Upozornění! Vážení čtenáři, většina fotografií uveřejněných v tomto čísle
byla pořízena ještě před povinností nosit ochranné prostředky
v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „I malé břemeno může způsobit velké problémy!“

chtěli bychom se s vámi touto cestou podělit o náš
osobní pocit ze současné situace. Volíme tuto
cestu a nechceme vám jen znovu psát a zdůrazňovat, jak OKD vyvíjí maximální úsilí chránit své
zaměstnance. Protože to je pro nás, tím myslíme sebe i ostatní kolegy ve vedení, naprosto
samozřejmé! Vždyť přece jakýkoli jiný postup by
byl hloupý, krátkozraký a hlavně amorální. Ano,
zároveň se snažíme zachovat výrobu, zachovat
naše pracovní místa. Naše firma je strategická pro
celý Moravskoslezský region, pro lidi v něm, nejen
pro firmy, které v něm sídlí. Samotné přerušení
provozu OKD by bylo složité a následné znovuobnovení výroby by bylo nesrovnatelně složitější.
Nejsme montovna, jsme náročný provoz, který
vyžaduje vaši odvahu, zvláštní znalosti a schopnosti vás všech.
A za této situace přicházejí stížnosti, i prostřednictvím sociálních sítí, na to, že někteří z nás v podzemí nenosí ochranné respirátory, na pracovištích
nedodržují patřičný odstup od svých kolegů.
Ujišťujeme vás, že takové chování je pro nás,
stejně jako pro vás, nepřijatelné! Nezodpovědný
člověk neohrožuje jen vás, ale i svou rodinu,
přátele a celé své okolí. Kolegové, chceme na vás
apelovat, abyste jakémukoli takovému člověku
i sami zabránili v takovém chování, kterým záměrně ohrožuje životy lidí ve svém okolí. Navíc, pokud
někdo takto vědomě porušuje přijatá preventivní
a bezpečnostní opatření a ohrožuje zdraví (nejen!)
svých kolegů, nejedná se jen o lidské selhání, ale
lze to i klasifikovat jako porušování pracovní kázně. A my nebudeme váhat takové chování trestat!
Na sociálních sítích se bohužel lze i dočíst, že
vinu za takové chování nese vedení OKD, které
firmu neuzavřelo a nepřerušilo činnost. Věřte nám,
prosím, že pokračováním v provozu se snažíme naopak chránit naše životy a zajistit nám důstojnou
budoucnost a práci.
Je na každém z nás se chovat vůči ostatním
odpovědně a nečinit druhému to, co bychom
nečinili sami sobě. I my neseme svoji odpovědnost
a snažíme se o maximální bezpečnost v rámci
možností, včetně četných kontrol na pracovištích, zda všichni dodržujeme veškerá opatření.
Zajišťujeme postupně pro všechny naše kolegy
nezbytné ochranné pomůcky a prostředky proti
šíření koronaviru. Nejenom dostatek respirátorů
pro vás v podzemí, ale i vás na povrchu a na podniku. Tyto zásilky přicházejí postupně a postupně
jsou i distribuovány. Jsou nařízeny a probíhají
častější desinfekce společných prostor (koupelny nevyjímaje), povrchů, jichž se všichni často
dotýkáme, klik a podobně. Každý den zasedá
krizový výbor, který aktuálně mapuje vývoj šíření
koronaviru COVID-19 a na tomto základě přijímá
nová rozhodnutí, na základě kterých např. kolegové z nákupu (a vlastně všichni, kdo mohou) shání
další ochranné prostředky, zajišťují zvýšený úklid
a hledají podporu pro naše OKD, kde se dá.
A je nám líto, když si čteme názory, podle kterých dáváme přednost lidem na podniku či vedení
závodu. Není to pravda!
Znovu vás proto žádáme a vyzýváme všechny
k maximálnímu dodržování všech přijatých a zavedených opatření a prosíme vás v této nelehké
chvíli, abychom se vůči sobě chovali slušně
a ohleduplně.
Mgr. Vanda Staňková
předsedkyně
představenstva

Ing. Radim Tabášek
výkonný ředitel OKD, a.s.

Mgr. Jan Solich,
místopředseda představenstva
Ing. Petr Hanzlík,
člen představenstva
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OKD v období pandemie
koronavirové nákazy
DARKOV – Na počátku byla únoro-

vá výzva Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě, aby v souvislosti s celosvětovým rizikem
šíření koronaviru COVID-19 zaměstnavatelé preventivně přijali
přísnější režimová opatření spočívající ve zvýšené a řádné dezinfekci povrchů sanitárních zařízení a společných prostor a v neposlední řadě se také zásobili
v dostatečném množství dezinfekčními přípravky. Tuto výzvu
jsme v OKD plně respektovali!
Z tohoto důvodu byla také součástí březnového měsíčního poučení bezpečnosti, jehož účelem
bylo seznámit všechny zaměstnance s příznaky onemocnění,
preventivním chováním spočívajícím zejména v častém mytí
rukou mýdlem a vodou, používáním dezinfekční prostředků,
zakrýváním úst a nosu při kašli
kapesníkem nebo rukávem – ne
rukou.
Zaměstnanci byli současně
vyzváni, aby při počátku respiračního onemocnění (horečka
nad 37,6 °C , kašel, dušnost, dýchací obtíže) nikam nechodili,
zůstali doma a vyhnuli se kontaktu s ostatními lidmi, kontaktovali telefonicky svého lékaře
nebo lékařskou pohotovostní
službu. V tomto období se také
začaly řešit problémy v souvislosti s návratem osob z lyžařských dovolených z rizikových
oblastí, které se postupně měnily dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví (sever Itálie,
následně celá Itálie, Rakousko,
Německo atd.). Žádali jsme
zaměstnance, aby informovali o svém případném poby-

Karanténa,
příznaky, co teď?
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Vážení kolegové,

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

Fárání s respirátory jako jedno z opatření proti šíření nákazy.
tu v rizikové oblasti. Od 5. 3.
2020 začíná pravidelně zasedat krizový štáb OKD, kde se
přijímají opatření v návaznosti
na aktuální vývoj šíření nákazy.
Prvotním úkolem bylo zjistit,
kdo byl na dovolené v rizikové
oblasti, kontrolovat adekvátní
chování zaměstnanců, případně blokovat jejich vstup do organizace, pokud jsme nevěděli
nic o jejich místě pobytu a dosud se nekontaktovali se svým
vedoucím. Vyzvali jsme přímo
vedoucí zaměstnance, aby aktivně oslovovali své podřízené,
kteří se ještě nevrátili z dovolené. V souvislosti s šířením nákazy a nutností zajistit dodávky respirátorů do zdravotnictví
se zastavily dodávky respirátorů do OKD. Z tohoto důvodu
bylo nutné stanovit kontrolovaný výdej respirátorů v lampovnách jednotlivých dolů, protože
se výrazným způsobem zvedla jejich spotřeba a mohlo by se

stát, že bychom neměli respirátory ani pro horníky do podzemí. K ženám v lampovnách
musely být přiděleny služby
z řad záchranářů a ostrahy objektů OKD. Postupně, jak se
situace s nákazou koronaviru COVID-19 v České republice a ve světě zhoršuje, zasedá
krizový štáb a vydává preventivní opatření k eliminaci šíření nemoci a průběžně je aktualizuje. Informují o nich ředitel
Provozu David Hájek a vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček.

Postupně se realizují
přijatá opatření
Namátkové měření tělesné teploty při vstupu na všech lokalitách OKD pomocí bezkontaktních teploměrů. Osobě s teplotou
vyšší než 37,6°C bude zabráněno
dále pokračovat do zaměstnání
a rovněž ji bude zablokován vstup
do firmy až do doby předložení lé-

Zaměstnanci mají povinnosti
se po návratu ze zahraničního pobytu telefonicky
informovat na lince 1212,
krajské hygienické stanici
nebo u svého lékaře, jak
mají dále postupovat (zda
byli nebo nebyli v ohrožené oblasti, zda mají nebo
nemají příznaky onemocnění
koronavirem). Tato povinnost
vyplývá i z § 106, odstavce
4, písmena b Zákoníku práce. Totéž platí u lidí s počínajícími příznaky respiračního
onemocnění – především
horečkou, kašlem, dýchacími obtížemi, dušností.
V žádném případě by neměli
chodit na pracoviště v OKD!
Při nařízení karantény má
zaměstnanec za povinnost
zaměstnavateli o této skutečnosti neprodleně podat
telefonickou informaci.
A to ještě před tím, než mu
následně předloží Oznámení
o nařízení karantény. Pokud
této osobě nebude nařízena
karanténa, povolení ke vstupu do objektů OKD obdrží
až po předložení lékařské
zprávy, ze které bude zřejmé,
že je způsobilá vykonávat
svou pracovní činnost.
kařské zprávy, ze které bude zřejmé, že je způsobilá vykonávat
svou pracovní činnost.
Pokračování na straně 5

