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Valíček
se rozloučil
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Poděkování
partnerům

Ohlédnutí za letošními Hornickými
slavnostmi OKD v Karviné.

Horníky, kteří v tomto roce kopou
nejvíce, nově vede Pavel Kulla.

Útěk
v řetězech

Báňský záchranář z Dolu ČSM
pomohl uspořádat únikovou hru.

Horník

Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.
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Bezpečnostní heslo měsíce: Odbourejme Kompromisy – Denně!

OKD se daří: Snižuje náklady a kope více!

Naočkujte se
a dodržujte
protiepidemická
opatření!

David Hájek,
ředitel provozu OKD

Letošní těžební výsledky jsou skvělé.
STONAVA – Horníci v revíru mají nako-

napravovat kritický rok 2020, kdy nás
významně zasáhl covid-19, celosvětová krize a pád cen uhlí.

páno za prvních devět měsíců letošního roku bezmála 1,6 milionu tun uhlí
a OKD překračuje svůj byznys plán
o více než deset procent. Její výnosy
za stejné období dosahují 5,5 miliardy
korun, což je více než původní plán firmy pro celý rok 2021.
Nynější dobré výsledky má OKD
podle předsedkyně představenstva
Vandy Staňkové díky třem faktorům:
„Významně redukujeme a podkračujeme náklady, dosahujeme maximálních výsledků v těžbě uhlí a v posledních měsících je to i díky významnému nárustu cen uhli." Zároveň dodala, že v tomto roce se nám celkově daří

Nejlepší uhlí o 300 dolarů
více za tunu
Ceny prémiového koksovatelného uhlí
aktuálně dosahují maximálních hodnot. „Pozorujeme meziroční nárůst až
o 300 procent. V průběhu roku 2020
se pohybovaly jeho spotové ceny lehce nad 100 dolary. V současnosti dosahují až 400 dolarů za tunu. Výrazný
nárůst spotových cen následně pozitivně ovlivňuje i dosažitelné prodejní ceny
našich typů uhlí,“ podotkla Staňková.
Uhlí z našeho revíru míří nejčastě-

ji k odběratelům v Moravskoslezském
kraji, ale i do Polska, Rakouska,
na Slovensko „Produkci na tento rok
už máme vyprodánu, v tuto chvíli pracujeme na obchodech pro rok 2022.
I přes veškeré úspěchy v těžbě a prodejích nezapomínáme na to, že prioritou pro nás je bezpečnost lidí v dole
i na povrchu,“ zdůrazňuje Radim
Tabášek, výkonný ředitel OKD.

Předpoklad ukončení těžby
zůstává stejný
Společnost nicméně stále pracuje s plánem ukončení aktivní těžby uhlí v závěru roku 2022 a s vytěžením dnešních
ekonomicky vytěžitelných zásob k to-

muto datu. Otvírky nových důlních děl
v dalších patrech a nové poruby by vyžadovaly významné investiční a provozní
náklady v řádu miliard korun – které by
s ohledem na nejistý vývoj cen uhlí v budoucnu nemusely být návratné.
„Zároveň bychom pro to potřebovali
celou řadů povolení a dlouhou dobu příprav v řádech let. Toto časové hledisko je
dalším významným negativním faktorem, jenž pro prodloužení těžby bohužel
nehovoří,“ vysvětluje Tabášek. Dodává,
že v OKD stále platí přísná protiepidemická opatření jako je testování zaměstnanců, kteří nemají očkování proti covid-19, nošení roušek ve vnitřních prostorách či dezinfekce společných prostor.

Úpravna hlásí za září rekord a v říjnu ho plánuje překonat
STONAVA – Letošní zatím nejvyšší vý-

roba, 136 058 tun uhlí vhodného
pro koksování (UVPK) a 10 507 tun
energetických směsí praných (ESP).
Tak vypadal devátý měsíc v úpravně ČSM, kde se začal plně projevovat
přechod na nonstop provoz a přijatá
změna organizace údržby.
„Výrobu jsme překročili nad stanovený režim o 9763 tun, v expedici překonali odbytový režim u UVPK
o 17 933 tun. Čímž byly navýšeny tržby o bezmála sedmadvacet milionů
korun,“ informoval vedoucí výroby
a technologie Jiří Waclawik.
„Nejvyššího objemu praného uhlí
v tomto roce jsme dosáhli optimalizací provozních časů, zlepšením koordinace a organizace údržby. Přijali
jsme mimo jiné opatření týkající se
dříve se vyskytující poruchovosti
strojního zařízení,“ řekl vrchní mistr
úpravny Tomáš Kwaśný.

Na výsledcích tudíž měli podíl
i strojní údržbáři s hlavním předákem Radovanem Mokrošem a pře-

dáky Milanem Kopřivou (zásobníky praného uhlí a třídírna), Milanem
Suchánkem (hrubá úpravna) a mi-
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• dodržování vzdálenosti mezi
osobami aspoň dva metry
tam, kde to pracovní podmínky
a prostředí umožňují (nevztahuje
se například na fárání mužstva,
strojní dopravu osob na pracoviště apod.),
• respektování povinnosti zaměstnance nevstupovat do prostor
OKD, pokud pociťuje příznaky
nemoci covid-19 (absenci
z důvodu příznaků řešit se svým
nadřízeným),
• dezinfekci rukou při příchodu
do zaměstnání a pokud možno
i v průběhu směny,
• používání respirátorů v objektech a na pracovištích zejména
seřadišti mužstva u jámy, dopravní nádobě, kabině vlakové
soupravy, na překladišti a na samotném pracovišti, kde pracují
zaměstnanci ve skupině a nelze
dodržet vzdálenost minimálně
1,5 metru.
V ostatním platí aktuální příkaz
výkonného ředitele.
Dodržováním opatření chráníte
sebe i své rodiny a také své kolegy,
kteří i v lepším případě, když se
nenakazí, mohou být kvůli vám vytrasováni a posláni do karantény.
Nejspolehlivější ochranou je
stále očkování. Vy, kteří jste ještě
vakcinaci neabsolvovali, znovu
důkladně zvažte rozhodnutí neočkovat se.
Připomínáme, že do konce roku
stále platí finanční motivace pro ty
z vás, kteří doloží svou ukončenou
vakcinaci. Naočkovat se v OKD
nechalo už 71 procent zaměstnanců, což je více než proočkovanost
české populace (pod 58 % , údaj
z 22. října). Motivační příspěvek ve výši tří tisíc korun zato
do čtvrtého říjnového pátku získalo
1882 kolegů.
Ti, kteří jsou očkováni a nemají
příznaky nemoci, nemusí po kontaktu s pozitivním do karantény.
Nespoléhejte na to, že jste proti
koronaviru chráněni tím, že jste nemoc už prodělali. Zaznamenáváme
stále více případů opakované
pozitivity u neočkovaných
zaměstnanců!
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Vzhledem ke zvyšujícímu
se počtu lidí, kteří onemocněli nemocí covid-19
vyzýváme naše zaměstnance k dodržování
stanovených opatření
proti šíření nákazy, a to
zejména:

Úpravna na stonavské šachtě trhla v září rekord.

stry Lukášem Glogarem a Pavlem
Parůžkem a dále elektroúdržbáři
v čele s mistry Daliborem Stračánkem
a Alexanderem Suknarovským a předákem Svatoplukem Rettkem. Na snížení poruchovosti se podepsali i dodavatelé z RPS Ostrava, SDD, AWT
Rekultivace a Průmyslových montáží
Ostrava. „Z provozních vyzdvihujeme zejména kolektivy vedené předáky Marianem Wawrzacem a Alešem
Krešničkou,“ upřesnil Kwaśný.
Doplnění stavů na úpravně ČSM
a nájezd na nepřetržitý provoz situaci ještě vylepšilo. O státním svátku 28. září se také přejímala těžba a pralo uhlí. „O říjnovém volnu
tomu nebude jinak. Tento měsíc se
ostatně snažíme pokořit další metu
– chceme dosáhnout výroby praného uhlí na úrovni 155 tisíc tun, což
je více, než má v plánu nakopat šachta,“ doplnil Waclawik.
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STONAVA – Výkony podávané v devátém měsíci v rubáních a na čelbách
v OKD znamenaly opět překonávání
byznys plánu. V posledním letošním
kvartále se podle výrobně technického náměstka Petra Škorpíka bude
hrát o to, zdali celková těžba v roce
2021 vyšplhá až na dva miliony tun
a metráž na deset kilometrů.
„Podle průběžných harmonogramů je to sice našponované, ale nikoliv nereálné,“ poznamenal Škorpík
v Horní Suché při vyhlašování zářijových limitních výkonů. V rubání byl splněn sice jen jediný, ale provoz i tak se 114 tisíci tunami lehce
překonal technický režim. Nad businesss plán se minulý měsíc nafedrovalo čtyřiadvacet tisíc tun. V ročním součtu to činilo už 146 tisíc tun
navíc.

