3

Poděkování
pro Polcarbo

Dodavatelé zaznamenávali historické
úspěchy zejména na Dole ČSM.
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Testování
už co sedm dnů

Zkrácení intervalů souviselo s nařízením
vlády dělat odběry ve firmách.

Karviná souhlasí
s další těžbou

Radní i zastupitelé povolili stonavské
šachtě kopat uhlí další dva roky.

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: Pád horniny, častý a zbytečný zdroj úrazů.

Důl ČSA kopal do poslední chvíle
KARVINÁ – Opět v úzkém kruhu, ale
zato důstojně a s hornickou ctí probíhalo rozloučení s Dolem ČSA.
Nejstarší šachta v karvinské části revíru totiž kopala doslova do poslední chvíle, závěrečný vozík uhlí vyvezli poslední únorovou sobotu ráno zástupci kmenového kolektivu i polských dodavatelů.
„V tomto případě se mi ani nechce říkat, že jde o vozík symbolický. Vždyť jste tady rubali až do konce,“ prohlásila předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková
k hlavním předákům Františkovi
Nachtneblovi a Grzegorzi Dąbkovi
i zástupcům vedení jejich rubáňových
úseků Miloši Ferčákovi a Krzysztofu
Sędkowskimu. Zdůraznila, že příroda
v podzemí Dolu ČSA se stavěla proti
chlapům a nehodlala vydat „černé zlato“ lehce. „Jste jako kapitáni opouštějící loď v poslední chvíli. S pocitem, že
jste v dole s uhlím, které tam ještě pořád je, museli nechat i kus sebe. Je to
líto i mně,“ poznamenala dále.
Horníci na „Armádě“ finišovali
v porubech 11 3432 v nejvzdálenější
oblasti zvané Austrálie a 22 4054 v taktéž docela vzdáleném Doubravském
ohradníku. Dąbekovy osádky z dodavatelské firmy Polcarbo vytěžily v únoru 37 634 tun. Nachtneblův
kmenový kolektiv se loučil s šachtou
nejvyšší produkcí v revíru ve druhém
měsíci, nafedroval 55 039 tun. V posledním vozíku bylo uhlí z obou bloků,
v nichž pak začaly likvidační práce.
Závodní lokality Milan Andrýsek
upřesnil, že Důl ČSA jako takový měl
sice sedmdesátiletou historii (vznikl
31. prosince 1951), nicméně kořeny
zdejšího dolování sahaly až do roku
1776. „První nález uhlí na Karvinsku
byl zaznamenán na vrchu Ptáčník nedaleko závodu Jan-Karel, asi šest set
metrů západně od místa, kde vyvezli poslední vozík,“ vysvětlil. Za období let 1834 až 1850 zmínil intenzivní hledací či kutací práce – i vzhledem k rostoucí poptávce po uhlí pro
Vítkovické železárny v Ostravě –
a zdůraznil rozvoj železniční sítě.
„Skutečné hlubinné doly vznikaly
až po roce 1850, Jindřich, Františka,
Hlubina a Jan Karel,“ pokračoval závodní s tím, že z výjezdního patra poslední uvedené jámy vyváželi symbolický poslední vozík uhlí.
V souvislosti s ukončením Dolu
ČSA končí i 199letá historie Dolu
Doubrava, v jehož dobývacím prostoru se těžilo ještě 2 hodiny před vytažením posledního vozíku. Historie Dolu
Doubrava sahá až do roku 1822 vyhloubením šachtice Verschus (bývalá
jáma Doubrava I). V roce 1995 došlo
ke spojení Dolů ČSA a Doubrava a po-
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Oba kolektivy
v závěrečných dvou
porubech splnily limitní
výkony, ten kmenový
dokonce vytěžil nejvíce
uhlí v revíru za měsíc

Poslední vozík uhlí z Dolu ČSA.
stupnému dotěžování zásob z ohradníků doubravských jam. Z dobývacího
prostoru Doubrava bylo vytěženo přes
120 miliónů tun uhlí.

Závodní dolu dále připomněl památku obětí dvou největších zdejších
důlních neštěstí: 235 mrtvých po výbuchu zapříčiněném zřejmě trha-

Předsedkyně představenstva poděkovala všem zaměstnancům.

Krzystof Sędkowski (zleva) a Grzegorz Dąbek.

cí prací 14. července 1894 v 19. sloji v důlním poli jámy Jan (který postihl i oblasti propojených šachet
Františka a Hlubina a stal se nejhor-

Ředitel provozu David Hájek.

Symbolický akt s omezením kvůli koronaviru.

ší tragédií v karvinské části revíru vůbec) a 31 mrtvých po výbuchu uhelného prachu 22. března 1977 při trhací práci při zaústění prorážky v 5.
kře 36. sloje.
„O co je zdejší hornická historie bohatší, o to je smutnější den, kdy tady
posledním vozíkem těžba končí,“ navázal ředitel provozu OKD David
Hájek. Ten shodou okolností zažil právě na Dole ČSA jedno ze svých prvních fárání v životě; ještě za studia
v rámci kurzu na střelmistra. S kolegy
„Armáďáky“ se začínal intenzivně setkávat v době slučování šachet Karviná
(ČSA + Lazy) a Darkov do tehdejšího
Důlního závodu 1. „Oceňoval jsem jejich profesionalitu, píli a cílevědomost
i schopnost vyrovnávat se s těžkými podmínkami při plnění výrobních
úkolů,“ nechal se slyšet.
Důl ČSA vytěžil v letech 1951 až
2021 dohromady 144 418 264 tun
uhlí. Všem lidem, kteří tady kdy působili – ať v dole nebo na povrchu –
se dostalo od představitelů společnosti OKD poděkování za odvedenou
práci, kterou spoluvytvářeli slavnou
historii nejen samotné šachty, nýbrž
i celého hornictví. „Dolu ČSA, Zdař
Bůh!“ vyzval k rozloučení ředitel provozu OKD.

