5

1 557 058 303
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Co dokáže
metan?
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Na nebezpečí CH4 upozorňuje
měsíční poučení i simulované
výbuchy.

Tolik plynu bylo od půlky 60. let
degazováno ze staříčského
důlního pole.

I k tomuto účelu bude sloužit
Poradenské centrum v Karviné.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Metan chyby neodpouští, poučme se z minulosti!“

Rok od insolvence v datech
• 21. dubna 2016 – AHG nabídla, že státu prodá
OKD za méně než 150 milionů eur (asi čtyři miliardy
korun), ministr průmyslu Jan Mládek řekl, že není
zajímavé koupit bezcenné akcie,
• 25. dubna 2016 – NWR uvedla, že pokud se
nedohodne se státem na restrukturalizaci OKD, zváží
návrh na insolvenci a ukončení hornické činnosti,
vláda to odmítla jako nátlak,
• 3. května 2016 – OKD na sebe podala insolvenční
návrh, spojila ho s návrhem na reorganizaci a uvedla,
že má více než 650 věřitelů, jimž dluží přes 17 miliard
korun,
• 9. května 2016 – Krajský soud v Ostravě poslal OKD
do úpadku, insolvenčním správcem jmenoval Leeho
Loudu,
• 11. května 2016 – vláda schválila státní příspěvek
pro propouštěné zaměstnance OKD,
• 23. května 2016 – ﬁnančník Pavel Tykač nabídl, že
odkoupí OKD; později zájem o koupi ﬁrmy ztratil,
• 26. květen 2016 – Krajský soud v Ostravě vyhověl
managementu OKD a vydal předběžné opatření,
kterým podmínil veškeré kroky NWR vůči OKD
souhlasem věřitelského výboru,
• 1. června 2016 – soud ustanovil věřitelský výbor
ﬁrmy,
• 17. července 2016 – hospodařením OKD se začala
zajímat protikorupční policie, OKD měla podle soudu
na uspokojení pohledávek věřitelů v celkové výši
přes 17 miliard korun majetek 6,75 miliardy korun,

• 25. července 2016 – Louda neuznal dvě pohledávky
největšího věřitele OKD, šlo o pohledávky za více než
deset miliard korun, které přihlásila Citibank, o den
později popřel i platnost pohledávek za 1,9 miliardy
korun přihlášenou ministerstvem průmyslu,
• 10. srpna 2016 – soud potvrdil pohledávky věřitelů
OKD podle návrhu Loudy, uznané pohledávky
dosáhly téměř tří miliard korun,
• 11. srpna 2016 – věřitelé OKD rozhodli o tom, že ﬁrma půjde do reorganizace, OKD tak dostala možnost
dál těžit a vydělávat,
• 15. srpna 2016 – stát prostřednictvím ministerstva
ﬁnancí uzavřel s OKD smlouvu na úvěr 700 milionů
korun,
• 29. srpna 2016 – předsedou věřitelského výboru
OKD se stala Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ),
• 11. října 2016 – Louda odmítl pohledávku Veolia
Průmyslové služby za 1,22 miliardy korun,
• 2. listopadu 2016 – personální změny ve vedení
OKD, novým členem představenstva se na základě
doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
stal Miroslav Kuča (nahradil Boudewijna Wentinka)
a novým ﬁnančním ředitelem byl, na základě nominace společnosti Prisko, jmenován Michal Sládek,
• 10. listopadu 2016 – OKD podala žalobu na NWR
a jejího bývalého majitele Zdeňka Bakalu, žádá 24,5
miliardy korun,
Pokračování na straně 2

Požární cvičení s kompletní evakuací
budovy – poprvé v historii OKD!

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.
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OKD nově poskytuje
náborový příspěvek
ve výši 40 tisíc korun
Vedení těžební
společnosti se rozhodlo
zatraktivnit nabídku
zaměstnání v dole
KARVINÁ – Po dvou měsících od spuštění první fáze náborové kampaně
přichází OKD se změnami, které by
měly ještě více motivovat potenciální
zájemce o práci v dole.
„Rozhodli jsme se udělat tři pozitivní změny ve stávajících podmínkách pro nábor nových zaměstnanců. První změnou je využití
Poradenského centra OKD v Karviné
nejen pro Novou Šichtu, ale nově také
pro nábor. Díky bližší dostupnosti čekáme od této změny zajištění většího počtu zájemců o práci a užší spolupráci s Úřadem práce v Karviné.
Druhou změnou, kterou reagujeme
na aktuální zkušenost z probíhajícího náboru, je změna v systému placení vstupních lékařských prohlídek.
Nově bude vstupní lékařskou prohlídku v Karvinské hornické nemocnici platit přímo OKD. Zájemci o práci v naší ﬁrmě tak odpadne starost se
zajištěním její úhrady v řádu několika tisíc korun. Pokud uchazeč splní
všechny podmínky vstupní lékařské
prohlídky, musí nastoupit do pracovního poměru v OKD.

Antonín Klimša

PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ NÁBOROVÝCH PŘÍSPĚVKŮ
STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANEC,
KTERÝ DO OKD PŘIVEDE NOVÉHO
ZAMĚSTNANCE
doporučí nového zaměstnance
když nový zaměstnanec odpracuje
v OKD 3 měsíce, stávající zaměstnanec
následně dostane příspěvek ve výši
5 000 Kč

Pokračování na straně 3

Zásah v režii profesionálních hasičů z Karviné.
KARVINÁ – V darkovské lokalitě Důlního
závodu 1 proběhlo neohlášené požární
cvičení. Jeho součástí byla vůbec první
evakuace zaměstnanců správní budovy
v historii OKD, záchrana osob pomocí
výškové techniky i ukázky hasičských
zásahů včetně resuscitace.
„Zaměstnanci sice dostali informaci,
že se takové cvičení někdy uskuteční,
ale neznali přesný termín,“ popisoval
požární technik OKD Pavel Kolčař s tím,
že vše bylo pojato realisticky. A to se zakouřením prostor elektrickým vyvíječem
dýmu umístěném v přízemí, hlášením
požáru inspekční službě na číslo 3333
a vypnutím veškeré elektřiny. Výtahy
nejezdily, turnikety dole u vrátnice byly
odblokovány. „Ochranka o našem plánu
věděla a chovala se tak, aby nenastaly
nějaké zádrhely,“ pokračoval Kolčař.

Vyproštění osoby z havarovaného auta.

Evakuace podle něj proběhla zdárně,
bez paniky i újmy na zdraví během cesty
po schodech. „Na každém ze šesti pater
byli inspekční službou určení zaměstnanci, kteří zodpovídali za vyvedení
všech kolegů. Venku potvrdili, že jsou
evakuováni všichni až na dva, kteří zůstali ve čtvrtém patře a mávali bundami
z okna,“ popisoval požární technik.
Ohrožené zaměstnance následně svezli
hasiči vysokozdvižnou plošinou.
HBZS zaměstnancům a zaměstnankyním správy OKD předvedla hašení
hořícího benzinu pomocí vodního, sněhového i práškového hasicího přístroje.
Zasahující hasiči z Karviné s velitelem
Marianem Mrózkem pak ukázali vyproštění řidiče z vozidla po dopravní nehodě,
likvidaci požáru automobilu i samotné
poskytování první pomoci. Oživování
na ﬁguríně nechávali přítomné také
vyzkoušet.
„Bylo to velmi užitečné. Člověk nikdy
neví, co ho může potkat. S požárem ani
nehodou bych se samozřejmě osobně
raději setkat nechtěla, ale kdyby se tak
stalo, jsem připravená,“ uvedla účetní
Darina Hermanová. Ta si poprvé v životě
vyzkoušela i poskytování srdeční masáže v rámci předlékařské první pomoci.

Náborové
středisko OKD

NOVÝ
ZAMĚSTNANEC
úspěšně absolvuje výběrové řízení
a vstupní lékařskou prohlídku
nastoupí do OKD a po odpracování 3
měsíců získá nárok na vyplacení první
části náborového příspěvku ve výši
20 000 Kč
po odpracování dalších 3 měsíců
dostane doplatek náborového příspěvku
ve výši 20 000 Kč

Duben 2017: Nejméně úrazů
od vzniku společnosti OKD
Pod deset registrovaných
pracovních úrazů měsíčně
se za celý revír podařilo
dostat teprve po šesté
KARVINÁ – Dubnová mimořádná bezpečnostní kampaň v OKD s heslem
„Pracuj bezpečně, doma tě čekají!“
přinesla historické výsledky. Vůbec
poprvé bylo v revíru zaznamenáno
za jediný měsíc pouze sedmnáct evidovaných, a z toho pět registrovaných, pracovních úrazů!
„Ve srovnání s předchozím rokem
výsledek čtvrtého měsíce výrazným
způsobem ovlivnil také výsledky úrazovosti roku letošního. S úrazovou četností jsme se dostali na hodnotu 7,64,
což bylo méně než za celý loňský rok
s hodnotou 8,66. Tento ukazatel v sobě
zahrnuje totiž kromě počtu úrazů i počet odpracovaných směn a je tedy nej-

objektivnější,“ vysvětlil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Dubnová bezpečnostní kampaň, jak
připomenul, byla vyhlášena v souvislosti se zhoršujícím se trendem úrazovosti, a zejména únorovým smrtelným
úrazem v DZ 2. Týkala se celého OKD,
důlních i povrchových pracovišť a provozů. „Cílem bylo zvrátit nepříznivý
vývoj v oblasti bezpečnosti. Za tímto
účelem se na všech závodech konaly
mimořádné aktivy BOZP, jejichž úkolem bylo seznámení s vývojem úrazovosti, principy kampaně i jejími motivačními prvky,“ upřesnil Zajíček.
Dostat se za celé OKD pod deset registrovaných úrazů za měsíc je podle
něj vždy skvělým výsledkem. „Vždyť
v celé historii ﬁrmy se to podařilo teprve po šesté. Do letošního dubna byl
nejlepším měsícem květen předloňského roku se sedmi registrovanými
úrazy,“ poznamenal vedoucí odboru
řízení bezpečnosti.

Od ledna do dubna 2017 bylo v revíru zaznamenáno osmačtyřicet registrovaných úrazů. Z nich připadalo šestnáct (33 % z celkového počtu,
vloni za stejné období 30 %) na pády
nebo uklouznutí při chůzi, přecházení či nastupování. Deset (21 %, vloni
16 %) se stalo po přiražení, zasažení,
nebo naražení v důsledku manipulace
s břemeny. A zbývajících osm (17 %,
vloni 22 %) způsobilo zasažení padající horninou.
„I přes dubnové výsledky zůstáváme, vzhledem ke zkušenostem
a také respektu k náročné a rizikové hornické práci, nohama stále při
zemi. V systematické práci v oblasti
bezpečnosti práce budeme rozhodně dále pokračovat,“ uvedl Zajíček
s tím, že motivační částí kampaně BOZP byly také soutěže kolektivů z důlních a povrchových pracovišť i mimořádné odměny za bezpečně odváděnou práci.

2

DZ 1

číslo 6 | ročník 47

FOTO: Radek Lukša

Čtyři roky provozu centrální
klimatizace v DZ 1 – Karviná
Přípraváři s Vladislavem Szmekem (sedmý zprava).