Dobrý rozjezd v bloku 362 200,
zlepšila se geomechanika
„Nejvíce se v září dařilo v pluhové stěně 236 502, kde je kolektiv hlavního předáka Rudolfa Kubeše. Ten zároveň splnil limitní výkon a potvrdil,
že úspěšně navazuje na práci odvedenou v předchozí kostce 236 501,“
informoval vedoucí provozu rubání
Roman Janulek. S tím, že na řečené
pracoviště se bude OKD v posledním
kvartále hodně spoléhat.
Pokračovala, jak navázal, těžba
v porubu 463 200/1, kde se horníci
potýkali s nepříznivými metanový-
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Plány na zbytek roku? Dosáhnout
dvou milionů tun a deseti kilometrů!

Kolektiv hlavního předáka Rudolfa Kubeše z úseku vedoucího Martina Pamánka v porubu 236 502 nakopal 25 763 tun při měsíčním
postupu 86,9 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup 2,95 metru a rubáňový výkon 14 tun na horníka a směnu.
mi poměry. Došlo tam k i vystřídání
hlavního předáka Ladislava Valíčka,
který odešel kvůli chorobě z povolání, nahradil jej Pavel Kulla. V porubu
463 310 dále kopali horníci z Alpexu
s hlavním předákem Dariuszem
Zelkem (ty čeká v poslední dekádě října baldachování).
„Na severní lokalitě nám úspěšně
rozjely porub 362 200 osádky z úseku Karla Pochopně s hlavním předákem Bogdanem Kaniou. Čekali jsme
tam horší geomechanické podmínky,
v nichž se už tento blok obfarával, ale
postupy tam měli po rozjezdu 3,2 metru za den,“ uvedl Janulek. Rubáňoví

dostali v desátém měsíci za úkol nakopat 154 tisíc tun uhlí.

Přípravářské úkoly ovlivnila
absence i přírodní podmínky
Čelboví v revíru splnili se 710 metry
zářijový technický režim na sto procent, nad byznys plán též něco přidali. Dohromady měli od prvního do devátého měsíce vyraženo 8080 metrů,
což představovalo na roční business
plán 890 metrů navíc.
„Trápil nás nejvíce nedostatek lidí
na čelbách, byla velká absence hlavně kvůli nemocenským u zaměstnanců. V mnoha případech zůsta-

li na čelbách pouze tři chlapi, přesto
se však podařilo splnit šest limitních
výkonů. Z toho čtyři kolektivy razily

nad sto metrů. Těmto osádkám patří poděkování za odvedenou práci,“
vzkazoval vedoucí provozu příprav
Petr Glas.
A jako další výsledky ovlivňující
faktor zmínil geomechaniku. „V prorážce 401 266/1, kde je kolektiv hlavního předáka Marka Noworyty, byla
zaznamenána zvýšená seismická aktivita od kerné tektoniky B, která negativně ovlivňovala soudržnost uhelného pilíře. Během ražby také vyjížděly boky i předpolí ražené třídy, což
značně komplikovalo zajišťování a vyztužování důlního díla. Navíc docházelo ke zvedání počvy v již vyraženém
díle, které bylo nutno zpětně strojně upravovat,“ přiblížil Glas. S přírodou se natrápili i na čelbě 463 260/4
u Marka Fajmana.
Stavební připravenosti nových porubů, jak vedoucí provozu příprav dodal, se dařilo termínově dodržovat
podle schválených harmonogramů.

Plnění limitních výkonů
Po třech kvartálech letošního roku byly
v rubání tři kolektivy se čtyřmi úspěchy,
a to horníci od hlavních předáků Rudolfa
Kubeše, Kamila Turoně a Dariusze Zelka.
Po třech pak splnili u Ladislava Valíčka
a Bogdana Kanii. Po jednom u Františka
Nachtnebla a Grzegorze Dąbka. V těžbě
tak bylo letos dosaženo dosud dvaceti
„limiťáků“, přičemž nejúspěšnějším

měsícem se stal únor s pěti. Na čelbách
to byl leden s osmi LV, celkem hlásil
po září tento provoz splnění už čtyřiceti.
Raziči od Ryszarda Michońie, Romana
Kadlece a Vladimíra Sliže zvládli nejvíce
– shodně šest. Pět jich měli u Dariusze
Marcola a Davida Lichého, čtyři u Marka
Fajmana, tři u Marka Noworyty a Tibora
Pavlíka, dva u Vladimíra Vereše.

Kolektiv hlavního předáka Davida Lichého z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 401 246/1 vyrazil 111 metrů při průměrném postupu
5,29 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 25,17 centimetru
na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbě 463 246 vyrazil 108 metrů při průměrném postupu 4,15
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 19,78 centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Romana Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě463 240/2 vyrazil 111 metrů při průměrném postupu
5,29 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 25,17 centimetru
na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Vladimíra Sliže z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 546 22/2 vyrazil 65 metrů při průměrném postupu
3,10 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,74 centimetru
na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Ryszarda Michońie z úseku Alpex vedoucího
Pawła Paleje na čelbách 292 227/2 a 292 267P vyrazil 153 metrů při
průměrném postupu 5,10 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
30 centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Dairusze Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbách 292 247 a 292 267 vyrazil 82 metrů při
průměrném postupu 2,93 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
17,23 centimetru na raziče a směnu.

Druhý pluhový porub na ČSM, dobré větrání i kaple, horší počva
STONAVA – Počátkem třetího říjnového týdne hlásili z porubu 236 502 provozovaného ze strany severní lokality stonavské šachy, ale v oblasti darkovského pomocného závodu, ujetí osmaosmdesáti metrů. Pluhový kolektiv hlavního předáka Rudolfa Kubeše z úseku Martina
Pamánka by tu mohl mít našlápnuto na letošní
nejvyšší postup.
„Zatím to bylo lehce nad 143 metrů v březnu, takže uvidíme,“ nechal se slyšet vedoucí úseku s tím, že pracoviště najíždělo minulý měsíc.
Vybaveno bylo po přímém překlizu po udržované výdušné chodbě 236 521.5 ve spolupráci s par-

tou důlně-technických služeb vedenou Josefem
Hnátem. Pluh zůstal GH9–38VE/5,7N, stěnový
dopravník PF4-932, sběrný dopravník PZF 09
GROT 850 FITE s drtičem DF09-12/P5 a počet
sekcí DBT 600/1400 se zvětšil o jednu na 118.
Zářijové výkony ve stěně 236 502 s průměrnou čistou mocností 1,55 metru pak byly
na špici v revíru, chlapi tu ostatně jako jediní
splnili limitní výkon v těžbě. Geologické podmínky ve druhém pluhovém porubu na ČSM
jsou, jak Pamánek upřesnil, lepší než v tom
prvním: „Vrchní kaple krásně drží, výduch je
udržovaný, po stropě i obvodu zasvorníkovaný,

jsou tam dvojité tahy lanových kotev, drží nám
řádně na styku porub – chodba.“
Kopání vedlejšího bloku nicméně vyvolalo horninové tlaky, v důsledku nichž bubří počva. A to nejen na výduchu 236 521.5, ale i úvodě 236 522. „Ve vlastní režii tam děláme přibírku s nakladači Hausherr, na výduchu nám jede
z kopce dolů, na úvodě ho použijeme na cca 100
metrovém úseku pásové třídy,“ vysvětloval vedoucí úseku. Ocenil i blízkost pomocného závodu Darkov, odkud jejich pracoviště větrají –
klimatické podmínky tu Kubešovi horníci díky
tomu mají asi nejlepší v rubáních na ČSM.