Šachta, kvůli níž
stěhovali i město
Čtyři původně Larischovy šachty Jindřich, Františka, Jan Karel
a Hlubina spolu s koksovnou
a elektrárnou se spojily v roce 1951
do Národního podniku Velkodůl
Československá armáda. Už dva
roky předtím však vláda v souvislosti s prudkým rozvojem průmyslové výroby a stále více narůstající
poptávce po uhlí o přestěhování
celého města z místního dobývacího prostoru. Totiž staré, původní
Karvinné. Ta nová, aby nebránila
hornické činnosti, se budovala
o kousek východněji a spojila se
s obcemi Staré Město, Fryštát,
Darkov i Ráj do dnešní Karviné. Už
ale jen s jedním „n“.
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Únorová výroba v revíru, horníci
z rubání tentokrát předčili čelbové
STONAVA – Po stoprocentním lednovém splnění technického režimu v těžbě, přišly za únor ze šesti
v revíru OKD provozovaných porubů i tuny navíc. Však také jen jediný z rubáňových kolektivů nedosáhl na parametry limitních výkonů.
Čelbovým se dařilo méně, po dlouhé době byl počet přípravářských
kolektivů se splněnými „limity“
nižší.

Při ražbě v 29. sloji například kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka nafáral v místě stavby respové odbočky kernou tektoniku. Raziče
od Františka Noworyty kromě tektoniky potrápily na pracovišti ve 36. sloji tlakové projevy, a to opět při budování respové odbočky. Při podcházení
starých důlních děl v 29. sloji bojovaly se zvýšenými tlaky rovněž osádky
Ryszarda Michońie z Alpexu.
„Kvůli absenci způsobené onemocněním covid-19 jsme museli doplňovat kolektiv hlavního předáka
Radima Dudy raziči od Vladimíra
Sliže, abychom zdárně splnili termín
stavební připravenosti při obfárávce
porubního bloku 463 310,“ poznamenal Glas.
Za únor v OKD přibylo 1120 metrů
nových chodeb. Za první dva měsíce
roku bylo vyraženo celkem 2500 metrů, což znamenalo překročení plánu
o 63 metrů.

„Za druhý měsíc máme nakopáno 291tisíc tun s přeplněním technického režimu o 1000 tun,“ líčil
vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Ocenil v této souvislosti
zejména výkony kolektivu hlavního předáka Františka Nachtnebla
ve stěně 22 4054 na končícím Dole
ČSA. Chlapi tam totiž dosahovali
až šestimetrových denních postupů! „Zde vyzdvihuji práci směnového technika provozu rubání Oty
Sabely, jenž má na tom velký podíl.
Poděkování ale patří i samotnému
kolektivu a celému úseku, protože
v jednom ze dvou posledních armáďáckých porubů se nám v posledních měsících příliš nevedlo,“ poznamenal Janulek.
Naopak, největší boje s přírodou
sváděli v porubu 463 200 na ČSMSever horníci od Romana Kurka
z Alpexu. „Problémy měli zejména
s přechody tektonik, což způsobilo největší výpadky v únorové těž-
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Nejlepší fedrunk
na rozloučení s Dolem ČSA

Rubáňoví v revíru v únoru splnili pět limitních výkonů.
bě,“ popsal vedoucí provozu rubání. Kurkovi tam vypomáhala i část
kmenového kolektivu hlavního předáka Bogdana Kanii.
Minulý měsíc neskončily jen bloky 22 4054 v Doubravském ohradníku a 11 3432 v takzvané Austrálii
(kopal ho kolektiv hlavního předáka Grzegorze Dąbka z Polcarba)
na ČSA, ale také stěna 400 002
na ČSM-Sever. „Kolektiv hlavního
předáka Dariusze Zelka z Alpexu
připravil toto pracoviště na de-

montáž strojního zařízení,“ uvedl
Janulek.
Na severní lokalitě stonavské
šachty – v oblasti někdejšího darkovského pomocného závodu – nadále pracovaly osádky Romana
Kubeše s pluhovou technologií v porubu 236 501. „Těm se podařilo dosáhnout v únoru měsíčního postupu
porubní fronty 127,6 metru,“ chválil
vedoucí provozu rubání.
Na jižní lokalitě pokračovaly v těžbě kolektivy Kamila Turoně ve stěně
463 304 a Ladislava Valíčka ve stěně
401 204/1. „Valíčkovi horníci se potýkají se složitými geomechanickými
poměry, pravidelně se 2x týdně střílí otřasná odlehčovací trhací práce
v porubu, jednou týdně na těžní třídě bezvýlomová trhací práce malého
rozsahu a taky jednou týdně na obou
chodbách bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu,“ poznamenal
Janulek.
Vzhledem k ukončení těžby uhlí
na Dole ČSA pak za vydobyté tuny
pro OKD vyslovil poděkování dodavatelským firmám Polcarbo a NK
Rofis, které v této fázi útlumu v revíru skončily.

Přípravy brzdily horší
geologické podmínky

Čelboví byli po dvou měsících v plusu na business plán.

Provozu příprav minulý měsíc pochybělo na technický režim sedmatřicet metrů. „Na výpadku se podepsaly kromě následků koronavirové epidemie i špatné geologické podmínky,“ oznámil jeho vedoucí Petr
Glas.

Limitní výkony v rubáních
• kolektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka z úseku Alpex vedoucího
Krzysztofa Sędkowskiego v porubu
113432 nakopal 37 634 tun při měsíčním postupu 78,9 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
3,03 metru a rubáňový výkon 30 tun
na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Františka
Nachtnebla z úseku vedoucího René
Kubanka v porubu 22 4054 nakopal
55 039 tun při měsíčním postupu 88,4 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,4 metru
a rubáňový výkon 44 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Rudolfa
Kubeše z úseku vedoucího Martina
Pamánka v porubu 236 501
nakopal 41 625 tun při měsíčním

postupu 127,6 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup
4.56 metru a rubáňový výkon 30
tun na horníka a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera v porubu 401 204/1 nakopal
46 836 tun při měsíčním postupu 64,9 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,32 metru
a rubáňový výkon 43 tun na horníka
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Kamila
Turoně z úseku vedoucího Davida
Miarky v porubu 436 304 nakopal
40 424 tun při měsíčním postupu
82,1 metru, čemuž odpovídal průměrný denní postup 3,65 metru
a rubáňový výkon 34 tun na horníka a směnu.

