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Rekord i klasickou
technologií
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Zlikvidovali
těžní věž

Na lokalitách 9. květen
a Chlebovice pokračoval útlum.

64 metrů je s vrtacím vozem
a nakladačem letos nejvíce.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Preventivní chování – lidské zdraví ochrání.“

Plavec světové
úrovně

Horník z darkovského rubání
mezi desítkou nejlepších.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

24. října 2019 / číslo 11 / ročník 49 / www.okd.cz

Mimořádná bezpečnostní kampaň
skončila bez závažných úrazů
Nejčastějším pracovním
úrazem byla opět
chůze, zranilo se devět
zaměstnanců

ků, přičemž čtyři byly z ČSA a Lazů.
Konkrétně svislá doprava vedená
Petrem Gajduškem, centrální doprava vedená Petrem Knoppem, centrální odtěžení vedené Ladislavem
Běhalem a renovační úsek vedený Tomášem Klimesem,“ upřesnil
Zajíček.
Svislá doprava s vedoucím úseku Milanem Kuśem a centrální odtěžení s vedoucím úseku Vladimírem
Barboriakem byli vyhodnoceni
za Darkov.
V kategorii ostatních získali statut Závodní báňská záchranná služba z lokality ČSM s vedoucími Vlastimilem Kalou a Zdeňkem
Chvojkou, ZBSZ vedená Robertem
Duchoněm z lokality Útlum-Jih
a elektroúdržba úpravny ČSM.

celkem zaregistrováno 14 pracovních
úrazů. V tomto období, na které vedení společnosti vyhlásilo mimořádnou
bezpečnostní kampaň, se očekával jejich výrazný pokles. Ke snížení ale nakonec nedošlo. Nicméně žádný z nich
nebyl závažný.
„V devátém měsíci se v revíru stalo celkem čtrnáct registrovaných pracovních úrazů, přičemž devět z nich
bylo opět zbytečných. Postižení se
zranili při chůzi,“ informoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Připomenul, že mimořádnou kampaň BOZP společnost OKD
vyhlásila právě s ohledem na tuto činnost, během které se úrazy stávají nejčastěji. Dále to jsou manipulace s břemeny a pády horniny.
„Při relativně běžných činnostech
se během chůze stala celá škála úrazů. Například při přecházení přechodového můstku, při vystupování z lokomotivy v dole, až po pád na scho-
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DARKOV – V průběhu září bylo v OKD

Dávejte pozor, kam šlapete!
dišti na povrchu a pád při vstupu
na plechový kryt, který je součástí betonové podlahy na úpravně,“ přiblížil
Zajíček. Přitom podle něj stačilo málo
– věnovat chůzi náležitou pozornost.
„Přestože zářijové výsledky v oblasti BOZP nejsou příznivé, věřím,
že investice do této pozitivní bezpečnostní kampaně v budoucnosti ještě
zúročíme. Vždyť ve srovnání se stej-

Kampaň pohledem hlavního inženýra OKD Pavla Hadravy
Bezpečnost našich zaměstnanců, a nechci, aby to
vyznělo jako fráze, bude mít
v OKD vždy nejvyšší prioritu!
Naším úkolem je sice oblast
BOZP v důlních i povrchových
pracovištích dokumentovat,
vyhodnocovat a informovat
o ní, ale především usilujeme
o to, aby se bezpečnost a bezpečné
návyky dostaly do myslí lidí. Jak se mají
chovat, pracovat, reagovat na různé
podněty, nebo jak se navzájem se
spolupracovníky kontrolovat.
Pokud chceme, aby zaměstnanci všechny aspekty týkající se

bezpečnosti práce vnímali,
nemůže být naše působení v této oblasti statické,
konstantní a stále stejné. Lidé
přece reagují na nové podněty, změny i osobní zkušenosti.
Mezi takové podněty patří
i naše mimořádná bezpečnostní kampaň, v rámci které
chceme mimo jiné odměnit nejlepší
kolektivy za dobře a bezpečně vykonanou práci. Proto jsme za zářijovou
bezpečnostní kampaň pro zástupce
těchto kolektivů a jejich partnerky jako
bonus připravili kulturně-společenskou akci.

ným obdobím loňského roku, tedy
od letošního ledna do září, máme
o čtyři registrované úrazy méně. Co
se evidovaných úrazů týká, těch je
sice o 31 více, ale jsou to úrazy méně
závažné,“ řekl vedoucí odboru řízení
bezpečnosti.
V úrazové četnosti (tedy v počtu
úrazů na milion odpracovaných hodin) se od počátku roku 2019 zlepšili
na dole ČSM, když snížili její hodnotu
z loňské 14,88 na letošní 12,82. V důsledku toho se úrazová četnost snížila i v rámci celé důlní části OKD, a to
z 11,77 na 11,67. Za celý revír činila
10,28 a nepomohl k tomu ani bezúrazový provoz lokalit Útlum-Jih a řady
kolektivů, které si vysloužily Statuty
bezpečných pracovišť.
„Nyní chystáme odměnu pro vítězné kolektivy, úseky a provozy. Celkem
mezi ně rozdělíme 170 lístků pro dvě
osoby na akci s názvem Rock párty pro
TOP party s kulturním programem
včetně bohatého občerstvení a možnosti vyhrát na slosovatelnou vstupenku hodnotnou cenu,“ uvedl Pavel
Zajíček. Podmínkou účasti pro kolektiv bylo získání Statutu bezpečného
pracoviště za září 2019 a v bodování
být ještě nejlepší mezi všemi kolektivy.

Mimořádnou bezpečnostní kampaň v září vyhrál v kategorii rubání v lokalitě ČSM kolektiv hlavního
předáka Zbyňka Rzidkého z úseku
vedoucího Janusze Sztuly pracující
v porubu 402 302, následovali je horníci s hlavním předákem Bogdanem
Kaniou (vedoucí úseku Karel
Pochopeň).
Na čelbách lokality ČSM si nejlépe vedly kolektivy hlavních předáků Marka Fajmana (vedoucí úseku Roman Gajdzica) razící překop 540 22 a Radima Dudy (vedoucí úseku Lubomír Poloček) na díle
463 354. Nejlepšími razičskými kolektivy na Darkově v BOZP
byly kolektivy s hlavními předáky
Václavem Michalčíkem a Romanem
Jakubišinem (u obou byl vedoucím úseku Roman Čáp). Prvenství
ve vybavování a likvidacích pak patřilo kolektivu hlavního předáka Jiřího Hnáta (vedoucí úseku Jiří
Macháček), který v hodnoceném
období likvidoval dokopaný porub
140 808 na Lazích.
„Statuty bezpečných pracovišť si
zasloužilo na důlních pracovištích
celkem 21 různých kolektivů. Mezi
nimi i sedm ostatních kolektivů a úse-

Rock párty pro TOP party
Hned první listopadový den – v pátek
– je připravena pro nejbezpečněji
pracující v revíru společnosti OKD
odměna v podobě rockové párty.
Uskuteční se v Dělnickém domě
v Horní Suché, který bude zaměstnancům a jejich doprovodu k dispozici už od 17 hodin.

PROGRAM
18:00 – zahájení párty a vyhodnocení bezpečnostní soutěže
18:30 – vystoupení moderátora
a herce Zdeňka Izera
19:10 – Rock & Roll Band Marcela
Woodmana
20:00 – losování vstupenek o věcné
ceny
20:20–21:10 – Rock & Roll Band
Marcela Woodmana
Účastníci se mohou těšit na pohoštění i pitný režim!

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY Z MIMOŘÁDNÉ ZÁŘIJOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KAMPANĚ
RUBÁNÍ
Bezúrazový fedrunk
ve složitých podmínkách

STONAVA – Dlouhá stěna, vysoká moc-

nost, složité mikroklima, tektonické
poruchy. Takové podmínky měl nejbezpečnější zářijový rubáňový kolektiv s hlavním předákem Zbyňkem
Rzidkým z úseku vedoucího Janusze
Sztuly v porubu 402 202 v jižní lokalitě stonavské šachty.
„Bylo to tam složité a museli jsme
si dávat hodně pozor,“ komentoval
to hlavní předák kolektivu čítajícího přes 130 horníků, kteří v devátém

měsíci v průběhu mimořádné bezpečnostní kampaně ve stěně nafedrovali
bezmála 35 tisíc tun uhlí bez jediného
pracovního úrazu.
„Každý musí začít u sebe! Bez důsledného dodržování zásad BOZP
se prostě neobejdeme,“ pokračoval Rzidký s tím, že kolektiv nebyl
v bezpečnostních soutěžích vyhlášen
na čelných místech zdaleka poprvé.
Jeho spolehlivý základ tvořily původní Rzidkého osádky doplněné
o jednu polskou dodavatelskou
partu a dvě kmenové z jiných těžebních úseků.