„Geologie i seismika dobrá, jedničkový stupeň otřesů, takže zatím bez prevence,“ podotkl
Pamánek k pracovišti. Kubešův kolektiv, který čítá
145 pracovníků byl doplněn chlapy z Carbokovu
na stav vedenými Michalem Hyklem, do kopání ve 236 502 se dal v totálním nonstopu se směnovými předáky Liborem Miláčkem, Jaroslavem
Tomečkem, Radkem Hemowskim, Vladimírem
Fischerem, Lubomírem Adamim a Ladislavem
Klechem. Osádky zámečníků vytvořil dvě s předáky Petrem Koselou a Tomášem Pavlicou. Během
tohoto měsíce denně v tomto bloku ujeli v průměru 4,88 metru a nafedrovali okolo 1530 tun.
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Geomechanik vysvětluje: Větší hloubky
a kumulace prací vyvolávají otřasné jevy
STONAVA – Nezvratným důkazem, že

důvodu nás může někdy tento nepříjemně překvapit. Podle dostupných
informací ze znalosti důlního pole –
vrstvy sedimentů, tektonického porušení, sledů a rozměrů odrubaných
ploch – se můžeme účinně na otřesové jevy připravit. Ale ne zcela. Aktivní
prostředky mají vzniku otřesů předcházet, proto souvisí s uvolňováním
kumulovaného nežádoucího napětí v horském masivu. Jde především
o bezvýlomovou trhací práci – OOTP,
BTPVR, BTPMR – případně o odlehčovací vrtání. Pasivní prostředky pak
mají jednoduše řečeno snížit následky otřesových jevů, což je mimo jiné
stanovení ohrožené oblasti, snížení počtu zaměstnanců v oblasti nebo
sledování pohybu osob.

Jak vypadá statistika
v porovnání s předchozími lety?
Geomechanické jevy o síle 104 J a větších jsme měli 141 v roce 2016, 206
v roce 2017, 189 v roce 2019 a 101
v roce 2020. Mimořádné události
v souvislosti s otřesy – tedy pohyby
hornin v souvislosti s geomechanickými jevy, při kterých dochází k deformacím důlních děl – byly v OKD
čtyři od roku 2015. Bohudík se obešly bez fatálních následků, i když způsobily několik registrovaných pracovních úrazů.
Která konkrétní pracoviště
s tím měla největší potíže?
V období 2020 a 2021 nás nejvíce trápily pracoviště situované ve 40. sloji,
konkrétně ražby prorážky 401 264/1
a překlízecího kanálu 401 224/4
a dále poruby 401 204 a č. 401 204/1.
Přípravy i dobývání byly doprovázeny
vysokou seismickou aktivitou, na kterou jsme museli reagovat postupným
zpřísňováním prostředků protiotřesové prevence nad rámec požadavků zpracovaných projektů. Z aktivních prostředků třeba navýšením počtu otřasné odlehčovací trhací práce,
OOTP, nebo bezvýlomové trhací práce malého rozsahu, BTPMR, z pasivních pak omezení počtu osob či rozšíření takzvané „ohrožené oblasti“.
I přes tyto obtíže se nám nakonec podařilo jmenované poruby zdárně připravit a vydobýt.

FOTO: Radek Lukša

hornictví znamená i v 21. století zápas s přírodou, je počet geomechanických jevů na Dole ČSM. Od letošního ledna do září je jich zaznamenáno
celkem 179, což představuje nárůst
o dvadvacet procent oproti témuž období loňského roku. Naštěstí, jak zdůrazňuje Radek Roik, vedoucí oddělení geomechaniky, při nich nedochází
ke zranění, větším škodám na majetku či přerušení výroby.

Seismické pracoviště na severní lokalitě stonavské šachty, kde hlídají otřesy.
kumulace prací se zásahem do horského masivu v souvislosti se zmenšováním důlního pole, a snahou kopat co nejvíce zásob v krátkém časovém horizontu, který našemu hornictví ještě zbývá.
Byly v souvislosti s nimi reakce
mimo revír z povrchu?
Ano, povrchové záchvěvy jsou při vysokoenergetických seismologických
jevech ve vyšším nadloží poměrně časté, a proto je lze pocítit v blízkém, ale
i ve vzdálenějším okolí. Často nám lidé
volají třeba ze Stonavy nebo z Karviné,
že se s nimi „houpe barák“, anebo že
jim řinčí na poličkách skleničky.

Co je příčinou tohoto nárůstu
geomechanických jevů?
Co se týče výše uvedených pracovišť,
šlo především o jejich situování v sedlových slojích karvinského souvrství, které se vyznačovaly specifickým
nadložím náchylném ke kumulaci nežádoucího napětí. Dalšími problémy
byly velká mocnost spojené 39. a 40.
sloje, blízkost kerné tektonické poruchy „B“ a postavení hran výrubů nadložních slojí. Pokud se týká všech pracovišť ČSM, je to pak obecně dobývání ve velkých hloubkách a zejména

Vedoucí oddělení geomechaniky Radek Roik.

Jak vypadá systém monitoringu
na stonavské šachtě?
Naše seismické pracoviště lokálně vyhodnocuje data ze dvanácti seismologických snímačů, které
jsou strategicky rozmístěny v různých výškových úrovních po celém
dole na obou lokalitách. V součinnosti s regionálním vyhodnocováním seismického polygonu Green
Gas DPB, který má své seismologické stanice s trojrozměrnými snímači rozmístěny na povrchu i v dolech po celém revíru, jsme schopni
poměrně přesně lokalizovat výskyt
seismologických jevů. V každém porubu máme navíc seismoakustic-

ké sledování pomocí geofonů umístěných ve vrtech ve sloji a nadloží v předpolí porubní fronty. Tato
akustika nám pomáhá dopřesnit lokalizaci jevů zaznamenaných
seismologickými snímači, nebo nás
může při zvýšené četnosti akustických vzruchů upozornit na přicházející otřesový jev.
Dokážeme se někdy zcela
chránit před těmito projevy?
Příroda a geomechanika jsou ženského rodu a jako takové mají svoje vrtochy. Ale vážně. I přes sebelepší geologický průzkum nemůžeme vidět
zcela do horského masivu, a z tohoto

Grafy geomechanických jevů na Dole ČSM.

A na danou problematiku
reaguje rovněž legislativa...
Pochopitelně, jakousi biblí je pro
nás Vyhláška č. 659/2002 sb. vydaná ČBÚ v Praze. Bez ní se žádný geomechanik při své činnosti neobejde.
Všechny naše kroky v oblastech zařazených do 3. stupně nebezpečí otřesů
navíc posuzuje a doporučuje znalecká organizace po předložení projektu protiotřesové prevence. V případě OKD je to především Green Gas
DPB v Paskově. Pro každé pracoviště zařazené regionální prognózou
do oblasti s nebezpečím otřesů musí
být zpracován soubor protiotřesových opatření – ZOPO, tedy zvláštní opatření proti otřesům – ve kterém závodní dolu stanovuje podmínky provozu jednotlivých pracovišť.
Obsahuje způsoby prognózy vzniku otřesů – na základě individuálního pozorování, vrtných testů či indikačních odlehčovací vrtů – a stanovuje, které aktivní a pasivní prostředky budou prováděny.
Jakou prevenci muže dělat
řadový horník v kolektivu?
Nemusí nic vymýšlet. Vše najde
v ZOPO, s jehož požadavky musí
být seznámeni všichni zaměstnanci pohybující se v oblasti pracoviště, a musí je bezvýhradně dodržovat.
Udržovat pořádek na pracovišti je bonus navíc nejen pro geomechaniku.
Nezbytným monitoringem pro pasivní bezpečnost zaměstnanců je rovněž
systém sledování pohybu osob – ISI –
rozvedený multikabelem se čtečkami
čipů umístěných v lampách pracovníků, podle něhož vidíme, jaký počet
lidí máme na pracovišti nebo zdali se
nenacházejí v ohrožených oblastech
při zásahu do horského masivu.

Valíček předal partu, která letos v revíru nafedrovala nejvíce uhlí
chtě a skoro třech letech ve funkci hlavního předáka se Ladislav
Valíček se zdravotních důvodů rozloučil se svým kolektivem. Jeho kolektiv od ledna do září nafedroval
už 339 tisíc tun uhlí a svými letošními výsledky vystoupal na špičku v provoze rubání. Průběžně druhými nejlepšími v těžbě v OKD byly
osádky od Dariusze Zelka a třetími
od Rudolfa Kubeše.
„Láďa? Velmi zkušený hlavní předák, který kvalitně a spolehlivě vedl
svůj kolektiv!“ hodnotil několikaměsíční spolupráci René Kubanek,
vedoucí úseku rubání. Po ukončení
prací na závodech ČSA a Darkov se
spojily kolektivy Ladislava Valíčka
a Františka Nachtnebla do jednoho a sjednocený kolektiv nastoupil do 40. sloje pod vedením Ládi
Valíčka.
S komplexem středního POPu
2010 tam kopali stěnu 401 204/1 vy-

značující se sice slušnými postupy, ale
také nebezpečím vzniku důlních otřesů a s nimi spojenou potřebou každodenní prevence. „Dobývalo se tam
od března do června, měsíc nájezdu
byl nejúspěšnější a nakonec jsme od-

tamtud vytěžili přes 273 tisíc tun,“
poznamenal Kubanek. Pod vedením
Valíčka podle něj spojený kolektiv
dobře šlapal.
Valíčkova rozlučka přišla po vybavení a rozjezdu nového porubu

Pavel Kulla, nový hlavní předák.