Limitní výkony na čelbách
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 260/3 vyrazil
101 metrů při průměrném postupu
4,81 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 22,9 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbách 292 260/2
a 292 260/6 vyrazil 119 metrů při
průměrném postupu 5,67 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 26,98 centimetru na raziče
a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Romana
Kadlece z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 522 vyrazil 130
metrů při průměrném postupu 6,19
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 29,48 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbách 292 297
a 292 247 vyrazil 103 metrů při
průměrném postupu 3,68 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 21,64 centimetru na raziče
a směnu.

STONAVA – Pátý měsíc za sebou a šest
dalších před sebou, tak to vypadá ve 3.
kře 46. sloje na 5. patře jižní lokality
stonavské šachty. V průměru čtyřmetrových denních postupů s těžbou 2100 tun
tady v bloku 463 304 dosahuje kolektiv
hlavního předáka Kamila Turoně z úseku
Rubání 3 vedeného Davidem Miarkou.
„Dlouhá stěna, má 218 metrů, momentálně v ní je sto pětačtyřicet sekcí
a to jsme dvě ubírali,“ nechává se slyšet
vedoucí úseku. Pracoviště je vybavené
kombinací mechanizovaných výztuží
Fazos 15/31 a 15/33, kombajnem SL
300 Eickhoff, porubovým dopravníkem
Rybnik 850 a sběrným dopravníkem
Grot. Čistou uhelnou mocnost mají
okolo 1,9 metru. Celková dobývaná
mocnost se pohybuje okolo 2,5 metru
s přibírkou prachovcových průvodních
hornin, která nedělá podle předáka zámečnické party Františka Burdy řezným
orgánům problémy.
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Rozjetý porubní blok 463 304 vykrátí o sedmapadesát sekcí

Vedoucí úseku (zleva) s hlavním předákem.

„Právě jsme reinstalovali odtěžení,
tři dny stáli v zatáčce, když se likvidoval pohon pásového dopravníku 3K

a o patnáct žlabů prodlužoval sběrný
dopravník,“ poznamenává Miarka.
Na podmínky si chlapi z Turoňova

kolektivu moc nestěžují, kopou v pětistupňovém úpadním úklonu kopírujícím strop, v dolní úvrati prolepují
předpolí na styku s třídou 463 324,
v ranních směnách dělají vrtné testy
pro protiotřesovou prevenci. Porub
je ve druhém stupni otřesového
nebezpečí s maximální denní těžbou
2500 tun.
„V prosinci stoprocentní splnění
režimu, v lednu i únoru limitní výkony.
A v březnu fedrunk v tomto duchu
pokračuje,“ říká Miarka. V předposledním víkendu ale dojíždí u Turoně
porubní fronta k místu, kde kolektiv
čeká baldachování a zkracování stěny
o 57 sekcí od spodní úvratě. A to kvůli
tektonice. Plenění sekcí s propojováním odtěžení do chodby 463 324/1,
kterou si budou rubáňoví provádět
sami za přispění dopravářů a kolegů
z důlně-technických služeb, kteří rubáňovým již v předstihu nainstalovali

nové odtěžení, zabere velkou část
dubna.
„Až se porub znovu rozjede ve zkrácené verzi, tak ho ještě čeká cca
250 metrů porubní fronty,“ popisuje
vedoucí úseku. Odtěžení z bloku
463 304 je zajišťováno dopravníky
Belt 1200. Dva pásy obsluhuje úsek
Rubání 3, o dalších sedm na lince N
k zásobníku č. 13 se starají v rámci
centrálního odtěžení nové posily
na ČSM – dodavatelé z Carbokovu
přestěhovaní z ČSA.
Kolektiv se směnovými předáky
Arkadiuszem Strenczekem, Miroslavem
Valachem, Janem Jakešem a Miroslavem
Valanym doplňují původně darkovští
a armáďačtí horníci (od hlavních
předáků Zbyňka Rzidkého a Františka
Nachtnebla). „Nové osádky mají pod sebou Miroslav Bystroň, Marian Lolo a Petr
Hlaváč i díky nim fedrujeme v totálním
nonstopu,“ uzavírá Miarka.

Z OKD

25. března 2021 | www.okd.cz

3

Polcarbo v OKD: 18,5 milionu tun
uhlí a bezmála 12 kilometrů chodeb

cí,“ vzkázal Škorpík. Zvláštní poděkování jménem těžební společnosti
vyslovil Leszku Ryskalokovi, který působil ve vedení polské dodavatelské firmy celých devětadvacet let.
Mimochodem, Ryskalok získal v roce
2009 také nejvyšší tuzemské hornické vyznamenání v podobě Medaile
Jiřího Agricoly předávané Českým
báňským úřadem.
„Do dalšího osobního i profesního života přejeme všem Polcarbákům
hodně úspěchů, štěstí, zdraví a životního optimismu,“ uzavřel výrobně
technický náměstek OKD.