ÚKOL PRO RUBÁNÍ I ČELBY:
ZABRAT JEŠTĚ PŘED LÉTEM
KARVINÁ – Důlní závod 1 se po dubnu
přiblížil k prvnímu letošnímu milionu
vytěžených tun uhlí. Při vyhlašování
dubnových limitních výkonů to oznámil
jeho výrobní náměstek Kamil Kempný
s tím, že nad business plán se podařilo
vytěžit na šachtách Darkov, ČSA a Lazy
za první čtyři měsíce 136 500 tun.
„Situace v rubání však nebyla v dubnu nijak ideální. Ze sedmi porubů byly
do velikonočních svátků čtyři ukončeny
a jeden se rozjížděl. Zejména poruby
14 793 a 40 907 byly vedeny ve velmi
složitých hornicko-geologických podmínkách,“ vysvětlil Kempný a vyzdvihl
kolektiv hlavního předáka Zbyňka
Rzidkého z úseku Janusze Sztuly. Tomu
se na lokalitě Darkov podařilo splnit
jediný těžební limitní výkon ve čtvrtém
měsíci. „Dokázal udělat v porubu
337 700 více, než jsme očekávali, “ líčil
výrobní náměstek.
DZ 1 se podle něj musí soustředit
na nejbližší období s plánovaným rozjezdem tří nových bloků v lokalitě Karviná
na začátku letního období. „Právě
tyto poruby rozhodnou, zdali budeme

po létě, kdy se vždy potýkáme s velkým
nedostatkem pracovníků, plnit podnikatelský plán závodu,“ zdůraznil Kempný.
Provozní náměstek Vladislav Szmek
v této souvislosti apeloval na přípraváře. „Musíme razit co nejvíce, než přijde
léto – období dovolených a horších
mikroklimatických podmínek,“ řekl
s tím, že čelboví stále na business plán
DZ 1 dluží více než 400 metrů. A to kvůli
tomu, že se nepodařilo zajistit požadovaný počet kolektivů. „Rubáňoví přitom
čekají na nové plochy. Ve čtyřech ﬁnišujeme, další dvě jsou za nimi v závěsu.
Chce to mimořádné výkony, abychom je
byli schopni provozu důlně-technických
služeb předávat v termínech, mohlo se
vybavovat a včas rozkopávat poruby,“
konstatoval Szmek.
Upozornil také, že v některých
obfarávkách se doslova válčí s časem i nevyzpytatelnými geologickými
podmínkami. „Napjatou situaci máme
v ohradníku. Naopak, kolektiv Alpexu
s hlavním předákem Krzysztofem
Skubikem na Darkově dohání ztráty
v metráži,“ zakončil Szmek.

KARVINÁ – Oblast 26. sloje v 11. kře
dobývacího prostoru Důlního závodu
1 – lokality Karviná s připravovaným
porubem 11 634 spolu s doubravskými ohradníky ve 22. kře s porubem
22 3952 a připravovaným porubem
22 3954 jsou nejvzdálenějšími místy,
kde vede systém centrální důlní klimatizace. Díky ní se teploty na pracovištích kolektivů příprav hlavního
předáka Petra Rojíčka a vybavování
hlavního předáka Radima Škuty pohybují v průměru okolo 28° Celsia.
„Bez našich ledniček by tam panovaly teploty až 34° C, což by znamenalo přinejmenším dvě přestávky
z důvodu zhoršených mikroklimatických podmínek,“ říká vedoucí větrání
DZ 1 – Karviná Pavel Molnári s tím,
že klimatizována byla už postupující
Rojíčkova čelba 11 618. Od vytvoření
větrního okruhu na konci dubna, zahájení instalace porubu a rozšiřování prorážky zde mají dvě chladicí jednotky RWK-300. Ty předávají chlad
ze studené vody přiváděné z povrchu do důlního ovzduší k ochlazování
ohřátých větrů. Ohřátá voda z RWK300 míří zpět na povrch a v kompresorovně odevzdává své teplo do venkovní atmosféry.
Pro klimatizování oblasti 26. sloje
bylo zapotřebí více než šesti kilometrů potrubí (včetně kolen a odboček)
postupně instalovaného do vzdálené
11. kry přibližně 180 metrů pod úroveň nejnižšího 11. patra.
„Další připravovaná pracoviště
v 11. kře ve 34. sloji jsou ve dvoukilometrové vzdálenosti od jámy a nacházejí se až 300 metrů pod úrovní 11. patra. Neobejdeme se proto bez pomocného systému sekundárního rozvodu
a stanice redukující tlak vodního sloupce, aby při překonání takového výškového rozdílu na překopu 01202 nedo-

Rok od insolvence v datech
Dokončení ze strany 1

• 23. listopadu 2016 – věřitelský výbor schválil návrh,
podle kterého OKD ukončí těžbu v Důlním závodě 3
ke 31. březnu 2017,
• 15. prosince 2016 – představenstvo společnosti
s okamžitou účinností zrušilo v organizační struktuře
OKD post generálního ředitele a z funkce předsedy
představenstva odvolalo Dala R. Ekmarka, novým
předsedou představenstva byl v průběhu jednání
zvolen Jan Solich,
• 20. prosince 2016 – OKD požádala vládu o státní
pomoc na útlum Důlního závodu 3 ve výši až 723
milionů korun, ministr Mládek to odmítl,
• 20. února 2017 – vláda neschválila Mládkův návrh,
aby státní podnik DIAMO koupil OKD,
• 2. března 2017 – vedení OKD oznámilo, že v procesu
hledání strategického investora obdrželo dvě ﬁnální
nabídky,
• 21. března 2017 – podle ministerstva ﬁnancí soukromí investoři nepředložili takovou nabídku, která by
umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšnou reorganizaci OKD,
• 22. března 2017 – ministr ﬁnancí Andrej Babiš řekl,
že by stát případně koupil OKD řádově za desítky
milionů korun,
• 23. března 2017 – podle ministerstva ﬁnancí by
státní podnik Prisko mohl za akcie OKD zaplatit
zhruba 80 milionů korun,
• 31. března 2017 – OKD ukončila těžbu uhlí v Důlním
závodě 3,
• 4. dubna 2017 – ministerstva ﬁnancí a průmyslu se
dohodla na návrhu řešení situace OKD, za stát by
mělo podat nabídku na koupi Prisko a DIAMO se má

na převzetí také podílet,
• 5. dubna 2017 – podle portálu Euro americká ﬁrma
Alcentra napsala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi,
že byla připravena zaplatit za OKD nejméně 500
milionů korun (ﬁrmě vadilo, že OKD má získat státní
podnik Prisko jen za 80 milionů korun, zvažuje proto
arbitráž),
• 6. dubna 2017 – OKD uzavřelo smlouvu se
státní společností Prisko o převodu akcií dceřiné
společnosti, kterou kvůli této transakci OKD založilo,
do této dceřiné společnosti mají být vloženy doly
a převedeni i zaměstnanci, Pisko pak nabude veškeré akcie nové společnosti, tentýž den se u Krajského
soudu v Ostravě konala i schůze věřitelů OKD,
• 10. dubna 2017 – vedení OKD předalo Krajskému
soudu v Ostravě reorganizační plán ﬁrmy, celý svazek
má bezmála 2200 stran (reorganizační plán budou
schvalovat věřitelé a soud 15. června),
• 9. května 2017 – Krajské státní zastupitelství
v Ostravě vyzvalo OKD, aby objasnilo veškeré
skutečnosti týkající se nabídky Alcentra Limited
a na konkrétních tvrzeních zdůvodnilo, proč považuje
nabídku této společnosti za nulovou a tedy méně
výhodnou než nabídku společnosti Prisko,
• 12. května 2017 – insolvenční správce Louda podal
odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New
World Resources N. V. (NWR), ﬁrmy BXR Group
Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka
Bakalu a Petera Kadase, kterým ﬁrmy patřily.
Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard
korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako
dividendy.

Zdroj: ČTK

šlo k roztrhnutí a destrukci klimatizačního potrubí,“ popisuje Molnári.
Centrální důlní klimatizace, jak
poznamenává, chladí podzemní pracoviště na šachtě Karviná už čtyři
roky a dva měsíce. „Od zahájení jejího provozu nebylo nutné v rubáních
ani na čelbách stanovovat žádné mikroklimatické přestávky nad rámec
pauz na svačinu. Výjimku mohou tvořit ostatní pracoviště, kterými jsou
odloučená místa v dole – například
zmáhačky či remízy důlních lokomotiv,“ vysvětluje.
DZ 1 – Karviná má pro své dobývací prostory Doubrava u Orlové
a Karviná Doly I zřízen potrubní řad
s rozvody klimatizace o celkové délce

31 890 metrů. „Aktuálně zde využíváme devatenáct chladicích jednotek
RWK-300. O jejich bezpečný provoz,
údržbu a opravy zodpovídá mechanik
našeho úseku Zdeněk Skupník, mistr
svého oboru využívající letitých zkušeností,“ líčí vedoucí větrání.
Ten poukazuje také na další důležitou součást klimatizačního systému
– větev odbočující na lokalitu Darkov
pro chlazení pásových pohonů PD 3,
jimiž je na překopech 2983 a 011 96
přetěžováno uhlí z lokality Karviná.
Ke chlazení je zde využíváno přívodní
vody ohřáté na teplotu cca 16° C kvůli
zabránění vzniku rosného bodu, který by jinak mohl ohrozit provoz elektrozařízení pásových pohonů.

Důlní klimatizace na pracovišti na lokalitě ČSA.

me částečně děkovat za to, že nedošlo k nejhoršímu – zranění lidí - a že
poškození důlních děl způsobil pouze
nepříliš významný výpadek v těžbě.
Ale se vší pokorou vůči přírodě musíme přiznat, že nemalou mírou nám
nyní pomohl i kus hornického štěstí.

DARKOV – Oblast porubu 40 907 v lokalitě Darkov, kde pracuje kolektiv hlavního předáka Witolda Wozniaka z úseku vedoucího Tadeusze Dziugiela, postihl ve středu 17. května po 21. hodině
důlní otřes. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo ředitele Důlního závodu 1
Boleslava Kowalczyka.
Co geomechanický jev
způsobil?
Při důlním otřesu nedošlo ke zranění
zaměstnanců, kteří prováděli překládku spodní úvrati porubu. Vlivem tohoto jevu byla poškozena v délce pětapadesáti metrů část výdušné třídy 40 947,
kde se v té době žádný ze zaměstnanců naštěstí nenacházel. Otřes se projevil 60 až 115 metrů před porubem. Byla
zdeformovaná oblouková výztuž chodby, vyvrácené mechanické stojky – po-

stavené pod rovinovým tahem ve středu důlního díla – dále zvednutá počva,
poškozené potrubí, trať závěsné dráhy i zařízení pro klimatizaci pracoviště a sledování pohybu osob v předpolí
porubu. Tlaková vlna poškodila i vaky
dvou protivýbuchových uzávěr.

Stav výdušné třídy porubu 40 907 po důlním otřesu.

Dalo se toto nebezpečí
předvídat?
Již před zahájením dobývání porubu
40 907 bylo toto pracoviště z hlediska
nebezpečí otřesů vyhodnoceno jako
vysoce rizikové a pro provoz jsme stanovili řadu bezpečnostních opatření
shrnutých v řídícím aktu závodního
dolu. Při šetření této mimořádné události se neprokázalo žádné porušení
těchto zásad ani dalších bezpečnostních předpisů. A právě striktnímu plnění protiotřesových opatření může-
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následného úpadku Dlužníka," uvedl
v žalobě insolvenční správce.
Žalovanými jsou dále mimo jiné
zdravotní pojišťovny nebo ﬁnanční
úřad. Louda žádá, aby vrátily OKD další
desítky milionů korun. Šlo například
o zdravotní pojištění zaměstnanců, které společnost zaplatila už v době, kdy
byla v insolvenci, ale týkaly se období
ještě před prohlášením úpadku.
Insolvenční správce zažaloval
i společnost Asental Land (která vlastní
mj. bývalé nemovitosti OKD a již ovládá
Bakala) kvůli kupní smlouvě a směnné
smlouvě uzavřené v roce 2014 a týkající
se pozemků a nemovitostí v Karviné.

Zdeněk Skupík (vlevo) a Pavel Molnári z úseku větrání.