Souhrn opatření přijatých společností OKD, a.s. pro zaměstnance v souvislosti s šířením nákazy KORONAVIRU
Vzhledem k neustálému vývoji událostí v souvislosti s pandemií KORONAVIRU platí opatření pro zaměstnance pracující v OKD, a.s. následovně:
ustanovenými službami z řad THZ
tam, kde se k sobě přibližují osoby
1. V případě počínajících příznaků
dýchacích cest (nos, ústa) jako je
a ostatních určených zaměstnanců. na bližší vzdálenost než 2 m a to
respirátor, rouška, ústenka, šátek,
respiračního onemocnění (předešál nebo jiný prostředek, který brání
vším horečka nad 37,6 °C, kašel,
zejména v náraží, seřadišti mužstva
6. Osoba, u které bude naměřena
šíření kapének.
dušnost, dýchací obtíže) v žádném
u jámy, dopravní nádobě, kabině
tělesná teplota vyšší než 37,6
případě nechodit na pracoviště
vlakové soupravy, na překladištích,
°C, bude službou identifikována
3. V případě, že osoba vstupující
OKD, telefonicky se informovat
lanovkách, pásovlecích a na sado organizace OKD nebude vybave- a vyzvána k tomu, aby neprodleně
na lince 1212, KHS nebo u svého
motném pracovišti, kde pracují
na podle bodu 2, nebude jí umožněn opustila objekt OKD. Této osobě
lékaře, jak mají dále postupovat.
zaměstnanci ve skupině nebo kde
budou současně předány pokyny
vstup do organizace. Pokud osoba
Na základě obdržených pokynů jim
se provádí prašné operace.
uvnitř organizace OKD nebude dodr- a výzva k dalšímu postupu.
bude nebo nebude nařízena karanžovat povinnost dle bodu 2, bude
téna. V případě nařízené karantény
7. V případě, že osobě nebude naří- 9. Do odvolání jsou zrušena všechz prostoru OKD vykázána.
o tomto podat telefonickou inforzena karanténa, bude jí vstup do or- na školení na CVS a organizace
maci svému zaměstnavateli (než se 4. Povinnost dle bodu 2 se na povr- ganizace umožněn až po podepsání preventivních lékařských prohlídek.
předloží zaměstnavateli „Oznámení chu organizace nevztahuje na:
čestného prohlášení, z kterého
10. Zakazuje se podávání ruo nařízení karantény“).
- prostory závodního stravování při bude zřejmé, že svůj zdravotní stav
kou, jednání s třetími stranami,
konzultovala s KHS nebo ošetřujíkonzumaci pokrmů;
2. Povinností všech zaměstnanců
vykonávat pracovní cesty. Nařizuje
- koupelny při očistě osob;
cím lékařem.
pracujících v OKD a osob vstuse minimalizovat interní jednání,
- kancelář, pokud ji dotčený
pujících do organizace je v sou8. Každý zaměstnanec, který opustí dodržovat min. vzdálenost 2 m,
zaměstnanec užívá sám.
vislosti s nařízením vlády ČR ze
lampovnu a odebírá se k fárání
pokud to je možné, minimalizovat
dne 18. 3. 2020 nosit na obličeji
5. Na všech lokalitách OKD provádo dolu do náraží, musí mít nasazen počet účastníků jednání.
nepřetržitě, tedy rovněž i v organa obličeji respirátor. Tento respidět na začátku směn namátkové
bezkontaktní měření tělesné teploty rátor musí být nasazen nepřetržitě

V Karviné dne 24. 3. 2020
nizaci OKD, ochranný prostředek
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Zelkovi horníci zvládají jednu
těžkou výzvu a stojí před další

FOTO: Radek Lukša

POSLEDNÍ TÝDNY VE VÝROBĚ:
PŘÍRODA PROTI RUBÁŇOVÝM

mechanická aktivita v bloku 401 204
provozovaném na jižní lokalitě
stonavské šachty horníky hlavního
předáka Romana Kurka a vedoucího
úseku Janusze Piełky z dodavatelské
firmy Alpex se podepsala na únorových těžebních výsledcích. Nakopáno
bylo v celém revíru OKD 192 500 tun,
na technický režim jich tím pádem
chybělo více než jedenáct tisíc.
Výrobní náměstek Petr Škorpík při
vyhlašování limitních výkonů v Horní
Suché konstatoval, že ze čtyř rubáňových kolektivů přihlášených ve druhém měsíci letošního roku ke splnění
parametrů LV uspěla jen dodavatelská
osádka Alpexu s hlavním předákem Dariuszem Zelkem a vedoucím
Józefem Ulmanem. „Neměli to lehké
a odvedli tam slušný kus práce, děkujeme,“ podotkl k horníkům pracujícím
ve stěně 402 203 na ČSM-Jihu.

Březen ovlivní
mimořádná událost
Na stejné lokalitě se v březnu stala
mimořádná událost, jež ovlivní bezesporu i těžební výsledky tohoto měsíce. V porubu 402 202 dobývaném
kolektivem hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku vedoucího Janusze
Sztuly došlo v oblasti 53. sekce
k endogennímu požáru uhlí. Otevřený
oheň byl sice před příjezdem HBZS
uhašen přímým zásahem, nikomu se
zaměstnanců se nic nestalo, ale proces samovznícení se plně nepodařilo
odstranit. Velitel likvidace havárie nařídil porub uzavřít výbuchuvzdornými

hrázemi. „Březnový výpadek odtud
bude asi šedesát tisíc tun. Pokud
tento blok letos nerozjedeme, bude
nám chybět cca 350 tisíc tun,“ líčil
výrobní náměstek.
Na již schválený business plán
společnosti OKD pro rok 2020, jak
Škorpík poznamenal, měli po dvou
měsících rubáňoví v plusu okolo 500
tun a čelboví pak 81 metrů.

Přípraváři razili více než
na 110 procent
Provoz příprav v únoru hlásil patnáct
metrů nad režim, celkem v tomto
měsíci vyrazil 1385 metrů provozní
metráže. „Limiťáky zvládlo osm kolektivů ze čtrnácti přihlášených. Všechny
tyto výkony byly navíc splněny nad
110 procent,“ oznámil vedoucí výroby
příprav Petr Glas. Zdůraznil dokončení stavební připravenosti porubu
22 4054 na ČSA, vytvoření průchodního větrního proudu v oblasti
budoucího porubu 400 002 na ČSMJihu a prorážku 336 501 pro podzimní
instalaci pluhového dobývacího
komplexu na Darkově.
„Stavební připravenost darkovské stěny 40 902, kde operovaly
kolektivy hlavních předáků Rastislava
Valenčíka a Krzysztofa Bierawskiho
nám o týden zpozdila příroda, při
obfarávce tohoto bloku se čtyřikrát
zavalily chodby při dovrchním přejezdu z 39. do 40. sloje. Čelby tam měly
nad sebou osmimetrovou lávku a postupovaly v uhlí od počvy po strop,“
uzavřel Glas.

Rubáňoví splnili jen jednou
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka z úseku Alpex vedoucího Joźefa
Ulmana Sędkowskiego v porubu
402 303 nakopal 64 063 tun při

měsíčním postupu 88,5 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
3,05 metru a rubáňový výkon 44 tun
na horníka a směnu.

Přípraváři uspěli devětkrát
• kolektiv hlavního předáka René
Poláka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 11 3432 vyrazil 73
metrů při průměrném postupu 3,84
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 21,35 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
Vráblíka z úseku vedoucího Radima
Kalafuta na čelbě 236 521.2 vyrazil
97 metrů při průměrném postupu 4,85
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 26,94 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Mateusze
Wŕóbela z úseku WPBK-Bis vedoucího Macieje Ludwickiego na čelbě
236 521.5 vyrazil 77 metrů při průměrném postupu 4,05 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 21,33
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Lubomíra
Poločka na čelbě 463 344 vyrazil 109
metrů při průměrném postupu 5,45
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 27,53 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 463 344P
vyrazil 116 metrů při průměrném

postupu 4 metry denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 21,05 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 540 22 vyrazil 51
metrů při průměrném postupu 2,05
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 11,06 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Jiřího
Kláska z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 540 27/1 vyrazil 42
metrů při průměrném postupu 2,21
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 8,85 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Daniela z úseku SDP vedoucího Aloise
Pavelka na čelbě 463 330 vyrazil 38
metrů při průměrném postupu 1,9
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 11,35 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Roberta
Daszkiewicze z úseku Pol Carbo
vedoucího Krzysztofa Andraszyka
na čelbách 463 220/1 a 463 220 vyrazil 91 metrů při průměrném postupu
4,14 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 33,55 centimetru
na raziče a směnu.

Roman Janulek (zleva) s Józefem Ulmanema a Dariuszem Zelkem.

Složité geologické
podmínky dovolují
kolektivu splnit limitní
výkon pouze měsíc
před zahájením kladení
umělého stropu

ný postup pohybuje od 2,6 do 2,8
metru za den. Nejlépe se jim dařilo právě minulý měsíc, kdy splnili
svůj první limiťák v tomto porubu.
A opravdu si ho zasloužili, za to co
tam odvádějí,“ komentuje jejich výkony vedoucí výroby rubání Roman
Janulek. Zelkovi horníci, jak upřesňuje, hlásí v únoru ze stěny 402 303
nakopání 64 063 tun při celkovém
postupu porubní fronty o 88,5 metru a průměrném postupu 3,1 metru denně.
Kolektiv má na pracovišti 133
sekcí Fazos 17/37, kombajn SL 300,
stěnový dopravník Rybnik 850,
podporubový dopravník Grot PZF
09 a odtěžení do zásobníku č. 11 jim
zajišťuje celkem devět pásových dopravníků DP 1200 (tři úseku, zbytek centrálního odtěžení). Délka
porubní fronty je 169 metrů a z 520

STONAVA – Na takzvanou stop čáru
porubu 402 303 dobývaného na jižní lokalitě stonavské šachty dojíždějí horníci kolektivu hlavního předáka Dariusze Zelka z úseku Alpex s vedoucím provozu Józefem Ulmanem.
I v těžkých podmínkách jsou jediní v OKD, jimž se během února daří
v provoze rubání dosáhnout na parametry limitního výkonu!
„Jsou na tomto pracovišti už
půl roku. Od září se jejich průměr-

metrové směrné délky porubu
s mocností 3 až 3,4 metru uhlí mají
ke 12. březnu za sebou 462 metrů.
„Horníci ve stěně nad sebou nechávají ochrannou uhelnou lávku.
Často tedy dochází k jejímu propadávání, zejména při přechodu tektonik. Pravidelně na tomto pracovišti
zavrtávají rovné profily a prolepují ochrannou uhelnou lávku. Denně
spotřebují mezi 1000 až 1800 litry
lepicích hmot,“ komentuje Janulek
úspěšný boj Zelkových horníků
s těžkými geologickými podmínkami. Právě ty jsou za dřívějším neplněním technického režimu.
A lehké to podle vedoucího výroby rubání nebudou mít tito dodavatelé z Alpexu ani na svém budoucím
pracovišti. „I porub 400 000 se vyznačuje nadmíru těžkými podmínkami,“ dodává Janulek.