STONAVA – S vytažením posledního
vozíku uhlí nakopaného v porubu
11 3432 horníky Grzegorze Dąbka
z úseku Krzysztofa Sędkowskiego
na Dole ČSA se završilo i působení
dodavatelské firmy Polcarbo v revíru
OKD. Polská firma patřila k jedněm
z nejstarších dodavatelů, zůstala za ní
řada úspěchů a historických rekordů!
Za své skoro třicetileté období firma zajistila těžbu ve výši 18,5 miliónu tun uhlí a vyrazila necelých 12 kilometrů nových důlních děl.
„Polcarbo založil Leszek Ryskalok
dne 20. dubna 1992,“ přiblížil výrobně technický náměstek OKD. V samých začátcích působilo jen na Dole
ČSM, jeho malé pracovní skupinky plnily úkoly ve zmáhání důlních
děl, vybavování a likvidování porubů. Časem se tato firma rozrostla až
na stavových 650 pracovníků, což
bylo v roce 2010.
„To už její činnost neprobíhala jen
na stonavské šachtě, ale i na ČSA,
Lazech, Darkově a také Paskově,“
uvedl Škorpík. Na požadavek OKD
vytvořilo Polcarbo v roce 1999 první
rubáňový kolektiv a v roce 2003 druhý. Od roku 2009 se k nim přidaly
dva kolektivy čelbové, které pak dvanáct let připravovaly těžební kapacity
na lokalitách Dolu ČSM.
„Horníci z Polcarba se nemalou
měrou podíleli i na těžebních výsledcích OKD, především na Dole ČSM,“
konstatoval výrobně technický náměstek. V období let 2009 až 2020
se kolektivy této firmy pravidelně objevovaly mezi třemi nejlepšími v ročním fedrunku v OKD. Havíři
od Grzegorze Dąbka zaznamenali
na stonavské šachtě roční těžební rekord ve výši 798 679 tun z roku 2011.
„Byl to symbolický dárek k dvacetiletému jubileu Polcarba v českém
hornictví,“ uvedli tehdy z úseku
Krzysztofa Sędkowskiego.
Tito polští dodavatelé zajišťovali těžbu v OKD s následujícími hlavními předáky a vedoucími rubáňových úseků: Wiesławem
Polakem, Stanisławem Matulou,
Piotrem
Wowrym,
Józefem
Zubrzyckim, Mirosławem Nowakem,
Arturem Gruszkou, Mariuszem
Wowrym, Zbigniewem Kłuczewskim,

FOTO: OKD a Radek Lukša

Zejména horníci
od Grzegorze Dąbka
zaznamenávali historicky
rekordní – a dosud
nepřekonané – výsledky
na stonavské šachtě

Polcarbo na stonavské šachtě v dobách největší slávy.
vali až do poslední chvíle v porubu
11 3432 na Dole ČSA, doslova pár hodin před ukončením těžby na této lokalitě, a pak společně s kolegy z českého
rubáňového kolektivu vytlačili Dąbek
a Sędkowski poslední vůz uhlí,“ podotkl Škorpík. S koncem „Armády“ se
podle něj uzavřela jedna kapitola havířského umu a tvrdé práce zaměstnanců Polcarba v dějinách OKD.
„Vedení děkuje všem bývalým
i současným horníkům z Polcarba
za desetiletí profesionálně a bezpečně vykonané práce při těžbě, ražení, zmáhání vybavování i likvida-

Januszem Pawlikem, Gregorzem
Dąbkem a Krzystofem Sędkowskim.
Razičský kolektiv hlavního předáka Janusze Ochmana držel na Dole
ČSM rekord v nejvyšší měsíční klasické ražbě s výkonem 105 metrů
od roku 2012 až do roku 2020. Na čelbách mělo Polcarbo hlavní předáky Janusze Ochmana, Krzysztofa
Lebskiego a Roberta Daskiewicze.
Vedoucími úseků byli Grzegorz
Masziarek, Zbigniew Lątka a Milan
Kirchner.
„O profesionalitě firmy Polcarbo
svědčí i to, že její pracovníci fedro-

Krzysztof Sędkowski (zleva) z Leszkem Ryskalokem.

těžba (t)
rok
ČSM
1999 191 539
2000 310 966
2001 470 256
2002 323 471
2003 706 575
2004 677 650
2005 663 877
2006 677 713
2007 984 362
2008 748 817
2009 989 067
2010 947 233
2011 925 823
2012 747 937
2013 376 664
2014 594 948
2015 578 408
2016 935 014
2017 844 155
2018 576 785
2019 104 158
2020
3 134
2021
celkem 13 378 552

Darkov
43 565
353 021
87 055
336 864
283 795
360 520
264 151
338 547
207 627
83 192
116 631
182 604
177 056
301 035
313 286
327 893
146 172

Paskov

50 504

3 923 014 50 504

Lazy

ČSA

těžba
celkem (t)

191 539
354 531
823 277
410 526
1 043 439
961 445
1 024 397
941 864
1 322 909
956 444
1 072 259
1 063 864
228 563
1 336 990
46 117 227 230 1 198 340
531
728 734
908 234
906 301
1 081 186
844 155
576 785
219 969
324 127
279 088
282 222
84 883
84 883
275 211 811 170 18 438 451

metráž
(m)

86
581
1 141
2 110
1 276
1 636
1 723
656
696
1 020
516
425
11 866

Metráž je vyražena na Dole ČSM, vyjma 86 m vyražených na Dole Paskov v roce 2013.

Památné výsledky a výkony
• k olektiv hlavního předáka Wiesława
Polaka dosáhl 12. dubna 2001
v porubu 293 203 denní těžby 7200
tun, což je stále doposud historicky
nejvyšší denní těžba na Dole ČSM,
• k olektiv hlavního předáka Janusze
Ochmana předvedl v roce 2019
nejlepší razičský výkon v extralize
OKD s klasickou technologií s roční
metráží 947 metrů,
• k olektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka dosáhl v roce 2011 nejvyšší těžby v extralize OKD ve výši
798 679 tun, což je stále doposud
historicky nejvyšší roční produkce
Dolu ČSM,

Polcarbo v tunách a metrech

• kolektiv hlavního předáka Grzegorze
Dąbka v období let 2008 až 2017
zajišťoval 25 až 30 % celkové těžby
Dolu ČSM,
• držitelem tří nejvyšších ročních těžeb
v historii Dolu ČSM se stal kolektiv
hlavního předáka Grzegorze Dąbka:
798 679 tun z roku 2011
731 403 tun z roku 2009
699 311 tun z roku 2012
• držitelem tří nejvyšších měsíčních těžeb v historii Dolu ČSM se stal kolektiv
hlavního předáka Grzegorze Dąbka:
160 593 tun z prosince 2010
125 606 tun z června 2012
114 466 tun z ledna 2011

Zástupci posledního rubáňového úseku společnosti Polcarbo.