Důlní otřes v lokalitě Darkov

Insolvenční správce podal
žaloby ve prospěch těžařů
OSTRAVA – Insolvenční správce OKD Lee
Louda podal v minulých dnech celkem
dvanáct odpůrčích žalob. A to i na ﬁrmy
New World Resources N. V. (NWR), BXR
Group Limited a CERCL Mining B. V. či
podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera
Kadase, jimž tyto společnosti patřily.
Chce po nich, aby vrátili OKD více než
dvanáct miliard korun, které si v letech
2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.
Louda požaduje po soudu, aby rozhodl,
že rozhodnutí o schválení dividend je
právně neúčinné. „Uvedené masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník – tedy
OKD – schopen v uvedeném období
generovat, bylo jednou z hlavních příčin
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Pro ochlazování čeleb,
rubání a také větve
odtěžení je v podzemí
instalováno bezmála
dvaatřicet kilometrů
potrubí včetně kolen
a odboček

Boleslav Kowalczyk

Jaká opatření v oblasti
následovaly?
Včetně dne, kdy došlo k této mimořádné události, došlo ke čtyřdennímu výpadku v těžbě. Postiženou oblast profárali inspektoři OBÚ, zástupci OKD,
DZ 1, odborové organizace, znalecké
organizace Green Gas DPB i dodavatelské ﬁrmy Alpex provozující porub
40 907. Z ohledání místa mimořádné
události vyplynula bezpečnostní opatření a práce nutné pro obnovení těžby.
Padlo rozhodnutí ověřit napěťový stav
masivu v porubu i na porubních chodbách vrtnými testy, před zahájením
dopravy po závěsné dráze rekonstruovat dopravní trasu v postiženém úseku, obnovit poškozené protivýbuchové uzávěry, obnovit zajištění výdušné chodby 40 947 podélnými podvlaky se středními stojkami, zprovoznit
zařízení pro chlazení větrů a sledování pohybu osob. Před znovuzahájením
dobývání byla na třídě 40 947 provedena provokační bezvýlomová trhací práce s náloží osmdesáti kilogramů
výbušnin.

DZ 2
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Jedna probítka = dvě obfarávky
Pět přípravářských
kolektivů s kombajny
razí na jediné pásové
odtěžení, příští
měsíc k nim přibude
na výpomoc ještě
šestá parta

Důležité ražby jsou také
na severní lokalitě
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V severní lokalitě DZ 2 se na přípravě porubu 332 211 podílí kolektiv
hlavního předáka Sergeje Tarana.
Dokončil zde přibírkové práce a pustil se do ražby takzvaného „zubu“,
pro pokračování uvedeného porubu. Tento úkol má splnit v červenci. Přibírky v oblasti porubu 332 211
rovněž zdárně ukončil přibírkový
kolektiv hlavního předáka Davida
Popka.

Přibírka vybubřelé počvy.
se pustily s kombajnem MR 340 osádky Vladimíra Vereše z úseku Adriana
Firly. „V květnu by měly vyrazit sto
metrů a po celkem 720 metrech se
pak probíjet na pásové odtěžení směrem na Sever,“ upřesnil Pavera.
I prorážku 402 290/1 dostal na starost kolektiv Firlova úseku s hlavním předákem Radimem Dudou.
„Kombajn AM 50 je kvůli raženému
proﬁlu SBR vybaven navýšenou lafetou. Razí celkem pětašedesát metrů
chodby s výškou čtyř a šířkou více než
šest metrů. Po prvním řezu bude prorážku pro instalaci vysokého komplexu POP 2010 zvětšovat až na konečnou šířku devíti a půl metru,“ přiblížil Pavera.
Kolektiv
hlavního
předáka
Zdisława Drzenieka z Palejova úseku Alpex se s kombajnem AM 50 pustil nejprve do ražby větrního spojení 402 240/2 (květnový režim má 65
metrů), načež bude budovat kříž a pokračovat v přípravě výduchu 402 240
v délce přibližně 600 metrů.

Současně pracují na úvodu,
výduchu, prorážce

Nutné jsou přibírky
i prevence proti otřesům

Při přípravě porubu 402 200 pak začali současně chystat úvod, výduch
i prorážku. Do ražby úvodu 402 220

„Situace je v této oblasti náročná zejména při odtěžování. Na jednu páso-

vou linku sype pět kombajnů. Proto
byl s předstihem na části odtěžení
již vyměněn pásový potah,“ podotkl
Pavera s tím, že příští měsíc se zde objeví šestý kolektiv. Drzeniekovi přijdou na pomoc na protičelbu osádky Jiřího Kláska. Na probitém díle
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STONAVA – Oblast 40. sloje 2. B a 3. kry
se stala momentálně nejdůležitějším
působištěm přípravářů v Důlním závodě 2. Z jedné probítky – větrního
okruhu mezi jeho jižní a severní lokalitou na dílech 402 290 a 402 280 –
byla zahájena obfarávání nových kapacit.
Probítku, na které se postupem
času vystřídalo více kolektivů, dorazila s kombajnem AM 50 osádka hlavního předáka Ryszarda Michońe z úseku Alpex vedoucího Pawła Paleje.
„Dojela z jižní šachty zbývající část
chodby 402 290 a po jednadevadesáti
metrech na chodbě 402 280 se probila
na severský překop 5507 do předem
připravené respové odbočky, kterou
mu postavil kolektiv hlavního předáka Damiana Szkota z úseku Alpex vedoucího Janusze Zgudy. Vyražením
těchto tříd dlouhých celkem 1184 metrů v proﬁlu SPN 16 s budováním TH
výztuže po 0,8 metru, vzniklo větrní spojení umožňující obfarávku bloků 402 304/1 a 402 200,“ vysvětloval
vedoucí provozu příprav Petr Pavera.
Na čelbu 402 324/1 – úvod budoucího porubu 402 304/1 – přišel opět
Michońův kolektiv s kombajnem AM
50 a květnovým technickým režimem
ve výši 150 metrů. Na čelbu 402 433/1
– výduch uvedeného bloku – nastoupili raziči Krzysztofa Śłubowského
také z Palejova úseku a se stejnou
technologií. „Jejich režim byl kvůli
provádění kontrolního odvodňovacího vrtu stanoven na 140 metrů,“ poznamenal Pavera.

402 290 se už rozeběhly i přibírkové práce – kolektiv hlavního předáka Ivo Průdka zde s nakladačem
Hausherr obnovuje v úseku dlouhém
cca 400 metrů proﬁl kvůli vybubřelé
počvě. „Některá pracoviště jsou zařazena do III. stupně nebezpečí důlních
otřesů a musí se provádět vrtné testy a bezvýlomové odlehčovací trhací
práce,“ upozornil Pavera.
V květnu, jak doplnil, čekají ještě
stonavské přípraváře i další probítky.
A to v porubu 332 206/2, kde pracují kombajnové kolektivy Waldemara
Paśika a Piotra Jasińského a v porubu 364 202, kde na ražbě 364 292
postupuje klasický kolektiv Marka
Fajmana.

Razicí kombajn na čelbě v jižní lokalitě DZ 2.

OKD nově poskytuje náborový
příspěvek ve výši 40 tisíc korun

STONAVA – Rekonstrukce hlavních
ventilátorů (HV) v Důlním závodě 2 –
Sever pokračují od května rekonstrukcí
hlukových tlumičů. Ukončení této fáze
se má projevit především tišším provozem. Součástí akce je rovněž měření
hodnot hluku před a po realizaci, které
by mělo ukázat oprávněnost technického řešení.
„Tlumiče hluku sestávají z ocelových
rámů vyplněných tlumící hmotou.
Umístěny jsou v samostatném prostoru
za difuzory ventilátorů, jsou ukotveny
na konstrukci celého objektu. Korozivní
účinky výdušných větrů a agresivita
prostředí nám na tyto tlumící vložky působily natolik, že se během let víceméně
pomalu rozpadaly a přestávaly plnit
svou funkci,“ vysvětluje vedoucí provozu
povrchové služby Radomil Ocisk.
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Duben byl letos nejslabší
měsíc v plnění limitních
výkonů v DZ 2
STONAVA – Nejslabším z hlediska přihlášených kolektivů, jakožto i splněných
parametrů limitních výkonů byl v Důlním
závodě 2 v tomto roce jeho čtvrtý
měsíc. Zápisy na skuru si zasloužily jen
tři kombajnové přípravářské kolektivy
a jeden rubáňový.
„Duben byl slabší měsíc. Čtyři kombajnové a tři klasické kolektivy na své
limiťáky bohužel nedosáhly,“ konstatoval Petr Pavera za provoz příprav
stonavské šachty. V té si v minulém
měsíci na čelbách nejlépe vedl kolektiv
hlavního předáka Waldemara Pasika
z úseku Alpex vedoucího Bogdana
Bajaczyka. Na díle 364 290 zaznamenal nejvyšší měsíční metráž z celé
šachty – 130 metrů (ke splnění LV mu
stačilo 115 metrů).
Bajaczykův úsek se pochlubil také
nejvyšším přeplněním parametrů
limitního výkonu. Na 124,62 procenta
to zvládli raziči Piotra Jasińského s 81
metry na čelbě 332 266/4 (v zadání
měli jen 65 metrů).
Z kmenových kolektivů uspěly osádky
Radima Dudy z úseku Adriana Firly, když
na čelbě 402 290/1 postoupily o 63
metrů. „Dudovi a Pasikovi raziči mají
letos nejvíce limitních výkonů v DZ 2.
Shodně po třech,“ doplnil Pavera.
V provoze rubání chtěly limiťák oba
těžící kolektivy. V porubu 463 300/1
provozovaném kolektivem hlavního
předáka Józefa Zubrzyckého z úseku
Polcarbo 3 vedoucího Janusze Pawlika
se to podařilo nakopáním 64 093 tun.
„Tato stěna je dobývaná v ostravských
slojích při udržování úvodní třídy a navíc
se tam přecházelo tektonikou o výšce
skoku 1,20 metru.
I přesto si tady osádky plnily své úkoly na výbornou a postoupily porubem
za měsíc duben o 98,2 metru,“ poznamenal Marián Böhm za provoz rubání.
Zato ve stěně 401 301 s havíři
Grzegorze Dąbka z úseku Polcarbo 1
Krzysztofa Sędkowského se z režimovaných 85 tisíc tun povedlo nakopat
pouze necelých 58 tisíc. „Jde o jeden
z nejtěžších porubů zejména z hlediska důlně-geologických podmínek
a geomechaniky,“ podotkl Böhm.
Časově náročné podle něj bylo jak
samotné vedení porubu, tak přibírkové práce na devastované úvodní třídě
401 321.

Hlavní ventilátory dostávají nové
tlumiče pro tišší chod a lepší funkčnost

Dokončení ze strany 1

V opačném případě bude povinen
částku naší společnosti zpětně uhradit,
“ zdůraznil Antonín Klimša s tím, že
v případě vstupních lékařských prohlídek se jedná o časově omezený projekt
pouze na dva měsíce. „Po této době vyhodnotíme, zda se tento krok pozitivně
odrazil v počtu nově přijatých zaměstnanců,“ upřesnil výkonný ředitel OKD.
Třetí a největší změna v náboru souvisí se zavedením náborového příspěvku pro nové zaměstnance nastupující
do důlních profesí. „Nový zaměstnanec bude mít nárok na příspěvek v celkové výši 40 tisíc korun. Zaměstnanec,
který přivede svého nového kolegu,
získá odměnu ve výši 5 tisíc korun,“
dodal Klimša.
V rámci procesu zajištění požadovaného počtu zaměstnanců vedení OKD
rovněž opětovně oslovilo bývalé zaměstnance Dolu Paskov s nabídkou,
že se mohou vrátit zpět, a to do karvinské části revíru. „Bývalí zaměstnanci
dostali nabídku na návrat do stejných
profesí, v jakých dříve v OKD pracovali, a za stejných mzdových podmínek.
Navíc pro ně stále platí motivační příspěvek ve výši 80 000 korun. Výše zmíněný náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun se na ně ale nevztahuje, ten
je pouze pro nové uchazeče,“ závěrem
doplnil Antonín Klimša.
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Demontáž poškozených tlumičů HV.

