastějším zdrojem úrazů v revíru.

nipulaci s materiálem (naražením, přiražením, zasažením), což znamenalo
patnáct procent úrazů. Zbytek se rozdělil do dalších skupin, z nichž podle
vedoucího odboru řízení bezpečnosti za zmínku patří pády kamene, pády
břemene a zasažení kumulovanou
energií – každý z těchto faktorů měl
podíl na devíti procentech úrazů.
S absolutně čistým kontem, co
se újmy na zdraví v prvním čtvrtletí 2020 týče, skončili báňští úpraváři,
lidé ze správy podniku a zaměstnanci utlumující paskovskou oblast revíru. Opraváři měli čtyři evidované,
jeden registrovaný úraz. Počty těchto případů se snížily na ČSA, Lazech
a Darkově a naopak narostly na severní i jižní lokalitě ČSM – což souviselo s přesuny výroby a kolektivů na stonavskou šachtu.
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Článkový dopravník 1030 na darkovské úpravně.
dopravník číslo 1033, odkud míří
do dalších technologických zařízení. „Rozsahem opravy byla kompletní výměna potahu včetně pěti

Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn
je pod kontrolou i v nečinné části revíru
Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů
čtverečních, odkud se dostávají data z elektronického
montitorovacího systému na centrální dispečink
OSTRAVA – Společností OKD v rámci útlu-

v regionu. Součástí je také elektronický
monitorovací systém přenášejí data
z celé oblasti na dispečink na bývalém
Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.
Jednou z posledních akcí projektu je
například sanace staré štoly Augustin
u dopravního terminálu Hranečník, zabezpečení areálu fotbalového stadionu
Bazaly, odplyňovací vrty u Mostu M.
Sýkory (vše v Ostravě). K nejnáročnějším patří soubor opatření v elektrárně
v Třebovicích, kde je aktivní systém
s osmnácti čidly, dvěma odsávacími
zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů
včetně drenážního odplynění budov.
Projekt nazvaný „Komplexní řešení

FOTO: Radek Lukša

mu opuštěný dobývací prostor se kvůli
hrozbám nekontrolovatelných výstupů
metanu (CH4 ) na povrch dostává pod
kontrolu státního podniku DIAMO. Ten
má v současné době dokončen systém
technických opatření, která chrání celou
ostravsko-karvinskou aglomeraci před
důlními plyny.
„Dokončení tohoto rozsáhlého
projektu je pro Moravskoslezský kraj
velmi důležitým krokem, protože
metan tady v minulosti způsoboval
nemalé škody a ohrožoval lidské zdraví
i životy. Veškerý provoz včetně údržby
vybudovaných bezpečnostních prvků
je sjednocen a od ledna jej kompletně
zajišťujeme,“ uvádí Ludvík Kašpar,
ředitel s.p. DIAMO.
S dokončením desetiletého projektu DIAMO přebírá a také provozuje
všechny bezpečnostní prvky a činnosti
související s výstupy důlních plynů,
o které se v předchozích letech staraly
i jiné subjekty. „Jedná se například
o kompletní servisování i údržbu provozu protimetanových opatření v počtu
284 odplyňovacích a monitorovacích
vrtů, 575 zlikvidovaných a zajištěných
hlavních a starých důlních děl a 579
snímačů pro měření koncentrací důlních
plynů, obvykle instalovaných v kolektorech, sklepních prostorech objektů či
na odplyňovacích komíncích,“ přibližuje
mluvčí státního podniku Jana Dronská.
Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů čtverečních a rozkládá
se v okresech Ostrava, Frýdek-Místek
a Karviná i Opava. Nově vzniklý systém
obsluhuje v nepřetržitém provozu
jedenáct pracovníků z toho šest nově
přijatých. Ti řeší i případné mimořádné
situace v terénu a zajišťují komunikaci
s integrovanými záchrannými složkami

Odplyňovací komínek v Petřvaldě v bývalém dobývacím prostoru OKD.

problematiky metanu ve vazbě na stará
důlní díla“ s.p. DIAMO realizuje v letech
2010 až 2019. „Hlavní prioritou projektu bylo snížení ohrožení obyvatelstva
před možnými mimořádnými událostmi
spojenými s výstupy metanu na povrch
a jeho pronikáním do obytných domů
či průmyslových objektů. Zcela vyloučit
případný únik metanu nelze, avšak podařilo se minimalizovat rizika,“ dodává
Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu
ODRA, s.p. DIAMO.

kusů nosných kolejnic, kontrola
a promazání ložisek pohonné i vratné rozety, proběhla revize napínání a novými se nahradilo i pět opo-

Centrální strojní údržba odvedla velký kus práce.
třebovaných plechů XAR o tloušťce patnácti milimetrů v přesypu skipu na dopravník,“ komentoval to
mechanik.