STONAVA – Čtyřem přípravářským
kolektivům se podařilo v únoru splnit
limitní výkony při překročení stometrové
hranice. Nejúspěšnější byli na čelbě
u Romana Kadlece, ale 130 metrů tady
zvládli s razicím kombajnem. Zato chlapi od Marka Fajmana se zastavili na 119
metrech při využití klasické technologie
vrtacího vozu a nakladače.

Rozfarávka pro budoucí
pluhový blok
Kadlecův kolektiv z úseku vedoucího
Romana Čápa pokračoval v práci v oblasti darkovské 5. dobývací kry, která
byla převedena pod ČSM „Proto tam nefáráme z Darkova, ale z ČSM,“ popisoval
Čáp s tím, že na čelbě 236 522 začali
razit od 5. listopadu 2020. A do 15.
března 2021 na ní s kombajnem MR
340 ukrojili už 542 z plánovaných 830
metrů.

„Dobré podmínky i sehraná parta, jen
místy zhoršená geologie,“ konstatoval
vedoucí úseku ke 130 únorovým metrům od Kadlece. Skvělým postupům
nebránila ani vrchní i spodní přibírka
kamene, uhelná sloj tam měla v profilu
metr padesát až metr šedesát. Přípravu
úvodní, pásové třídy pro budoucí
pluhový porub 236 502 by měl kolektiv
končit v květnu, výduch a prorážka byly
dokončeny už dříve.

Důstojné rozloučení
s vedoucím úseku
Kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana spadal v posledních měsících
pod úsek vedoucího Marka Wdówky.
„Pro mne vlastně jejich listopadový
rekord 128 metrů i únorových skvělých
119 metrů na klasické technologii
byly svým způsobem rozloučením se
šachtou,“ komentoval Wdówka. Ten

FOTO: Radek Lukša

Mezi více než stometrovými postupy nechyběli s klasikou

Roman Kadlec (zleva) s Romanem Čápem.

Marek Fajman s kolegy z úseku

v OKD skončil po skoro jednatřiceti letech. Poznal za poslední dobu všechny
karvinské lokality – Lazy, Darkov, ČSA
i ČSM.
„Fajmanův kolektiv, jenž byl
původem z Paskova, jsem poznal až
na stonavské šachtě a nebyl s ním
moc dlouho. Ale zjistil jsem, že patří

k nejlepším, připomínal mi staré časy,
když jsem v havírně začínal a všichni
makali sami od sebe už jen proto,
aby neshodili kamarády ze šichty,“
nechal se slyšet Wdówka. Klasické
raziče od Fajmana, kteří dokázali
s přehledem překonávat výkony part
s kombajny, označil jako spolehlivé,

dodržující pořádek i bezpečnost
a utahující doslova každý šroubek
na čelbě.
„Dobrá baňa a dobrý kolektiv,“
vyjadřoval se k letošním výsledkům
samotný hlavní předák Fajman s dvaadvacetiletou praxí v provoze příprav.
Vysvětlil, že jim tentokrát přála „matka
příroda“ a oba měsíce se obešly bez
strojních poruch, úrazů i onemocnění.
Kolektiv s vrtacím vozem VVH 1U
a nakladačem NSU 1E dokončoval prorážku 292 260/2 a pustil se do jejího
rozšiřování pod číslem 292 260/6.
„Po sto metrech tam práce zastavili
až do podzimu. Musí čekat, dokud se
nedokope blok 292 200/3,“ informoval
za provoz příprav Petr Pavera. Fajmana,
jak upozornil, čekaly v březnu nové
výzvy. Jeho původně klasický kolektiv
totiž dostal poprvé v kariéře razicí
kombajn!
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ZBZS na stonavské šachtě
se sjednotila, úkoly zůstaly

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
ÚNOR 2021

FOTO: ZBZS Dolu ČSM

Rubání – kombajny

Závodní báňští záchranáři stonavské šachty v akci.
STONAVA – Plánované nehavarijní zásahy,

zejména pravidelné akce při bezvýlomových trhacích pracích velkého
rozsahu v nadloží porubů 400 002,
401 204/1 a 463 304 znamenaly letos
zatím nejvýznamnější úkoly pro Závodní
báňskou záchrannou stanici (ZBZS)
na Dole ČSM. Rozdělenou ještě na dva
úseky Sever a Jih. Od března se pro obě
lokality sjednotila, ale na její pracovní
náplni se nic nezměnilo!
„S koncem loňského roku jsme
se rozloučili se Zdeňkem Chvojkou,
velitelem ZBZS na ČSM- Jihu, který
odešel do důchodu. Byl záchranářem už
na Dukle a za svou dlouholetou činnost,
podílu na řízení zásahů u provozních
nehod v revíru a vedení záchranářských
sborů byl rovněž navržen na vyznamenání Zlatým záchranářským záslužným
křížem,“ oznámil Martin Szturc, technik
důlně bezpečnostních služeb a vedoucí
likvidace havárie.
Do roku 2021 vstoupila ZBZS ze
stonavské šachty s dvaaosmdesáti chlapy, vedením Jižní ZBZS byl
pověřen Marek Michalčák. Severský
úsek vedl Tomáš Zrun a funkce
požárních techniků pro důl zastávali Lukáš Bortel, respektive Radim
Kašpar. „Nadále jsme se sice potýkali

těžba (t)

1.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

55039

2117

386.2

35,773

3,40

SL 500, DBT 2600/5500

2.

Valíček(401204/1)

Puffer

46836

1673

449.7

40,709

2,32

SL 300, DBT 1300/3100

3.