Rámy z tlumících komor nacházejí
zaměstnanci ostravské dodavatelské ﬁrmy SE-MI Technology doslova
zborcené ve směru od středu k bokům
objektu. „Pro dokonalejší odhlučnění
a ﬁltraci hlavních ventilátorů jsme proto
požadovali dodávku a instalaci nových
vložek s vyššími tlumicími i ﬁltračními
parametry včetně rekonstrukce uchycení tak, aby naše HV splňovaly podmínky
v nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. V tom jsou nastaveny limity
hluku pro pracoviště i chráněné venkovní prostory,“ přibližuje Ocisk. Stavební
i konstrukční úpravy v této etapě mají
být hotovy koncem příštího měsíce.
Zároveň se u stonavských HV na lokalitě Sever chystá rekonstrukce uchycení
hradítek. „Vyžádaly si to jak problémy,
s nimiž se naši údržbáři v posledních
létech potýkali, tak výsledky posudku
z Báňských projektů Ostrava,“ pokračuje Ocisk.
Kritickým místem podle něj jsou
právě uchycení v pantech, která stejně
jako ocelové rámy podléhají korozi v agresivním prostředí. „Každý hlavní ventilátor má dvě hradítka, ty visí v rámech
zabudovaných v proﬁlu sacího kanálu.
Při přejíždění z jednoho HV na druhý
se jeden pár hradítek sklápí a druhý
vytahuje pomocí lanových vrátků.
Utržení pantu tedy znamená nežádoucí
polohu tohoto zařízení, změnu v průřezu
sacího kanálu a s tím spojené havarijní
stavy větrání dolu,“ konstatuje vedoucí
provozu povrchové služby.
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Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

Paskovské výklizy a stěhování
běží od počátku letošního roku
STAŘÍČ – Ještě před březnovým ukončením těžby v Důlním závodě 3
se začalo v dole i na povrchu s výklizem a nakládkou strojů, zařízení
i materiálu pro transport na ostatní
šachty v revíru. Případně do šrotu,
a to v rámci provozu hospodaření s kovovým odpadem OKD, jak upozornili
technik řízení výroby Milan Kacmarek
ze Závodu servisních služeb a vedoucí
technického útvaru Libor Grebeň
z nynějšího Závodu Útlum-Jih.
„Z porubu 112 408 jsme vytáhli
dobývací komplex s pluhem RHH 800,
stěnovým dopravníkem PF 3/822,
podporubovým zařízením PZF 08
a DH 830S. Z porubu 059 607 pak
pluh GH9-38, stěnový dopravník PF
4/932 a podporubové zařízení výše
uvedeného typu,“ informoval Grebeň
s tím, že do těchto prací se pustil
úsek likvidace ZÚJ vedený Jaroslavem
Kubienou, horníci bývalého rubáňového kolektivu Tomasze Szadziewicze
z Carbokovu pod vedením Antonína
Skotnici a také dodavatelé z CZ Bastav
pod vedením Miroslava Hajdy. „Zahájili
jsme také výkliz zařízení z porubu
112 751, přičemž plníme všechny
harmonogramy,“ uvedl Grebeň.
Z dolu vyklízeli i centrální odtěžení z lokalit Staříč a Chlebovice
(pásy TP 1200 Belt, TP 1201 a TP
630), dále lokomotivy závěsné
drážky ZD 24, zařízení rovnaček,
hajcmany, ventilátory i elektro
zařízení (transformátory pro nízké
i vysoké napětí, spínací techniku,

DUBEN 2017
Rubání – kombajny

kabely) a další. „Velký podíl úspěchu
při plnění těchto úkolů je na logistice.
Od správně naplánovaných a vytížených vlakových souprav, provozuschopnost lokomotiv a jejich údržbu
až po koloběh vozových jednotek
– tedy nakládku v dole, vodorovnou
a svislou dopravu a vykládku na povrchu,“ řekl Grebeň.
Likvidované dopravníky byly podle
Kaczmarka z SC v celkových délkách
2805 metrů pásů TP 630, 2685 metrů
TP 1200 Belt a 1320 metrů TP 1200.
Například nejrozšířenější paskovské dopravníky TP 630 si rozdělili
v počtu deseti kusů v DZ 2 a sedmi
kusů v DZ 1. TP 1200 Belt dostali
sedm v DZ 1 a šest v DZ 2. TP 1201
jsou všechny určené na stonavskou
šachtu. Dobývací technologie byly
vyklizeny už jen z Chlebovic – pluh RHH
800 a stěnový dopravník PF 3/822
s 98 žlaby měly za místo určení DZ 1,
zatímco pluh GH 9/38 se stěnovým
dopravníkem PF 4/932 a 116 žlaby
pak DZ 2.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

1.

POLCARBO Zubrzycki(463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

64093

2442

763.9

60,752

3,74

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

2.

POLCARBO Dąbek(401301/)

S dkowski

Důlní závod 2

58391

2290

392.2

55,669

2,05

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

3.

Rzidký(337700/)

Sztula

Důlní závod 1

40693

1580

519.9

31,613

4,37

KGE 710 F D02; FAZOS 15/31 POz-MD

4.

Szwed(14793/)

Kubanek

Důlní závod 1

30659

1239

191.2

22,578

1,47

KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD

5.

ALPEX Czaja(340812V/, 40907/)

Pielka

Důlní závod 1

22606

913

169.1

21,926

1,58

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

6.

ALPEX Siwek(223952/)

Wypych

Důlní závod 1

13656

910

58.8

22,182

0,42

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

7.

ALPEX Wozniak(240501/, 40907/)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

7266

297

56.6

6,973

0,41

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

8.

ALPEX Kražewski(331315/1,
400006/)

Hildebrand

Důlní závod 2

3990

499

221.6

12,469

1,80

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75

9.

Badura(140710/)

Puffer

Důlní závod 1

1652

165

10.4

4,010

0,09

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161902/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

1244

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
117

82.9

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

3,680

0,50

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

měsíční
m/d
ražba (m)

důl

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení
AM-50/132 D07

1.

Valenčík(240420/)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

176,00

8,00

200,80

42,41

2.

Rojíček(11617/)

Wdówka

Důlní závod 1

149,00

5,96

115,03

31,38

AM-50 K05

3.

ALPEX Skubik(40942/)

Baraniak

Důlní závod 1

147,00

5,88

154,64

36,75

AM-50/132 D05

4.

POLCARBO Ochman(332246/2)

Lontka

Důlní závod 2

140,00

5,83

106,31

53,85

AM-50/132 C05

5.

ALPEX Pasik(364290/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

130,00

5,20

143,52

26,34

MR 340X-Ex SANDVIK C01

6.

ALPEX Marcol(463320/)

Mgr.Zguda

Důlní závod 2

129,00

5,38

123,56

32,41

MR 340X-Ex SANDVIK C02

7.

Vráblík(240542/1, 240522/2)

Kalafut, Ing.

Důlní závod 1

113,00

5,38

139,23

26,04

AM-50 D04

8.

Polák(11634/1, 11618/1A)

Wdówka

Důlní závod 1

94,00

3,92

74,41

21,49

AM-50 K08

9.

WPBK-BIS Wadelski(223954/1, 223905A/)

Borowy

Důlní závod 1

88,00

4,19

80,90

23,28

AM-50 K06

10.

Špička(40810/3, 40807A/)

Pastucha

Důlní závod 1

86,00

4,53

97,84

26,96

AM-50/132 K02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Michalčík(112810/)

Neuwert

Důlní závod 1

75,00

2,88

63,75

16,03

VVH-1U K03, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02

2.

Doseděl(112811/)

Neuwert

Důlní závod 1

55,00

2,50

55,25

18,02

VVH-1U K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

3.

WPBK-BIS Suwaj(224003/)

Borowy

Důlní závod 1

54,00

2,25

54,90

12,48

VVH-1B K02, PSU 9000 K01

4.

SDD Vlček(42925/)

Vodička, Ing.

Důlní závod 2

44,00

2,41

54,49

15,49

VVH-1U C02, NSU-1E C01

5.

WPBK-BIS Kozlowicz(224004/)

Polok

Důlní závod 1

41,00

2,41

58,85

13,40

VVH-1B K01, PSU 9000 K03

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LEDEN–DUBEN 2017

FOTO: Radek Lukša

Rubání – kombajny

Nádvoří lokality Staříč se vyprazdňuje.

O státní příspěvek požádalo
přímo v ZÚJ celkem 830 lidí
STAŘÍČ – Dočasné dubnové působení Sociálního centra DIAMO přímo
v Závodě Útlum-Jih se osvědčilo.
Z doposud 1134 evidovaných žádostí
o státní příspěvek ke zmírnění sociálních
dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby (podle nařízení
vlády 167/2016 Sb.) jich bylo totiž 830
podáno minulý měsíc v lokalitách Staříč
a Chlebovice.
„Celkem máme od bývalých paskovských zaměstnanců 943 žádostí, z nichž
je 922 schváleno. Na povrchu mělo
pracovní zařazení jen 157 těchto klientů.
Většina s převažující prací v dole uvedla
jako profesi horník. Nejmladší měl jednadvacet, nejstarší dvaašedesát let. Poměr
mužů a žen mezi paskovskými žadateli byl
910 ku 33,“ vypočítávala Jana Dronská,
mluvčí státního podniku DIAMO.

Úspěšní dubnoví žadatelé z někdejšího Důlního závodu 3, jak dále upřesnila,
dostanou první příspěvky na své účty už
v červnu (oznámení o schválení příspěvku jim přijde doporučeným dopisem).
„Měsíčně bychom měli po náběhu
plateb mezi Paskováky rozdělovat
přibližně 7,6 milionu korun,“ informovala
Dronská.
Z celého revíru OKD pak sociální centrum fungující stabilně na ostravském
Dole Jeremenko zaevidovalo od loňského června 1134 žádostí o uvedený státní
příspěvek. Zamítnuto jich bylo dosud jen
pět. Naprostá většina byla schválena,
pouze desítky čekají na vyřízení. Tento
státní příspěvek spočívá v poskytování
až osmi tisíc korun bývalým důlním a až
sedmi tisíc korun bývalým povrchovým
zaměstnancům.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

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

1.

POLCARBO Dąbek(401301/)

Sedkowski

Důlní závod 2

248485

2430

429.4

59,248

2,25

2.

ALPEX Siwek(223952/)

Wypych

Důlní závod 1

192103

1940

339.8

42,019

2,43

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

3.

POLCARBO Zubrzycki(463300/1)

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

120139

1800

590.9

44,715

3,14

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

4.

Szwed(14793/)

Kubanek

Důlní závod 1

119707

1074

234.9

19,356

1,80

KSW 475 K01; FAZOS 17/37 POz-MD

5.

ALPEX Wozniak(240501/, 40907/)

Dziugieł, Ing.

Důlní závod 1

110215

1028

210.8

22,652

1,17

KGE 750 F K01; MEOS 22/46-580; KGE 750 F
D01; SL 300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

Koval(461200/)

Miarka

Důlní závod 2

109874

1787

556.3

34,587

2,89

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

7.

Badura(140710/)

Puffer

Důlní závod 1

108648

1586

295.9

35,486

2,60

SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75

8.

Rzidký(339701/, 337700/)

Sztula

Důlní závod 1

86471

902

304.8

19,496

3,37

9.

ALPEX Czaja(40903/, 40907/,
340812V/)

Pielka

Důlní závod 1

68551

645

139.9

17,682

1,17

10.