Kolegům z centrální strojní údržby
poděkoval za kvalitní a bezpečné splnění
úkolu. „Našemu odkamenění to přinese
zlepšení parametrů provozu,“ doplnil.

Lazečtí opraváři na razicích kombajnech
Většina dokončených
technologií má
v současné době stejný
cíl určení – pracoviště
na stonavské šachtě
LAZY – V lazecké mechanické díl-

ně (MD) č. 31 odboru oprav ukončili práce na největším v OKD využívaném razicím kombajnu MR 340X-Ex
firmy Sandvik. Souběžně s nimi se
zde věnovali i nejčastěji používanému a služebně jednomu z nejstarších
razicích kombajnů AM 50/132. Oba
stroje dostanou přípraváři na stonavské šachtě.
„Emero – jak mu říkáme – s evidenčním číslem 209 má za sebou
docela dlouhou historii. Před jedenácti lety byl v květnu v rámci programu POP 2010 předán na Lazy
na ražbu 61 101 ve sloji Max. Na této
lokalitě razil až do listopadu 2013,
kdy za ním zůstalo 1657 metrů důlních děl. V lednu 2014 se vyklízel na povrch, prodělal generální
opravu tehdy ještě u dodavatelů ze
Sandviku, v dubnu 2015 byl instalován na ČSM, odkud jsme ho z čelby 463 342/P dostali vloni květnu
na náš provoz,“ popisoval Henryk
Kocur, vedoucí MD č. 31.
Opraváři s předákem Michalem
Tekönöšem se razicímu kombajnu
MR 340X-Ex věnovali (s přestávkou
v období srpna až prosince) do letošního dubna. „V rámci střední opravy se dělaly mimo jiné kompletní
renovace zvedací plošiny, kontroly
a údržby všech hydraulických prvků,
převodovek, otočných částí i řezných
orgánů. Při nasazení v těžkých důlních podmínkách měl stroj na řadě
míst doslova ohoblovaný materiál,
který jsme museli nově navařovat.
Konkrétně například na břitu lopaty,“ líčil Kocur.

Funkční přejímka hotové technologie proběhla v úterý 14. dubna, dalších pět dnů opravářům trvalo rozložení kombajnu a jeho transport na lokalitu ČSM kde bude popouštěn do dolu. „Ze stejné šachty
očekáváme v nejbližší době součásti téhož stroje, který ukončil obfarávku bloku 463 304. Ten se totiž
nebude renovovat celý, ale jen jeho
vybrané součásti,“ upřesnil Kocur
s tím, že před ukončením servisních
činností na Lazech mají v plánu ještě jednu střední opravu MR 340XEx s číslem 191 vyklizeného z ČSA.
Největších čelbových kombajnů fy
Sandvik bylo celkem v revíru nasazeno 11.
„Áemko – jak přezdíváme jednomu z nejčastěji používaných a jednomu z nejstarších razicích kombajnů
v OKD – máme ve fázi rozpracování.

Jednotlivé úseky dílny se věnují různým konstrukčním uzlům, od lopaty, přemostění, vynašeč, převodovku
až po hydrauliku a elektriku. Za roky,
co v revíru slouží, máme u této technologie vychytány všechny mouchy,“
poznamenal vedoucí mechanické dílny ke stroji AM 50/132 s evidenčním
číslem 0010.
Tento konkrétní kus, jak upřesnil, absolvoval od roku 2014 jedno
nasazení na Lazech a dvě na ČSA.
Absolvoval už v MD č. 31 tři obvyklé
střední opravy. „S tou čtvrtou musíme být hotovi do konce příštího měsíce. To na něho budou čekat čelboví na ČSM-Jihu,“ vysvětloval Kocur.
Kombajny AM 50/132 budou v tomto roce na Lazech renovovat ještě
dva a k tomu nejméně jeden nakladač
Hausherr – všechno opět pro stonavskou šachtu.