Část směny pro porub 463 200/1.

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Po devatenácti letech na ša-

463 200/1 (118 sekcí Fazos 15/33,
kombajn SL 300, stěnový dopravník
Rybnik 850, sběrný dopravník Grot
PZF 09). Kulla už jako hlavní předák
začal „velet“ ve stěně s průměrnou
třímetrovou mocností od října.

„Velmi šikovný horník, snaživý a pracovitý“ konstatoval vedoucí úseku. Kulla se po nástupu na šachtu v roce 1998 zaučil u kolektivu
Bedřicha Hanuska na šachtě ČSA,
prošel si zařazením jako zámečník,
pomocník havíře ve vrchní a pak
spodní kapli, strojník – sekcovač až
po kombajnéra a předáka.
Kullův kolektiv kopal v průběhu
desátého měsíce s průměrným denním postupem 2,97 metru a denní
produkcí 1340 tun uhlí. A to ve velmi
náročných mikroklimatických podmínkách. Na výduchu 463 240/1P
tam nainstalovali dvě klimatizační
jednotky RWK a na úvodě 463 220/1
další tři. Předpoklad těžby porubu
463 200/1 je do jara 2022.
Na závěr patří„Láďovi obrovské
poděkování za dlouholetou dobře odvedenou práci pro OKD a Pavlovi přejeme hodně úspěchů na nové pozici,“
komentoval obměnu vedoucí provozu
rubání Roman Janulek.
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ZÁŘÍ 2021

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

Pielka

29035

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
968

486.2

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

24,196

2,48

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

1.

ALPEX_Zelek(463310/)

2.

Valíček(463200/1)

Kubanek

27821

935

406.2

16,582

2,30

SL 300, FAZOS 15/33

3.

Kania(362200/)

Pochopeň

20857

1324

510.7

25,502

2,56

SL 300, DBT 1300/3100

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha
za den (m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

1.

Kubeš(236502/)

Pamánek, Ing.

25763

873

517.0

22,478

2,95

GH9-38VE, DBT 600/1400

čistý výlom/den
(m3/den)
131,50

čelbový výkon
(cm/hl/sm)
26,84

MR 340X-Ex SANDVIK K04
AM-50/132 C02

FOTO: OKD

Přípravy – kombajny
Objekt č. 24 na severní lokalitě ČSM po evakuaci.

Požární poplach u personalistů,
cvičná evakuace prověřila plány
STONAVA – Ověření funkčnosti evakuač-

ního plánu a poplachové směrnice.
To bylo smyslem cvičného požárního
poplachu, jenž se – tentokrát bez asistence Hasičského záchranného sboru
– uskutečnil v OKD ve čtvrtek 23. září
hodinu před polednem. Týkal se budovy
personálních služeb, tedy objektu č. 24
bývalého zdravotního střediska na severní lokalitě stonavské šachty.
„Pověřený kolega ho vyhlásil na základě fiktivního kouře vycházejícího pod
dveřmi kanceláře číslo 111 v pravém
křídle této stavby. A to podle požární
poplachové směrnice voláním: Hoří!.
Evakuace osob byla zvládnutá do šesti
minut,“ informoval bezpečnostní
technik a požární technik OKD Jaromír
Lapiš. Vedoucí evakuace podle něj
provedl kontrolu počtu zaměstnanců
po opuštění budovy, zda odpovídala
celkovému počtu lidí ve směně (podle
evidence ASEP). A také osob, které se
v danou dobu mohly nacházet v objektu
z důvodu vyřizování osobních záležitostí. Výsledek byl nahlášen požárnímu
technikovi OKD a jím následně na stálou inspekční službu podniku, čímž byl
cvičný poplach ukončen.
„Cvičný požární poplach prokázal svou
důležitost, jelikož byly zjištěny drobné
nedostatky. Například, že osoba řídící
evakuaci, musí být výrazně odlišena
od ostatních evakuovaných, nejlépe
výstražnou vestou,“ uvedl Lapiš. Takovou

akci, jak dále upozornil, přímo nařizuje
ve firmě legislativa: Provádí se nejméně
jednou za rok v rozsahu § 32, odst. 4
-5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tato povinnost platí pro:
Objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (podle Zákona
č. 133/1985 Sb. §4, odst. 2, písm. j),
a tam, kde se provozují činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.
„Hasiči s námi v tomto případě
nespolupracovali, ale vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem
příslušnému operačnímu středisku
jejich krajského záchranného sboru
oznámilo,“ poznamenal Lapiš. Cvičný
požární poplach byl vyhlašován pro
osoby, které jsou v pracovním poměru
nebo obdobném pracovním vztahu
k provozovateli činnosti. Stanovení požadavků na jeho provádění je uvedeno
v Organizační směrnici zabezpečení
požární ochrany.
„Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, postup osob při
vyhlášení požárních poplachů stanovuje
požární poplachová směrnice a řád
ohlašovny požáru,“ přiblížil Lapiš. A pro
jistotu doplnil i důležitá čísla: V případě
požáru se na povrchu vytáčí 3333
a v dole 6. Z mobilního telefonu pak pro
Důl ČSM, severní i jižní lokalitu, číslo
59 645 3333. Na šachtě se v těchto
případech každopádně neužívá „civilní“
tísňové volání 112.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

ALPEX_Michoń(292267P/, 292227/2)

Palej

měsíční
ražba (m)
153,00

m/d
5,10

typ zařízení

2.

Kadlec(463240/2)

Čáp

111,00

5,29

119,99

32,27

3.

Lichý(401246/1)

Gajdzica

111,00

5,29

121,04

27,89

AM-50/132 C01

4.

Pavlík(463246/)

Firla

108,00

4,15

105,09

25,13

MR 340X-Ex SANDVIK C03

5.

ALPEX_Marcol(292267/)

Zguda, Mgr.

82,00

2,93

83,46

15,41

MR 340X-Ex SANDVIK C01

6.

Fajman(463260/5, 463260/4)

Firla

56,00

2,15

50,82

10,41

AM-50/132 C03

7.

Noworyta(401266/1)

24,00

1,71

46,80

9,41

AM-50/132 C04

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.

Slíž(54622/2)

Čáp

65,00

3,10

62,21

16,29

VVH-1U C02, D 1131 HAUSHERR,NOELL C02

LEDEN – ZÁŘÍ 2021

Rubání – kombajny
rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

1.

Valíček

Kubanek

339425

1586

449.0

31,153

2,37

2.

ALPEX_Zelek

Pielka

241067

1447

556.6

36,332

2,86
3,60

Pořadí

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

3.

Turoň

Miarka

217860

1320

597.9

21,830

4.

Kania

Pochopeň

139611

1288

610.3

28,986

3,47

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

111269

1290

440.7

32,320

2,37

6.

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

7.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

233030

1206

658.0

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

28,553

3,74

Přípravy – kombajny
Pořadí
1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1276,00

5,04

116,42

26,56

2.

ALPEX_Michoń

Palej

1225,00

4,80

116,27

25,34

3.

Kadlec

Čáp

871,00

5,62

128,30

31,87

4.

Lichý

Gajdzica

850,00

4,47

97,30

27,10

5.

Noworyta

Gajdzica

799,00

4,96

123,86

27,55

6.

Pavlík

Firla

728,00

4,14

93,23

20,46

7.

Fajman

Firla

627,00

3,92

98,40

18,01

8.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

480,00

4,21

99,46

22,19

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

Cvičný požární poplach prokázal svou důležitost.

kolektiv

1.

Slíž

Firla

476,00

2,88

73,44

13,47

2.

Fajman

Wdowka

197,00

4,69

92,90

23,36

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

27,00

1,29

34,05

6,92

4.