Turoň(463304/)

Miarka

40424

1797

794.4

30,678

3,65

SL 300, FAZOS 15/33

4.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sᶒdkowski

37634

1447

609.3

36,140

3,03

SL 300, DBT 1300/3100

5.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

37576

1354

506.2

33,718

2,72

SL 300, FAZOS 15/33

6.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

19043

1060

319.0

26,859

1,66

SL 300, DBT 1300/3100

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

33,360

4,56

GH9-38VE, DBT 600/1400

kombajn, výztuž

Pořadí

kolektiv

1.

Kubeš(236501/)

vedoucí úseku těžba (t)

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

Pamánek, Ing.

1487

41625

799.3

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Kadlec(236522/)

Čáp

130,00

6,19

141,76

31,94

MR 340X-Ex SANDVIK D01

2.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

126,00

5,04

127,51

24,48

MR 340X-Ex SANDVIK C04

3.

Špička(463330/)

Firla

104,00

4,52

113,50

25,79

MR 340X-Ex SANDVIK K03

4.

ALPEX_Marcol(292247/, 292297/)

Zguda, Mgr.

103,00

3,81

84,31

20,08

MR 340X-Ex SANDVIK C05

5.

ALPEX_Pasik(463260/2, 463240/1P)

Bajaczyk, Ing.

101,00

3,74

91,27

19,77

AM-50/132 D06

6.

Vereš(292260/3, 292260/7)

Wdowka

101,00

4,81

102,75

30,15

AM-50/132 K03

7.

Lichý(362240/, 362260/)

Gajdzica

99,00

4,30

106,90

29,69

MR 340X-Ex SANDVIK C02

8.

ALPEX_Michoń(293297/)

Palej

91,00

3,25

71,83

17,11

MR 340X-Ex SANDVIK K04

9.

Pavlík(292260/3P, 292260/7P,
292240/3)

Wdowka

56,00

2,95

68,09

15,64

AM-50/132 C04

10.

Duda(463370/1)

Firla

51,00

2,32

16,23

12,78

AM-75 C01

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Fajman(292240/2P, 292260/2)

Wdowka

78,00

3,71

87,50

17,61

VVH-1B D02, NSU-1E C01

2.

Slíž(463220/2)

Firla

60,00

3,00

75,30

14,99

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P19
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Rubání – kombajny

FOTO: OKd

o dvě třetiny chlapů i materiálů v klecích
méně. Takto vypadal pro narážeče
z Dolu ČSA druhý měsíc letošního roku,
který navíc znamenal i konec těžby
na této lokalitě a symbolické vyvezení
posledního vozíku.
„Určitě smutné,“ komentoval to
hlavní předák narážečů Petr Stec, který
strávil celou pracovní kariéru právě
na „Armádě“. Nastoupil do OKD po vojně v červenci 1990, celou dobu působil
v úseku důlní dopravy. Když ještě tato
šachta těžila, staralo se o zajištění
provozu ve vtažných jamách 2/1 a 2/2,
jakožto i ve vedlejší původní historické
jámě Jan, osmnáct narážečů.
„Každý si myslel, že fedrunk bude
pokračovat a vydržíme tu až do penze,“
pokračoval hlavní předák s tím, že jádro
armáďáckých dopravářů tvoří chlapi
ve věku nad padesát let. Totéž, jak
uvedl, platí i pro údržbáře s hlavním
předákem Břetislavem Peřinou (jenž
dělá na šachtě ještě déle než Stec).
Před vyvezením posledního vozíku
naplněného uhlím z finálních zdejších
porubů 11 3432 a 22 4054 narážeči
už transportovali i vyklízené zařízení
z jiných oblastí důlního pole. „Tohle
pokračuje, navíc se popouští materiály
pro stavbu uzavíracích hrází a něco i pro

úsek Bastav CZ, který likviduje dokopané stěny,“ upřesnil Stec.
Hlavní předák armáďáckých narážečů byl i tím, kdo pomáhal rubáňovým
vytahovat poslední vozík z klece jámy
2/2. Asistovali u toho i dopraváři Pavel
Konderla a Pavel Švacho. „Únor je pryč
a my skončili v OKD,“ zakončil Stec
pokračující na stejné pracovní pozici
i pod státním podnikem DIAMO.

vedoucí
úseku

Přípravy – kombajny

Po více než třiceti letech u důlní
dopravy vytahoval poslední uhlí

STONAVA – Dvě třetiny kolegů z party pryč

kolektiv

Rubání – pluhy

s dopady onemocnění covid-19, ale
zajištění záchranářské činnosti a záchranářských akcí nebylo narušeno,“
upozornil Szturc
Od března byl potvrzen Marek
Michalčák ve vedení ZBZS Dolu ČSM
a Tomáš Zrun jako jeho zástupce.
Požární technici pro důl zůstali stejní.
„Ale odešla nám bohužel část zkušených záchranářů. Pro ostatní to bude
znamenat vyšší pracovní nasazení,“
poznamenal Szturc s tím, že působení
ZBZS se bude nadále řídit služebním
řádem HBZS Ostrava.
Záchranáři ze stonavské šachty
včetně dobrovolných se i letos účastnili
pravidelných cvičení v dýmnici HBZS
v Ostravě-Radvanicích a tato povinnost
je čeká ještě třikrát do roka. „Zrušeny
nejsou ani týdenní pohotovostní služby
na HBZS, kde by v prvním letošním
pololetí měly odsloužit čety našich
záchranářů, mechaniků a techniků
sedmadvacet týdenních pohotovostí,“
podotkl Szturc.
Závěrem vyslovil jménem ZBZS Dolu
ČSM poděkování všem končícím kolegům: „Za jejich dlouholetou poctivou
práci, nasazení a také osobní statečnost při zdolávání provozních nehod
a záchraně lidských životů a zdraví.“

Narážeči (zleva) Petr Stec, Pavel Konderla a Pavel Švacho.

denní
tuny / odrubaná plocha rub. výkon
den za den (m2/ den) (t/hl/sm) postup (m)

Pořadí

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

2.