Srovnání technologií
MR 340X-Ex

AM 50/132

Největší v OKD používaný kombajn
od Sandviku.

Jeden z nejstarších kombajnů v revíru
je rozebraný.

• délka 10,7 metru,
• výška 3,2 metru,
• šířka 7,5 metru,
• hmotnost 55 tun,
• průměr řezných orgánů 1 050
milimetrů,
• pracovní dosah 4,8 metru.

• délka 7,5 metru,
• výška 1,7 metru,
• šířka 4,8 metru,
• hmotnost 27 tun,
• průměr řezných orgánů 744
milimetrů,
• pracovní dosah 4 metry.

4/04-VI/20

DARKOV – Centrální strojní údržba
darkovské úpravny uhlí využila velikonočních svátků k mimořádné generální opravě položky 1030 – článkového dopravníku na provoze odkamenění sloužícího k přesunu rubaniny uhlí ze skipového těžního
zařízení. Pod vedením mistra Marka
Szlauera se jí věnovali v nonstop provozu na ranních, odpoledních i nočních směnách.
„Oprava byla běžná, ale v méně
běžném termínu. Využili jsme odstavení severního oddělení skipu
o svátečním prodlouženém víkendu. Začalo se v pátek ráno a zkušební
provoz proběhl bez materiálu v pondělí odpoledne. Chlapi to stihli o jednu šichtu dříve,“ popisoval mechanik
darkovské úpravny Czeslaw Szturc.
K renovaci článkového dopravníku
se přistoupilo proto, že v červencové
letní výluce by byl objem těchto prací
obtížně zvladatelný.
Článkový dopravník 1030 slouží
k transportu těživa na další, pásový,

FOTO: OKD

Úpraváři renovovali během svátků článkový dopravník
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Nadace OKD zjišťuje dopady pandemie
na neziskový sektor a zvažuje, jak pomůže
Karolína Preisingerová
žádá: Táhněme teď
všichni za jeden provaz
s cílem snížit riziko
šíření nákazy!

Jak nadace funguje
za nouzového stavu?
V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru na území ČR jsme

Iniciativa Dokořán nic nepořádá, teď šije roušky.
samozřejmě přijímali i my preventivní opatření. S tím, že maximální
ochrana zdraví našich zaměstnanců,
ale i všech ostatních lidí okolo nás, je
prioritou. Proto jsme se rozhodli uzavřít od druhé poloviny března karvinskou kancelář Nadace OKD a není
tedy možné osobně předávat jakékoliv dokumenty k podpisu. Partnery
jsme požádali, aby nám nechávali písemnosti ve schránce v přízemí budovy a komunikovali s naším týmem výhradně elektronicky nebo telefonicky.
A až se situace zlepší a opatření
zmírní?
Plánujeme opět otevření kanceláře pro veřejnost a budeme dodr-

ADRA pomáhá také nákupem přes
dobrovolníky.

žovat určitá hygienická opatření,
to bude platit i pro naše návštěvníky. Chceme, aby se zaměstnanci a návštěvníci cítili u nás bezpečně. Rouška, hygiena rukou, dodržení bezpečného odstupu a dezinfekce prostoru po každé návštěvě patří
dnes už ke standardům a toho se
chceme držet i v nadaci. O znovuotevření kanceláře budeme informovat na našich webových stránkách
a sociálních sítích.
Jak na situaci reaguje
neziskový sektor?
Vzhledem k vládnímu nařízení
z 13. března, omezující volný pohyb osob, všichni chápou, že ně-