V bezpečném září na směnách
v porubu 402 202 předákovali Marian
Vojtuš, Miloš Nepožitek, Ladislav
Fischer, Zbigniew Kłuczewski,
Miroslav Bystroň a Pavel Czeslawski.
Zámečníky při údržbě dobývacího
komplexu vedl předák Zdeněk Bogár.

PŘÍPRAVY
Fajmanovi raziči obhájili
prvenství v čelbové kategorii
STONAVA – Důkaz, že to děláme dob-

ře! Tak komentoval vedoucí čelbového úseku Roman Gajdzica fakt,

že osádky hlavního předáka Marka
Fajmana vyhrály v přípravářské kategorii podruhé za sebou v bezpečnostní kampani OKD první místo.
Party kolektivu se směnovými předáky Michalem Omelkou, Tomášem
Wilkusem, Patrikem Adamovem
a Mariuszem Szewczenkem působily
v hodnoceném období devátého měsíce na ražbě překopu 540 22. O technologii se jim starali čelboví zámečníci Jan Šmalík a Rostislav Kubalík.
„Razilo se úpadně až do minus jedenácti stupňů, takže forot padal do čelby,
ale o to náročněji se pak vybíral. Museli

jsme řešit přítoky a odtoky důlní vody,“
popsal Gajzdica podmínky na pracovišti provozovaném v režimu pondělí –
pátek. Nakonec tam Fajmanovy osádky
v měsíci mimořádné kampaně BOZP
splnily i limitní výkon.
Za fungováním nejbezpečnějšího
čelbového kolektivu, jak zdůraznil vedoucí úseku, stojí jednak dlouhodobě kvalitní organizace práce a plnění
zadaných úkolů i s ohledem na oblast
BOZP, tak i zkušenosti. „Ty jádro našich razičů načerpalo ještě na Staříči
a v Chlebovicích,“ zakončil Gajdzica.
Pokračování na stranách 5 a 6
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STONAVA – S předstihem předali darko-

vští vybavovači porub 40 906 v 9. kře
40. sloje v takzvaném „armáďáckém“
poli. Nastoupil do něho kolektiv hlavního předáka Romana Kurka z úseku
Alpex s vedoucím Januszem Pielkou.
Poslední blok v uvedené oblasti
obfarávali od loňského září do letošního
července raziči ze stejné dodavatelské
firmy s hlavním předákem Krzysztofem
Bierawskim a vedoucím úseku
Andrzejem Baraniakem. Pohybovali
se – zejména v prorážce, jejíž šířku
museli rozšiřovat ze šesti na devět
a půl metru – ve značných úklonech.
Nicméně úkoly své splnili v termínu, aby
tam po nich nastoupil úsek Vybavování
a likvidace 3 s vedoucím Janem
Slovíkem a hlavním předákem Markem
Szelongem. K ruce jim byli dodavatelé
z Dubosu vedení Petrem Wotkem. A také
havíři z Carbokovu vedení Mateuszem
Sidkiewiczem – ti instalovali úsekové

odtěžení na dva pásy DP 1200/1 v délce 220 a 45 metrů.
„Náklizy technologií byly náročné nejen kvůli tomu, že porub 40 906 je pod
úrovní našeho posledního, desátého,
patra, ale také vzhledem ke vzdálenosti
dopravní trasy od překladiště. Měla přes
dva kilometry,“ sdělil Adam Iwanuszek,
technik z vybavování a likvidací. Chlapi
z tohoto provozu v oblasti působili
od první třetiny prázdnin a technologii
dodávanou po opravě v servisních
dílnách instalovali do poloviny září.
„Další den po urychleném vybavení
této porubní kapacity tam začal kopat
Kurkův kolektiv,“ zdůraznil Iwanuszek
s tím, že směrná délka porubu 40 906
činila při nájezdu 230 metrů. Do poměrně krátké stěny dostali horníci z Alpexu
jen sedmačtyřicet sekcí vysokého POPu
2010 typu DBT 26/55, kombajn SL 500
Eickhoff, porubový dopravník PF6/1042
a podporubový dopravník PZF 11.
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Urychlili vybavení nového bloku
a hned druhý den se začalo kopat

Peter Ilavský (vlevo) s Rostislavem Kubínem.

Letošní rekord s klasickou technologií
– čtyřiašedesát metrů ve sloji Natan!
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Kolektivu hlavního
předáka Petera
Ilavského nahrály dobré
podmínky v prachovci
i obnova mechanizace

Vysoký dobývací komplex POP 2010.

sobíme v ostravské sloji Natan, kde
jsme přešli z oblasti 29. sloje jen krátce před prosincovou tragickou mimořádnou událostí na naší šachtě. Tehdy
jsme taky vyměnili kombajn za klasiku a prakticky až do léta se s ní sžívali,“ informoval Kubín.
Ilavského osádky dostaly do 40.
sloje vrtací vůz VVH 1R a nakladač
NSU, s nímž se pustily do přípravy
budoucí severo-jižní přetěžovací linky. „Nejdříve jsme razili v pískovci,
který byl v nadloží velmi tvrdý, poté
procházeli samotnou slojí a nakonec
najeli do měkčího prachovce vhodného pro dobrý postup,“ řekl Kubín
s tím, že kolektiv do října na čelbě
546 21 postoupil celkem o 428 metrů.
Rekordního zářijového postupu pak
dosáhl nejen díky vhodnějším pod-

STONAVA – Po srpnové nejvyšší letošní
metráži s kombajnem padl v září revírní rekord na čelbě s klasickou technologií. Postaral se o něj kolektiv dodavatelské firmy THK Čechpol s hlavním předákem Peterem Ilavským a vedoucím úseku Rostislavem Kubínem,
jenž na ČSM vyrazil 64 metrů.
Překonal tak dvaašedesát metrů
kolektivu hlavního předáka Romana
Jakubišina, který držel rekord na klasice od března. „Od počátku roku pů-

mínkám, ale také nové technologii –
opotřebený nakladač totiž vyměnil
za lepší. „Vychytali jsme všechny nedostatky a razili bez strojních poruch,“
líčil vedoucí úseku. Vyzdvihl zámečníky s předákem Robertem Trněným
starající se o technologie. A také předáky směn – Mirosława Kepku, Josefa
Pitáka, Libora Pfeffera, Igora Mosina
a Sergeje Tarana – kteří se svými chlapy dokázali zrychlit pracovní operace.
Nejvyšší letošní metráže s technologií vrtacího vozu a nakladače dosáhl Ilavského kolektiv v profilu SPN
16 s budováním hajcmanů co 0,8 metru. Splnil letošní čtvrtý limitní výkon.
„V tomto měsíci rekord nepadne, ale
k limiťáku jsme samozřejmě přihlášeni. Zatím razíme nad režim,“ dodal
Kubín.

V září bylo v revíru OKD nejvíce limitních výkonů za měsíc
HORNÍ SUCHÁ – Šestnáct kolektivů se

sešlo v Horní Suché při vyhlašování limitních výkonů za devátý měsíc.
Bylo to vůbec nejvíce v letošním roce!