Nachtnebl

Weiss

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

104063

2211

577.2

56,149

3,01

94007

1686

297.5

30,523

2,62

3.

ALPEX_Kurek

Pielka

90176

1944

644.7

48,810

3,47

4.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

5.

Turoň

Miarka

81076

1843

769.2

29,642

3,53

6.

Valíček

Puffer

62511

1429

376.3

32,398

1,94

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.

59660

1105

576.4

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

25,333

3,29

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

321,00

5,63

124,46

29,64

2.

Lichý

Gajdzica

303,00

5,72

134,15

41,46

3.

Noworyta

Gajdzica

295,00

5,46

138,84

28,87

4.

ALPEX_Michoń

Palej

268,00

4,62

102,12

24,32

5.

Kadlec

Čáp

242,00

6,05

137,99

31,23

6.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

7.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

187,00

3,74

91,26

19,73

8.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

9.

Pavlík

Wdówka

128,00

3,20

74,11

16,20

10.

Duda

Firla

88,00

2,15

18,89

10,40

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

Přípravy – klasické technologie

Hlavní předák dopravářů dělá na Dole
ČSA přes třicet roků.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

1.

Fajman

Wdówka

197,00

4,69

92,90

23,36

2.

Slíž

Firla

99,00

2,68

67,26

14,64

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Testování na koronavirus v OKD?
Nic nového, jen zkrácené intervaly!
STONAVA – Těžební společnost OKD
se po zveřejnění vládního nařízení
o povinnosti testů na onemocnění covid-19 ve firmách dostala oproti ostatním do nemalé výhody. S odebíráním
a vyhodnocováním vzorků od všech
kmenových i dodavatelských zaměstnanců totiž začínala mezi prvními
v Česku a to už vloni v létě.
„Testovalo se od té doby každý den
a každý z kolegů i kolegyň přicházel
na řadu jedenkrát za čtrnáct dní. Teď
jsme v souladu s novými opatřeními
zkrátili tyto intervaly na sedm dní,
to je pro nás ta hlavní změna,“ oznámil Radim Tabášek, výkonný ředitel
OKD. Ta se do odebírání pustila 17.
srpna 2020 a do 8. března 2020 nechala vyšetřit už více než pětašedesát
tisíc PCR testů.
„Tyto používáme nadále. A to
s ohledem na jejich citlivost i přesnost,“ pokračoval Tabášek s tím, že
těžaři potřebují vzhledem ke specifickému typu pracovních operací vykonávaných v dole co nejvyšší spolehli-

vost testování. To, jak výkonný ředitel upřesnil, nadále probíhá bez omezení provozu. Technicko-organizační
opatření (TOO) vydané v této souvislosti 12. března počítá s tím, že zaměstnanci 3. a 6. směny se k výtěrům
dostavují po šichtě, ti z 2. a 4. směny
naopak před šichtou, a kolegové z 1.
směny před nebo po šichtě.
„Každý se účastí testování v návaznosti na předchozí termín, tedy sedmý den od posledního odebrání vzorku,“ upozornil Luboš Dúbravka, který je představenstvem OKD pověřen
koordinací testování. Lidé čerpající
volno podle rozpisu směn či jakéhokoliv jiného důvodu absence musí absolvovat výtěr nejlépe hned ten první den v práci. Za dodržení termínu si zodpovídá každý sám, kontrolu
provádějí vedoucí a další nadřízení.
Změnit termíny byl oprávněn pouze
směnmistr. „Kdo se testování nezúčastní, tomu systém ASEP zablokuje přístup do organizace,“ upozornil
Dúbravka.
FOTO: OKD

Odběrová místa a jejich provoz
Důl ČSM-Sever/kulturní dům
pondělí

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

úterý

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

středa

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

čtvrtek

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:30

pátek

4:45 - 9:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

Odběrné místo k pravidelnému testování.

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

Důl ČSM-Jih/ místnost č. A 109
pondělí

4:45 - 8:00

úterý

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

středa

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

čtvrtek

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:10

pátek

4:45 - 8:00

10:30 - 11:30

12:30 - 14:00

10:45 - 11:30

12:30 - 14:15

10:45 - 11:30

12:30 - 14:15

16:30 - 17:30
16:30 - 17:30

Důl Darkov/ místnost č. C 109
středa

4:45 - 8:30

Důl ČSA/mistnost č. 15
středa

4:45 - 8:30

Povinnost se podle TOO netýká
lidí očkovaných proti covid-19 (jež
mají příslušný certifikát Ministerstva
zdravotnictví ČR) a taktéž těch,
u kterých neuplynulo devadesát dní
od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (musí
o tom mít lékařskou zprávu). „Platí
nicméně i pro pracovníky OKD plnící stále úkoly na lokalitách ČSA
a Darkov,“ vzkázal Dúbravka.
V odběrech pokračují týmy zdravotníků z Nemocnice v KarvinéRáji spolu s vyčleněným personálem
z OKD. Vyhodnocování testů nadále probíhá v Ústavu molekulární
a translační medicíny v Olomouci.
Výsledky dostávají zaměstnanci nejpozději do šestatřiceti hodin přes
SMS zprávu na své mobilní telefony. Včetně jedinečných kódů, které
v kombinaci s rodnými čísly na por-

tále předmětné laboratoře umožní vygenerovat písemné potvrzení o negativním výsledku (neprokázání nákazy) opatřené elektronickým podpisem. Pozitivní test pak
znamená karanténu a zákaz vstupu
do OKD!
„S odstupem času testování hodnotíme jako správné rozhodnutí.
Šíření covidu neumíme zcela zabránit, ale pravidelné testy nám umožní
rychle situaci vyhodnocovat a zamezit případnému nekontrolovatelnému
šíření viru. V tom vidíme velký přínos a nedokážu si v současné situaci
představit udržení provozu bez pravidelného testování,“ podotkl David
Hájek, ředitel provozu OKD.
Předsedkyně představenstva těžební firmy Vanda Staňková doplnila:„Samozřejmě bychom uvítali,
kdyby OKD mohlo obdržet příspě-

vek alespoň v obdobné výši, jaký bude
příspěvek na antigenní test pro ostatní firmy, jenž by alespoň mírně snížil
naše náklady na PCR testy.“

Pády horniny – častý a zbytečný zdroj úrazů, mnohdy i fatálních!
Za leden a únor je v OKD
zaznamenáno osm
zranění v dole, přičemž
všechny případy mají
tutéž příčinu

horniny obecně, stejně jako na zákazy vstupů do ohrožených prostorů a nařízení zdržovat se jen v zajištěném prostoru a mít vždy zajištěnou
bezpečnou ústupovou cestu.