Srdcovkoví hasiči v době pandemie:
Od šití roušek po dezinfekci objektů
Dobrovolné sbory pociťují
nouzový stav zejména
u sportovních družstev,
nemohou se scházet
ani trénovat, nemluvě
o závodech – tyto akce
se postupně ruší
demie dopadají – doposud nikoliv
zdravotně – na aktivity sborů dobrovolných hasičů (SDH) v regionu,
v nichž působí spousta zaměstnanců těžební společnosti. A které jsou
také příjemci minigrantové podpory z Nadace OKD. Je to patrné především na rušení soutěží v požárním
sportu pro dospělé i děti.
„Tak s dětmi šijeme roušky pro domov s pečovatelskou službou, máme
jich okolo stovky,“ říká Roman Raš,
předák opravářů pásových dopravníků v mechanické dílně na ČSMSever angažující se po práci v SDH
Horní Suchá. Tato jednotka není přímo předurčena na činnosti související s pandemií, vyráží k běžným zásahům, samozřejmě i požárům.
„Integrované bezpečnostní centrum
se nás prostřednictvím svého dispečinku snaží posílat k událostem zvlášť jako
dobrovolné hasiče. Abychom se co nejméně potkávali s profesionály a minimalizovali tak riziko přenosu nákazy,“
uvádí Milan Žabčík, velitel družstva
SDH Frýdek patřícího do kategorie
JPO II. To má nejblíže právě k profesionálním hasičům.
Jinak je Žabčík pracující na Hlavní
báňské stanici Ostrava srdcovkovým
patronem soutěže v požárním útoku

FOTO: SDH Orlová-Město

ORLOVÁ – Následky koronavirové pan-

Dezinfekce za pomoci ozonizéru v Orlové.
„O pohár Nadace OKD“. Letos chce
SDH Frýdek pořádat její sedmý ročník. „Hasičské ústředí vydalo zákaz
všech akcí do konce června. My tu
naši plánujeme na druhý víkend v červenci. Prozatím jsme ji tedy neodvolávali,“ vysvětluje Žabčík.
Soutěž – v uzlování pro děti – chce
opět za podpory Nadace OKD organizovat i SDH Karviná-Hranice. „Termín
je na podzim a věříme, že to vyjde,“
konstatuje Martina Gerlichová, dcera
důlního elektrikáře z Darkova a partona tohoto projektu Edvarda Sznapky.
Hraničtí hasiči jsou teď podle ní vybavení a připraveni pomáhat třeba vozit
jídlo či léky seniorům.
Aktivně se do boje s koronavirem
zapojil SDH Orlová -Město. „Kluci
z jednoho družstva šli dezinfikovat budovy radnice pomocí ozonizéru. Strávili tam osm hodin, obcházeli kancelář po kanceláři. V každé se
ozonizér zapnul na deset minut, pak
se dovnitř nastupovalo v dýchacích

přístrojích a odvětrávalo,“ popisuje
velitel jeho výjezdové jednotky Petr
Durčák.
SDH Orlová -Město má díky svému
srdcovkovému patronu Pavlu Pekovi
(raziči čelbového kolektivu na ČSMJihu) z loňska pořízený stan vhodný
za současného stavu pro mimořádné
situace spojené s evakuací či dočasným umístěním lidí. „Srdcovku jsem
v tomto roce podával právě na dovybavení našeho stanu lavicemi a stoly,“
nechává se slyšet Pek.

A uvažuje nadace, že by nějak
pomáhala?
Samozřejmě! Podporované organizace postupně kontaktujeme, zjišťujeme, jak na tom jsou, jaké bude mít koronavirus dopady na jejich fungování. Z toho pak vyvodíme závěry, které předložíme správní radě Nadace
OKD. Ta může rozhodnout o nějaké
formě pomoci, třeba právě na udržení činnosti konkrétních neziskovek.
Připadá nám logické zajistit jejich
další fungování, pomoci jim při řešení problémů.

S neziskovkami jistě stále
komunikujete…
Je to tak, jsme v úzkém kontaktu, navzájem se stále informujeme. Z naší strany potřebujeme především informace o realizaci jejich
projektů. Vyzvali jsme podpořené
organizace, aby nám daly vědět, pokud se stoprocentně rozhodly měnit
termíny akcí. Jsme schopni se dohodnout na dalším postupu. Lhůty
pro dodávání podkladů ke smlouvám se nemění, poštovní zásilky

Nosme roušky, zachraňme léto!
a možná už v létě můžeme zase normálně žít a snad se i bavit,“ vysvětluje
Lukáš Heczko. Dokořán se přidává
i k tisícům domácích výrobců roušek
na obličeje. „Jsou ze stoprocentní
bavlny,“ dodává Heczko s tím, že
vzhledem k nečinnosti této organice
vyplňují šitím i volný čas.