Čtrnáct z nich patřilo do provozu příprav, dva zastupovaly rubáňové.
Nový výrobní náměstek OKD
Petr Škorpík v této souvislosti vy-

zdvihnul splnění technického režimu na čelbách při celkové zářijové
metráži 1550 metrů. Razičům ale
i tak na business plán chybělo 405

• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3404 vyrazil 105
metrů při průměrném postupu 4,04
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 22,44 centimetru na raziče
a směnu (zaznamenal však jeden registrovaný pracovní úraz),
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kozłowicze z úseku WPBK-BIS vedoucího Marcina Poloka na čelbě 10 2407
vyrazil 43 metrů při průměrném postupu 2,05 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 13,65 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Rastislava
Valenčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbách 240 441 a 240 421
vyrazil 118 metrů při průměrném
postupu 5,9 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 32,78 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 4200 vyrazil 34 metrů při průměrném postupu 1,7 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
9,44 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 521.51 vyrazil
96 metrů při průměrném postupu 4,8

metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 28,24 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 541.6 vyrazil 55 metrů při průměrném postupu 2,2 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
12,22 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 521.5 vyrazil 58
metrů při průměrném postupu 3,05
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 19,8 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Vráblíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbách 240 421, 240 550.4
a 240 550.5 vyrazil 60 metrů při průměrném postupu 4,06 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 22,55
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 504 22 vyrazil 39 metrů při průměrném postupu 1,95 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
10,34 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Zdisława
Drzenieka z úseku Alpex vedoucího Bogdana Bajaczyka na čelbě

463 220/1 vyrazil 72 metrů při průměrném postupu 2,67 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 33,80
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jozefa
Rybárika z úseku SDP vedoucího Aloise
Pavelka na čelbě 229 240/4P vyrazil
43 metrů při průměrném postupu 2,26
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 13,96 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Vlčka z úseku SDD vedoucího Miroslava
Hrnčíře na čelbě 546 02/1 vyrazil 38
metrů při průměrném postupu 1,81
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 10,56 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Stanisława
Daszkiewicze z úseku Polcarbo vedoucího Krzysztofa Andraszyka na čelbě
401 226/1 vyrazil 33 metrů při průměrném postupu 1,83 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 20 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Petera
Ilavského z úseku THK Čechpol
vedoucího Rostislava Kubína na čelbě
546 21 vyrazil 64 metrů při průměrném
postupu 2,29 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 9,91 centimetru
na raziče a směnu.

průměrný denní postup 4,23 metru
a rubáňový výkon 32 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Pokorného z úseku vedoucího Martina

Pamánka v porubu 161 908 nakopal
25 005 tun při měsíčním postupu 87,7
metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup 3,34 metru a rubáňový výkon
16 tun na horníka a směnu.
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Zářijové čelbové limiťáky

Vyhlášení kategorie příprav.
metrů a letošní progrese výpadku
v přípravách překročila půldruhého
kilometru.
Rubáňoví minulý měsíc nakopali
dohromady 280 120 tun, což ovšem
nestačilo na business plán ani technický režim. „Zářijové manko činilo skoro čtyřicet tisíc tun. To zapříči-

Zářijové rubáňové limiťáky
• kolektiv hlavního předáka Bogdana
Kanii z úseku vedoucího Karla
Pochopeně v porubu 463 302 nakopal
51 529 tun při měsíčním postupu
118,3 metru, čemuž odpovídal

Rubáňoví s limitními výkony.

nily problémy na lokalitě ČSM v porubu 400 000, jež jsme museli předčasně uzavřít, neplánovaná výměna
těžních lan na skipu ČSM, obtížnější rozjezd porubu 402 303 a v neposlední řadě zapálení metanu v porubu 11 3431 na lokalitě ČSA,“ vysvětloval Škorpík.
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Protizáparová prevence se světovou
premiérou nástřiku betonitem SIG-1

FOTO: OKD

Zabezpečovalo se
i vybavování

Prevence samovznícení uhlí v bloku 402 203 na stonavské šachtě.

Možnost samovznícení
uhlí eliminují od obfárávky,
přes vybavování
technologiemi až
po provozování porubu
402 303 na ČSM-Jih
STONAVA – Nadstandardní práce pro-

vázely přípravu bloku 402 303 na jižní lokalitě ČSM, jenž začal ve 3. kře
40. sloje od září dobývat s kombajnem SL 300 Eickhoff a sekcemi
Fazos 17/37 kolektiv hlavního předáka Dariusze Zelka z úseku Alpex s vedoucím úseku Józefem Ulmanem.
Přiblížil je technik protizáparové
prevence Radomír Novotný s tím, že
k nim kromě jiného patřila i světová
premiéra nástřiku důlních děl bentonitovou pěnou SIG-1.
„Postupovalo se tak vzhledem k zařazení spojených slojí 39 a 40 do kategorie reaktivního uhlí s vysokou
možností samovznícení v oblasti budoucího porubu 402 303,“ oznámil
Novotný. Protizáparová prevence přišla na řadu už s přípravou této stěny,
kdy úvodní třídu 402 323 a prorážky
402 363 a 402 363/1 chystaly osádky
hlavního předáka Waldemara Paśika
z Alpexu a výdušnou třídu 402 343
pak kmenoví raziči s hlavním předákem Petrem Rojíčkem.

Riziko snižovali řadou
způsobů
„Již během obfárávky a pak i po probití chodeb na průchodní větrní proud

jsme v celém profilu důlních děl ražených v uhelné sloji prováděli nástřik bentonitovou pěnou SIG-1 z firmy AZIS. A to nejen poprvé v OKD
a Česku, ale i na světě. Pěna přilnula
na uhlí a vytvářela souvislou krustu
bentonitu zabraňující přístup kyslíku
k uhelné hmotě,“ popisoval Novotný.
Na zkušební nástřik – jenž se jim také
osvědčil – spotřebovali čtyři tuny
bentonitu a přes dvě tuny pěnidla.

Když tři kolektivy – Zelkovi horníci, kmenoví vybavovači z úseku vedoucího Jána Mračny a dodavatelští z CZ Bastav s vedoucím Petrem
Sklepkem – zahájily instalaci technologií, došlo i na asanace možných průtahů vzdušin z dříve vydobytých porubů ve vrchní lávce
a tlakově rozrušeného nadloží nad
prorážkou. „Přes zapažené vrty se
na výduchu, úvodu i v prorážce bloku 402 303 aplikovalo pro dotěsnění uhelného meziloží sedmačtyřicet
tun sádry a pět tun porocemu,“ pokračoval Novotný.
Před náklizem sekcí, jak upřesnil, se pro eliminaci oxidace uhlí stavěl v celé délce prorážky z dřevěných
desek a odřezů těsně pod hajcmany
takzvaný „brudnik“. „Tedy dřevěnou
konstrukci potaženou jutou, jejímž
úkolem bylo při vybavování izolovat
větry vedené prorážkou od samotného uhlí. Volný prostor mezi hajcmany a brudnikem vyplnila superlehká
močovinoformaldehydová pryskyřice Krylamina,“ vysvětloval.

V oblasti se stále dále
inertizuje

Ošetření profilu uhelného díla.
Pro další snížení rizika samovznícení ještě před vybavením bloku 402 303 tlakově ošetřovali uhelné meziloží mezi prorážkou
a vrchní lávkou sloje (včetně závalového boku prorážky) inhibitorem –
Antipyrogelem. „Do vrtů ve stropech
a bocích jsme kvůli tomu instalovali 490 injektážních jehel s upínacími
manžetami a využili 600 kilogramů
Antipyrogelu,“ informoval Novotný.

Došlo samozřejmě na intertizaci vydobyté vrchní lávky dusíkem, kdy jen
za dobu vybavování proudilo do stařin asi 4500 m3 tohoto média za hodinu včetně N2 pěny. Vznikla druhá
páteřní dusíková trasa, na rozvodech
v oblasti jižní i severní lokality ČSM
se namontovaly dálkově řízené servoventily. „V oblasti porubu 402 303
jsme navrtali a zapažili čtyřicet napouštěcích míst a množství dusíku
hlídaly čidla. Máme tam i chladič dusíku a dvě zařízení One-Seven pro výrobu lehké dusíkové pěny, která se
stále využívá,“ líčil technik protizáparové prevence.
K té patřilo zřízení překlenovacích
lutnových tahů na celé úvodní třídě
402 323 i výdušné třídě 402 343. „A to
pro snížení depresního namáhání porubu 402 303,“ uzavřel Novotný, podle nějž nadstandardní opatření i mimořádné nasazení zainteresovaných
vedlo k úspěchu.

FOTO: OKD

Kromě toho zahájili také pravidelný monitoring vzdušin ve vrchní lávce, kdy do tektonických poruch i jiných vytipovaných míst instalovali
na tři desítky analýzních hadiček dodávajících údaje o směnové koncentraci ovzduší a poskytujících vzorky
pro chromatografické zkoumání.