Přípravám na ČSA po obfarávce
bloku 22 4054 zůstala jedna čelba
KARVINÁ – V současné době jediným
pracovištěm razičů na karvinské
šachtě ČSA zůstala prorážka 11 3432
pro nový porub 11 3432 s osádkami
hlavního předáka René Poláka. Ty
také po únorovém zrychleném dokončení obfarávky stěny 22 4054 v oblasti 22. kry 40. sloje zbyly ve zdejším
čelbovém úseku vedeném Markem
Wdówkou.
„Polákovu kolektivu zbývalo v první březnové dekádě dokončit posledních asi třicet metrů z prvního
řezu celkem dvousetmetrové prorážky ve sloji s mocností 2,3 metru. Pak
couvnul s technologií a pustil se do jejího rozšiřování na šířku 8,5 m,“ popisoval Wdówka s tím, že tito raziči dostali za úkol chystat celou oblast budoucího bloku bloku 11 3432.
S kombajnem MR 340 tam zvládli během deseti měsíců 970 metrů
na úvodní třídě 11 3404. Výdušná třída – 11 3402 – byla vyražena už dříve,
slouží postupujícímu porubu 11 3431
a bude zachována pro další využití.
Kolektivy z Wdówkova úseku
zvládly letos už obfarávku porubu 22 4054, kam se od jámy jezdilo
na pracoviště asi čtyři kilometry kolejovou i závěsnou dopravou a kde bylo
i nutné střídat postupy čeleb s odčerpáváním důlních vod prosakujících
ze zaplavených stařin bývalé šachty
František.
„Rojíček tam na úvodní třídě
22 4006 v profilu SPN 16 s budová-

ním hajcmanů po 0,67 metru vyrazil
765 metrů s kombajnem AM 50. Mezi
štufami 500 až 540 jel na nejnižší místo ražby z kopce,“ popisoval vedoucí úseku. Stejné osádky podle něj přešly na prorážku 22 4054 v úzké verzi
dlouhé 121 metrů. Po probití a dosažení průchozího větrního proudu začal
z jedné strany kolektiv Rojíčka a z druhé Ondřeje Špičky tuto prorážku rozšiřovat na profil 8,5 až 10,5 metru s výklenky pro kombajn a sekce v obou
kaplích připravovaného porubu.
Špičkovi raziči – v podobných podmínkách a také s čerpáním důlních

vod – s kombajnem AM 50 chystali
výdušnou třídu 22 4005 v délce 790 m
v profilu SPN 19 s budováním TH výztuží co půl metru. „Po splnění úkolů
v této oblasti ještě rozšířily kanál pro
výkliz sekcí z dokopaného porubu
22 4052, který provedou důlně-technické služby a Bastav CZ,“ upřesnil
Wdówka.
Chlapi z Rojíčkova kolektivu, jak
doplnil, následně posílili razičské party jak u Špičky (jehož kolektiv se přestěhoval na ČSM-Jih), tak u Poláka
(zůstávajícího na ČSA) i Romana
Kadlece (přesunuté na Darkov).

FOTO: OKD

HORNÍ SUCHÁ – Zejména zvýšená geo-

FOTO: Radek Lukša

Čelboví v únoru splnili limity na ČSA, Darkově i obou lokalitách ČSM.

Čelba v oblasti 22. kry 40. sloje na šachtě ČSA.
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Osádky od Dudy zkoušely nový způsob ražení v OKD
Čelba 400 042
postupovala
v kombinované výztuži
s využitím vrtacího vozu
Andribot a technologie
Bullflex

stavily kompletní technologii včetně Andribotu. Po vyškolení se rozjely naplno.
Momentálně už kolektiv udělal probítku do prorážky 400 062, kde postupovali s kombajnem MR 340 dodavatelé z Alpexu s hlavním předákem
Ryszardem Michońiem z úseku vedeného Pawłem Palejem (ti vyrazili i celou úvodní třídu 400 022). „Dudovi
raziči využívali k pažení důlního
díla místo klasického Tahokovu síta
Demex, která musela být přivrtávána
k masivu. Na metr stropu dávali osm
až dvanáct sít a na metr boků šest,“
dodal Poloček.

STONAVA – Kolektiv hlavního předá-

Dosažené provozní
výsledky

FOTO: Minova Bohemia

ka Radima Dudy z úseku vedoucího
Lubomíra Poločka jako první v revíru
společnosti OKD postupoval na čelbě
s technologií vrtacího vozu Andribot
pro instalaci svorníků typů APBK
a Rocbolt. Pro dosažení co nejlepšího efektu kombinované výztuže dával
do volných prostor za hajcmany také
vaky Bullflex naplněné cementovou
směsí Adibet. Na díle 400 022 na jižní lokalitě stonavské šachty tak vyrazil 319 metrů.
O nasazení nové technologie spolu s kombajnem AM 50 se rozhodlo pro zabezpečení včasné přípravy nového bloku 400 002. A to kvůli zvyšování únosnosti jeho budoucí
výdušné chodby 400 042, kterou má
časem ovlivňovat i dokopávání porubu 400 000. K ražbě v kombinované výztuži se přistoupilo po dřívějších pozitivních zkušenostech
se strojem Andribot. Bullflexové
vaky pak byly navrženy pro zabezpečení aktivace podpěrné funkce
u hajcmanů.
„Pro chlapy to znamenalo, že se
museli učit razit s vrtáním. V praxi tak
nejen vyrazili zabírku na metr a zabudovali TH výztuže v profilu SPN

Obsluha vrtacího a svorníkovacího stroje Andribot na čelbě 400 042.
16 s budováním co půl metru, ale také
museli na každý metr zavrtávat šest
svorníků – čtyři ocelové APBK a dva
sklolaminátové Rockbolt. Volné prostory se zadělávaly Bullflexy se směsí Adibet, vaky zajistily řádné opření
hajcmanů o masiv horniny,“ komentoval práce vedoucí přípravářského
úseku Poloček.
Dudovi raziči se směnovými předáky Janem Kundľou, Mieczysławem

Warmuszem, Piotrem Domerackim
a Bronislavem Baďurou dostali
k ruce také oborníky na uvedenou
technologii z ostravské dodavatelské
firmy Minova Bohemia. „Směny přicházející na dvanáctou a na osmnáctou hodinu razily, chlapi na půlnoční
vrtali a svorníkovali, ranní šichta se
starala o údržbu a plnění vaků,“ popsal vedoucí úseku činnosti prováděné na pracovišti od podzimu

Ražba byla zahájena 400 042
stavbou odbočky z někdejšího úvodu 400 022 (sloužícímu i jako těžní třída z porubu 400 000) v říjnu.
Dudovy osádky tam přišly od listopadu, přičemž nejprve využívaly ruční pneumatické vrtací kladiva Turmag F-4 a svorníkovací zařízení Super Turbo Bolter 1500/1700.
Po zajetí do staničení 50 metrů a instalace pásového odtěžení pak se-

• listopad 2019 – postup o 42 metrů
za 16 provozních dní při instalaci 84
sklolaminátových a 168 ocelových
svorníků,
• prosinec 2019 – postup o 59 metrů
za 16 provozních dní při instalaci
118 sklolaminátových a 236 ocelových svorníků,
• leden 2020 – postup o 102 metrů
za 23 provozních dní při instalaci
204 sklolaminátových a 408 ocelových svorníků,
• únor 2020 – postup o 71 metrů
za 20 provozních dní s přecházením
eroze sloje při instalaci 40 sklolaminátových a 60 ocelových svorníků,
• březen 2020, postup o 38 metrů
do probítky, 10. 3. v ranní směně již
bez svorníkování.

První hodnocení není špatné

Ražba kolektivu Radima Dudy.

Náměstek pro inženýring Jiří
Golasowski, projektant technologií
projekce Zdeněk Sembol za společnost
OKD a ředitel hornické divize Petr Čada
za firmu Minova Bohemia zpracovávají
výsledky práce na čelbě 400 002. Stojí
v nich, že z několikaměsíční zkušenosti
sice nelze stanovovat jednoznačné
závěry, ale zároveň upozorňují na viditelné výkonové rozdíly při začátku ražby
a po zapracování osádek. S narůstajícími znalostmi razičů podle nich roste
čelbový výkon, postup Dudova kolektivu se více než zdvojnásobuje! Obsluha
vrtacího a svorníkovacího stroje se profesionalizuje, má jen málo výkonových

ztrát. „Prokazuje se plná životaschopnost možnosti souběru ražby pomocí
kombajnu AM 50 i stroje Andribot bez
omezení rychlosti postupu raženého
díla,“ komentují autoři první závěr. Tím
druhým je, že se potvrzují nové možnosti zvyšování stability důlního díla
pomocí kombinované výztuže – tedy
použitím podstavné výztuže a krátkých
ocelových i sklolaminátových svorníků
spolu s bullflexovou technologií, která
zajišťuje nezbytný kontakt TH oblouků
s okolní horninou. Zpráva zdůrazňuje
nutnost naprosto přesně a kvalitně
provádět všechny pracovní operace pro
zajištění úspěšného výsledku.

Plnění bullflexových vaků Adibetem na ranní směně.

Pluhový komplex se rozjel v bloku 11 2833 na ČSA
pluh je starý známý RHH 800,“ pokračoval
Pamánek. V době vybavování bloku 11 2833
část osádek Kubešova kolektivu pracovala
jako posily na Darkově u horníků z úseků Petra
Weisse a Petra Puffera. Vrátily se na přelomu
února a března na nájezd nové stěny.

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Jediný v revíru společnosti OKD
provozovaný pluhový dobývací komplex se
– po vykopání historicky posledního rubání
161 908 na Lazech – rozjel na šachtě ČSA.
Opět ho začali obsluhovat odborníci na danou technologii z úseku vedeného Martinem
Pamánkem. Jen hlavní předák kolektivu se
změnil; Miroslava Pokorného vystřídal kvůli
jeho končící expozici a zdravotním důvodům
někdejší směnový předák Rudolf Kubeš.
„Dokopanou stěnu ve sloji Max jsme si
sami vyklízeli, pluh, sekce i ostatní zařízení
zamířilo na povrch k opravě. Jelikož už není
mezi Lazy a Armádou spojení v podzemí, překlízeli nám pak technologie povrchem,“ sdělil
vedoucí úseku. Nové pracoviště v oblasti 11.
kry 28. sloje na ČSA jim k jejich velké spokojenosti předpřipravili tamní důlně-technické
služby s hlavním předákem Josefem Hnátem
a vedoucím úseku Jiřím Macháčkem.
„Než jsme tam nastoupili, měli položený stěnový dopravník PF 3 i složený sběrný dopravník
PZD 08 s drtičem DU 1. Do porubu jsme
dostali osmaosmdesát sekcí DBT 600/1400,

Pluhová technologie fedruje ve stěně na ČSA.