Tak se jmenuje aktivita karvinské
Iniciativy Dokořán, kterou Nadace
OKD podporuje při pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou
veřejnost v tomto hornickém městě.
„Když se budeme všichni řádně
chránit, může se situace uklidnit
natolik, že vláda zmírní opatření

Vyšla publikace o šikmém kostele
zachráněném těžaři i jejich nadací
OSTRAVA – Ostravská spisovatelka Karin
Lednická představila před vyhlášením
nouzového stavu v Domě Knihy knižní
debut s názvem Šikmý kostel s podtitulem Románová kronika ztraceného města. Psala o kostelu sv. Petra z Alkantary
v karvinské části Doly, jenž po útlumu
těžby uhlí v uvedené lokalitě zachránila
a nechala kompletně zrekonstruovat
právě společnost OKD.
Děj publikace – vydané v tištěné i audio podobě – autorka zasadila do svého
rodného kraje a výstižně v něm v období
let 1894 až 1921 shrnula příběh někdejší pastevecké vesnice. „Která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, avšak
o století později zašla na úbytě. A také
kvůli dobývání uhlí. Dnes už z výstavních
budov a vznosné katedrály nezbylo nic.
Jen šikmý kostel, který strmě a varovně
ční do pusté krajiny,“ vysvětlovala.
Kostel byl postaven roku 1736
v barokním slohu místním šlechticem
Františkem Wilhelmem Larischem
na místě dřevěného kostela svatého

Martina. (sv. Petr z Alkantary byl jako
patron nového kostela vybrán proto,
že v okolí stálo už více svatostánků
zasvěcených sv. Martinovi). Od roku
1854 bylo v dobývacím prostoru pod
ním vytěženo sedmadvacet slojí uhlí
v celkové mocnosti 46,82 metru. Těžaři
se v jeho záchraně angažovali už v 90.
letech minulého století. Po poslední
obnově dokončené v roce 2012 dostal
kostel sv. Petra z Alkantary i nové zvony,
a to díky daru z Nadace OKD.

FOTO: Radek Lukša
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KARVINÁ – Opatření a omezení kvů-

li koronavirové nákaze pociťuje celá
společnost, neziskový sektor nevyjímaje. Těžařská nadace už eviduje případy, kdy podporované subjekty mění
plánované termíny akcí nebo odvolávají své schválené projekty, chystají se
vrátit poskytnuté prostředky. Situaci
komentuje Karolína Preisingerová,
ředitelka Nadace OKD.

jsou však doručovány s omezením
– do schránek chodí pouze obyčejná psaní. Pokud neziskovka potřebuje nadaci něco doručit, měla by
vkládat tyto dokumenty do elektronického systému, anebo je bezkontaktně vložili do schránky v našem
sídle. Chápeme i problém s ověřováním podpisů na smlouvách kvůli uzavřeným úřadům, ale nezaznamenali jsme u příjemců, že to je pro
ně překážka.

které blížící se projekty nemůžou
být uskutečněny. Reagovaly na to
už dva srdcovkové sportovní oddíly – zrušily hokejový a badmintonový turnaj, které byly naplánovány na jaro. Uspořádat je kvůli nákaze nemohli a jiné termíny nevyhovovaly. Lidé v neziskovém sektoru
každopádně dělají dále, máme informace například o šití roušek
v Iniciativě Dokořán, nákupech seniorům od dobrovolníků ADRA či
aktivitách Českého červeného kříže.

Publikace je v tištěné i audio podobě.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
VZPOMÍNÁME
„To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 17. 4. 2020 to bude rok, kdy nás opustil pan Jiří Konkolský.
Manželka s dcerami.
„Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.“
Dne 16. dubna 2020 by se dožil 47 let náš manžel, švagr, zeť a pan,
pan Luboš Mieres, který zemřel na následky pracovního úrazu na Dole
Darkov, závod 9. květen.
Za tichou vzpomínku děkují Táňa s Matyáškem, rodina Bőhmová a Hrdinová.

Dobrovolní hasiči při výjezdu v rouškách.

Dne 9. května 2020 si připomeneme šesté smutné výročí, kdy nás
navždy opustil Ing. Jaroslav ŠEBESTA, dlouholetý zaměstnanec
a bývalý hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice v OstravěRadvanicích. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně se mnou tichou
vzpomínku.
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