Poslední kombajnová stěna na Lazech.

Lazy: Vyplenili a zlikvidovali
poslední kombajnovou stěnu
LAZY – Poslední porub provozovaný
na lazecké šachtě s kombajnovou
technologií se stal součástí hornické
historie. Kolektiv hlavního předáka
Ladislava Valíčka z úseku vedoucího
Petra Puffera ve stěně 140 808 vytěžil
celkem 141 710 tun uhlí, předal ji úseku
vybavování a likvidace VaL 4 s vedoucím
Jiřím Macháčkem a hlavním předákem
Josefem Hnátem, který prováděl do minulého měsíce její výkliz.
Blok 140 808 měl průměrnou mocnost
sloje 3 metry, směrnou délku 182 metrů,
úklon se v něm pohyboval od -15 po +12
stupňů a porubní fronta měřila 167
metrů. Dobývali ho od loňského listopadu
do letošního května s kombajnem SL 300
Eickhoff, sekcemi Fazos 15/33 a 15/37
v počtu 111 kusů, odtěžení jelo na čtyři
pásy Belt 1200. V průběhu těžby blok
procházel tektonikou s erozivním stropem
a byla potřeba trhacích prací.
„Likvidace posledního lazeckého porubu v sedlových slojích byla

standardní operace, ale s nádechem jisté nostalgie. Vždyť tahle šachta pomalu
a jistě končí,“ prohlásil Libor Zielina,
materiálový hospodář vybavování a likvidace z ČSA. Chlapům z Macháčkova
kmenového úseku v oblasti 40. sloje
na rozhraní 8. a 9. kry v lazeckém dobývacím prostoru pomáhali i dodavatelé
z CZ Bastav a Carbokovu.
„Vypleněné sekce, kombajn a další
technologie včetně stěnového dopravníku Rybnik 850 a podporubového
dopravníku PZF 08 jsme vyklízeli
na povrch. Šly na opravu do mechanických dílen,“ upřesnil Zielina s tím, že
likvidace proběhla v řádném termínu
a bez pracovních úrazů. Po jejím dokončení se kolektiv Hnáta přestěhoval
na šachtu ČSA, kde začal s výklizem
stěny 11 2832 vybavené středním
POPem 2010, kterou nedávno dokopal
kolektiv hlavního předáka Romana
Krčmáře z úseku vedeného René
Kubankem.

Stěnový dopravník před vypleněním.

Všechny kolektivy darkovských čelbových úseků splnily limiťáky
po třech kolektivech, šest přihlášek k limitním výkonům a stoprocentní úspěšnost v jejich plnění! Tak
si v devátém měsíci vedli přípraváři na Darkově s vedoucími Radimem
Kalafutem a Romanem Čápem.
„Když se k umu našich kluků přidá příroda a tu těžkou porci metráže
vydrží i technika, tak to pak jde víceméně samo,“ komentovali zářijové
výsledky. Kolektivy jich dosahovaly
v docela dobrých důlně-geologických
podmínkách, při relativně plné obsazenosti razičských osádek a při kvalitním zásobování potřebným materiálem. „Samozřejmě musíme poděkovat i ostatním profesím, které se
starají o bezproblémový chod našich
pracovišť,“ vzkázali darkovští vedoucí čelbových úseků.
V tom vedeném Kalafutem měl nejvyšší postup – 118 – kolektiv hlavního
předáka Rastislava Valenčíka. Jeho
osádky s kombajnem AM 50 poslali
pro urychlení obfárávky nového bloku z výdušné třídy 240 441 na úvodní 240 421. Druhý kolektiv s hlavním

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Dva úseky, v každém

Radim Kalafut (druhý zprava) se svými hlavními předáky.
předákem Václavem Michalčíkem se
s klasickou technologií (nakladač DH
120 a vrtací vůz VVH 1R) pohyboval
v oblasti 1. kry ve 24. sloji, kde prováděl rozfárávky pro další poruby.
Nejpracnější limiťák splnili v kolektivu hlavního předáka Romana
Kadlece s kombajnem MR 340 rovněž
na úvodu budoucího porubu ve 36.
sloj. „Třída 236 521.51 se má zacho-

vávat pro opakované použití, proto se po celkovém obvodu zavrtávalo
na jedno zabudované pole deset dvorníků. Dva byly sklolaminátové a osm
ocelových. Proto se ráno prováděla
údržba a vrtalo, polední směna razila,
odpolední vrtala a noční zase razila,“
popsal Kalafut.
V úseku vedoucího Čápa se splnily limitní výkony na čelbě 236.541.6,

Roman Čáp (druhý zleva) se svými hlavními předáky.
kde osádky hlavního předáka
Romana Jakubišina razily s technologií vrtacího vozu VVH-1U a nakladače NSU-1E výdušnou třídu
budoucích bloků v 5. kře 36. sloje.
Dále pak ve stejné oblasti darkovské šachty na pracovišti kolektivu
hlavního předáka Vladimíra Vereše
s kombajnem MR 340 (na čelbě postupující proti razičům od Kadlece).

A konečně i na čelbě 240 421, prorážce 240 550.4 a jejím rozšiřování
240 550.5, kde působila parta hlavního předáka Miroslava Vráblíka
s kombajnem AM 50. „Tomuto kolektivu se perfektně povedla už sama
prorážka v profilu SBR a její rozšíření v oblasti porubu 240 510s,“ doplnil zástupce vedoucího úseku Daniel
Cartelli.

4

Z OKD

číslo 11 | ročník 49

9. květen: Demolice budov
a likvidace první těžní věže

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ZÁŘÍ 2019
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.

Valíček(240510J/)

Puffer

47164

1986

371.3

40,277

2,86

2.

Rzidký(402202/)

Sztula

37Ê607

1617

292.2

27,276

1,59

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD
KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

3.

Turoň(364204/)

Miarka

28899

1584

528.7

25,591

2,69

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

4.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sᶒdkowski

21861

1080

428.1

29,068

2,13

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

5.

Kania(463302/)

Pochopeň

21728

1191

456.3

18,927

2,55

SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

6.

ALPEX_Kurek(400000/)

Pielka

20211

851

166.6

20,859

0,85

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

7.

Krčmář(112832/)

Kubanek

13752

1000

466.5

20,442

2,42

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

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

1.

Pokorný(161908/)

Pamánek, Ing.

11Ê824

662

298.4

18,212

1,51

RHH 42 K01; DBT 600/1400

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – kombajny

Rozebírání těžní věže na 9. květnu.
STONAVA – Ve vyhrazeném bezpeč-

nostním prostoru utlumené lokality
9. květen se rozběhly naplno likvidační
práce. Dodavatelé z firmy Slezská
důlní díla (SDD) pod vedením Petra
Vorla za pomoci svých subdodavatelů
zbourali most pro příchod mužstva, popílková sila, objekt hlavních ventilátorů
i šachetní budovu výdušné jámy Su-Sto
III včetně její těžní věže.
„S rozebíráním konstrukce těžní
věže se skončilo minulý měsíc. Nejprve
se jeřábem sundala obě kola – lanovnice – a konstrukce jeřábové dráhy
s věžičkou nad nimi. Pak nastoupila
těžká mechanizace v podobě hydraulických nůžek, které dokázaly rozstříhat
ocelové nosníky. Těžní věž jako taková
šla dolů během jedné šichty. Na zemi
už ji pak stříhali a rozpalovali na menší
části,“ popisoval specialista technické
likvidace Bohdan Krzywoň.
Samotná jáma Su-Sto III byla

zasypána cementopopílkovou směsí.
„Momentálně se provádí dokončovací
práce po demolici šachetní budovy
a naváží se hlušina a recyklovaná betonová drť pro finální terénní úpravy.
Výkopem základových pásů a podlitím
první vrstvou betonu byla zahájena
výstavba ohlubňového povalu, který
se bude budovat do konce letošního
roku. Pak nad ním postaví odvětrávací
komínek metanu,“ uvedl Krzywoň.
Ve vtažné jámě Su-Sto I ukončili
betonáž čtvrté vrstvy zátky na jejím
šestém patře, přerušili průchozí
větrní proud a spustili separátní větrání.
„Dosud máme cementopopílkovou
směsí zasypáno 143 z celkové hloubky
424 metrů. V jámě se stále fárá těžními
klecemi padesát metrů nad zásyp, chlapi tam odebírají plavící potrubí i větrací
lutny,“ popisoval specialista technické
likvidace situaci na 9. květnu v první
říjnové dekádě.