Vedení převzal zkušený havíř
Miroslav Pokorný nastoupil do OKD v roce
1989, prošel šachtami Dukla a Lazy a z dělníka
se časem vypracoval na hlavního předáka.
Kolektiv specializovaný na dobývání s pluhovou
technologií pod ním podával pravidelně velmi
kvalitní výkony. A za dodržení vysoké úrovně

bezpečnosti. „Věřím, že jeho nástupce na ně
plynule naváže. Ruda Kubeš je stejně zkušeným
havířem, přešel z Dukly, vykopal s námi celé
Lazy a má v kolektivu určitě jedny z největších
provozních zkušeností,“ řekl k novému hlavnímu
předákovi vedoucí úseku.

„Mocnost na Lazech byla menší, okolo
1,1 metru, tady na ČSA se teď pohybujeme
mezi 1,3 a 1,4 metru. Kopeme v severní
části armaďáckého dobývacího prostoru
pod úrovní jedenáctého patra, od jámy je to
docela kus,“ poznamenal Pamánek s tím, že
podmínky v porubu 11 2833 předčily očekávání. Strop se ukázal oproti předpokladům
lepší, pracoviště nebylo zařazeno do kategorie ohrožené důlními otřesy, neobjevily se
problémy s metanem.
„Z pravého rubání jsme teď postavením
stěny v levém, což znamenalo, že jsme
museli otáčet boční překrytí na sekcích,
aby směřovaly do spodní úvrati. To byly
zásadní práce při montáži sekcí,“ líčil
vedoucí rubáňového úseku. Tomu pomohli
k bezproblémovému zapluhování a nájezdu nového bloku i hydraulikáři z úseku
Romana Piechazcka. Dobrou práci odvedli
v oblasti také přípraváři – a to především
zajištěním prorážky na pilí řové straně
vjezdu.
Kubešův kolektiv se pustil do kopání v nepřetržitém provozu se směnovými předáky
Liborem Miláčkem, Miroslavem Staňkem,
Vladimírem Klechem, Radkem Hemowskim
a Lubomírem Adamim. Zámečnickým předákem zůstal Tomáš Pavlica. „V první polovině
března porub ujel přes třicet metrů, dostáváme se na těžby dvanácti set tun denně.
Průměrný postup se pohybuje okolo 2,65
metru denně a vypadá to na splnění režimu,“
dodal Pamánek.

Stěnu dokopali, zlikvidovali a dali
se do plenění dlouhých důlních děl
DARKOV – Přibližně měsíc
trvalo horníkům kolektivu
hlavního předáka Romana
Krčmáře z úseku vedeného
Petrem Weissem obložení,
vyklizení a zlikvidování dokopaného porubu 340 812j
na darkovské šachtě. Kde
se od podzimu trápili kvůli
velice obtížným podmínkám
a své úsilí korunovali jediným – lednovým – limitním
výkonem.
„Když se geologie začala
zlepšovat, pomalu a jistě
jsme dojížděli na stop čáru.
Od února se už baldachovalo a pak začalo rabovat,“
upřesnil vedoucí úseku.
Po položení umělého stropu
byla na řadě likvidace technologické linky – porubového dopravníku PF 4/932,
kombajnu SL 300, podporubového dopravníku TH700
PZF 02 s drtičem uhlí.
„Vybudování demontážní
komory k rozebírání sekcí
předcházela demontáž
pásových souprav v celkové
délce čtvrt kilometru a vytvoření dopravní trasy pro manipulaci s mechanizovanými

výztužemi,“ upřesnil Weiss.
Šedesát sekcí Fazos vytahovali z porubu, demontovali a vyklízeli na centrální
překladiště. Odtud jely k jámě
a na povrch k opravě.
„Z výdušné třídy 340 854
jsme odstranili necelého
čtvrt kilometru foukacího
lutnového tahu a technologické drážky. Ta se
odstraňovala i z úvodní třídy
340 834, stejně jako tlakové
potrubí. Nakonec došla
řada na likvidaci samotné
montážní komory a předání
oblasti porubu 340 812j
záchranářům, kteří ji uzavřeli
hrázemi,“ popisoval Weiss.
Krčmářův kolektiv se
směnovými předáky Zdenko
Chochrunem, Petrem
Hlaváčem, Lumírem Holbou,
Přemyslem Verebem
a Liborem Macháčkem se
po splnění tohoto úkolu
načas změnil na pleničský.
„Momentálně nekopeme,
chlapi působí v oblasti
24. sloje darkovského pole
na plenění dlouhých důlních
děl,“ zakončil vedoucí
úseku.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ÚNOR 2020
Rubání – kombajny
denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

64063

2209

598.1

55,227

3,05

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

2.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sędkowski

43864

1507

466.3

37,021

2,32

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

3.

ALPEX_Kurek(401204/)

Pielka

41689

1841

496.8

45,37

3,77

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

4.

Turoň(292200/1)

Miarka

8402

672

207.9

7,599

1,21

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

5.

Rzidký(402202/)

Sztula

5506

479

115.0

8,609

0,62

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

6.

Krčmář(340812J/)

Weiss

1399

254

70.0

5,299

0,80

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 15/31 POz-MD

kombajn, výztuž

FOTO: OKD

Přípravy – kombajny
Jeden z technologických mostů před demolicí.

ÚPRAVNA PASKOV ZMIZÍ
BRZY Z POVRCHU ZEMĚ
PASKOV – Hydraulická mechanizace se
doslova zakousla do železobetonové,
devětačtyřicet metrů vysoké budovy prádla někdejší Úpravny Paskov
vybudované v letech 1965 až 1970 pro
původní šachty v Paskově a ve Staříči.
Svému účelu přestal tento komplex
sloužit na konci března 2017 a definitivně má zmizet z povrchu země v létě
2020.

Kdysi nejmodernější v revíru
Úpravnu postavili nejen pro produkci
z dolů Paskov a Staříč, ale také jako
centrální pro celý revír. „Technologicky
i kapacitně byla dimenzována
na zpracování uhlí běžně upravovaného
na jiných úpravnách OKD, a to pro případ provádění generálních oprav nebo
při odstraňování závažných poruch
na těchto úpravnách. Zpracovávala
i uhlí z některých ostravských šachet, jejichž úpravny měly zastaralou
technologii, dosahovaly nízkých výnosů
a měly malý výkon. Do provozu ji uvedli
po dvouměsíčním zkušebním provozu
1. prosince 1970 a ve své době patřila

Náročné operace
u terminálu

Situaci v lokalitě, jak poznamenal,
komplikovala výstavba kontejnerového
terminálu Paskov a rekonstrukce kolejové vlečky v bezprostřední blízkosti
úpravárenských objektů. OKD patřily
jen tyto budovy, zbytek areálu včetně
pozemku byl dopravní společnosti
AWT (pak přešlo vše do vlastnictví PKP
Cargo International). „Byl tak kladen
důraz na minimální omezení provozu
terminálu i vlečky. Z tohoto důvodu
vlastnímu zahájení demoličních prací
předcházela dlouhá řada koordinačních jednání, na jejichž základě se poté
zpracovávaly podrobné harmonogramy
i postup prací při likvidaci úpravárenského komplexu,“ řekl vedoucí odboru
restrukturalizace.
Demolice se rozeběhly vloni v létě.
„V případě objektu OKD to znamenalo
zbourání budovy hyperbarů včetně
přístavků, odstranění čtyř technologických mostů – což představovalo snad
nejsložitější operace kvůli blízkosti
železniční vlečky – i objektu prádla. Ten

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(463344/P)

Zguda, Mgr.

116,00

4,00

88,40

21,05

MR 340X-Ex SANDVIK K02

2.

Pavlík(463344/)

Poloček

109,00

5,45

120,45

27,53

AM-50 K10

3.

Vráblík(236521/2)

Kalafut, Ing.

97,00

4,85

121,74

30,70

MR 340X-Ex SANDVIK K01

4.

ALPEX_Michoń(400042/P)

Palej

96,00

3,43

75,77

18,05

MR 340X-Ex SANDVIK C05

5.

ALPEX_Pasik(463260/1)

Bajaczyk, Ing.

91,00

3,14

76,57

16,52

AM-50/132 D01

6.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/,
463220/1)

Andraszyk,Ing.

91,00

4,14

100,93

33,55

AM-50/132 C02

7.

Rojíček(224054/1A)

Wdówka

83,00

4,37

82,56

22,99

AM-50/132 K01

8.

WPBK-BIS_Wróbel(236521/5)

Ludwicki

77,00

4,05

101,72

21,30

MR 340X-Ex SANDVIK D01

9.

Polák(224052/2, 113432/P)

Wdówka

73,00

3,84

72,62

21,35

MR 340X-Ex SANDVIK K03

10.

Duda(400042/)

Poloček

70,00

4,12

91,00

20,05

AM-50 C01

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.

Fajman(54022/)

Gajdzica

51,00

2,55

49,22

11,06

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

2.

Klásek(54027/1)

Gajdzica

42,00

2,21

61,45

8,85

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

3.

SDP_Daniel(463330/)

Pavelek

38,00

1,90

46,36

11,35

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

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

35,00

2,06

50,24

11,06

VVH-1U C02, NSU-1E C02

5.

Jakubišin(236541/5, 236570/)

Kalafut, Ing.

33,00

2,06

46,87

12,40

VVH-1R P04, NSU-1E D03

LEDEN–ÚNOR 2020

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

113634

1934

508.0

48,355

2,59

2.

POLCARBO_Dąbek

Sędkowski

95554

1650

518.4

41,021

2,58

3.

Turoň

Miarka

68872

1683

443.3

23,382

3,21

4.

ALPEX_Kurek

Pielka

41689

1845

491.3

45,646

3,72

5.