Sasyn(371002/)

Huspeka

Důlní závod 2

64928

789

341.2

14,699

2,45

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

důl

těžba
(t)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

KGS 645 D01; FAZOS 15/33 POz-MD; KGE 710
F D02; FAZOS 15/31 POz-MD
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75; SL
300/3,3 kV D02; FAZOS 17/37 POz-MD

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

1.

Pokorný(161902/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

124788

1255

862.6

27,532

5,16

RHH 42 K01; DBT 600/1400

2.

Zeman(059607/)

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

GH 9-38 ve P02; GLINIK 06/15

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

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.

Valenčík(240420/)

Poloček

Důlní závod 1

měsíční
m/d
ražba (m)
594,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

173,37

37,30

AM-50/132 D07

6,91

2.

Rojíček(11617/)

Neuwert

Důlní závod 1

570,00

5,70

109,91

30,13

AM-50 K05

3.

ALPEX Marcol(463320/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

533,00

5,33

122,03

28,50

MR 340X-Ex SANDVIK C02

4.

Kadlec(61905/, 61904/, 61907/)

Pastucha

Důlní závod 1

458,00

5,95

139,25

35,60

MR 340X-Ex SANDVIK K03

5.

ALPEX Pasik(364242/P, 364290/)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

429,00

5,64

129,47

28,43

MR 340X-Ex SANDVIK C01

6.

Špička(40807/1, 40807A/, 40810/3)

Pastucha

Důlní závod 1

425,00

5,06

109,80

29,83

AM-50/132 K02

7.

Duda(402344/, 402290/1)

Firla

Důlní závod 2

398,00

4,72

110,87

25,73

AM-50 C01

8.

Polák(11634/P, 11617A/, 11634/1, 11618/1A)

Wdówka

Důlní závod 1

387,00

4,21

83,08

23,09

AM-50 K08

9.

ALPEX Jasiński(364242/, 364242/1, 332226/2, 332266/4)

Bajaczyk, Ing.

Důlní závod 2

367,00

4,83

104,53

29,40

AM-75 C01

10.

ALPEX Michoń(331231/1, 402280/, 402324/1)

Palej

Důlní závod 2

360,00

3,50

84,61

19,22

AM-50/132 C02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Michalčík(112810/)

Wdówka

Důlní závod 1

294,00

2,85

63,08

15,93

VVH-1U K03
VVH-1U K01

2.

Doseděl(112811/)

Neuwert

Důlní závod 1

244,00

2,54

56,17

18,52

3.

Slíž(331231/, 331271/)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

228,00

2,80

56,66

16,35

VVH-1R C01

4.

WPBK-BIS Suwaj(224003/)

Borowy

Důlní závod 1

221,00

2,33

52,72

12,91

VVH-1B K02

5.

Fajman(53321/, 331283/,
364292/)

Czyž, Ing.

Důlní závod 2

202,00

2,49

53,52

11,39

VVH-1U C01

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Po zrenovovaném MR 340
urychlená oprava MR 220-240

Paskovská degazace pokračuje
Závod Útlum-Jih patří
k nejplynodajnějším
šachtám revíru OKD.
Metan, který
vyprodukuje, dodává
dále do distribuční sítě

LAZY – S renovací razicího kombajnu MR
340 x-Ex, jenž byl s číslem 203 nasazen
od předloňského ledna do loňského
listopadu na darkovských čelbách, ﬁnišují
zaměstnanci mechanických dílen Závodu
servisních služeb (SC) v lokalitě Důlního
závodu 1 - Lazy. Zároveň chystají urychlenou
opravu „menšího bratříčka“ MR 240, kterého jim posílají v rozloženém stavu taktéž
z darkovských ražeb.
„Co se týče středních oprav velkých
razicích kombajnů, probíhají na našem
pracovišti v průměru dvě do roka. Dříve se
renovovaly přímo u výrobce, kde na nich
dělala celá fabrika a vracely se rychleji hotové. Ale zase to bylo dražší, protože v SC
si umíme kombajny opravit za podstatně
nižší cenu,“ přibližuje vedoucí dílen Henryk
Kocur s tím, že uvedené práce probíhají
pod vedením předáka Michala Tekenöše.
Na kombajnu MR 340 x-Ex dělají od letošního ledna. „Opraveny jsou kompletní
podvozkové části, hlavní rám, frézy, převodovka řezného orgánu, nakládací zařízení
včetně převodovek, točny a vynášecího
dopravníku. Externě jsme si nechali udělat
jen manipulační plošinu u ﬁrmy Sandvik,“
pokračuje Tekenöš. Renovace podle něj
probíhají ve svižném tempu – běžně je totiž
provádějí za více než 500 směn, nyní se
dostávají jen ke 400 směnám. Kombajn

FOTO: Radek Lukša

Metan se v dole odtěžuje degazačními vrty.
33 až 55 kPa – zajišťuje od dubna tohoto roku jen jedna degazační stanice v lokalitě Staříč. Používaná potrubí
pro odvádění metanu jsou v průměru
od 150 do 300 milimetrů.
V jednom z posledních činných
paskovských porubů 112 408, kde kopal kolektiv hlavního předáka Petra
Zemana z úseku vedoucího Michala
Hykla, bylo do posledního března –
tedy do konce těžby - degazováno

Degazační stanice na povrchu lokality Staříč.

2 785 141 m³ metanu. „Ačkoliv už zde
nekopeme, stále z tohoto porubu odsaváme průměrně čtyři tisíce metrů
krychlových metanu denně,“ upozorňuje Šimeček.
V bloku 050 607 byla podle něj použita degazační metoda vrtání trojic takzvaných vstřícných vrtů o délkách 100 metrů. „Od loňského srpna se vrtaly i dlouhé vrty propažené
v celé délce, což přispělo k vyšší účinnosti odplynění a tím pádem také bezpečnosti. Vlastní zaměstnanci a vrtaři z Green Gas DPB zde provedli více
než čtyři a půl tisíce metrů degazačních vrtů,“ říká Šimeček.
Závodní Ivan Šimek připomíná, že
ZÚJ funguje v režimu výklizu strojního vybavení a úsek důlní degazace provádí úpravy degazační sítě –
zejména plynového potrubí - před
uzavřením jednotlivých částí šachty. „Díky sehranému týmu na důlní degazaci je metan, který by jinak
ohrožoval bezpečnost v dole, unikal
do ovzduší a poškozoval atmosféru,
degazován a slouží jako čistý zdroj
energie pro ohřev teplé vody a v zimě
pro vytápění budov. Využívali jsme
ho i k ohřevu větrů do dolu,“ dodává
Šimek.

Předák dílny Michal Tekenöš u kombajnu MR 340 x-Ex.

Také rekonstrukce v úpravnách
pomohly ke kladným výsledkům

HBZS nahradila paskovskou
stálou pohotovost záchranářů

Důlní výjezd HBZS.
by na ZÚJ předcházelo vydání nového Služebního řádu ZBZS ZÚJ a podpis smluvního ujednání HBZS a ZÚJ
o tom, že nové místo výkonu stálé pohotovostní služby pro lokality Staříč
a Chlebovice je Lihovarská ulice 10
v Ostravě-Radvanicích (tedy sídlo
HBZS). „Dříve bývala na povrchu lokality Chlebovice nonstop sedmičlenná četa složená z pěti záchranářů, tech-

DARKOV – Závod úpraven vyhodnotil
duben jako úspěšný měsíc s tím, že
překročil své plány ve výrobě i expedici uhelných produktů. Sdělil to jeho
výrobně-technologický náměstek Jiří
Waclawik s tím, že k těmto výsledkům
dopomohly i rekonstrukce především
v úpravně Darkov.
„Dokončili jsme zde renovaci zásobníku praného uhlí na první lince prádla.
Během této náročné akce dodavatelé
z ﬁrmy Průmyslové montáže měnili osm
opotřebených vibračních vynašečů
za stejný počet moderních šnekových,
které umožňují rychlejší vyprázdnění
zásobníků. Staré vibrační vynašeče
byly v provozu již jednatřicátým rokem
a jejich snížená schopnost vynášet uhlí
způsobovala ztráty ve výkonu nakládky.
Docházelo také k častému vysypávání
uhlí mimo dopravník, což ohrožovalo bezpečnost provozu,“ popisoval
Waclawik.
Zároveň byla v úpravně Darkov
provedena generální oprava zavážení

nika a mechanika. Tu nahradila naše
stálá pohotovost,“ pokračoval Pavelek.
Pro paskovské záchranáře to znamená, že přešli na režim zažitý na karvinských šachtách – ve zvláštní pohotovosti zůstává na povrchu průvodce
ZBZS a ostatní pak vykonávají pohotovost stálé záchranářské hlídky v rámci svých směn a asanačních činností v dole. „I fárající stálá záchranářská
hlídka musí být trvale v dosahu telefonu,“ upozorňuje hlavní inženýr HBZS.
Ta však, jak poznamenal, přišla zrušením paskovské stálé pohotovosti
o kompletní zásahovou četu, která byla
v případě potřeby výjezdu pohotovosti HBZS k těžším nehodám stahována
na pomoc na další šachty OKD.
Ke zřízení stále pohotovosti ZBZS
přispěl na tehdejším Dole Staříč i tragický výbuch metanu, který si 30.
prosince 1976 vyžádal třiačtyřicet
mrtvých horníků. Tuto službu drželi záchranáři v našem revíru svého
času kvůli nebezpečí průtrží taktéž
v původním Dole Paskov v Paskově,
Dole Heřmanice (Rudý říjen) a Dole
Šverma v Ostravě.

První zápar a poslední důlní výjezd
HBZS uskutečnila poslední důlní
výjezd na činný Důlní závod 3 předloni
v létě poté, co v zastaveném rubání
074 799 v lokalitě Chlebovice došlo
k vůbec prvnímu paskovskému záparu. Následovala i historicky první
– a také poslední – intertizace ovzduší
v uzavřeném porubu dusíkem za pomocí mobilního agregátu. „Od té doby

jsme naštěstí na Staříč ani Chlebovice
k důlní havárii nemuseli. Zasahovali
jsme v DZ 3 už jen při požárech skladované štěpky a elektrorozvodny,“
uvedl hlavní inženýr HBZS Pavelek
s tím, že tato šachta měla i své další
speciﬁkum. Na rozdíl od ostatních
v OKD zde nezaznamenávali důlní
otřesy.
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STAŘÍČ – Důlní závod 3 byl do konce
března posledním těžícím českým dolem zařazeným do kategorie nebezpečí průtrží hornin a plynů. A zároveň také jediným, kde byla kvůli tomu
udržována stálá záchranářská pohotovost. Tu pro nynější Závod ÚtlumJih (ZÚJ) zajišťuje Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) v Ostravě.
„V souvislosti s konzervačním režimem a následným útlumem byl
ZÚJ zařazen z hlediska výkonu báňské záchranné služby jako takzvaný
důl s jednoduchými poměry. Tím vyhláška – přesně citováno – označuje neuhelný důl v průzkumu, výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a dále
důl, ve kterém jsou prováděny zvláštní zásahy do zemské kůry. Paskov je
sice dolem uhelným, ale spadá zároveň do deﬁnice zajišťování nebo likvidace, proto zde byl od dubna v souladu s vyhláškou snížen celkový počet členů báňského záchranného
sboru a ukončen výkon stále pohotovosti báňské záchranné služby přímo na ZÚJ,“ vysvětlil hlavní inženýr
HBZS Zdeněk Pavelek.
Uvedené
organizační
změně
ve výkonu báňské záchranné služ-
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Závodní báňští
záchranáři ZÚJ přešli
na karvinský model
– na povrchu zůstává
jen průvodce, ostatní
pracují v dole trvale
v dosahu telefonu