Noworyta

Gajdzica

6,00

1,20

31,56

6,19

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

Výdej zaměstnaneckých poukázek
STONAVA – V úterý a ve středu 23. a 24.
listopadu obdrží zaměstnanci OKD
zaměstnanecké poukázky.
Zaměstnanci si poukázky vyzvednou na lokalitě, kde pracují.
Zaměstnanci z lokality Pila Salma,
Golf Resort Lipiny a OŘKJ Lazy obdrží poukázky přímo od svého vedoucího daného provozu.
V tabulce níže jsou uvedeny místa
a časy výdeje dle jednotlivých lokalit.

Podmínky, které musíte splnit,
abyste dostali poukázky za rok
2021 (rozhodné období je od 1. 1.
do 31. 10.), jsou následující:
1. Pracovní poměr jste uzavřeli minimálně 1 rok před začátkem rozhodného období, to znamená uzavření
pracovního poměru v OKD nejpozději 1. ledna 2020, jedná se o nepře-

tržitý pracovní poměr v OKD, a.s.,
nezapočítává se případné období
před přerušením.
2. V rozhodném období musíte mít
odpracováno minimálně 140 směn.
3. V rozhodném období nesmíte mít
neomluvenou absenci – při dodatečně omluvené „Z“ po 31. říjnu
2021 nárok na poukázky nevzniká!
4. Při převedení částky na penzijní
spoření s příspěvkem zaměstnavatele, nárok na zaměstnanecké poukázky nevzniká.
Nárok na poloviční hodnotu zaměstnanecké poukázky mají i zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr
od 31. 5. 2021 do 30. 10. 2021 a v rozhodném období od 1. 1. – 31. 5. 2021
odpracovali minimálně 70 směn a neměli neomluvenou absenci. Poukázky

si mohou vyzvednout ve stejných termínech jako ostatní zaměstnanci.
Jako každý rok je možné využít
i formulář „Plné moci“, který je k dis-

pozici na personálních, sociálních
a mzdových odděleních.
A nezapomeňte, pokud máte ještě
poukázky z loňska, tak jejich platnost

je do 31. 12. 2021! V případě dalších
dotazů, na které jste zde nenašli odpověď, se obracejte na personalisty.

Centrum personálních služeb

Harmonogram výdeje zaměstnaneckých poukázek
Zaměstnanci OKD na lokalitě Výdejní místo

Den výdeje Čas výdeje

ČSM-Sever

budova personálních služeb (bývalé
zdravotní středisko), kanceláře
personálního oddělení, 1. patro
č. dv. 129, 120

23.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:15

ČSM-Jih

kancelář odborové organizace

23.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 15:00, 16:00 - 18:00

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:15

Darkov

kancelář Nové Šichty na Centrálním
vzdělávacím středisku, přízemí,
č. dv. 103

23.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:30

24.11.

5:30 - 9:00, 10:45 - 14:15

Golf Resort Lipiny, Pila
Salma, OŘKJ Lazy

kancelář vedoucího

23.11.

k vyzvednutí u vedoucího

Hornické slavnosti 2021

27. října 2021 | www.okd.cz

Poděkování partnerům
Hornických slavností OKD 2021
KARVINÁ – Hornické slavnosti byly také letos jak

uctěním památky chlapů, kteří při práci v dole
položili své životy, tak havířské profese jako
takové. Nechyběl ani zábavný program pro

Partneři

svých stabilních partnerů. Ohlédnutím za atmosférou Hornických slavností 2021 tak chce
poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy
i realizace.

zaměstnance šachet, jejich příbuzné i přátele
a vlastně pro všechny návštěvníky karvinského Parku B. Němcové. Společnost OKD tuto
akci uspořádala jako každoročně za podpory

FOTO: Petr Chodura

Radek Patsrňák s kapelou BUTY.

Anna K.

Tradičním
marketingovým
partnerem
Hornických slavností OKD je i zdravotní pojišťovna RBP, jejíž modrobílé Stany zdraví s oblíbeným měřením fyzického zdraví i zábavou
pro děti jsou už několik ročníků nedílnou součástí karvinských oslav.
Největší regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna je na českém trhu 28 roků, ale
v tomto oboru profesně působí (i díky OKD) už
více než 200 let. Aktuálně má 430 tisíc klientů,
čtyři desítky kamenných poboček, přes 14 tisíc
smluvních lékařů a v poslední době se zaměřila i na moderní online komunikaci hlavně přes
aplikaci my213 a Virtuální pobočku. Revírní
bratrská pokladna, dnes zcela jednoduše RBP
ale kromě zdravotního pojištění občanů usiluje o víc.
„S dalšími zdravotními pojišťovnami nesoutěžíme a neusilujeme o nejlepší plavenky
a největší příspěvky na volnočasové aktivity.
Zakládáme si na našich zdravotních programech a projektech na zkvalitňování zdravotní péče s přívlastkem 213, které postupně zařazujeme do naší nabídky. Například Horizont
II (Šance pro srdce) na dálku monitoruje pacienty se srdečně-cévními obtížemi, zejména
vysokým krevním tlakem ve věku mezi 40 - 75
roky s cílem předcházet infarktu a snížit riziko
mozkové mrtvice,“ říká výkonný ředitel RBP
Antonín Klimša. Obdobným telemedicínským
způsobem pojišťovna sleduje i pacienty s cukrovkou v projektu Dia213.
Magnet213 pak podle Klimši umí pojištěncům zajistit vyšetření magnetickou rezonancí už do dvou týdnů od požadavku ošetřujícího lékaře nebo dokonce v ještě kratší době.
K dnešnímu dni jich konkrétně bylo přes 6 tisíc. „Před několika dny jsme spustili nový projekt - Sportovec213. Je zaměřen na zajištění
časově dostupné komplexní rehabilitační péče
pro aktivní sportovce – pojištěnce RBP všech
věkových kategorií, kteří se aktivně věnují individuálnímu nebo kolektivnímu sportu v klubu registrovaném u Národní sportovní agen-

Tereza Mašková.
tury a mají rehabilitaci indikovanou lékařem,“
upřesnil ředitel Klimša
Zdravotní pojišťovna aktuálně připravuje
i další dva nové projekty. Tep213, který bude
zaměřen na standardizaci následné péče pacientů po totálních endoprotézách. Díky
projektu Návazných sítí213 pak bude svým
pojištěncům zajišťovat navazující vyšetření v ambulancích odborných lékařů, což si
až doposud museli organizovat a zajišťovat
sami.
„Našim klientům samozřejmě nabízíme
i preventivní a bonusové programy jim šité
na míru. Například už neorganizujeme vlastní ozdravné pobyty pro děti v přesně stanovených termínech, ale částkou 10 tisíc korun
přispíváme na běžné komerční pobyty na horách, u moře či v lázních podle vlastního vý-

běru a v průběhu celého roku. Podobný princip jsme vymysleli i pro naše seniory, kterým na jejich lázeňské pobyty přispíváme až
15 tisíci korunami. Jako jediná zdravotní pojišťovna v ČR umožňujeme i slučování příspěvků jednotlivých členů rodiny a přátel až
do 10 tisíc korun, které lze uplatnit na drahá očkování nebo na nákup potravin pro celiaky a podobně. Vedle toho v průběhu každého roku realizujeme i mimořádné bonusy.
Letos to konkrétně byla akce Hezký úsměv
s příspěvky na stomatologickou péči a plně
hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě,“
dodává výkonný ředitel Klimša s tím, že komplexní nabídka preventivních a bonusových
programů RBP je zveřejněna na bezbariérových webových stranách zdravotní pojišťovny www.rbp213.cz.

FOTO: Radek Lukša

Vystoupení Petra Bendeho.

Frontman skupiny NEBE – Petr Harazin.

Stan zdraví zdravotní pojišťovny RBP na Hornických slavnostech 2021.
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Změna provozu v kolovnách, bez nové evidence to nepůjde
ce na jednostopých vozidlech a parkující s nimi na vyhrazených uzavřených
místech čeká od listopadu zásadní
změna. Spočívá v nové evidenci majitelů a jejich jízdních kol a motocyklů,
kteří chtějí nadále využívat koloven.
„K poslednímu říjnu ukončujeme stávající evidenci a s tím přestane
i platit vstup do koloven všem dosud
registrovaným uživatelům. Zároveň
dojde k aktivaci nově evidovaných
majitelů i vozidel, kterým bude povolen přístup,“ vysvětluje specialista
ochrany a kontroly Vlastislav Kuruc.
OKD k tomu podle něj přistupuje
v zájmu ochrany majetku jak samotné
firmy, tak i jejich zaměstnanců (soukromých osob).