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(463324/)

Zguda, Mgr.

134,00

5,15

128,85

36,88

MR 340X-Ex SANDVIK K02

2.

Valenčík(240441/)

Ing.Kalafut

114,00

6,71

152,22

34,55

AM-50 D06

3.

ALPEX_Michoń(400022/)

Palej

112,00

3,86

99,26

26,60

MR 340X-Ex SANDVIK C05

4.

Polák(113404/)

Wdówka

102,00

4,08

99,55

22,67

MR 340X-Ex SANDVIK K03
MR 340X-Ex SANDVIK C03

5.

ALPEX_Pasik(463282/)

Bajaczyk, Ing.

94,00

3,24

90,76

21,33

6.

Duda(463220/)

Poloček

80,00

5,33

131,20

28,18

AM-50 C01

7.

Špička(224005/, 224006/)

Wdówka

72,00

4,80

117,12

25,26

AM-50/132 K01

8.

Rojíček(224006/)

Wdówka

68,00

5,23

127,63

27,59

AM-50/132 K01

9.

Kadlec(236521/51)

Ing.Kalafut

66,00

3,88

97,45

32,20

MR 340X-Ex SANDVIK K01

10.

WPBK-BIS_Wróbel(340942/)

Ludwicki

48,00

2,67

67,20

14,78

AM-50/132 D06

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Jakubišin (240421/)

Kalafut, Ing.

44,00

2,59

64,96

14,97

VVH-1B D02, PSU 9000 D08

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Durkot

42,00

1,62

42,16

7,37

VVH-1U C02, NSU-1E C02

3.

SDD_Vlček(54600/, 54602/1)

Hrnčíř

37,00

2,31

58,29

12,78

VVH-1R C01, NSU-1E C03

4.

WPBK-BIS_Suwaj(340922/)

Ludwicki

34,00

1,70

42,67

9,43

VVH-1B D05, PSU 9000 K04

5.

Fajman(402323/1)

Gajdzica

32,00

1,68

38,06

9,78

VVH-1U C01, D 1131
HAUSHERR,NOELL P07
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Rubání – kombajny
Pořadí

Chlebovice: Přípravné práce
k likvidaci se rozeběhly naplno

STAŘÍČ – Povolení k likvidaci hlavních
důlních děl šachty v Chlebovicích
nabylo právní moci a paskovští
báňští záchranáři se už s kolegy z důlní
dopravy a z elektroúseku dali do díla.
Podrobnosti přiblížil vedoucí technologické projekce Petr Bartík.
„Začalo se s likvidací podpovrchových energokanálů 1 i 2, odkud
se předem vyplenily silové elektrické
kabely a potrubní řady. Z domíchávačů
se do jejich vstupních otvorů plaví
cemento-popílková směs,“ popisoval.
ZBZS pod vedením Roberta Duchoně
již dokončila opěrnou stěnu ve větrním
kanále odstavených hlavních ventilátorů, ta umožní jejich úplné vyplnění,
informoval Petr Bartík.
Důlní doprava vedená Martinem
Jágrem se na chlebovické lokalitě

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Siwek

Ulman

313244

2672

470.2

47,091

3,38

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

251943

1312

228.8

32,331

1,16

3.

Krčmář

Kubanek

212015

1440

466.6

28,011

2,84

4.

Turoň

Miarka

192Ê286

1297

396.7

22,835

2,04

5.

Valíček

Puffer

112854

794

222.8

22,234

1,44

6.

Kania

Pochopeň

99322

650

271.4

10,394

1,66

7.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

79635

598

220.8

14,886

1,43

8.

Rzidký

Sztula

65Ê840

897

151.3

18,724

0,88

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

21,601

2,77

Rubání – pluhy

pustila do úpravy potrubí pro plavení
vtažné jámy III/6, a to od jejího prvního patra, až po ohlubeň a dále až
na hranici bezpečnostního prostoru
jámy. Fárá se stále hlavně na třetí
patro, kde se staví na spojovacím
překopu 2032 ve štufě 305 metrů
výbuchuvzdorná hráz, kterou se pak
Chlebovice oddělí od Staříče,“ pokračoval Bártík.
Dopraváři zároveň ve vtažné jámě
dokončili první polovinu povalu jámové
zátky a chystají druhou polovinu, betonování základní vrstvy bude v prosinci.
Na staříčské lokalitě připravili hřeblový
dopravník TH 700, jenž poslouží pro
likvidaci výdušné jámy III/5 – kde
nebylo provozováno těžní zařízení – a to
nezpevněným zásypem, kamenivem
z paskovské haldy.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

105Ê279

753

548.3

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

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

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Valenčík

Ing.Kalafut

689,00

5,22

107,04

31,86

2.

Špička

Wdówka

660,00

5,37

122,61

28,88

3.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

649,00

4,30

103,00

33,02

4.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

637,00

3,68

81,49

25,58

5.

Rojíček

Pastucha

623,00

4,55

106,32

23,70

6.

Vereš

Pastucha

619,00

4,46

99,95

22,63

7.

ALPEX_Jasiński

Bajaczyk, Ing.

554,00

3,64

94,13

28,63

8.

Kadlec

Ing.Kalafut

532,00

4,16

106,34

30,04

9.

Pavlík

Čáp

509,00

4,10

85,49

25,83

10.

Polák

Wdówka

504,00

3,88

88,21

21,68

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie

Domíchávače zaplavují energokanály na Chlebovicích.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Durkot

324,00

1,78

44,77

8,77

2.

Jakubišin

Kalafut, Ing.

305,00

2,18

53,17

11,77

3.

Klásek

Gajdzica

275,00

2,15

56,08

12,77

4.

SDD_Vlček

Hrnčíř

230,00

1,84

46,31

10,27

5.

Fajman

Gajdzica

220,00

2,00

47,93

10,33

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Jak na ohrožující hluk
v pracovním prostředí

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY
Z MIMOŘÁDNÉ ZÁŘIJOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ KAMPANĚ
Dokončení ze strany 1

OSTATNÍ

Nejčastější výmluvou
zaměstnance bez
ochrany sluchu je
tvrzení, že ji nemá
schválně, aby slyšel
svého kolegu při
domlouvání

VYBAVOVÁNÍ A LIKVIDACE

Renovační úsek na ČSA
spoléhal na hornickou praxi

KARVINÁ – Po vítězství ve své katego-

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Preventivní chování – lidské
zdraví ochrání! Pro říjnové téma v oblasti BOZP to platí stoprocentně, protože odbor řízení bezpečnosti v OKD
volí tentokrát ochranu sluchu při práci. Vychází přitom z faktu, že naprostá většina důlních profesí je v tomto
ohledu zařazena do třetí kategorie rizik!
„První je nejnižší, čtvrtá nejvyšší.
Už práce ve třetí kategorii jsou zařazeny mezi rizikové a dá se za ně označit i činnost ve druhé kategorii, pokud
tak o ni rozhodne hygienická stanice
nebo se tak stanoví zvláštním právním předpisem,“ upozorňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček. Co se sluchu týče, znamená
„trojka“ práce, při nichž jsou překračovány platné hygienické limity. „Pro
zajištění ochrany osob je při nich nezbytné využívat osobní ochranné pracovní pomůcky,“ pokračuje.
Prostředí šachty je podle něj místem
se dvěma typy hlučnosti. Impulzivní
(nepravidelné) pochází z vrtaček, brusek, sbíječek. Nepřetržitá pak z motorů pohánějících technologie, z ventilátorů či čerpadel. Už hlasitost vyšší než
85 decibelů (dB) při dlouhodobé expozici v pracovním prostředí znamená riziko trvalého poškození sluchového aparátu.
„Lékařské i statistické studie prokázaly, že hluk má nepříznivý vliv
na zdraví člověka. Sluch mu totiž prvotně slouží především jako varovný
systém. Organismus reaguje na hluk
jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů,“ varuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Hluk
dále snižuje obecnou odolnost organismu vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů, ovlivňuje
pracovní výkon a zhoršuje komunikaci mezi lidmi.