Rzidký

Sztula

20669

501

110.1

9,588

0,59

6.

Krčmář

Weiss

18435

550

173.4

11,234

1,97

7.

Kania

Pochopeň

15712

551

171.9

10,593

0,98

8.

Valíček

Puffer

3133

246

53.8

6,381

0,65

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Přípravy – kombajny
Z úpravny získali železný šrot a barevné kovy.

mezi nejefektivnější úpravny ve střední
Evropě s projektovaným výkonem dvakrát 400 tun za hodinu. Sloužit přestala
s vyvezením posledního vozíku paskovského uhlí před třemi lety,“ informoval
Zdeněk Hrůzek z pozice vedoucího
odboru restrukturalizace OKD.
Paskovská úpravna byla v době
svého spuštění nejmodernější v revíru,
měla těžkokapalinové rozdružovače
Drewboy (pro uhelnou frakci 10 až 200
milimetrů), sazečky OM 18 (frakce 0,5
až 10 mm) a flotátory Denver (frakce 0
až 0,5 mm). Postupně přidávané hyperbarické filtry v ní dokázaly snižovat podíl
vody v rubanině na 10 procent.
Následoval konzervační provoz, kdy
zde zůstal závodní Marcel Thibaud
a část zaměstnanců s úkolem provést
výkliz potřebných technologií pro
karvinskou část revíru „Mezitím se
řešila legislativní příprava samotné
likvidace. Po vyřízení těchto náležitostí
došlo na vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele demolice, ve kterém
uspěla společnost AWT Rekultivace. Ta
jako subdodavatele vybrala demoliční
firmu Mrózek z Bystřice,“ líčil Hrůzek.

je v současnosti ze tří čtvrtin stržen,“
popisoval Hrůzek. Dodavatelé na to
nasadili pásové demoliční bagry, z nichž
typ Liehberhh 974 má dosah demoličního ramene čtyřiapadesát metrů.
„Z rozstříhané železné konstrukce budov, mostů a technologického vybavení
úpravny už bylo do poloviny letošního
března vybráno 4300 tun železného
šrotu a 113 tun barevných kovů,“ sdělil
Hrůzek.

Vznikne zde zarovnaná
plocha
Smlouva předpokládá, že paskovská
úpravna zmizí definitivně, měla by po ní
zůstat rovná plocha (se sanovaným,
vybagrovaným a znovu vysypaným podložím do hloubky necelých dvou metrů).
„Toto území bude dále využíváno jako
průmyslový areál,“ dodal Hrůzek s tím,
že ze starého dolu přímo v Paskově
zbylo už jen minimum objektů. Po jeho
útlumu a likvidaci zůstaly i ohlubňové
povaly s komínky na odsávání metanu
v místech těžních jam. Zbourali jak
správní budovu, tak kulturní dům Dolu
Paskov.

Pořadí

kolektiv

1.

Rojíček

Wdówka

194,00

4,22

96,54

22,20

2.

Špička

Wdówka

184,00

4,00

95,92

21,05

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

183,00

3,16

76,99

16,61

4.

POLCARBO_Daszkiewicz

Andraszyk,Ing.

181,00

4,02

98,14

34,66

5.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

180,00

3,27

77,35

17,22

6.

Pavlík

Poloček

176,00

4,29

94,87

19,78

7.

Duda

Poloček

172,00

4,30

95,03

19,52

8.

ALPEX_Michoń

Palej

156,00

3,06

69,49

16,10

9.

Polák

Wdówka

139,00

3,56

67,36

19,80

10.

Vráblík

Kalafut, Ing.

136,00

4,53

115,22

27,93

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Fajman

Gajdzica

127,00

2,89

70,39

12,07

2.

Slíž

Poloček

102,00

4,08

75,62

20,03

3.

Klásek

Gajdzica

90,00

2,14

59,57

8,59

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

90,00

2,09

51,07

8,69

5.

Jakubišin

Kalafut, Ing.

80,00

2,22

50,47

12,66

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Nezvedat z předklonu, ale z podřepu!
Odbor řízení
bezpečnosti OKD
upozornil na nejčastější
rizika a příčiny úrazů
při ruční manipulaci
s břemeny v důlním
prostředí i na povrchu

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Zlomené tři prsty při práci
s lanem a rolkou, přimáčknuté prsty
o přírubu potrubí při odtlačování přepravovaného materiálu. To byly poslední případy úrazů v OKD při ručních manipulacích s materiálem. Právě
tuto činnost proto zahrnulo vedení firmy do březnového bezpečnostního poučení. A to pod heslem: „I malé břemeno může způsobit velké problémy!“
„Vloni jsme v revíru zaznamenali
osmadvacet pracovních úrazů – což
bylo devatenáct procent všech případů v OKD – způsobených při uvedených činnostech. A to jak v dole,
tak na povrchu. Právě před manipulací s břemeny platí rčení: Dvakrát
měř, jednou řež. Protože při špatném vyhodnocení podmínek, zejména prostoru, překážek, hmotnosti či
kluzkosti dochází k nepředpokládaným změnám, které mohou být i fatální,“ upozornil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Přenášení typicky hornického břemene – hajcmanu – v renovační dílně.
Připomenul rovněž hlavní zásadu,
která se musí dodržovat už i s ohledem na rostoucí věk zaměstnanců. „Tou je nezvedat nikdy břemeno
z předklonu, ale zásadně z podřepu.
Ten je správnou polohou, přičemž pohyb vzhůru obstarávají zejména stehenní svaly. Podřepem se rozumí hlu-

Nejčastější oblasti rizik
uklouznutí, zakopnutí, ztrátě
stability (s následným přiražením části těla),
• z ranění o povrch – přímý styk
s břemenem (pořezání, poleptání,
spálení),
• p oškození páteře při přetížení
a namožení v důsledku zvedání
těžkých břemen.

•pád břemene na pracovníka při
manipulaci a poranění, pohmoždění, zlomeniny při zdvihání,
přenášení, spouštění, vysmeknutí,
následné přiražení části těla nebo
náraz zaměstnance o další předmět, prostředek,
• p ád pracovníka na rovině
při přenášení břemen kvůli

boký dřep s vyrovnanou páteří a předklonem v pouze kyčlích. Břemeno tudíž člověk zvedá co nejblíže k trupu
a natahuje se v kyčlích a kolenech,“
vysvětloval Zajíček.
Právě při zvedání z počvy či podlahy v předklonu si podle něj lidé způsobovali (v důsledku vyřazení nejsilnějších svalů nohou a zapojením poměrně slabých svalů břicha a beder)
potíže s páteří. „Zvýšené zatěžování
meziobratlových plotének vede k jejich výhřezu, blokádě celé páteře či
poškození vazů,“ poznamenal vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
V souvislosti s vytvářením příhodných podmínek pro manipulace
na pracovištích pak zmínil ukládání
břemen bez úchopových ploch – madel, otvorů – na hranoly nebo kulatiny, zajištění dostatečného prostoru,
kontrolu počvy či podlahy (zejména

jejího sklonu a stavu, nesmí být mokrá a kluzká), odstranění všech překážek, nepoužívání mastných rukavic, otření mastných povrchů břemen
i přenášení takového množství, aby
nebránilo ve výhledu.

„Břemena podlouhlých tvarů, především o větší hmotnosti musí vždy
zvedat dvě, případně i více osob. To
platí v důlním prostředí například pro
hajcmany a potrubí. Trubky a podobné předměty válcového tvaru se dobře nosí na ramenou, a to při zajištění jejich stabilní polohy,“ doporučil
Zajíček.
Přípustný hygienický limit pro
hmotnost ručně manipulovaného
břemene byl při občasném zvedání
a přenášení stanoven na padesát kilogramů u mužů (u žen na dvacet kg),
při častém zvedání a přenášení pak
na třicet kilogramů (u žen patnáct
kg). Hygienický limit hmotnosti ručně manipulovaného břemene mužem
byl snížen u mužů na pět kilogramů
(u žen tři kg).
„Průměrný hygienický limit pro
celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen
v osmihodinové směně je 10 000 kilogramů pro muže a 6500 kilogramů
pro ženy.
Občasným zvedáním a přenášením je přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně třicet minut v průměrné osmihodinové směně. Častým nad třicet minut
za směnu,“ doplnil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Hlavní příčiny úrazů
• n edodržení zásad BOZP (nevyužívání vhodných manipulačních
prostředků a pomůcek, nevhodně
zvolené osobní ochranné pracovní
pomůcky, neseznámení se s postupy bezpečné manipulace),
• nevhodné podmínky na pracovišti,
pracovním místě (související s uklouznutím, zakopnutím, nárazem
na překážku, nedostatečným
manipulačním prostorem, slabým

osvětlením, sníženou viditelností,
mikroklimatickými podmínkami
a v neposlední řadě i nepořádkem
na pracovišti),
• přímý styk s břemenem (nepoužití
OOPP, anebo manipulačních pomůcek a prostředků, vliv špatných
úchopových možnosti, kluzký
povrch, ostré hrany, teplota),
• všeobecně nesprávná manipulace
s břemenem.

Dokončení ze strany 1
Výkonný ředitel OKD Radim
Tabášek zároveň vydal za účelem minimalizace šíření nákazy příkaz s řadou dalších opatření.
Zákaz podávání rukou, pracovních
cest do tuzemska i do zahraničí, jednání se třetími stranami a minimalizoval
vnitřní jednání i počty jejich účastníků s podmínkou dodržovat (pokud je
to možné) nejméně dvoumetrové rozestupy mezi osobami. Zaměstnanci
i návštěvy také vyplňují dotazníky, v nichž se těžařská firma dotazuje na jejich pobyt v ohrožené oblasti včetně členů společné domácnosti,
na zdravotní stav, který by jevil příznaky nemoci COVID -19 za období posledních 14 dní Dotazníky zaměstnanců pak vyhodnocují směnmistři a v případě pozitivních odpovědí navrhnou
neprodleně odpovídající postup.
Zrušena byla všechna školení
v Centrálním vzdělávacím středisku OKD v lokalitě Darkov a to v návaznosti na uzavření veškerých škol
v republice.
Pro fárající baly zavedena povinnost nasazovat si respirátor nejpoz-

FOTO: Radek Lukša

OKD v období pandemie koronavirové nákazy

Respirátory jsou povinné v blízkosti kolegů nepřetržitě.