ČSM provádět registrace. Jeden člověk si může zanést do nového systému i více vozidel,“ upozorňuje Kuruc.
Podmínkou je platný průkaz ASEP –
bez něho není zaevidování možné.

„Cílem je mít přesnou evidenci majitelů a vozidel vzhledem ke kapacitě koloven a v případě vzniku škodní
události zjednodušit a urychlit proces odškodnění,“ pokračuje Kuruc.
Kolovna na severní lokalitě stonavské
šachty je v areálu autodopravy v blízkosti budovy C a má kapacitu 130
stání pro bicykly a 15 pro motocykly, na jižní lokalitě se nachází v přístřešku u vjezdové vrátnice s recepcí
a vejde se tam 70 bicyklů y 8 motocyklů. Odbor ochrany a kontroly OKD
má samozřejmě prostředky a provádí
opatření k tomu, aby se tam nepohybovali nepovolaní lidé.
„Zájemci o úschovu svých jízdních
kol nebo motocyklů mohou už nyní
kdykoliv na recepcích obou lokalit

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Zaměstnance jezdící do prá-

Kolovny najíždějí na nový systém.

PROVOZNÍ ŘÁD SAMOOBSLUŽNÉ KOLOVNY
1.5	Podmínky pro úschovu vozidel v kolovTento provozní řád stanovuje práva a povinně:
nosti uživatelů kolovny – zaměstnanců
platný průkaz ASEP, zaregistrování
OKD, a.s., provozovatele a zřizovatele (OKD,
se u pracovníka ostrahy na recepci,
a.s.) v zájmu ochrany majetku OKD, a.s.
aktivace karty ASEP ve známkovně
a majetku v osobním vlastnictví
za účelem umožnění vstupu a výstupu
1. Všeobecná ustanovení
do a z kolovny.
1.1	Kolovna je oplocená a uzamykatelná
1.6	Samoobslužným provozem kolovny
plocha určena pro úschovu jízdních kol
se rozumí vstup do kolovny na základě
a motocyklů (dále jen vozidel) vybavená
aktivované karty ASEP, uložení a uzamstojany a háky pro odkládání těchto
čení vozidla na určené místo, zpětné
vozidel, kterou zřídil OKD, a.s. Stání
odemčení vozidla a výstup z kolovny
vozidla mimo kolovnu se nepovažuje
pomocí karty ASEP bez přítomnosti
za úschovu vozidla, ale za stání vozidla
zástupce provozovatele kolovny.
na veřejné komunikaci ve smyslu § 25,
2. Pravidla pro vjezd, uložení
zák. 361/2000 Sb.
a výjezd vozidel
1.2	Úschovou vozidla se rozumí odložení
2.1	Doba vjezdu a výjezdu vozidel je
a stání vozidla v kolovně v souvislosti
neomezená.
s plněním pracovních úkolů jeho řidiče,
2.2	Do kolovny mají přístup pouze řidiči
nebo v přímé souvislosti s nimi.
vozidel, kteří si provedli aktivaci karty
1.3	Úschovní dobou se rozumí doba,
ASEP dle bodu 1.5.
po kterou řidič vykonává směnu a při2.3	Před vstupem do kolovny si řidič vozidla
měřeně návazná doba. Ponecháním
otevře vrata (dveře) do kolovny pomocí
vozidla v kolovně na delší dobu, mimo
aktivované karty ASEP přiložením
výjimek dle bodu 1. 4., bude posuzováke snímači karet ASEP a tím dojde k zano jako porušování tohoto řádu.
evidování doby uložení (vjezdu) vozidla.
1.4	Vozidlo může zůstat v kolovně déle
Pokud do kolovny vjíždí současně více
než po délku normální úschovní doby
řidičů s vozidly, jsou povinni všichni
v těchto případech:
řidiči vozidel provést zaevidování doby
pro nedostatečnou tělesnou způsobiúschovy vozidla přiložením karty ASEP
lost k řízení vozidla následkem úrazu,
ke snímači karet ASEP.
náhlou nevolností a nemocí v pracovní
2.4	Řidič uloží a uzamkne své vozidlo
době,
na určené místo.
na základě předchozího povolení
2.5	Poté řidič vozidla opustí kolovnu,
specialisty ochrany a kontroly.

přičemž zaznamená odchod pomocí
karty ASEP na snímači karet ASEP
a kolovnu za sebou uzavře. Pokud
opouští kolovnu více řidičů najednou,
jsou povinni všichni řidiči vozidel
provést zaevidování odchodu z kolovny
přiložením karty ASEP ke snímači karet
ASEP, přičemž poslední z odcházejících
řidičů kolovnu uzavře.
2.6	Při vyzvednutí vozidla si řidič vozidla
otevře vrata (dveře) do kolovny pomocí
aktivované karty ASEP přiložením
ke snímači karet ASEP a tím dojde k zaevidování doby příchodu do kolovny.
Pokud do kolovny přijde současně více
řidičů za účelem vyzvednutí vozidla,
jsou povinni všichni řidiči vozidel
provést zaevidování doby příchodu
do kolovny přiložením karty ASEP
ke snímači karet ASEP.
2.7	Řidič vozidla si odemkne své vozidlo
a po zaevidování odchodu (odjezdu)
pomocí karty ASEP na snímači karet
ASEP opustí a uzavře za sebou kolovnu.
Pokud z kolovny odchází (vyjíždí) více
řidičů s vozidly najednou, jsou povinni
všichni řidiči vozidel provést zaevidování odjezdu z kolovny přiložením karty
ASEP ke snímači karet ASEP, přičemž
poslední z odcházejících řidičů kolovnu
uzavře.
2.8	Řidič motocyklu je povinen vjíždět a vyjíždět z kolovny s vypnutým motorem.

Zájemci o parkování bicyklů musí
uvádět následující údaje: Jméno a příjmení, číslo známky, pracoviště (u dodavatelů i jejich firmu), typ a barvu
jízdního kola a jeho výrobní číslo (pokud je na rámu vyraženo). U parkování pro motocykly se vyžaduje to samé,
jen s uvedením typu a barvy stroje
a jeho registrační značky (SPZ).
Pro zaměstnance cizích firem přitom platí, že zřizovatel koloven – společnost OKD – nemusí provést evidenci u cizích zaměstnanců. A to v návaznosti na § 267 zákoníku práce, jelikož se nejedná o vlastní pracovníky.
A též z důvodu kapacitních. „Pokud
by evidence u zaměstnanců cizích firem byla provedena a přístup do kolovny umožněn, OKD v žádném pří-

3. Stání vozidel v kolovně
3.1	Řidič je povinen umístit vozidlo na vyhrazeném místě pro jednotlivé druhy
vozidel, přičemž je povinen:
zabezpečit vozidlo uzamčením ke konstrukci stojanu vlastním uzamykacím
zařízením – u motocyklu postačí
uzamčení řízení,
sejmout lehce snímatelné části
z vozidla (hustilka, rychloměr, osvětlení,
a pod...), v případě jejich ztráty nebude
škoda uhrazena,
zabezpečit vozidlo tak, aby neohrožovalo bezpečnost úschovy a provozu
v kolovně a neomezovalo ostatní
uživatele kolovny.
3.2	Motocykly po dobu úschovy musí stát
na vlastním stojanu a nesmějí být opřeny o jiná vozidla nebo vybavení kolovny.
3.3	Za vybavenost kolovny se považuje
zdivo, oplocení, vnější obvod stojanů
a pod.
3.4	V kolovně platí zákaz oprav a seřizování
vozidel a jejich výstroje. Nutné opravy
musí být provedeny mimo prostor
kolovny.
4. Ostatní
4.1	Prostor vjezdu do kolovny a kolovny je
monitorován kamerovým systémem
pro dohledání a objasnění případného
poničení či krádeže vozidla.
4.2	Každý řidič vozidla s aktivovaným
přístupem do kolovny je povinen
dodržovat výše uvedená pravidla, aby

padě neručí za případnou ztrátu či
poškození vozidla. Odškodnění by
v takovém případě musel zaměstnanec cizí firmy požadovat po svém zaměstnavateli,“ upozorňuje Kuruc.
„Všichni nově zaevidovaní budou
povinni seznámit se s Provozním řádem kolovny a tento bezpodmínečně
dodržovat. V případě zjištění porušení provozního řádu jim bude přístup
do kolovny zrušen. Provozní řády
jsou vyvěšeny v kolovnách na jednotlivých lokalitách,“ uvádí specialista
ochrany a kontroly. Na něj se také mohou kolegové v případě dotazů na kolovny a nový systém obracet, klapku
v podnikové telefonní síti má 1117,
mobil: 727 878 466 a e-mail vlastislav.
kuruc@okd.cz.