Vybavování a likvidace 4
opět vyhrály, teď s novým
předákem

Práce s pneumatickou utahovačkou v porubu.
Horníci, ale i úpraváři na prádle či
opraváři v mechanických dílnách mohou hlukem trpět podobně, jako lidé
žijící v blízkosti frekventovaných letišť. „Poškození sluchu je dostatečně
prokázáno u pracovní expozice hluku
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku a doby, po níž je
člověk této expozici vystavován,“ říká
Zajíček a zmiňuje i potřebu pravidelných kontrol v Karvinské hornické
nemocnici vždy co dva roky.
OKD proto poskytuje na vyžádání
zaměstnanců odpovídající ochranné
osobní prostředky (OOOP) do prostředí s hladinami hluku vyššími než
80 dB. „V revíru jimi musí být vybaveni všichni fárající do dolů i zaměstnanci úpraven a mechanických dílen. Nejjednodušší ochranou jsou
špunty – zátkové chrániče vkládané do uší. Vyšší stupeň představují
mušlové chrániče, ty jsou dobrou volbou pro profese pracující v riziku hlu-

ku denně a převážnou část směny tedy například zámečníků u hydraulických agregátů či vrtačů u vrtných
souprav.“

Největší hluk dělají
• separátní ventilátory (většina
typů) nad 105 dB,
• vrtací kladiva do kamene, pneumatické pily na dřevo, akuvrtačky, akuutahovačky nad 100 dB,
• hydraulické agregáty, čerpadla,
pneumatické vrtačky, úhlové
brusky nad 95 dB,
• vrtací vozy, sbíjecí kladiva,
pneumatické utahovačky nad
90 dB,
• kolejové a závěsné lokomotivy,
nakladače a přibírkové stroje
nad 85 dB.

rii za letošní první pololetí obhájili
chlapi z úseku Vybavování a likvidace 4
vedeným Jiřím Macháčkem první místo
i v mimořádné zářijové bezpečnostní
kampani OKD. Tentokrát už s novým
hlavním předákem Josefem Hnátem,
který v devátém měsíci vystřídal Libora
Bilana.
„A pro kolektiv se stal jeho plnohodnotnou náhradou. Tuto funkci vykonával
i na Darkově, takže má mnoho zkušeností,“ konstatuje Macháček k partě
padesáti sedmi chlapů pracujících v pětisměnném nonstopu. Na jednotlivých
šichtách předákovali Vladislav Kavala,
Pavel Tomeček, Roman Petrivaldský,
Aleš Hudec a Tomáš Neradil.
V září byl kolektiv v posledním
dokopaném lazeckém bloku 140 808.
„Vypořádali jsme se s tím se ctí.
Zlikvidovali jsme všechno podle potřeby včetně chodeb pro uzávěrku této
oblasti,“ líčí Macháček s tím, že práce
probíhaly bez újmy na zdraví. Hnátovy
osádky poté přešly na ČSA a pustily se
do výklizu středního POPu 2010 v bloku
11 2832.
„Bezpečnosti je třeba jít naproti
a pomáhat jí,“ tvrdí vedoucí úseku
o receptu na bezúrazovou práci. Při
vybavování a likvidacích, jak podotýká, je největším rizikem manipulace
s velkými těžkými břemeny. „Hornické
štěstí se ale může kdykoliv obrátit,“
upozorňuje Macháček.

KARVINÁ – Závodní báňští záchraná-

ři šachet ČSM a Útlum-Jih, svislá
doprava a centrální odtěžení z lokality
Darkov, svislá doprava, centrální
doprava a centrální odtěžení z lokality
ČSA, Lazy a renovace z téže lokality. To jsou nejbezpečněji pracující
kolektivy v devátém měsíci v kategorii
ostatních.
„U nás je to hlavně o hornických
zkušenostech a létech praxe na šachtě,“ vysvětluje Tomáš Klimes, vedoucí
úseku Přípravy 10 – renovace materiálu.
Většina ze sedmnácti zaměstnanců totiž
patří k ostříleným havířům vyřazeným
z produktivních kont, kteří moc dobře
vědí, jak si při práci počínat. „Nejsme
provoz, je to jiné, než na čelbě nebo v rubání, ale to neznamená, že bychom si
nedávali pozor nebo nedbali na udržování pořádku,“ vzkazují z důlní dílny na 11.
patře šachty ČSA.
V té se věnují renovacím potahů
pásových dopravníků, rovnání hajcmanů
a opravám drobné strojní mechanizace.
„Teď jsme nastoupili i na zmáhačku.
Pracujeme na díle 011 95, kde je třeba
podbudovat TH výztuže pro přímý překliz
sekcí z dokopané stěny do nového porubu,“ upřesňuje Klimes.
Nejbezpečněji ze všech provozů
úpraven pracovala v září elektroúdržba
úpravny ČSM s vedoucím Daliborem
Stračánkem a hlavním předákem René
Chrobokem a v provozech Servisních
služeb pak kolektiv mechanické dílny č.
18 na Dole ČSM-Sever vedený Kamilem
Doffkem a předáky Romanem Rašem
a Jiřím Rýdlem.

Zrenovovaná TH výztuž na překopu.

PILA SALMA
DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ - PALUBKY

25/11-V/19

Smrk, modřín, borovice
18 mm x100 mm/3000 mm nebo 4000 mm
oboustranně hoblované
Od 115 Kč/m2 bez DPH
Adresa:
Na Jánské 1940/45
Ostrava

Provozní doba:
Po-Pá 7.30-15.00 h

Webové stránky:
pilasalma.okd.cz

Kontakt:
725 759 954
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Mechanická dílna číslo 18,
nejbezpečnější u opravářů
Nejbezpečnější v úpravnách - elektroúdržbáři...

Elektroúdržba z úpravny ČSM:
Od roku 2013 bez jediného úrazu!
STONAVA – Došlo na nás zaslouženě,
říkají si zaměstnanci elektroúdržby
z úpravny uhlí na severní lokalitě
stonavské šachty. Statut bezpečného
pracoviště v rámci úpraven revíru OKD
totiž v zářijové mimořádné bezpečnostní
kampani získává kolektiv, který neměl
od roku 2013 jediný pracovní úraz.
„Od vzniku samostatného provozu
úpraven si u nás nikdo neublížil. V době
těch největších letních veder se sice
objevovaly i kolapsy kolegů, ale v těchto
případech nešlo o úrazy,“ líčí mistr elektroúdržby Dalibor Stračánek. Pod sebou
má jednatřicet spolupracovníků s hlavním
předákem René Chrobokem a na šichtách
v nerovnoměrném provozu jsou směnoví
předáci Roman Dzik, Petr Mucha, Igor
Spál a Jan Studenský (mladší).

„Staráme se o pět provozů:
jemnou úpravnu, hyperbarické filtry,
hrubou úpravnu, třídírnu a zásobníky praného uhlí s expeditem.
Všude je zapotřebí mít v prvé řadě
pořádek, aby tam chlapi někde nezakopávali a neublí žili si,“ popisuje
Stračánek.
Elektroúdržbáři z úpravny na ČSM
jsou podle něj zodpovědnou partou,
která si nedovolí ani myslet na práci
bez zásad BOZP. „Samozřejmě se ty
naučené věci stále opakují a připomínají. Každý ale ví, že si zodpovídá za své
zdraví – to nejcennější, co má, a jiné si
nekoupí,“ uvádí mistr nejbezpečnějšího
pracoviště, kde jsou získáním Statutu
velmi potěšeni. V oblasti BOZP je to
jejich první ocenění.

směrem! Tak komentuje vedoucí mechanických dílen provozu Servisních
služeb na stonavské šachtě Kamil
Doffek skutečnost, že jedno ze tří pod
něj spadajících pracovišť – mechanická dílna (MD) číslo 18 – je v revírní
mimořádné kampani BOZP v září vyhlášena jako nejbezpečnější.
„Opakování je matka moudrosti.
Proto chodíme, připomínáme, upozorňujeme, ukazujeme, kontrolujeme a ptáme se na zásady bezpečné práce,“ vysvětluje Doffek s tím, že
v rámci provozu Servisních služeb se
díky vysoké úrovni v oblasti BOZP
stali ve čtvrtém kvartále loňského
roku „Bezpečnou lokalitou“. V letošní mimořádné bezpečnostní kampani
na úrovni celého OKD mají ale z povrchových pracovišť opravárenství první ocenění.
Nejbezpečněji pracují v MD č.
18, kde se pod předáky Romanem
Rašem a Jiřím Rýdlem věnují opravám hřeblových i pásových doprav-