Cizinci pracující v revíru OKD
Celkem se jedná asi o dvě tisícovky
lidí, v naprosté většině zaměstnance
dodavatelských subjektů (přibližně
1800 polských a 200 slovenských
občanů). Vedení společnosti OKD
postupuje ve smyslu nařízení české
vlády a příslušné orgány a instituce
intenzivně žádá o udělení výjimky pro
tyto zaměstnance, kteří pravidelně
překračují hranice s Polskem nebo

Slovenskem za účelem jejich pracovního působení v těžařské firmě.
Od 13. března jim OKD vystavuje
příslušné potvrzení. Tito lidé totiž
pracují ve stěžejních provozech revíru
– rubáních a přípravách – a jejich
absence by mohly mít negativní
dopad na hospodářský výsledek
letošního roku.

ději při opouštění lampovny na cestě
ke kleci. „Tuto ochrannou pomůcku
musí mít na obličeji nepřetržitě tam,
kde se k sobě osoby přibližují na bližší vzdálenost než dva metry. Zejména
v náraží, seřadišti mužstva u jámy,
dopravní nádobě, kabině vlakové i závěsné soupravy, na lanovkách, pásovlecích, překladištích a samotných
pracovištích, kde plní zaměstnanci
úkoly ve skupině,“ zdůrazňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
Těžební společnost omezila také
úseky samoobslužného prodeje a výdeje jídla provozované dodavateli z fir-

my CompassGroup. A to od zajištění
dostatku mýdla a papírových ručníků
(či jiného hygienického způsobu sušení rukou), zvětšení vzdálenosti mezi
sedícími strávníky (kde je to technicky možné), přes ochranu lidí pracujících s pokrmy (rukavice, brýle, roušky,
častá výměna pracovních oděvů), důrazné čištění a dezinfekce provozoven
a důkladné mytí nádobí až po umisťování příborů do ubrousků, nahrazování sypaných ochucovadel kořením
v sáčcích či balení volného pečiva.
Jedno z posledních preventivních
opatření přijatých v OKD je v souvislosti s nařízením vlády ČR z 18.
března – povinnost neustálého krytí obličeje nepřetržitě nejen na veřejnosti, ale i uvnitř organizace pomocí ochranných prostředků dýchacích
cest. Tedy rouškami, ústenkami, šátky, respirátory nebo šálami. I přesto,
že situace kolem zajišťování OOPP
je velice složitá, podařilo se pro zaměstnance pracující na povrchu zajistit roušky a pro zaměstnance povrchových provozů, služeb a úpraven
v první fázi i respirátory třídy FFP2.
Musíme si uvědomit, že zajišťování dostatku respirátorů a roušek pro
všechny zaměstnance OKD je velice
náročné a to zejména v době, kdy jich
je nedostatek i ve zdravotnictví.
O situaci a našich opatřeních přijatých v souvislosti s koronavirem
pravidelně informujeme KHS MSK
v Ostravě, informujeme i Obvodní
báňský úřad v Ostravě. I s ohledem
na skutečnost, že dosud nebyl zjištěn
žádný potvrzený případ nemoci, který
by měl přímý vliv na zaměstnance pracujícího v OKD, orgány ochrany veřejného zdraví nenařídily opatření, která
by ovlivnila nebo zastavila provoz.

„Situace je velice náročná a opatření je nutno provádět každý den
i při možném nedostatku všeho.
Zajišťovat respirátory, roušky, dezinfekci. Sledovat zdravotní stav zaměstnanců nebo podmínky, za kterých se
k nám mohou zaměstnanci z Polska
nebo Slovenska dostat.
Apelujeme na osobní odpovědnost všech zaměstnanců, kteří sami
nejlépe musí vědět, jakou mají teplotu, zdravotní stav nebo v jakém rizikovém prostředí se sami pohybovali. Děkujeme jim za dodržování stanovených opatření, vzájemnou
ohleduplnost a respekt k vážnosti situace a vůči sobě navzájem,“ dodávají
Hájek se Zajíčkem.

Rady hygieniků
a zdravotníků
• příznaky počínajícího respiračního onemocnění jsou především horečka nad 38oC, kašel,
dušnost, dýchací obtíže,
• v případě vzniklých projevů,
nikam nechoďte (ani do práce),
zůstaňte doma, vyhýbejte se
kontaktu s ostatními lidmi,
• telefonicky kontaktujte svého
lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu,
• informujte je o svém případném
pobytu v rizikové oblasti,
• č asto si myjte ruce mýdlem
a vodou; pokud nejsou dostupné, používejte dezinfekční
prostředky na bázi alkoholu,
• při kašli si zakrývejte ústa a nos
kapesníkem nebo použijte
rukáv, ne ruce.
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Dva největší dobývací kombajny
v OKD byly poprvé v jedné dílně
DARKOV – Kombajn polské firmy Famur
s označením KGE 750F chystali pro
nasazení do porubu 340 402 také
na Darkově, kombajn německé firmy Eickhoff typu SL 500 pak pro porub 224054 v Doubravském ohradníku na ČSA.
„Největší dobývací technologie
se nám na jedné dílně sešly historicky poprvé. Už dříve se dělalo současně na velkém a středním kombajnu,
ale KGE 750F a SL 500 společně ještě ne,“ přiblížil mistr Rostislav Dostal
s tím, že pro uvolnění kapacity tohoto pracoviště museli kolegům do dílny na stonavské šachtě poslat k opravě již rozpracovaný menší SL 300
Eickhoff. Ten byl ostatně renovován
pro potřeby rubáňových na ČSM, už
ho dokončili a přepravili do dolu.

FOTO: Radek Lukša

Technologiím pro dobývání
nejvyšších uhelných
mocností v revíru se
věnovali v darkovské
mechanické dílně Odboru
oprav vedené Radimem
Kajsturou.

Dvě největší technologie v jedné dílně.

Srovnání technologií
KGE 750 F

SL 500

• celková délka s kotouči 16,5 metru,
• hmotnost 80 tun,
• průměr řezných orgánů 2,5 metru,
• maximální dobývaná mocnost 5,2 m,
• napájecí napětí 1000 voltů, celkový elektrický příkon
835 kilowattů.

• celková délka s rameny 15,6 metru,
• hmotnost 86 tun,
• průměr řezných orgánů 2,5 metru,
• maximální dobývaná mocnost 5,6 m,
• napájecí napětí 3300 voltů, celkový elektrický příkon
1215 kilowattů.

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Tři lžícové nakladače a tři sklá-

pěcí valníky pořídili úpraváři z OKD pro
lepší i úspornější provoz skládek S1 a S2
a Stonávka, jež na Darkově doposud obsluhovali dodavatelé. Celkem jednadvacet
kmenových zaměstnanců se s nimi začalo
střídat ve třísměnném režimu.
„Nakladače jsou Komatsu WA 470-8 s objemem lopaty čtyři a půl kubíků, které se celosvětově osvědčují jako multifunkční primární stroje
v důlních i lomových provozech a při stavebních pracích,“ oznámil úpravárenský mechanik
Břetislav Drozd. V podmínkách OKD s těmito
až pětadvacetitunovými kolosy dostali za úkol
provádět nakládku a vykládku na pásy ke šnekovým podavačům z železničních vagonů či
na samotná venkovní úložiště.

„Sklápěcí nákladní auta jsou Tatry Phoenix
Euro 6 postavené na osvědčených podvozcích,
jež se umí pohybovat v nejtěžších terénních podmínkách a využívají výkonné, úsporné a přitom
k životnímu prostředí šetrné motory. Uvezou až
patnáct tun a posílili jsme jimi dodavatele obsluhující naše skládky na Darkově,“ pokračoval
mechanik úpraven.

Sklápěčky Tatra Phoenix E-6.

pořízeného – SL 500, který byl vyklizen z dokopaného darkovského bloku
40 906 „I směnnost bude u této střední
opravy podobná. Chlapi se mu začali
věnovat od ledna. Saně jsme si nechali
zrenovovat u dodavatelů. Jinak se vše
zvládalo tady. Kvůli kumulaci prací
jsme na kombajny převedli i zámečníky z oprav TH pohonů,“ uvedl Dostal.
Zmínil také odlišnou koncepci
obou největších v revíru OKD používaných kombajnů – KGE 750F je samonosný, zatímco SL 500 klasické
konstrukce na saních. „Oba potřebovaly výměny těsnění, revize ložisek,
ozubených kol, výměnu spojovacího
materiálu,filtrů, hadic i jiných prvků,“ líčil Dostal. Všechny zámečnické práce na obou kombajnech zastřešil předák Jaromír Chrobok a elektro
část pak elektrikáři Odboru oprav vedeni Jiřím Szkanderou .

Záchranáři plánují vstup
do oblasti porubu 400 000

Nové nakladače a sklápěčky
pro skládky uhlí na Darkově

Nakladač Komatsu WA 470-8.