po odzkoušení dostanou na čelby přípraváři
v DZ 1 – Karviná, lokalitě ČSA.
Termín dokončení ovšem prodlužuje
skutečnost, že stroji s číslem 203 se dodatečně připravuje vrtačka ABSE pro provádění svorníkování na čelbách. „Neobešli
jsme se bez spolupráce s odborníky z ﬁrmy
Sandvik,“ říká vedoucí mechanických dílen.
V těch se věnují velkým razicím kombajnům
z programu POP 2010 už od roku 2009.
Dosud jich opravili osm kusů včetně dvou
kusů AM 75.
Od třetího květnového týdne mají na dílně v SC na Lazech i kombajn MR 240. „Tento
model vycházející z kombajnu AM50/132
byl vyroben jen v počtu dvou kusů. Oba
máme v OKD. Oproti svému předchůdci jsou
rozšířeny především o bezpečnostní prvky,“
říká předák Tekenöš. Zmíněný stroj, dodaný
z Darkova, podle něj čeká střední oprava,
na níž mají v SC čas jen do konce června.
Pak by ho měli dostat na DZ 2.
„Menší kombajn AM 50/132 byl dokončen v polovině května a byl předán na lokalitu ČSA. K tomu opravujeme i nakladač
PSU 9000 s termínem dokončení do konce
tohoto měsíce. A v neposlední řadě je
naším úkolem zajišťovat náhradní uzly i pro
další razicí techniku pro celé OKD,“ uzavírá
vedoucí dílen, kde pracuje pětaosmdesát
lidí ve třísměnném provozu.
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STAŘÍČ – Od zahájení výstavby šachty v první polovině šedesátých let minulého století bylo až do útlumu těžby
uhlí ve čtvrtém měsíci letošního roku
ze staříčského důlního pole vytěženo
celkem 1 557 058 303 kubíků metanu.
A degazace zde ještě nekončí.
„Degazace je na podniku provozována už od roku 1964, potřebu jejího
zavedení si vyžádala bezpečnost při
hloubení jam,“ uvádí Kamil Šimeček,
vedoucí důlní degazace Závodu
Útlum-Jih (ZÚJ) s tím, že na plynodajnost nejbohatším obdobím byl rok
1976. Těžba metanu tehdy dosáhla
57 868 770 metrů krychlových.
V důlním poli nynějšího ZÚJ je
doposud stále provozováno pětatřicet kilometrů plynovodů. Potřebný
podtlak k odsávání důlního plynu –
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Moderní šnekové vynašeče v úpravně Darkov.

zásobníků spočívající ve výměně ocelové konstrukce pojezdové dráhy a opravy
zavážecího pásu. „Navýšila se nám tím
kapacita zásobníků praného uhlí, čímž
dochází ke zrychlení nakládky vagonů.
Zároveň se méně znečišťuje trať sběrného pásu, což opět zlepšuje bezpečnost
na tomto technologickém uzlu úpravny,“
pokračoval.
Na darkovské lince odkamenění dále
prošly generálkou drtič CA 50 a prací
vana Drewboy, kterou provedla firma
Průmyslové montáže. Údržbáři této
úpravny pod vedením předáka Marka
Pietrasze opravovali i článkový dopravník za skipem. „Nájezd technologické
linky proběhl dle plánu, což svědčilo
o kvalitě práce odvedené jak vlastními,
tak dodavatelskými zaměstnanci,“
poznamenal výrobně-technologický
náměstek. RPS Ostrava, jak doplnil,
tentokrát ve spolupráci s firmou
Slezská důlní díla v dubnu prováděla
nutné rekonstrukce také v úpravně
ČSM.
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Horníci sledovali nejen výbuchy, ale i práci hasičů

ŠTRAMBERK – V areálu pokusných
štol VVÚU Ostrava ve Štramberku
se v prvním týdnu května uskutečnilo další takzvané emoční školení pro pracovníky Důlních závodů
1 a 2. OKD tam přizvala i příslušníky Hasičského záchranného sboru
(HZS) Moravskoslezského kraje, kteří po zhlédnutí ukázek řízených explozí prachů a plynu na oplátku předvedli vlastní zásahy.
Z několika desítek přítomných měli
osobní zkušenost s tím, co dokáže
důlní plyn s chemickou značkou CH4,
pouze dva. Se svými vzpomínkami se
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Poznatky si ze
Štramberka odnesly
obě strany – příslušníci
HZS poznali, co dokážou
exploze, a zaměstnanci
OKD, jak vypadá zásah
u nehody či oživování
člověka

Hasiči předváděli havířům i záchranu řidiče po nehodě.
ru DZ 2, byla štramberská prezentace velmi přínosná. „Další chlapi tak
mohli na vlastní oči vidět, co metan
dokáže, “ podotkl s tím, že zkušenosti ze cvičné štoly chce co nejdříve předávat také na školeních závodních inspektorů bezpečnosti práce.

podělil ale jen Jiří Fila: „Před lety se
mi to stalo jako kombajnérovi v rubání v Dole ČSM-Jih. Nízká fréza škrtla
o strop, kde byl metan, a vyletěla ohnivá koule. Naštěstí se nikomu z nás
nic nestalo.“ Podle Fily, místopředsedy závodního odborářského výbo-

Elektrikáři předvedli záchranu života

Chůze v dole:
Nejčastější příčina
úrazů. A ty mohou
skončit i smrtí
DARKOV – Od ledna do března letošního roku
se v OKD stalo dvaaosmdesát evidovaných
a třiačtyřicet registrovaných pracovních úrazů.
Závažný případ zaznamenán nebyl, smrtelný
ale bohužel ano – v Důlním závodě 2.
Informoval o tom vedoucí odboru řízení
bezpečnosti Pavel Zajíček s upřesněním,
že hodnota úrazové činnosti za kmenové
i dodavatelské zaměstnance se zastavila
na hodnotě 8,76.
„Hlavní příčinou úrazů v revíru v prvním
čtvrtletí se stala opět chůze. A to celkem
v třiatřiceti procentech případů,“ informoval
Zajíček a upozornil, že chůze je v OKD jednou
z historicky nejčastějších činností, při níž si
lidé v práci ublížili. „Zdrojem těchto úrazů
byly zakopnutí či uklouznutí při chůzi, dále
uklouznutí s následnými pády při manipulaci
s předměty,“ upřesnil. Co se zdrojů úrazů týče,
na čelních místech stály: vlhká počva, uklouznutí na nerovnosti či na materiálu (zbytku PVC,
popílku, kabelu), zakopnutí o materiál (kámen,
břemeno), přecházení kolejových výhybek
a pochůzných lávek, ale i pohyb po schodišti.
„V případech, kdy člověk nepoužije přechodový můstek a vstoupí na nezablokovaný
pásový dopravník, může mít chůze i tragické
následky,“ varoval vedoucí odboru řízení
bezpečnosti s poukazem na dřívější případ
z lokality ČSA. Zaměstnanec dodavatelské
ﬁrmy Alpex vstoupil na kříži chodeb 22 3710
a 03144 na vrchní větev pásového dopravníku,
který mu způsobil smrtelné poranění.
Druhou nejčastější letošní příčinou úrazů
v OKD byla manipulace s břemeny (21 % případů) a třetí pád horniny (16 % případů). „Pády
kamene bývají i častými zdroji smrtelných
úrazů. Jednou z nejvíce rizikových činností
je příprava porubu na likvidaci a obkládání
stropu,“ řekl Zajíček. Připomenul i konkrétní
nešťastnou událost z dokopávaného porubu
11 431 v lokalitě Darkov, kde na zaměstnance
Carbokovu při kladení síťoviny Demex v úrovni
17. sekce DBT 13/31 vypadl ve vyuhlené uličce
mezi stropnicí a pilířem kus horniny.

popisoval elektrospecialista na kombajny z ČSA Kocík. Do podobné situace, byť
cvičné, se dostal podle svých slov poprvé
a překvapilo ho, jak těžce šel zpočátku
zmáčknout hrudník ﬁguríny. „Dívala se
na nás spousta kolegů a hasič všechno
komentoval. V reálu bychom to ale neřešili a starali se jen o záchranu člověka,“
poznamenal Kocík s tím, že po několika
minutách ho s Lesniakem vystřídali sami
hasiči s deﬁbrilátorem (podobným tomu
užívanému na šachtách OKD) k obnově
srdeční činnosti a ambuvakem pro umělé Jiří Kocík (vlevo) a Vladimír Lesniak při
dýchání.
první pomoci.

Provozní ředitel OKD Pavel
Hadrava poznamenal, že účast HZS
na štramberské prezentaci výbuchů
je výsledkem spolupráce těžařů a požárníků. „Jednali jsme o konkrétních
aktivitách a hledali cesty, jak si navzájem předávat poznatky,“ uvedl s poukazem na skutečnost, že právě moravskoslezští krajští hasiči vykonávají
na povrchu důlních závodů úkoly jednotek požární ochrany.
Přítomen byl ve Štramberku i zástupce krajského ředitele HZS a náměstek pro integrovaný záchranný systém a operační řízení Radim
Kuchař. Ten pracoval svého času
na původním Dole Paskov jako požární a bezpečnostní technik. „Na šachtě
jsem se s žádným výbuchem díky bohu
nesetkal, ale myšlenka těchto ukázek
mne velmi zaujala. Odpovídá to i nastavené přípravě našich velitelských
pracovníků. Ti si musí před nástupem
na pozici všechno zažít v praxi,“ řekl.
Na hasiče – stejně jako na horníky – udělaly exploze metanu v komo-

rách i výbuchy různých druhů prachů dojem. „Využili jsme možnost
naživo vidět nasimulované projevy
explozivního hoření, které jinak nemáme příležitost sledovat. Běžně totiž přijíždíme až k jejich následkům.
Bylo proto velmi poučné vidět, co
dokáže moučný, uhelný či hliníkový
prach,“ říkali příslušníci HZS s upozorněním, že jejich výjezdy zahrnovaly i zásahy u zásobníků na mouku,
uhlí a piliny.
„Při diskuzi s vedením OKD padla
i otázka, zdali bychom také my nepřispěli k rozšíření obzorů zaměstnanců
této společnosti. Proto jsme připravili
ukázky vyproštění osoby z havarovaného automobilu, poskytování předlékařské první pomoci a hasebního zásahu při požáru vozidla,“ líčil Kuchař.
Velitele jednotek HZS z Novojičínska,
Frýdecko-Místecka,
Karvinska
a Ostravy tak ve Štramberku doplnili profesionální hasiči ze stanice
v Bílovci, kteří udělali požárnickou
prezentaci.

Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat
Tři raziči pak byli zraněni 28. února
2008 v Dole ČSM – Jih. „Na čelbě
402 342/2 neodebíral směnový předák
přenosný metanoměr. Toto čidlo ani
tento metanoměr tudíž nebyl umístěn
v zorném úhlu obsluhy kombajnu AM

KARVINÁ – V souvislosti s květnovým
bezpečnostním heslem – Metan chyby
neodpouští, poučme se z minulosti!
– apeloval odbor řízení bezpečnosti
OKD především na lidský faktor. Ten
totiž sehrál roli ve třech posledních
mimořádných událostech se zapálením
důlního plynu CH4, při němž byli v revíru
zraněni horníci.

75. Kontinuální metanoměrné čidlo
MTA zůstalo šest a půl metru od čelby
na jejím boku, což bránilo změření
skutečné koncentrace plynu a vypnutí
elektrického proudu,“ pokračoval
Zajíček.