FOTO: Radek Lukša

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Důkaz, že jdeme správným

MD č. 18 na ČSM-Sever – nejbezpečnější opraváři.
níků, dobývacích kombajnů, výhybek
závěsné drážky a drtičů uhlí. „Z vyhodnocování kontrolních pochůzek
vyplývá, že splňují všechna příslušná
kritéria pro získání Statutu bezpeč-

Záchranářům na Dnech NATO
vyslovil uznání i ministr obrany
MOŠNOV – Hlavní báňská záchranná sta-

nice (HBZS) Ostrava se předvedla i na letošních Dnech NATO na mošnovském
letišti. Před deseti tisícovkami návštěvníků se její vybavení neztratilo ani mezi
tak zajímavou technikou jako například
americkými obřími bojovými a přepravními letadly B-52 Stratofortress a C-5M
Super Galaxy, hlavním německým válečným tankem Leopard 2, či rozsáhlou
přehlídkou rumunské armády, hlavního
partnera akce.,
„Byli jsme součástí jako člen pomocných složek Integrovaného záchranného
systému – IZS – Moravskoslezského
kraje. V obou dnech jsme v Mošnově
měli statickou ukázku dýchací, lezecké
i potápěčské techniky a dalších věcí
využívaných báňskými záchranáři nejen
během havarijních zásahů,“ popisoval směnový technik Ladislav Békeš.

Upozornil, že HBZS byla tradičně atraktivní pro návštěvníky, jakožto příslušníky jiných záchranných či ozbrojených
složek.
Pozornost přitahoval speciální terénní vůz Mercedes Benz Unimog vybavený
potápěčskou a lezeckou technikou,
perfektně vybavené výjezdové vozidlo
Ford Tranzit a v neposlední řadě vysokozdvižná plošina Denka Lift s vlastním
pohonem a použitelností až do třicetimetrové výšky.
„Naše stanoviště navštívil druhý
den i český ministr obrany Lubomír
Metnar. Vyslovil uznání práce báňských
záchranářů a popřál mnoho úspěchů
v další činnosti,“ uvedl Békeš. Z ohlasů
návštěvníků bylo, jak konstatoval,
zřejmé, že HBZS je v povědomí širší
veřejnosti a je nedílnou součástí IZS
v našem kraji.

Největší riziko spočívá v manipulacích s břemeny.

3x ZDARMA
(pouze 20. - 21. 11. 2019)
Měření
zraku

ZDARMA

26/11-VI/19

FOTO: HBZS Ostrava
25/11-VI/19

Objednejte se
a nečekejte!

Český ministr obrany Lubomír Metnar se záchranáři.

ného pracoviště. Samozřejmě dělali
bez úrazu a celkový stav hodnoceného pracoviště je na velmi dobré úrovni z hlediska bezpečnosti práce,“ říká
René Girtler, bezpečnostní technik
provozu Servisních služeb.
Celkem je v MD č. 18 osmadvacet
kmenových a šest agenturních zaměstnanců. „Největší riziko při jejich práci všeobecně spočívá v manipulacích s materiálem,“ uvádí Doffek
s tím, že v letošním roce zaznamenávají jen dva pracovní úrazy. Zlomený
zub v lednu a přimáčknutý prst
v březnu.
Provoz Servisních služeb má na lokalitě ČSM-Sever i druhou dílnu
s předákem Richardem Noszkou,
kde se opravují sekce především
typů Fazos, řetězy k TH dopravníkům a stojky IHV. A dále pak centrální skládku technologického materiálu (CSTM), kde předákuje Stanislav
Mendroch a jeho kolektiv shromažďuje veškerá strojní zařízení pro potřeby této šachty, třídí je a čistí.

1+1

ZDARMA
na VEŠKERÁ
brýlová skla

Doplněk
k brýlím

ZDARMA
čistící utěrka
z mikrovlákna

tř. Osvobození 1723/5, Karviná, tel.: 777 912 594
*Měření zraku zdarma a akce 1+1 platí při koupi kompletních brýlí. Nelze kombinovat s jinými akcemi. Více informací získáte přímo na optice.
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Horník z rubání na Darkově
plave mezi světovou špičkou
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FOTO: Voltiž Duha

Úspěchy srdcovkové voltiže

Karolína Pachotová (vpravo), srdcovková patronka z OKD.
HAVÍŘOV – Závěrečné podniky letošního

FOTO: archiv

soutěžního kalendáře znamenaly pro oddíl
Voltiž Duha řadu úspěchů. A u všech byla
i dělnice Servisních provozů z darkovské
šachty Karolína Pachotová, která je jeho
předsedkyní a srdcovkovou patronkou.
Oblastní mistrovství se konalo v hřebčíně
Albertovec na Opavsku. „Eliška, Vanesa,
Agnes, Soňa a Klára, tedy nejmenší děti
ze skupiny D získaly s koněm Hasanem
v Přátelské soutěži první místo. V kategorii
dvojic získaly Janette s Adélou na stejném
koni v Přátelské soutěži čtvrté místo, druhé
pak v oblastní soutěži. Michaela s Anetou
zároveň získaly s koněm Sebastián zlatou
medaili i titul Oblastního mistra 2019,“
popisovala Pachotová. Cvičenci z Voltiže
Duha bodovali se Sebastiánem i v jednotlivcích – Terezka skončila druhá a Anička
třetí. „Letos se nám podařilo sestavit ještě
skupinu Junior tvořenou dvěma Annami,
Michaelou, Natálií, Erikou a Anetou. Na koni
Sebastián se umístily v Přátelské soutěži
na čtvrtém a v Oblastní soutěži vyhrály třetí
místo,“ pokračovala Pachotová.

Havíř z OKD plave prsa ve světové špičce.
100 a 200 metrů prsa a 100, 200
i 400 metrů kraul – splnil horník
z darkovského rubání Libor Hracki
kvalifikační limity na mistrovství
světa v plavání. To se i za jeho účasti konalo v srpnu ve městě Gwangju
v Jižní Koreji.
Zatímco do OKD nastoupil Hracki
už před třiceti lety, plavání se věnuje teprve desátým rokem. „Šestkrát
jsem už za tu dobu dosáhl titulu českého mistra, sedmkrát slovenského
mistra, mám za sebou po dvou startech na evropském i světovém mistrovství,“ vypočítal své úspěchy.
Horník, jenž má za sebou sedmiletou praxi ve vybavování a likvida-
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KARVINÁ – Hned na pět disciplín –

Libor Hracki na šampionátu v Jižní Koreji.

cích a více než dvacet roků práce v rubáních na šachtách Lazy, ČSA, ČSM
i Darkov, se v Jižní Korei díky svým
výkonům dostal v jedné z disciplín
dokonce do světové desítky nejlepších! „Bylo to na 200 metrů prsa,“
popisoval.
V bazénu v Gwangju pak vybojoval ve věkové kategorii Masters
45 až 49 let ještě 14. místo v kraulu na 400 metrů, 14. místo v kraulu
na 200 metrů, 18. v disciplíně prsa
na 100 metrů a 23. místo v kraulu
na 100 metrů. „Celkem tam soutěžilo na 4600 plavců ze čtyřiaosmdesáti zemí světa,“ doplnil Hracki,
který také působí jako plavecký
rozhodčí.