Kombajn KGE 750F dostali do MD
84 v listopadu po jeho výklizu z darkovského bloku 340 901. „Prošel střední opravou, z podstatné části u nás.
Tento stroj má samonosnou skříň,
u které bylo zapotřebí například zrevidovat styčné plochy i průměry čepů
a vyměnit opotřebené součásti za nové.
Polským dodavatelům jsme nechali dělat jen řezné orgány,“ pokračoval
Dostal. Zabralo to okolo 200 směn.
KGE 750F prošel ve třetím březnovém týdnu zdárnou přejímkou funkčnosti a opraváře čekalo opět ho rozebrat a naložit k popuštění do dolu.
„S demontáží a nakládkou je práce
na týden a nejsložitější je na tom manipulace s jednotlivými díly, které dosahují hmotnosti až jedenácti tun,“
poznamenal mistr dílny.
Totéž podle něho platilo i v případě druhého – z programu POP 2010

Odvětrávání je
v rámci plánovaného
nehavarijního
zásahu povoleno
na čtyři etapy,
do dalších prací se
zapojí elektrikáři
i vybavovači
STONAVA – Ještě asi 178 metrů

zbývá ujet ve stěně 400 000 s pětimetrovou slojí – a čistou dobývanou mocnosti 4,3 metru – vybavené vysokým komplexem
POP 2010. Tento porub na Dole
ČSM-Sever je od loňského 14.
září uzavřený kvůli prevenci endogenního požáru uhlí a závodní
báňští záchranáři (ZBSZ) se připravují na jeho postupné otevírání. V plánu jsou čtyři etapy.
Od počátku dobývání kolektivem hlavního předáka Tadeusze
Czaji (nahrazeného před rokem Romanem Kurkem) z úseku

Alpex vedoucího Januze Piełky
má blok 400 000 odrubáno 377
metrů. „Nejlepší výkon tam chlapi předvedli vloni v březnu, kdy
porubní fronta postoupila o 48,8
metru za měsíc s těžbou ve výši
56 861 tun,“ konstatuje vedoucí výroby rubání Roman Janulek
a připomíná i složité podmínky
při těžbě. Horníci v porubu vybaveném 111 sekcemi DBT 26/55,
kombajnem SL 500, stěnovým
dopravníkem PF 6 a sběrným dopravníkem PZF 11 mají za sebou
přechody tektonik i erozivních
pásem.
Počínající zápar uhlí pak znamená stop a preventivní uzavření
celé oblasti na hrázích H1 na díle
400 020 a H2 na díle 400 040,
za nepřetržitého napouštění dusíku. Zpočátku až tři tisíce kubíků za hodinu.
Odvětrání uzavřeného porubu je v rámci plánovaného nehavarijního zásahu záchranářů povoleno na čtyři etapy. „První se
konala 12. března průnikem přes
hráz H1963, její částečnou likvidaci a separátním způsobem vě-

trání se dílo 400 020 odvětralo k hrázi H1,“ pokračuje Tomáš
Zrun, vedoucí ZBSZ ČSMSever. Do této části díla následně nastupuje dodavatelský úsek
Dubos, dále úseky elektro a vybavování. S úkolem zprovoznit
vybavení odvětrávané chodby.
„V další etapě se předpokládá vstup záchranářů za H1, která má dvě průlezové lutny. Po demontáži poklopů těchto luten
napojíme jednu na separátní větrání, druhou vstoupíme za hráz.
Postupným přidáváním luten
se dílo odvětrá do spodní kaple porubu 400 000. Dále se plánuje otevření poklopů na hrázi H2 umístěné na výdušné třídě 400 040 a průchozím větrním proudem se zbylé uzavřené
díla odvětrají. Po jejich ochlazení se následně četou záchranářů provede kontrola stavu těchto důlních děl. Všechny tyto práce se provedou za neustálého napouštění dusíku a dusíkové pěny
do závalu. Nakonec se částečně
zlikviduje i hráz H2 na výdušné
chodbě 400 040“ uzavírá Zrun.

NOKD / ZA BRANAMI OKD
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Ultra vytrvalkyně: V mládí jsem běh nesnášela! Srdcaři letos dostanou
Dlouhé běhy s velkým
pětapadesát minigrantů
převýšením se staly
populárními, Miluše
Gombalová z HBZS
Ostrava podotkla, že
tak získala v ženách
silnou konkurenci

Miluše Gombalová se našla v horských
ultratrailech.

Předvedli hornické
uniformy pořízené díky
těžařské nadaci
OSTRAVA – K neodmyslitelným aktivitám

Nadace OKD se zařadilo zachovávání
historicko–kulturního dědictví v rámci
činnosti klubu hornických seniorů
a dalších příznivců havířského povolání.
Díky dřívější podpoře mohli například
vystoupit členové Souboru lidových
písní a tanců (SLPT) Hlubina i na letošním Havířském bále na někdejším Dole
Hlubina v Ostravě se svými parádními
hornickými mundůry.
SLPT Hlubina byl založený již v roce
1947, při této šachtě působil až do roku
1990. Původně dívčí skupina věnující
se studiu slezského folklóru se rozrostla
v jeden z nejstarších českých tanečních
souborů a jeho Havířské bály v bývalých
hornických koupelích se staly již tradicí.
Ani tentokrát na této akci nechyběl
zpěv hornické hymny, patřičná výzdoba
i soutěže jako na havířských večerech,
neboli šachťácích.

Asistentka ředitele HBZS na loňském ročníku LH24.
i v minus dvaceti pod nulou,“ uvedla Gombalová. Jen populární B7 – ultratrailový přechod Beskyd z Třince
do Frenštátu – ji ještě moc nevyšla,
jednou zradilo zdraví ji jako jednotlivkyni, pak její parťačku při závodu
v kategori ženských dvojic. „Ale takové ultra je,“ komentovala to.
Závodit se na takové vzdálenosti,
jak řekla, začíná až v posledních dvaceti třiceti kilometrech. „Účastníka
může překvapit cokoliv, od zdravotního problému, počasí, únavy až
po psychický problém. Já si prvních
dvacet kilometrů říkám, že jsem skoro poslední, proč jsem se zas na to
dala, a od čtyřicítky se srovnám
a vím, že mě to baví,“ dodala. Na ultratrailech se Gombalová našla proto, že jsou v horách, silnice by ji
nebavily.

novat před padesátkou, prý proto, že
na tuto disciplínu není nikdy pozdě.
Gombalová zpočátku jen pravidelně
šlapala na Lysou Horu nebo Javorový
vrch v Beskydech.
S„A pak to začalo. Dvakrát týdně
jsem před prací už o půl páté ráno vyrážela na Javorový pod sjezdovkou.
O víkendech i ve volnu pak běhala, ať
s kočárkem se synem či bez,“ pokračovala Gombalová. První výsledek se
dostavil v roce 2018 na LH24, kdy se
umístila na druhé příčce – byť s osmi
výstupy. Perun Sky Marathon s dvaačtyřiceti kilometry a převýšením
skoro tři a půl kilometru se pro ni stal
už jen tréninkem.
„Malofatranská stovka měla 102
kilomerů a převýšení přes 7000 metrů, Kysucká stovka 113 kilometrů a převýšení 4700 metrů. Občas

Děti poznávají hračky i šaty prarodičů
DOUBRAVA – Tanečky s babičkou a dě-

dečkem se jmenuje projekt Mateřské
školy Doubrava podpořený Nadací OKD,
který řeší volnočasové aktivity zaměřené
především na nejmladší a nejstarší generace. Děti vyrůstající v moderním světě
se tak například seznamují i s hračkami
a oblečením svých prarodičů.
„Babičky, takřka všechny pocházející
z hornických rodin, nám přinášely dobové
předměty ze svého dětství. Současné
doubravské děti pak prostřednictvím
zajímavé výstavy poznávaly, jak vypadal
houpací koník či kouhouti, dřevěné vyřezávané loutky, brusle na klíček, starý kočárek
zvaný košatina...“ líčí Radomíra Jasénková
ředitelka mateřské školy s pětatřiceti
dětmi (zdejší základní školu navštěvuje
125 žáků a projekt na ně cílí také). Učitelky
popisují zájem nynější generace: „Ptal se
nás pětiletý Jiříček, zda může starožitné
šlapací autíčko trochu nadzvednout, aby
se podíval, jak vypadá řízení.“
Projekt podpořený těžařskou
nadací v programu Pro region

Roman Raš
Edvard Sznapka
Ján Sitai
Jaroslav Szweda
Otakar Kuboš

Výstava hraček ve školce.

Milan Žabčík
Dita Hamalčíková

Green Gas DPB, a.s.

Pavel Pek

OKD, a.s.

probíhá od loňska. „Uskutečnila se akce
Pohádková babička, kdy naše seniorky
jednou týdně přicházely do školy a předčítaly dětem před spaním z knížek svého
mládí. Dále bylo vánoční představení
o Šípkové Růžence, které zcela zaplnilo
sál v Národním domě, a úspěch měla
i vycházka po Doubravské stezce,“
přibližuje ředitelka mateřské školy.
V květnu, jak dodává, je naplánována
oslava Dne matek, kde by se měly setkat děti, jejich rodiče a opět i nejstarší
generace.

„Já vím, že ON nevrátí Tě zpátky, že Bůh za svými vrátky Tě navždy
zavírá…“
Stále nám moc chybíš, Štefane, nikdy na Tebe nezapomeneme. Milion
pusinek a objetí do nebíčka Ti posíláme.
Dne 11. března 2020 uplyne již 16 dlouhých let, kdy při otřesu na Dole
Lazy zahynulo 7 horníků, mezi nimi i můj druh, tatínek 3 dětí, pan Štefan Ivan
z Karviné-Hranic.
Přátelé, kamarádi, kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
Dne 29. března 2020 si připomeneme jeho nedožité 51. narozeniny. Navždy s láskou
a úctou vzpomínají družka Monika, syn Dominik, Jiří a rodina Kurillova.
„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.

Miloslav Dušek
Marek Springer
Lukáš Nemec
Radim Zuczek
Kamil Labudek
Jan Chmiel
Ivan Tsiongas
Pavel Novotný
Radim Pytlík
Miroslav Hanzl
Viliam Egri
Svatopluk Foltyn
Zdeněk Krčmář
Lukáš Hawlasek
Jiří Jurčík
Radim Mazur
Vítězslav Šidelka
Pavel Žáček
Václav Štefek

Srdcaři se rekrutují z řad hasičů.

pomoc hornickým sirotkům ze Spolku
svaté Barbory a nezapomínáme ani
na udržování hornických tradic,“ sdělila
Preisingerová.
Správní rada NOKD se zabývala
i projekty podanými v programu Pro
region. Těch bylo 137 a uspělo jich
97. „Týkají se hlavně oblasti sociální
pomoci, kulturního rozvoje, volnočasových aktivit pro děti a mládež,
ale také seniorských aktivit či plánů
spojených s rozvojem regionu,“ doplnila marketingová koordinátorka Silvie
Balčíková.

název organizace
Klub vojenské historie, z.s.
Voltiž Duha z.s.
Sportovní klub Slezan Orlová, spolek

TJ Baník Karviná, z.s.
Vodní záchranná služba ČČK Ostrava, pobočný
spolek
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Karviná, příspěvková organizace
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Olymp
Ostrava
OKD a.s
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní
Suchá
OKD, a. s., Důlní závod 1 - důl SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Darkov
Karviná-Hranice
OKD
SPMP ČR pobočný spolek Karviná
OKD, a.s.
SURVIVAL & KUNG FU CLUB KARVINÁ, z.s.
OKD, Stonavská 2179,
Karviná - Doly
OKD, HBZS, a.s.