Případy měly společné jmenovatele
• staly se na dovrchních ražbách,
• probíhaly zde přibírky kamene,
• na čelbách docházelo k výlomům,
• CH4 nebyl řádně vyhledáván a měřen,
• chyboval lidský činitel.
„V případě z 5. září 2006 zaměstnanci nezaložili volné prostory nad výztuží
a měli závady na provedení separátního
větrání, neměli funkční přídavné větrání, nesprávně překryli lutnový tah, který
byl navíc v nepovolené vzdálenosti
od čelby,“ komentoval vedoucí odboru
Pavel Zajíček zapálení CH4 na čelbě
14 003 v Dole ČSA – závodě Jan-Karel.
Popáleniny tehdy utrpěli dva přípraváři.
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Velitel bílovecké hasičské stanice Martin
Türke si jako spolupracovníky z řad
přihlížejících zaměstnanců OKD vybral
elektrikáře DZ 1 Jiřího Kocíka a Vladimíra
Lesniaka. Nechal je na modelu ženské
ﬁguríny vyzkoušet oživování člověka
zkolabovaného v nákupním centru.
Hned na počátku jim vytknul, že začali
s resuscitací, aniž by jeden z nich zavolal
z mobilního telefonu pomoc. „Pak nás
upozornil, že umělé dýchání se při laické
první pomoci už nedává. To jsem sice
věděl, ale v té chvíli jsem zapomněl, že
stačí jen masáž srdce. Ta je důležitější,“

Pavel Zajíček (vlevo) s Jiřím Filou ve Štramberku.

To dokázala ve zkušební štole šestiprocentní koncentrace CH4.

Nejtragičtější následky měl bohužel
poslední případ ze 6. srpna 2015
v Důlním závodě 1 – Darkov, kde na čelbě 240 561.1 utrpěli z pěti postižených
zaměstnanců tři zranění smrtelná.
„Přibližně dvě a půl hodiny před událostí
přitom osádka řešila a hlásila zvýšenou
koncentraci metanu bez přítomnosti
směnového technika. I když zde zjistili
nad dvě procenta metanu, osádka
nebyla odvolána a pokračovala v práci.
Čidlo MTA se těsně před mimořádnou
událostí nacházelo dokonce až sedm
metrů od čelby,“ upozornil Zajíček.
Ten rovněž poukázal na skutečnost,
že všechny šachty OKD jsou kvůli
metanu zařazené do kategorie Plynující
doly II. třídy nebezpečí. To znamená, že
výstupy CH4 vytvářejí podmínky pro
vznik smrtelných rizik: udušení, zapálení, exploze. „Naštěstí jsme v souvislosti s výbuchem metanu zaznamenali
mimořádnou událost v revíru naposledy
před necelými sedmadvaceti lety. Tehdy
zemřelo v Dole 1. Máj – lokalitě Barbora
třicet horníků,“ poznamenal vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.

Desatero k eliminaci vzniku nebezpečí
1.

2.

Koncentrace metanu v důlním
ovzduší, kde se zdržují nebo mohou
zdržovat lidé, nesmí být větší než
3.
1 % (koncentrace do 1,5%, do 2%
tam, kde to stanovuje písemný
souhlas závodního dolu), pouze
v místech mimo účinný dosah
větrního proudu, je dovolena místní
koncentrace do 2 % (za nezbyt4.
ných opatření včetně vypnutí
elektřiny a provádění prací pouze
na větrání).
Nahromaděný metan nad 2 % znamená postup podle havarijního plá- 5.
nu – vypnutí elektřiny, vyvedení lidí
do vtažných větrů, znepřístupnění

díla, hlášení události inspekční
chodeb (zejména případným dosud 8.
službě a řízení se jejími pokyny.
nevyplněným výlomům nad výztuží)
Základem bezpečné práce v proa tektonickým poruchám, pro městředí s výskytem metanu je řádné
ření složení ovzduší nedostupných
větrání, a to nepřetržité v souladu
míst slouží nástavné trubičky.
s technologickým postupem pra6. Volné prostory za výztuží musí být
coviště, pozor na včetně zajištění
vyplněny hlušinou či jiným vhod9.
větrání výlomů.
ným materiálem.
Nejvíce riziková jsou dovrchní díla
7. Ochranu před nebezpečnou vyšší
(zvlášť separátně větrané ražby), mekoncentrací metanu představují
tan je lehčí než vzduch a může vytvořit
poslední pojistky – kontinuální meve vrchních částech chodby a ohybech
tanoměrná čidla vypínající elektřinu 10.
takzvanou metanovou vrstvu.
při překročení povolené meze 1%
Metan se nejen měří, ale i vy(pokud není na pracovišti výjimka
hledává, zvláštní pozornost je
na 1,5%), dbejte na umístění čidel
třeba věnovat nejvyšším částem
podle technologického postupu.

Pominutí důvodu vypnutí elektrických zařízení musí spolehlivě ověřit
směnový či jiný pověřený technik,
zapnutí elektrického zařízení se provádí až po domluvě mezi ověřujícím
technikem a inspekční službou.
metan je výbušný a zápalný od 5
do 15 %, s vyšším obsahem uhelného prachu v ovzduší se však tato
koncentrace snižuje a riziko vzniku
zapálení plynu je vyšší.
V pořádku musí být také postřiková
zařízení a řezné orgány dobývací
i razící techniky a protivýbuchové
uzávěry, musí probíhat likvidace
uhelného prachu.

Nová šichta / Inzerce
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Mladí ﬁlmaři z FAMU
točí snímek o hornících

Poradenské centrum v Karviné
slouží i jako náborové středisko

CHLEBOVICE – Ve vzdělávacím středisku
OKD v chlebovické lokalitě tehdejšího
Důlního závodu 3 zahájili svůj projekt
studenti Filmové a televizní fakulty
Akademie múzických umění (FAMU)
v Praze. Tým mladých ﬁlmařů začal
natáčet časosběrný portrét o cestě
horníka z uhelné štoly do virtuálního
světa, takzvaného Matrixu.
„Hornictví mne vždy fascinovalo
a lidi pracující v tomto oboru považuji
za upřímné duše. Chci proto natočit ﬁlm
o obyčejném člověku, který je součástí
něčeho, co ho přesahuje, co může
zaniknout. Jsme tady i proto, že OKD je
v situaci, kdy může skončit něco, co se
už nikdy nebude opakovat. Cítím potřebu to zadokumentovat,“ líčil režisér
a dokumentarista Jindřich Andrš.
Ten na šachtu dorazil s produkční
Augustýnou Mickovou, kameramanem
Tomášem Frkalem a zvukařem Eliášem
Pospíšilem. „Vybrali jsme si havíře
z rubání Tomáše Hisema, toho bychom
chtěli následujícího půl roku sledovat.

Irena Javornická z Poradenského centra v Karviné.
ní zájemce z řad nehornických uchazečů o práci, kteří splní stanovená kritéria.
„Všichni zájemci se nejdříve musí zaevidovat v našem poradenském centru.
Pak vyplní osobní dotazníky a absolvují
krátké pohovory. Pokud vyhoví stanoveným podmínkám, budou je kontaktovat
naši konzultanti pro lidské zdroje z DZ 2
a následně je pozvou k osobnímu setkání přímo na stonavskou šachtu,“ upřesnila Klopcová. Současně ale upozornila
na skutečnost, že si uchazeči pro konzultantky poradenského centra musí vzít
kromě občanského průkazu i doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání či zápočtový list z posledního zaměstnání.
„Zájemci, kteří už v minulosti pracovali v některém z dolů OKD, budou navíc potřebovat doklady o poslední fárané směně, kvaliﬁkaci v dole a výši NPE.
Bez nich nebude možné uchazeče zaevidovat,“ upozorňuje Markéta Klopcová.
Poradenské centrum kromě náboro-

vých aktivit i nadále poskytuje kompletní služby programu Nová šichta. V jeho
rámci pomáhá rozvinout schopnosti a dovednosti bývalých zaměstnanců
OKD pro jejich nové pracovní uplatnění, případně založení vlastní živnosti či
podnikání.
Nová šichta, jak Klopcová připomíná, stále působí i v Závodě Útlum - Jih.
„Naše pracoviště nově vyhledávají zaměstnanci z utlumovaného závodu, kterým pracovní poměr končí k 30. červnu,“ doplňuje Klopcová.

Poradenské centrum OKD
• kancelář: tř. Osvobození 1721/9,
735 06 Karviná-Nové Město
• telefon: + 420 725 756 830
• email: prace@okd.cz
• provozní doba: pondělí až čtvrtek
od 8 do 14 hodin

Filmaři ve Vzdělávacím středisku OKD v Chlebovicích.

Závod Útlum Jih opustí dalších 80 zaměstnanců
zaměstnanců. Více než tři stovky
dalších zůstaly a v nynějším ZÚJ se
podílí na jeho postupné likvidaci.
„Propuštění osmdesáti lidí z organizačních důvodů je plánované a proběhne
v souladu s plánem útlumu. Postupně
totiž končí vyklízení podzemní
a povrchové techniky a její převoz
do karvinské části revíru. Řízeně proto
snižujeme počty zaměstnanců, kteří
se nadále nebudou na konzervačním
režimu a následném útlumu podílet,“

Horníci se školí
na programátory

vysvětlila personální ředitelka OKD
Radka Naňáková.
Čelechovský uvedl, že vedení ﬁrmy
všem nadbytečným zaměstnancům opět
prioritně nabídlo, aby přešli pracovat
do karvinské části. Této nabídky využilo
osm lidí. „Zbývající ukončili pracovní
poměr dohodou. V souladu se zákoníkem
práce a v návaznosti na odpracované
roky a kolektivní smlouvu vyššího stupně
získají odstupné ve výši čtyř až devítinásobku mzdy,“ doplnila Naňáková.

OSTRAVA – Čtyři bývalí zaměstnanci
Důlního závodu 3, které oslovily programátorské kurzy pořádané v lokalitě
Chlebovice, začali s tříměsíční intenzivní výukou tohoto oboru v Centru
celoživotního vzdělávání na Vysoké
škole báňské – Technické univerzitě
Ostrava. Tomáš Hisem, Jaroslav Muta,
Rostislav Rozbroj a Miroslav Adamec
zvládli první ze série zkoušek v projektu nazvaném Razíme cestu uskutečňovaném i za pomocí programu Nová
šichta.
„Za všechny horníky v kurzu můžu
říci, že si vedeme dobře,“ nechal se slyšet Hisem, jenž pracoval jako technik
v paskovském provoze rubání. Ten také
překvapil své lektory, když absolvoval
náročnou přípravu a samostudium
na svém chytrém telefonu. Rozbil se
mu totiž notebook.
„Z mého pohledu tady probíhá
přeměna z těch černých důlních
krtků na programátory,“ uvedl někdejší revizní zámečník centrální strojní
údržby. Začínat po řadě let na šachtě
v úplně jiném oboru podle něj dokáže
zvládnout snad každý. „V kurzu je pro
mne nejtěžší logika, pochopení principů

programovacích jazyků,“ vysvětlil s tím,
že určité znalosti počítačů měl od první
poloviny 90. let.
Rostislav Rozbroj naopak začínal
s programováním od nuly. „Člověk
musí chtít. Když jsem zjistil, že Paskov
končí, pomalu jsem se už připravoval
na změnu profese. Pak přišla možnost
zajít do kurzu přímo na šachtě. A to mne
oslovilo. Zpočátku jsem se učil podle
videa,“ konstatoval bývalý zaměstnanec
OKD, jenž v dole působil jako vybavovač,
zámečník v rubání i pomocník vrtmistra.
Účast chlapů ze šachty v intenzivním kurzu programování považoval
prorektor VŠB-TUO Petr Noskievič
za symbolickou. „Škola, která nabízí
hornické studijní obory, nyní pomáhá
horníkům, kteří vyfárali naposledy, aby
začali někde jinde,“ vysvětlil.
Celý projekt Razíme cestu vymyslela
a zaplatila společnost LMC provozující
mj. portály jobs.cz a práce.cz. Její
zástupce Tomáš Ervín Dombrovský
podotkl, že úspěšné absolventy
současného kurzu čeká stáž v IT ﬁrmách. „Jen na Ostravsku jsou v tomto
oboru stovky volných pracovních míst,“
zakončil.