nedocházelo k poškození nebo krádežím zaparkovaných vozidel.
4.3	V případě zjištění nedodržování pravidel
evidence při vstupech a výstupech
z a do kolovny bude zaměstnanec
na tuto skutečnost upozorněn a při
opakování mu bude přístup do kolovny
zrušen.
4.4	V případě poškození nebo ztráty uloženého vozidla bude k řešení jednotlivých
případů přistupováno individuálně dle
platných zákonů, přičemž bude přihlíženo k evidenční kázni daného řidiče
a k důkazním řízením budou využity
záznamy z kamerového systému.
4.5	Škody nebo odcizení je nutno hlásit
dle lhůty uvedené v Zákoníku práce
na právní odbor a odbor ochrany
majetku.
4.6	Na náhradu škody, která vznikla na vozidle uloženém mimo úschovnu vozidel,
není nárok.
4.7	Každý řidič vozidla, který využívá kolovnu, je povinen dodržovat v kolovně
pořádek.
4.8	V prostorách kolovny platí přísný ZÁKAZ
KOUŘENÍ! Porušení tohoto zákazu
bude mít za následek zrušení oprávnění
vstupu do kolovny.
4.9.	Přívěsy za vozidlo se do úschovy
nepřijímají!
V Karviné 1. 11. 2021
Zpracoval: Vlastislav Kuruc –
specialista ochrany a kontroly

STONAVA – K situaci při úraze, kdy je
nutno se správně rozhodnout o způsobu transportu zraněného může dojít
kdykoli. Proto odbor řízení bezpečnosti
připomíná právě tuto problematiku
první pomoci kolegovi.
„Transportovat na povrch nebo
vyčkat na lékařského výjezdu HBZS
Ostrava? To je tématem listopadového
poučení BOZP. Přičemž v prvé řadě je
za všech situací, které si to vyžadují,
nutné neprodleně primárně volat
profesionální pomoc. A to prostřednictvím nonstop sloužící inspekční služby
– z dolu na číslo 6, z povrchu na 3333,“
přiblížil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Luboš Dúbravka.
Zdůraznil potřebu pravdivě informovat o mechanizmu úrazu: „Jde
o záchranu života. Zkreslením skutečného úrazového děje může postižený
například vykrvácet na neviditelné
vnitřní poranění – může mít poškozenou
slezinu či ledviny.“ Zapomenout každopádně nesmí pomáhající na zajištění
také bezpečnosti své i důlního výjezdu
HBZS.

Ano a ihned, boj o čas!
• Mrtvice (cévní mozková příhoda),
která se projevuje mj. poruchami
řeči, postižený nemluví či komunikuje nesrozumitelně, objevuje se
pokles koutku úst, porucha citlivosti
a hybnosti končetin, jednostranné
mravenčení končetin, dále výpadky
zorného pole, dvojité vidění, závratě,
celotělové křeče, porucha vědomí,
ztuhlá šíje, světloplachost, silná
a nesnesitelná bolest hlavy.
• Infarkt (akutní srdeční příhoda)
s bolestí na hrudi charakteru tlaku,
svíráním, pálením za hrudní kostí,

FOTO: OKD

Téma BOZP: Transportovat zraněného – ano či ne?

Správné rozhodnutí může zachránit život!

někdy vyzařujícím do končetin, dále
může být přítomna v různém rozsahu
dušnost, pocení, bledost, nevolnost,
zvracení.
• K olaps (postižení způsobené zvýšenou teplotou a vlhkostí na pracovišti
– zhoršeným mikroklimatem), kdy je
v případě příznaků úpalu, jako jsou
křeče svalů, slabost, závratě, bolesti
hlavy, pocit dušnosti, zrychlené
dýchání, pocit mravenčení v končetinách, pocit na omdlení, poruše
vědomí různého stupně, nutné
pacienta ještě před příjezdem HBZS
ihned svépomocí vynést do oblastí
s nižší teplotou a zahájit pokusy
o jeho ochlazení politím vodou,
umístěním ke klimatizační jednotce.
POZOR, v případě poruchy vědomí
netransportujeme, hlídáme u postiženého životní funkce a čekáme
na záchranáře.
• Potíže vzniklé vstupem do nedýchatelného prostředí, například s nízkým
obsahem kyslíku (vzniklé inertizací dusíkem či zaplynováním metanem CH4)
nebo otravou oxidem uhelnatým (CO).
„Člověka s úrazem hlavy nebo
vnitřním poraněním transportujeme
svépomocí jen pokud je pří vědomí,

netrpí nesnesitelnou bolestí zejména při
tomto pokusu o transport, má zachovalé spontánní dýchání, nemá projevy
poranění hlavy a páteře, nemá příznaky
poranění dlouhých kostí končetin a pánve a máme nad ním během transportu
neustálý dohled,“ vzkazuje vedoucí
odboru řízení bezpečnosti.

Ne, vyčkává se na místě:
• Bezvědomí, k člověku nereagujícímu
na bolestivé podněty, nedýchajícímu
nebo dýchajícímu neobvykle (lapá
po dechu) se volá HBZS a kolegové
ihned zahajují základní resuscitaci
– zevní srdeční masáž, která je mnohem důležitější, než umělé dýchání.
Transport osoby se srdeční zástavou
za probíhající resuscitace je v důlních
podmínkách technicky nerealizovatelný. I profesionální záchranáři se
k němu uchylují jen ve výjimečných
případech a vždy a po pečlivém
zajištění pacienta.
• Z ávažné poruchy dýchání, bezdeší,
při nedostatečném zajištění průchodnosti dýchacích cest, u pacienta s poruchou vědomí, muže během
transportu dojít k jejich neprůchodnosti a dušení.
• Poranění hlavy s poruchou vědomí,
při nedostatečném zajištění průchodnosti dýchacích cest, u pacienta
s poruchou vědomí, může během
transportu dojít k jejich neprůchodnosti a dušení. Součástí poranění
hlavy bývá také ve vysokém procentu
případů poranění krční páteře.
Nedostatečným znehybněním poraněné krční páteře může dojít během
transportu k jejímu dalšímu poranění
s následným zhoršením neurologických funkcí.

• Neošetřené závažné zevní krvácení, zde je základním úkolem první
pomoci na místě ihned provést úkony
k jeho zastavení. K nim patří zvednutí
postižené končetiny nad úroveň srdce
(využití vlivu gravitace), okamžitý tlak
na ránu, dát tlakový obvaz, pokud
tento masivně prosakuje nebo ho
nelze vzhledem k anatomii místa
poranění přiložit, je teprve vhodná
aplikace škrtidla.
• Poranění se závažným vnitřním krvácením a rozvojem šoku, úrazy orgánů
dutiny hrudní a břišní jsou v terénu
v úvodních fázích obtížně odhalitelné,
příznaky bývá jak anamnéza úrazového děje, tak známky působení zevních
fyzikálních sil na stěnu hrudníku, břicha a pánve (oděrky, podlitiny, otok,
rány, atd.). Postupně dochází také
k rozvoji známek šoku (viz výše). Při
vnitřním poranění v oblasti hrudníku
je častým projevem dušnost.
• Rozsáhlé mnohočetné hluboké rány,
vyhřeznutí vnitřních orgánů.
• Poranění s přítomným cizím tělesem
v ráně.
• Poranění páteře a míchy – nikdy
netransportovat! Nedostatečným
znehybněním poraněného, může
dojít k posunu kostních úlomků
poraněných obratlů s rizikem
dalšího zhoršení útlaku míchy a tím
zhoršení neurologických funkcí
pacienta.