Rehabilitace v Beskydech:
Týden díky grantu z NOKD
KARVINÁ – Klienti karvinské pobočky
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP) mají za sebou
týdenní rehabilitační pobyt v Beskydech.
Absolvovali ho díky grantu Nadace OKD
v jejím programu Pro region.
„Týden to byl moc krásný díky
většinou pěknému počasí, spoustě
sportovních her, koupání, masážím
i relaxu. Pršelo jen dvě odpoledne, které
jsme vyplnili workshopy na procvičování

čímž jsme reagovali na počty startujících. Poprvé proběhne losování
tomboly i pro děti a v neposlední řadě
jsme našemu závodu zřídili vlastní internetové stránky www.hornickadestika.cz,“ uvádí letošní novinky Josef
Nejezchleba, hlavní pořadatel z TJ
Slezan Frýdek-Místek a bývalý horník
z Dolu Paskov.
Partnerem akce podle něj zůstává
Nadace OKD a svůj tradiční kilometrový nesoutěžní Běh pro zdraví neopouští
ani zdravotní pojišťovna RPB (prvním
750 přihlášeným slibuje tričko s logem
závodu a drobnou pozornost, v tombole

první listopadová sobota ve FrýdkuMístku patřit jednomu z nejpopulárnějších českých silničních běžeckých
závodů – jenž je navíc i historicky
spjatý s havířinou. Hornická desítka
opět nabídne několik tratí pro výkonnostní i amatérské běžce, od nejmenších po veterány.
„Snížili jsme startovné pro všechny muže i ženy nad šedesát let, což jistě naši starší kamarádi běžci a běžkyně uvítají. Udělali jsme úpravy v kategoriích mládeže, v počtu vyhlášených
na deset kilometrů a ve výši odměn,

vylosuje ceny v celkové minimální hodnotě pětadvaceti tisíc korun a nabídne
i preventivní vyšetření).
Připraveny jsou dále: Závody mládeže, Soutěž škol, Závod mílařů
i Zábavné odpoledne. „A samozřejmě
hlavní desetikilometrová trať, její odkaz sahá do běhů mezi původními šachtami Paskov a Staříč,“ upozorňuje
Nejezchleba. Hornická desítka začíná
2. listopadu už od 9:30 v Národním
domě prezentacemi, od 10:30 pak postupně vybíhají děti, ve 13:35 startuje Běh pro zdraví, ve 14:00 mílaři
a ve 14:30 muži i ženy na 10 km.
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Listopadový běžecký závod s havířským odkazem se blíží
FRÝDEK-MÍSTEK – Po čtyřiatřicáté bude

Účastníci rehabilitačního pobytu.

Cyklisté z OKD už popáté vyrazili na „uhelný“ výlet
KARVINÁ – Coal Biketrip, čili Uhelný

FOTO: OKD

cyklovýlet. Tak nazvali cyklističtí
nadšenci z řad zaměstnanců společnosti OKD svou každoroční akci spolupořádanou útvarem technického náměstka.
„Tentokrát to byl už pátý
ročník a opět jsme se věnovali poznávání krás našeho
nejbližšího pohoří, Beskyd.
Jak už bývá zvykem, účastníci se sjížděli na stanovených místech v daných časech.
Všechno bylo přizpůsobeno tak,
aby se mohli zúčastnit kolegové z okolí Dětmarovic, Karviné i Havířova
a všichni byli včas v Komorní Lhotce,
kde začínala hlavní část vyjížďky,“ informoval směnový technik vedoucího
výroby vybavování a likvidace Petr
Foltyn.
Cílem se stal – po Lysé Hoře,
Javorovém, Prášivé, Kotaři, Kozinci,
Ostrém a Slavíči – Ondráš s následujícím sjezdem do Řeky, odkud se
účastníci rozjížděli domů. „Našlapali
jsme celkem 101 kilometrů a všichni
se vrátili v pořádku. Akce byla úspěš-

ná i proto, že počasí nezklamalo a atmosféru doplňovali stanovení komisaři dohlížející na průběh výletu a zajišťující kompletní servis
všem účastníkům

Cyklisté z OKD na společné vyjížďce.

cyklistického klání,“ poznamenal
Foltyn.
Coal Biketrip se podle něj chystá
i v příštím roce a cyklisté z OKD si už
nyní dovolili pozvat i ostatní milovníky rekreačního sportu.

Mistrovství ČR probíhalo v areálu TJ
Slovan ve Frenštátě pod Radhoštěm.
„V sobotu se jelo první kolo a zároveň
Přátelská soutěž, kde naše holky ze
skupiny D s Hasanem získaly druhé místo,
stejně jako pak Janette s Adélou. Juniorská
skupina se umístila na dělené druhé až třetí
příčce,“ líčila předsedkyně oddílu. Pro ten
byl nicméně nejdůležitější hlavní, nedělní,
program mistrovství, kdy si jedna z Aniček
se Sebastiánem zajistila šestou pozici
a především Aneta s Michaleou vybojovaly
druhé místo.
Mistrovství ČR v paravoltiži se jelo v areálu Vysoké školy veterinární a farmaceutické
v Brně. Tam za Voltiž Duha nastoupila handicapovaná Petra. „Ve dvou kolech předvedla
svou krásnou povinnou i volnou sestavu.
Známky rozhodčích ji vynesly na pátou pozici z deseti soutěžících v kategorii Mentální
postižení 2,“ dodala Pachotová s tím, že
oddíl podporovaný Nadací OKD našel
s koňmi Sebastianem, Hasanem a Ectorem
a již šestnácti cvičenci domovské zázemí
v Zámeckém dvoře v Havířově-Bludovicích.

jemné i hrubé motoriky,“ uvedla Jiřina
Roubalová za SPMP Karviná.
Pobyt proběhl v rodinném hotelu
U Studánky v beskydské obci Horní
Lomná a byl určen pro mentálně handicapované a jejich doprovod. „Mládež
z našeho sportovního kroužku si udělala
také turistický výšlap na Kamenité.
Nechybělo ani tolik oblíbené opékání
párků, diskotéka a společenská hra
Bingo,“ doplnila Roubalová.
SPMP začala před půl stoletím
podporovat mentálně postižené a jejich
blízké, hájit práva handicapovaných, pomáhat jim žít tak, jak se jim líbí a chtějí,
učit je nové dovednosti a v neposlední
řadě také přiblížit jejich svět „zdravé“
společnosti. Nadace OKD se stala pro
karvinskou pobočku této neziskové
organizace tradičním partnerem.

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD
POĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem příbuzným, přátelům, sousedům,
známým a bývalým spolupracovníkům
za účast, květinové dary a projevy
soustrasti na pohřbu našeho drahého zesnulého pana Pavla Szlaura
z Karviné, který se konal dne 27. 9.
2019. Zarmoucena rodina.

Milá Alenko, 14. října
uplyne 8 let, co sníš věčný
sen. Vzpomínáme na Tebe
ale každičký den.
Děkujeme všem, kteří
s námi vzpomenou na Alenku Rigovou,
bývalou zaměstnankyni Dolu ČSM.
Manžel Štefan, děti Irma, Petra, Štefan
s rodinami a Ti, co Tě měli rádi.

VZPOMÍNÁME

Dne 7. 11. 2019 si
připomeneme 10. smutné
výročí úmrtí pana
Ing. Bohuslava Macečka,
který celý život pracoval
v hornictví. Po ukončení VŠB zastával
pozice revírníka, bezpečnostního
technika a vedoucího úseku větrání
na Dole Dukla. Následně působil jako
vedoucí střelců na Dole Darkov, závod
3. Láska, moudrost, pracovitost, rodina
a přátelství patřily neodmyslitelně
k jeho životu. S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
rodiče, synové Daniel, Richard,
manželka Monika s rodiči, sestra Marie
s rodinou i bývalí spolupracovníci.

„Kdo žije v myslích svých
drahých, neumřel, jenom
je daleko.“
Dne 18. 10. 2019
jsme vzpomněli 29.
výročí úmrtí našeho drahého Jozefa
Szamaránszkého
z Karviné, který zahynul při důlním
neštěstí na dole 1. máj-Barbora.
S láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, rodina Szamaránszká
a Rajtíková.
Děkujeme všem, kdo vzpomněli
i na jeho 29 hornickým spolupracovníků, kteří při této tragedie zahynuli.
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STAŇ SE
HORNÍKEM!
Získej:

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

 Příspěvek na dětské rekreace.

 Dva dny pracovního volna navíc.

 Rehabilitační péči.

 Penzijní připojištění až do výše
9 600 Kč ročně.

 Úhradu nákladů za vstupní
lékařskou prohlídku.

 Svačiny a pitný režim zdarma.

 Řadu dalších beneﬁtů.

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

osobně
třída Osvobození 1721/9, Karviná

telefonicky
+420 725 756 830

na webu
www.pracevokd.cz