Jiří Staněk
Eva Šimíčková

VZPOMÍNÁME
„Smutný je domov a všechno v něm, chybíš nám, Rudku, úplně všem.“
Dne 13. 3. 2020 by se dožil náš milující manžel, tatínek a dědeček pan
Rudolf Cieslar z Jablunkova 75 let, bývalý zaměstnanec Dolu František.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Anna, 3 synové
s manželkami, 5 vnuků a 2 pravnoučata.

FOTO: Radek Lukša

pracoviště
Green Gas DPB Paskov; Divize
důlní plyn
Karolína Pachotová OKD, a.s.; Důlní závod 1
Darkov
Josef Vanečko
OKD Důl Karviná; Důl ČSA
Karviná
Roman Koch
OKD, a.s.
Jan Holanik
Green Gas DPB, a.s.; Paskov,
Rudé Armády 637
Tomáš Vodecký
OKD, a.s., Stonavská 2179,
Karviná - Doly, 735 06
Tomáš Kubica
Green Gas DPB, a.s.

René Bulava

INZERCE PRO ZAMĚSTNANCE OKD

Hornické uniformy na Havířském bále.

patron
Lubomír Partyka

Radek Lipový
FOTO: Radek Lukša

v letošním ročníku extrémního zimního horského závodu LH 24 formu,asistentka ředitele Hlavní báňské záchranné stranice (HBZS) Ostrava, během
čtyřiadvaceti hodin vystoupala desetkrát ze Sepetné na Lysou Horu a zpět!
Umístila se celkově osmatřicátá z více
než tisícovky účastníků, mezi ženami
skončila pátá, ve své věkové kategorii
dokonce na stupních vítězů jako třetí.
„Patřilo to k mým nejlepším výkonům na LH 24. A to jsem od mládí běh
nesnášela,“ nechala se slyšet s tím, že
k utratrailům – terénním nebo horským závodům delším než maraton,
tedy přes dvaačtyřicet kilometrů –
ji navedl přítel. Ten se začal ultra vě-

FOTO: archiv

OSTRAVA – Miluše Gombalová potvrdila

sáti žádostí podaných v neziskovém
sektoru aktivními zaměstnanci
z dárcovských firem Nadace OKD jich
v aktuální minigrantové výzvě neuspělo
pouze šestnáct. Oznámila to nadační
ředitelka Karolína Preisingerová.
„Mezi žadateli o minigranty byli již
tradiční Srdcaři, ale i spousta nových,
kteří své záměry s naším týmem
hojně konzultovali,“ upřesnila s tím, že
i tentokrát se hlásili zástupci kulturních
i společenských organizací, sportovních
klubů a oddílů, dobrovolných hasičů,
skautů, vodáků či neziskovek pomáhajících handicapovaným.
„Můžeme se tak těšit na nové a zajímavé projekty, jakými budou pobytové
tábory a sportovní soustředění. Kluby
díky novému vybavení zkvalitní svá
zázemí a v neposlední řadě myslíme
také na přírodu. Za zmínku stojí projekty
na výsadbu jedlých stromů pro zvěř či
nákup léčiv pro včelstva,“ poznamenala
Preisingerová. I se Srdcovkami těžařská
nadace v letošním roce podpoří v regionu 158 veřejně prospěšných záměrů.
„V tomto počtu je samozřejmě zahrnuta

FOTO: Radek Lukša

KARVINÁ – Z celkem jednasedmde-

FK Gascontrol Havířov, z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské
škole Sviadnov
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlová
- Město
OKD a.s. Stonavská 2179 Doly Victory Havířov z.s.
735 06 Karviná
OKD a.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havířov
Město
OKD
Beskydská amatérská hokejová liga, z.s.
OKD a.s.
Městský dům kultury Karviná, příspěvková
organizace
Green Gas DPB, a.s.
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
ve Václavovicích
OKD, a.s., Důl ČSM sever
Judo club Orlová z.s.
OKD a.s.Důl ČSM JIH
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní
Lutyně - Nerad
OKD, HBZS Ostrava
Pionýr, z. s. - 3. pionýrská skupina Orlová
OKD
Škola Taekwon-Do ITF Karviná
Důl Lazy
ADAM - autistické děti a my, z.s.
OKD, a.s.
ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE,
z.s. - Řecká obec Karviná, pobočný spolek
OKD a.s.
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace
OKD, a.s.
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace
OKD, a.s.
Městský sportovní klub Orlová, příspěvková
organizace
Důl Karviná
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody
Karviná, z. s.
OKD, a.s. důl ČSM Jih
1. SFK Havířov, z.s.
OKD
Spolek POSEJDON
OKD a.s. - Důl ČSM - sever
FK Baník Albrechtice z. s.
OKD,a.s.
SK BESKYD Frenštát p.R., z.s.
OKD, a.s., důl Darkov
1.FBC Karviná, z.s.
OKD
OKD, a.s., Stonavská 2179,
Doly, 735 06, Karviná
OKD, a.s.

Karel Lanzendörfer Green Gas DPB, a.s.
Luboš Kováč
OKD a.s.
Michal Álló
Jan Jurásek

OKD a.s. , Karviná
OKD, a.s.

Petr Hrdina
Markéta Špoková

OKD a.s.
Green Gas DPB, a.s.

Pavel Pabián
Marie Moravcová
Miroslav Magej

OKD,HBZS,a.s.
Green Gas DPB, a.s.
OKD, a. s.

Tomáš Pawlica

Green Gas DPB

Jaroslav Hlavička
Petr Klimša

OKD, a.s. Důl Karviná
OKD a.s. Důl ČSM

Jaroslav Čechmánek Green Gas DPB, a.s.
Jiří Pešata
OKD, a.s.
Pavel Barabáš
OKD a.s.
Ivo Lajčok

Green Gas DPB, a.s. Paskov

Jaroslav Provázek

OKD, HBZS

FK Chlebovice 1963 z.s.
DON BOSKO HAVÍŘOV o.p.s.

název projektu
Pochod 4. kolony Olomouc-Slavkov,
XVI. ročník
Spolu se Srdcovkou pro výhru na kraj
České republiky
Vybavení pro nejmladší volejbalistky
Nová lana pro instruktorský tým
17. ročník X-RUNTO TRIATHLON
BRUŠPERK
7. karvinská ABILYMPIÁDA pro děti
a mládež s postižením
Výchova mladých talentů ve sportovní
střelbě
Kdo trénuje, ten boduje
Mikulášské uzlování 2020
Poznáváme krásy naší vlasti
Bezpečnost především - sportovní
podlaha pro výuku Kung Fu v Karviné
Podpora mládeže v klubu
7. ročník soutěže v požárním útoku
Velká cena Frýdku-Místku - O pohár
Nadace OKD
Hravé rozvíjení ekologického, technického a vědeckého myšlení malých dětí
Mobilní útočiště
POHYB, NÁPAD A SOUHRA, TO JE
TANEC!
MINIhasiči v Havířově
Finálový den BAHL 2020
Taneční soustředění TK Arabesque
Dětské RADOVÁNKY 2020
Posilujeme v Judo clubu Orlová 2020
Dovybavení družstev mladých hasičů
Letní vodácký tábor 2020
8. ročník Ippon Cupu
Sportovní kroužek pro děti s autismem
Celostátní setkání seniorů Asociace
řeckých obcí v České republice
Baseball JEDE!
Orlovské kopačky
Ledu se nemusíme bát
ŘÍM 2020
Florbal na sídlišti mezi domy
Poznáváme region
Albrechtický fotbalový kemp 2020
Sportuj s radostí
Vzdělávací víkendový kemp pro mládež
v podhůří Beskyd
Chlebovické rodinné slavnosti
Buď připraven se bránit

Ski klub Kozlovice, z.s.

Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích (Turné čtyř můstků)
Sportovní klub policie Ostrava, zapsaný spolek Dětská letní škola "Aikido"
Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s.
Horolezecké soustředění České
Švýcarsko 2020
Gymnastika M&E Havířov, z.s.
Pořízení oddílových kostýmů
Shotokan Karate Frýdek-Místek, z.s.
Výuka dětí a mládeže ve sportovní
a tradiční formě KARATE stylu
Shotokan podle SKIF
Benjamín Orlová, z. s.
O.K. Dny pro rodinu
Základní škola a Mateřská škola, příspěvková Příroda na dosah
organizace
Jayman MMA fighting systems, z. s.
Sportovní vybavení,
PASKOV SAURIANS z.s.
Florbalové soustředění 2020
Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí,
Opět vyhráváme s babičkou
příspěvková organizace
a s dědečkem
SPMP ČR pobočný spolek Haviřov
Rehabilitační víkendový pobyt pro osoby s mentálním postižením v horském
prostředí, zaměřený na hiporehabilitaci
Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá - 021 AGILITY HORNÍ SUCHÁ 2020
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Léčení včel v ZOČSV Těrlicko
Těrlicko
TJ Sokol Palkovice
Výuka tenisu pro veřejnost
Horolezecký oddíl Tatran Havířov, z.s.
Útěk v řetězech - 12.ročník
Dechový orchestr Ostrava, spolek
Podpora mladých hudebníků
Dechového orchestru Ostrava
Myslivecký spolek Václavovice u FrýdkuDěti sází stromečky, pro zajíce, srnečky
Místku, z.s.
Kabal team Karviná z.s.
KaBaL International Karviná 2020

HORNÍK – Informační měsíčník společnosti OKD, a.s. / šéfredaktor: Ivo Čelechovský, e-mail: ivo.celechovsky@okd.cz / produkce a distribuce: Mgr. Renata Pavlíková / hlavní redaktor: Radek Lukša, tel.: 732 831 491, e-mail: luksza@yahoo.com / adresa redakce: Stonavská č. p. 2179,
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