• Poranění dlouhých kostí končetin
a pánve, nedostatečným znehybněním
(od zápěstí a nohy směrem k trupu),
dochází během nešetrného transportu
k pohybu kostních úlomků, které může
zhoršit krvácení a způsobit embolii.
Nemluvě o silných bolestech, které
tyto újmy na zdraví provázejí.
• Rozsáhlé popáleniny, primárním
úkolem první pomoci je okamžité
zastavení působení tepelné energie
na pacienta, vynesení mimo rizikovou
oblast, sundání šperků a oblečení
z postižených končetin (jen pokud
pevně nelpí). Chladíme jen popáleniny v rozsahu 5% celkového tělesného
povrchu (plocha ruky postiženého je
cca 1% celkového tělesného povrchu), popáleniny v oblasti obličeje,
krku, genitálu a rukou a nohou. U rozsáhlých popálenin trupu a končetin je
chlazení zakázáno, pacient je ohrožen
podchlazením, a proto má zásadní
význam opatření k prevenci podchlazení. Dalším důležitým opatřením je
sterilní krytí popálenin obvazovým
materiálem.
„Obecně laicky netransportujeme
člověka trpícího nesnesitelnou bolestí,
která by se mohla dále zesilovat. Ani
toho, jehož vědomí a dýchání nemůžeme kontrolovat. A pak samozřejmě při
riziku vzniku dalšího poranění během
transportu v nepříznivých podmínkách,“
popisuje Dúbravka.

Neodkladná resuscitace
Postiženého v bezvědomí je
zapotřebí položit na záda na rovnou zem a uprostřed jeho prsou
stlačovat hrudní kost do hloubky 5

až 6 centimetrů a rychlostí 100 až
120krát za minutu, po dvou minutách by se měli masírující zachránci
vystřídat.
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Útěk v řetězech ze staré Orlové cestou zvěrokruhu do Havířova
nově – sportovně – recesistické akce
Útěk v řetězech měl dvanáct zastávek, a to podle znamení zvěrokruhu.
Jednadvacet soutěžních dvojic muselo plnit úkoly s levou a pravou rukou připoutanou k sobě. A zvládnout
v běhu kolem dvaceti kilometrů ze
staré Orlové do centra Havířova.
„Chystali jsme to už od šesti
od rána, to ještě nebylo ideální teplo a chvílemi i poprchávalo,“ popisoval Jan Chrapek, báňský záchranář
ze stonavské šachty a srdcovkový patron této akce. Pořádal ji horolezecký oddíl Tatran Havířov a účastníci
tradičně neplatili startovné. Zdarma
byl i doprovodný program, také díky
těžařské nadaci.
„Závodníky jsme pak naložili
do autobusu a odvezli na tajné místo – do starého orlovského koste-

FOTO: Tatran Havířov

HAVÍŘOV – Dvanáctý ročník adrenali-

Stanoviště Býk.

Stanoviště Střelec.

la, kde se usadili do lavic a nafasovali slepé mapy, podle nichž se museli zorientovat a vyrazit,“ pokračoval
Chrapek. S tím, že někteří „útěkáři“ měli i stylové vězeňské pruhované

na z vody. Blíženci obejmutí a s růžemi v rukou slalom v rytmu tanga. Rak
ponoření po krk do bahna. Lev zvládnutí dvanácti angličáků (kombinace dřepů, kliků a výskoků) a zařvání

kostýmy. Pouta na jednu ruku dostávali všichni.
A stanoviště? Beran znamenal vytlačit z kruhu další dvojici. Býk vytahování šedesátikilového břeme-

SPMP Havířov – pobyt na Vysočině
i rehabilitace v jízdárně ve Vendryni

FOTO: SPMP Havířov

Na stonavské šachtě fárá
vicemistr veteránů v judu

do decibelometru. Panna hod pneumatikou a přitažení cíle. Váhy odhadování hmotnosti různé zeleniny. Štír
přiřazování jedů k historickým osobnostem – obětem travičů. Střelec palbu na plechovky, přičemž jeden z dvojice držel prak a druhý pouštěl gumu.
Kozoroh skákání přes skalku s vajíčky v rukou. Vodnář nošení vody v kýblech z řeky. „A na závěr Ryby, otevírali si konzervu sardinek a mohli si ji
sníst,“ přiblížil za organizátory Milan
Zupko.
Nejlepší čas byl podle něj lehce nad dvě a půl hodiny, poslední
páry doráželi do cíle za čtyři hodiny. Vyhlašovali se nejen první tři, ale
i nejrychlejší ženy či nejpůsobivější
kostýmy. „Až do šesté večer jsme měli
jako dobrovolníci zajišťující akci pořád co dělat, ale za tu zábavu to stálo,“
dodal srdcovkový patron.

Účastnici pobytu na Vysočině.

FOTO: MSK Judo Karviná

HAVÍŘOV – Havířovská pobočka celo-

Roman Bielczyk na tatami v Praze-Vršovicích.
PRAHA – Kvůli koronaviru zatím jedi-

nými pořádnými letošními závody
bylo pro karvinské judisty podzimní
veteránské Mistrovství ČR pořádané
v Praze-Vršovicích. Na tatami sváděl
boje i důlní elektromechanik a závodní báňský záchranář ze severní lokality stonavské šachty Roman Bielczyk.
Dvakrát vyhrál, podlehl jen jedenkrát
a odvezl si titul vicemistra v kategorii
+100 M4.
„Tréninky minimálně čtyřikrát
do týdne po dvě hodiny,“ popisoval svou přípravu sportovec, jenž
se judu začal věnovat před patnácti lety. Aby ho dokázal provozovat na závodní úrovni, musel
přizpůsobovat i pracovní režim.
Pochvaloval si v této souvislosti po-

Horničtí judisté R. Bielczyk (vlevo) a F. Vlašic.
chopení a ochoty vedoucího důlního elektroprovozu ČSM Jindřicha
Čiže, který mu umožňoval takové
šichty, aby mohl trénovat i jezdit
na turnaje.
Bielczyk patří k Moravskoslezskému klubu (MSK) Judo Karviná,
kde působila či stále působí řada lidí
spojených s hornictvím. Včetně předsedy Petra Rabase, bývalého přípraváře na Dole Gabriela – Mír, Petra
Hrušky či vysloužilého havíře z rubání na ČSM.
Na pražském závodě pro veterány ostatně nastoupil i jiný karvinský havířský judista František
Vlašic, člen Baníku a svého času
kombajnér v rubání na ČSM.
„Ten vyhrál bronz v osmdesát-

kové kategorii M3,“ poznamenal
Bielczyk.
Veteránský vicemistr 2021 vyslovil nicméně pochybnosti o svém
startu na tradiční akci MSK Judo
Karviná připravované na 4. prosince. „Mikulášský turnaj začíná právě v den, kdy musím nastoupit v luhačovických lázních rekondiční pobyt,“ řekl. V plánu, jak upřesnil, má
ale start na Mistrovství Slovenska
v Povážské Bystrici.
V režii MSK Judo Karviná bude 30.
listopadu v jeho domovské tělocvičně na ZŠ Prameny v Ráji také Velká
cena Karviné, kde se ovšem představí jen závodníci od dětí po dorostence. „V oddíle mezi nimi vyrůstal
i můj syn Adam,“ doplnil Bielczyk.

státní české Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením (SPMP)
podnikla díky podpoře z Nadace OKD
dvě akce pro desítky členů a jejich
rodiče. Poznávací ozdravný pobyt
proběhl ve Velkém Dářku na Vysočině,
rehabilitační víkend pak ve Vendryni
na Třinecku.
„Po dlouhé koronavirové pauze
opět spolu. Bylo nás tam čtyřiatřicet
a poznávali jsme místa v samém srdci
Vysočiny, krásnou přírodu i rybníky. Pro
rodiny vychovávající dítě s hendikepem

Syn srdcovkového patrona ve Vendryni.

to znamenalo hodně. Měli jsme možnost
aktivního odpočinku pro dospělé a děti
sbíraly nové zážitky,“ oznámila Barbora
Závadová, předsedkyně SPMP Havířov.
Necelý týden v penzionu Bodlák byl
podpořen z grantu v programu Pro
region.
Srdcovka naopak umožnila víkend
v jízdárně a hotelu Vitality. „Prohlídky
stájí, rehabilitace s koňmi, projížďky
v bryčce. Využívali jsme wellness, bazény i vířivku,“ uvedl Tomáš Pawlica. Ten je
zaměstnán jako mechanik kogeneračních jednotek v dárcovské firmě těžařské nadace – Green Gas DPB Paskov
– stal se také patronem projektu.
„SPMP je naší druhou rodinou spoustu let, máme v ní jak osmadvacetiletého
syna Davida, tak dvaadvacetiletou
dceru Markétu. Všichni se i s manželkou
Barbarou aktivně účastníme života v havířovské pobočce,“ vysvětloval Pawlica.
Také on ocenil prostředky z nadace,
které dělaly v konečném důsledku radost hlavně dětem. Vloni ostatně zařídil
i Srdcovku na podobný pobyt u koní
v Bystřici nad Olší.

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice
Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady
s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy
v
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Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz
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