FOTO: Radek Lukša
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STAŘÍČ – Závod Útlum Jih (ZÚJ),
v němž OKD ukončila v březnu těžbu
uhlí, propustí koncem června další
zaměstnance, kteří v něm nyní zajišťují
konzervační režim. Mluvčí společnosti
Ivo Čelechovský upřesnil, že půjde
o jednatřicet horníků, čtyřiadvacet
povrchových dělníků, čtrnáct techniků
a jedenáct lidí ze servisních provozů.
S koncem těžby odešlo z tehdejšího Důlního závodu 3 s lokalitami
Staříč a Chlebovice celkem 1030

Počínaje posledním měsícem, kdy fárá
na šachtě, která končí, a zároveň se učí
v kurzu nové profesi – programování.
Pak by měl nastoupit prezenční kurz
na VŠB-TUO a pokračovat v IT ﬁrmě.
Toto všechno chceme zachytit,“ vysvětlil
Andrš.
První setkání horníků s kamerou
týmu FAMU bylo podle něj ostýchavé. „Vzhledem k situaci v jejich ﬁrmě
o medializaci příliš nestojí, snad se
jí bojí. I proto, že hornictví nyní lidé
vnímají spíše negativně,“ uvedl režisér.
Atmosféra se při natáčení podle něj
postupně prolomila. Filmaři dali najevo,
že nejsou bulvár a zajímají se především
o situaci zaměstnanců OKD.
Výsledkem by měl být školní, studijní
ﬁlm pro potřeby FAMU. Pokud se týmu
povede, rád by ho uvedl i na ﬁlmových
festivalech. „Je to metafora lidské
práce z fyzického pohybu do přemýšlení
a psaní na klávesnici u počítače, což
považuji za celospolečenský fenomén,“
zakončil Andrš.

FOTO: Radek Lukša
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Markéta Klopcová

FOTO: Radek Lukša

Uplatnění v Důlním
závodě 2 se nabízí jak
bývalým zaměstnancům
OKD, tak i dalším
zájemcům o pracovní
místa, samozřejmě
za splnění určitých
podmínek
KARVINÁ – Poradenské centrum OKD,
pomáhající nacházet nové uplatnění lidem odcházejícím z OKD, je od půlky
května zároveň náborovým střediskem
pro těžební společnost. Souvisí to s poptávkou po důlních profesích na stonavské šachtě.
„V současné době hledáme horníky
do rubání, raziče do příprav, důlní elektrikáře i důlní zámečníky především pro
Důlní závod 2. Podmínkou je vyučení
v oboru, anebo příbuzné technické profesi. K základním požadavkům patří výborný zdravotní stav a chuť pracovat
v podzemí,“ vysvětluje manažerka Nové
šichty Markéta Klopcová, která nyní koordinuje i náborové aktivity v poradenském centru. Nabídka platí nejen pro
bývalé zaměstnance OKD, ale i ostat-
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Tomáš Hisem (zleva), Rostislav Rozbroj, Miroslav Adamec a Jaroslav Muta v učebně.
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První společný výlet Koordinačního

KARVINÁ – Další horník i se svou dcerou rozšířil řady Moravskoslezského
klubu (MSK) JUDO Karviná a hned
se stal také srdcovkovým partnerem
jeho letošního projektu. Minigrant
z Nadace OKD získal Petr Hruška
na Májový turnaj, který se uskuteční v sobotu 27. května na obvyklém
místě – v tělocvičně ZŠ Prameny
v Mizerově.
„Judu se věnuji od loňska. Hledal
jsem nějaké vyžití a objevil tento
klub, do kterého jsem přihlásil i dceru Sáru. Začátky s tímto sportem byly
pro mne po dvaadvaceti letech v rubání docela fuška,“ popisoval Hruška,
který je požárníkem v kolektivu hlavního předáka Romana Sasyna z úseku Rostislava Huspeky v Důlním závodě 2.
Narozdíl od své jedenáctileté dcery Hruška ještě za sebou ostrý strart
na tatami nemá. „Holka se zúčastnila už pěti turnajů, jednou měla zlato,
jednou stříbro, jednou bronz. Získala

Petr Hruška (stojící uprostřed) s dcerou
Sárou na tréninku.
už taky bíložlutý pásek, zatímco já
mám stále začátečnický bílý. Ale
mám před zkouškami na vyšší úroveň a chystám se na svůj první závodní start. Pravda, ve dvaačtyřiceti to
bude v kategorii veteránů,“ pokračoval Hruška.
Ten zároveň zařídil pro MSK JUDO
Karviná prostředky na květnový turnaj, jenž se uskuteční pod heslem
„Pojď si zkusit judo“ a cílí na nejmladší – benjamínkovskou – kategorii.
„Přihlásit se do něj může každý, aby
si opravdu náš sport zkusil. Závodit
se začne v 10 hodin, po ukončení turnaje se na zahradě uskuteční dětský
den s opékáním párků,“ přiblížil parton projektu s tím, že Srdcařem se stal
proto, aby udělal něco pro klub a děti.
V organizačním týmu se ostatně objeví i další horníci a dřívější
Srdcaři. „Roman Bielczyk bude mít
na starosti ozvučení, Julek Majerčák
diplomy a Franta Vlašic bude rozhod-

výboru důchodců OKD

čím,“ popisoval zakladatel klubu Petr
Rabas. Ten je bývalým přípravářem
ze šachty Mír a MSK JUDO Karviná
vede se svým synem, taktéž Petrem
(policistou).
„Havíři k našemu oddílu patří.
Trénují, závodí, starají se o organizaci akcí, vodí tady vlastní děti. Když jim
vyjdou šichty, bývají tu třikrát týdně
vždy nejméně dvě hodiny. A o víkendech, pokud máme akce, tak pomáhají taky,“ popisoval Rabas starší s tím,
že MSK JUDO Karviná má nyní okolo dvacítky dospělých – převážně veteránů – a sedmdesát dětí. Jejich domovská tělocvična je v ZŠ Prameny,
jejímuž vedení klub děkuje za poskytnutí prostor.

KVD vyrazil na společný zájezd na Hanou.
HAVÍŘOV – Muzeum kočárů a zámek
s parkem v Čechách pod Kosířem
na Hané se staly ve třetím květnovém týdnu cílem společného výletu
Koordinačního výboru důchodců (KVD)
OKD a členů organizací vysloužilých
horníků z našeho revíru.
„Byla to jakási forma odměny
pro celý výbor, jehož úkolem je

Veteráni sbírali medaile
Stříbro v kategorii do 100 kg – důlní
elektrikář z DZ 1 – Darkov Roman
Bielczyk. Bronz v kategorii do 90 kg
– strojník skipu DZ 2 Julius Majerčák.
To byly úspěchy zaměstnanců OKD
na slovenském mezinárodním
mistrovství Masters v judu. „Čest
hornického stavu hájil také směnový
předák čéesemáckého rubání Franta
Vlašic, jenž kvůli zranění při zápase
s polským závodníkem, skončil
čtvrtý,“ komentoval výsledky výpravy
MSK JUDO Karviná Petr Rabas starší.

koordinovat činnost celkem šestatřiceti klubů bývalých zaměstnanců
OKD sdružujících okolo deseti tisíc
lidí. Na výlet společně s námi vyrazili
i zasloužilí členové klubů, které jejich
představitelé navrhli za to, že se
bez nároku na odměnu angažují při
aktivitách svých organizací,“ přiblížil
bývalý štajgr v rubání i přípravách
a závodní báňský záchranář Dolu
František Karel Bajtek (ten se
po dvaceti letech vzdal funkce
předsedy KVD a nyní je jeho čestným
předsedou).
„Co já pamatuji, tak to byl za dvacet
let první společný zájezd výboru. Vzali
jsme s sebou i manželky a partnerky,“
pokračoval vysloužilý čerstvý místopředseda KVD Karel Žák, který od vyučení fáral v Dole Dukla v provozech
rubání i příprav. Výbor, jehož předsedou
se stal někdejší horník z Dolu 1 Máj
Vilém Uher, dostal i letos na svou
činnost prostředky z Nadace OKD. Ty
přerozděluje dále jednotlivým klubům
hornických důchodců.

FOTO: KDV OKD

V organizačním týmu
Májového turnaje
se objeví požárník
a směnový předák
z rubání, elektrikář
z příprav a strojník
skipového stroje

FOTO: MSK JUDO Karviná

Hornický judistický klub
pořádá závod benjamínků

Horničtí důchodci v muzeu kočárů.
Strojírenská ﬁrma Brück AM nabízí lidem s technickým
vzděláním nebo praxí zajímavou a ﬁnančně dobře
ohodnocenou práci. Všem novým pracovníkům věnujeme
dostatečnou pozornost, nutnou pro kvalitní zaučení
na danou pracovní pozici.

Inzerce pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
Věnujte prosím tichou vzpomínku
na pana Ing. Vladislava Ryšku, báňského inspektora OBÚ v. v., který zemřel
ve věku 80. let. Děkuje zarmoucená
manželka s rodinou.

HLEDÁME:

OBRÁBĚČE KOVŮ
FRÉZAŘE
ELEKTROMECHANIKY

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás v pátek
19. 5. 2017 opustil
ve věku nedožitých 69 let
pan Rudolf Lipovský, dlouholetý
zaměstnanec Dolu Dukla. Kdo jste ho
znali, věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku. Zarmoucená rodina.

A DALŠÍ...
NABÍZÍME:

STROJAŘI
V BRÜCK AM
U VYSOKÉHO MÝTA
HLEDAJÍ POSILY

ZAJIŠTĚNÉ, HRAZENÉ UBYTOVÁNÍ.
Zašlete nám životopis, zavolejte
nebo nás navštivte osobně na adrese ﬁrmy.
drahomira.smetakova@brueck.cz
+420 724 864 177
www.facebook.cz/Brueck.AM
www.brueck.cz
www.stabilniprace.cz

®

LEPŠÍ

SPOJENÍ

VZPOMÍNÁME
„Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel
a žije v našich srdcích dál.“
Dne 31. 5. 2017 vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí, kdy nás náhle a bez slůvka
rozloučení opustil můj milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr pan Milan
Koziel z Orlové-Poruby. Dlouholetý
zaměstnanec Dolu Darkov, kde pracoval
jako zámečník. Zároveň dne 12. 6. 2017
vzpomeneme jeho nedožité 69. narozeniny. Děkuji všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. S láskou a úctou

Dne 19. 5. 2017 jsme
vzpomněli 10. smutné
výročí úmrtí mého
manžela pana Vítězslava
Klopce. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka
Zdenka, maminka a sestra s rodinou.
Dne 9. května 2017
uplynuly tři roky, co nás
navždy opustil
Ing. Jaroslav Šebesta,
bývalý hlavní inženýr
a dlouholetý zaměstnanec OKD, HBZS,
a.s. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku se mnou.
Dne 25. 5. 2017 by oslavil
své 50. narozeniny pan
Ing. Bohuslav Maceček.
Kdo jste Bohouše
znali, vzpomeňte s námi
na tohoto vzácného dobrosrdečného
člověka, který nám i po osmi letech
stále velmi schází.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
syn Daniel, Richard, manželka a sestra
s rodinami a celá široká rodina.
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nástupní mzda od 24 000 Kč, jasný kariérní postup
na 5 let dopředu, věrnostní odměny, řadu zajímavých
beneﬁtů, příplatky za noční a přesčasovou práci,
dotované stravování nebo příspěvek na dopravu
do zaměstnání.

vzpomínají manželka Zdeňka, syn milan,
dcera Monika s rodinami a sestra Majka
s rodinou.
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