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Exploze metanu na ČSM-Sever
vzala životy třinácti horníkům

Horníci, jejich příbuzní, ale i veřejnost zapalují svíčky u ČSM-Sever.

Vedení společnosti OKD děkuje všem za projevené kondolence, projevy účasti
a vyjádření soustrasti v souvislosti s důlním neštěstím.
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STONAVA – V severní lokalitě Dolu
ČSM se ve čtvrtek 20. prosince stalo nejhorší důlní neštěstí v Česku
od roku 1990. Exploze metanu v oblasti 29. sloje zasáhla čelbu 290 220/1
a porub 292 200/1 a připravila o život dvanáct polských a jednoho českého horníka z úseků dodavatelských firem Alpex a Polalpex vedených Pawłem Palejem a Arturem
Hildebrandem.
„K výbuchu došlo okolo 17:16 hodiny v lokalitě ohradníku ČSM-Sever.
Jeho příčinou bylo zapálení metanu, který způsobil devastaci některých důlních pracovišť. Práce v podzemí byly okamžitě zastaveny, vyfáraly všechny pracovní čety a na místo se
neprodleně dostavily čety báňských
záchranářů HBZS,“ sdělil mluvčí
OKD Ivo Čelechovský.
Osm horníků bylo bezprostředně po události ošetřeno. Dva horníci
byli transportováni do karvinské nemocnice, odkud jednoho propustili
do domácího ošetřování ještě týž den.
Další dva museli převézt do porubské
fakultní nemocnice. Týden po nehodě zůstával nejhůře popálený horník
nadále v kritickém stavu. „Dalšímu se
daří lépe a je na standardním oddělení. Komunikuje s lékaři i rodinou,“ informoval Ladislav Petráš, primář kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie ve Fakultní nemocnici Ostrava.
„Na pracovišti v hloubce přibližně osmi set metrů pod zemí zůstalo třináct zaměstnanců. Už ve čtvrtek v noci jsme věděli, že pět nepřežilo. Osm pak zůstalo pohřešovaných. V určitém okamžiku jsme pak
při narůstající intenzitě požáru zhod-
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Záchranáři a báňští inspektoři se do postižené – a nyní uzavřené a inertizované – oblasti vypraví, až pomine nebezpečí vysokých
koncentrací plynu a dalších výbuchů i požárů

Pietní místo obětem neštěstí ve vestibulu
stonavské šachty.

Pomoc postiženým rodinám
Nadace OKD ve spolupráci se
společností OKD zřídily u České
spořitelny speciální účet pro zasílání
finančních darů, jehož výtěžek bude
rozdělen postiženým rodinám
z důlního neštěstí na ČSM- Sever
ze čtvrtku 20. prosince 2018. Číslo
účtu je 342342342/0800. Finanční
dary určené sirotkům z těchto rodin
přijímá i Spolek svatá Barbora.
Číslo účtu je 1657156389/0800
Česká spořitelna, pobočka Havířov.
Nadace OKD, Spolek svatá Barbora
i společnost OKD a její zaměstnanci
s rodinami obětí soucítí a touto
cestou jim chtějí opětovně vyjádřit
upřímnou soustrast.

Český premiér Andrej Babiš se zástupci vedení OKD, HBZS a ČBÚ.
notili, že není možné se k nim dostat. Koncentrace tam byly neslučitelné se životem. Vedoucí likvidace
havárie rozhodl o plošném uzavření prostoru,“ vysvětloval den po neštěstí výkonný ředitel OKD Boleslav
Kowalczyk.
Záchranáři na přístupech do explozí postižené oblasti vybudovali výbuchuvzdorné hráze a za ně zahájili napouštění dusíku k intertizaci. Na povrch se jim podařilo dopravit těla čtyř obětí. K ostatním se
dostanou, až prováděné odběry vzorku prostředí z uzavřené oblasti jednoznačně prokáží, že zde nehrozí další
nebezpečí. Tehdy také sfárají báňští
inspektoři, aby objasnili příčinu tragédie. „Rozhodně se však ohrazujeme proti spekulacím o nedodržování bezpečnostních předpisů – kon-

krétně například zakrývání metanových čidel – s nimiž jsme se bohužel
ve dnech po neštěstí setkávali,“ zdůrazňovali představitelé OKD.
Vedoucí likvidace havárie rozhodl
o ukončení havarijního stavu v oblasti
29. sloje v pondělí 24. prosince v šest
hodin ráno. „V následujících týdnech
budou záchranáři kontrolovat těsnost
hrází, odebírat vzorky ovzduší z uzavřené oblasti a vyhodnocovat kontrolní měření koncentrací plynů,“ vysvětlil tiskový mluvčí. Těžba v bezpečných částech Dolu ČSM-Sever pak
byla obnovena po vánočních svátcích
27. prosince.
„Rád bych poděkoval všem zúčastněným báňským záchranářům
za obětavý zásah při likvidaci této
nehody,“ řekl závodní dolu Karel
Blahut.

Polský premiér Mateusz Morawiecki (uprostřed) zjišťuje situaci v dole.
Kolegové horníků, kteří v podzemí
zahynuli, i jejich příbuzní a známí před
šachtou zapálili k uctění jejich památky
stovky svíček. Objevily se zde i vzkazy
hornické patronce sv. Barboře, aby orodovala za duše všech obětí. „Tatínku,
moc nám chybíš!“ napsala i Emmička

a Sebíček. Na místě kondoloval český
premiér Andrej Babiš stejně jako polský
předseda vlády Mateusz Morawiecki.
Do peněžních sbírek vyhlášených
na pomoc rodinám zesnulých zaměstnanců přispěli lidé z obou stran hranice
už více než pěti miliony korun.

Oběti uctila také veřejnost
Tragédie na stonavské šachtě otřásla
veřejností, a to nejen blízkém v hornickém regionu. Mše svaté za zesnulé horníky se sloužily v katedrále v Ostravě
i v kostele ve Stonavě „Zahrnujeme
ve svých modlitbách všechny oběti,
zraněné a také rodiny, jež neštěstí
zasáhlo. Kéž světlo z Betléma vstoupí
do této velké bolesti a smutku a přinese útěchu i pokoj,“ vzkázal biskup

František Václav Lobkowicz. Čeští
poslanci uctili památku obětí minutou
ticha v parlamentu a neštěstí připomnělo v sobotu 22. prosince v poledne
v celé republice také houkání sirén.
Ostrava z piety zhasla vánoční nasvícení Nové radnice i osvětlení Bolt Toweru.
Na neděli 23. prosince vyhlásila kancelář polského prezidenta Andrzeje Dudy
den národního smutku.

V hlubokém zármutku vzdáváme poslední poctu třinácti kolegům,
kteří 20. prosince 2018 tragicky zahynuli při důlním neštěstí
v severní lokalitě Dolu ČSM.
Nikdy nezapomeneme, že položili své životy při výkonu hornického povolání.
Čest jejich památce!
Představenstvo a vedení společnosti OKD, a.s.
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