Prevence na čelbách
• volné prostory za výztuží musí být
zabezpečeny proti uvolňování i vypadávání horniny a v důlních dílech
nebezpečných ujetím hornin musí
být tyto prostory založeny,
• ve zvlášť obtížných podmínkách se
musí důlní prostor zajišťovat za stálého dozoru,
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STONAVA – Šestnáct mrtvých horníků
od roku 2000, šestnáct registrovaných úrazů za rok 2020 a všechny úrazy v dole v roce 2021. To má v revíru
na svědomí pád horniny nebo zával!
Vedení společnosti OKD proto jako
téma bezpečnostního poučení stanovuje pro březen právě problematiku
těchto častých – a mnohdy i zbytečných – případů.
„Dva letošní jsme zaznamenali právě na naší šachtě,“ informuje bezpečnostní technik z Dolu ČSM
Břetislav Pukowski. K újmě na zdraví přichází razič na čelbě 292 260/3,
kterého v páté směně při vrtání svorníku během stavby respové odbočky zasahuje kámen z nadloží do hlavy a levé ruky. „Po úraze je pozdě se
ptát: Jak jsem si zkontroloval pracoviště? V tomto případě strop v místě vrtání,“ poznamenává k tomu
Pukowski.
Další letošní úrazy jsou hlášeny z porubů na ČSM-Jihu a ČSA.

stropu, dodržování bezpečné vzdálenosti od rozpojovacích orgánů až
po průběžné kontroly stavu důlních
děl,“ uvádí Dúbravka. Zapomínat se
nesmí na podceňování rizika pádu

Tyhle případy jsou časté a bohužel mnohdy i zbytečné.
„U obou v těžebních směnách horníci
překládali sekce a došlo při tom k vypadnutí kamene, jeden dostal horninou přes hlavu a záda, u druhého
to odnesl kotník. Roli při těchto úrazech mohla hrát i rutina a spěch,“
uvádí Pukowski. Do kategorie registrovaných úrazů spadají tři popisované a dalších pět letošních je „jen“
evidovaných.
Vedoucí odboru řízení bezpečnosti Luboš Dúbravka v této souvislosti
upozorňuje, že vloni tvoří pády hor-

niny třetí největší skupinu pracovních úrazů v revíru (po chůzi a manipulaci s břemeny). „A to se značným
rizikem smrtelného úrazu,“ podotýká. Heslem pro třetí letošní měsíc se
tak v revíru stává „Pád horniny, častý
a zbytečný zdroj úrazů“.
Obecných havířských zásad pro
jejich předcházení je více, „Od včasného strhávání narušené horniny
a řádné obtrhání čelby proti jejímu
vypadávání, přes věnování zvýšené pozornosti při kladení umělého

• v dovrchně ražených důlních dílech,
kde se v profilu čelby střídají horniny
s různými pevnostními vlastnostmi
nebo kde jsou tyto horniny prostoupeny výraznou mikrotektonikou,
musí být při vrtání ručními vrtacími
kladivy k zajištění čelby použito
záchytných sítí.

Prevence v porubech
• kontrolovat stav stropu před uvolněním stropnic mechanizovaných
výztuží,
• pro udržení stability stropu a pilíře
v pracovní uličce přesouvat výztuže
co nejblíže za vyuhlujícím dobývacím
kombajnem ve vzdálenosti určené
technologickým postupem porubu,
• při vyjíždění pilíře dle místních podmínek jehlovat, případně provádět
zpevňování pilíře lepením,
• v místech přecházení tektonické
poruchy nebo stlakového pásma

zajišťovat strop zavrtáním pomocných podvlaků, případně budovat
dveřeje na pilíři,
• p ro zajištění bezpečnosti
práce osob při provádění úkonů
spojených s opravami, případně
údržbami dobývacího komplexu
nebo porubového dopravníku
zabezpečit pracovní prostory (výklenky) profily RTH (dřevo) podle
stropních podmínek, prostory
nad RTH (dřevem) dále obložit
lupánkami.
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PRAHA – Útlum těžby uhlí mění
Moravskoslezský kraj a s koncem
hornictví pomáhá stát i samospráva. Všechno má probíhat s důrazem
na bezpečnost, sociální klid, ochranu
životního prostředí a rozvojové potřeby regionu. Zaznívá to na on-line tiskové konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze probíhající
právě v souvislosti s posledními vozíky
ze šachet ČSA a Darkov.
„Záchranná síť je vytvořena.
Počítáme s tím, že i po úplném konci
a likvidaci opravdu všech dolů budou
naši někdejší kolegové odcházet za stejných podmínek, jako je tomu nyní.
Lidé s třiceti a více lety odpracovanými
v hornictví si zaslouží slušné zacházení,“ uvádí předsedkyně představenstva
OKD Vanda Staňková. Připomíná, že
těžební firma má podepsanou spolupráci s více než stovkou firem – potencionálních zaměstnavatelů – v nichž už
někteří propuštění ze šachet podepisují
nové pracovní smlouvy.
„První etapu převodů dolů k 1. lednu 2021 se podařilo zvládnout bez
problémů. Přestože na přípravu moc
času nebylo. Věřím, že státní podnik
DIAMO zvládne i druhou vlnu a všechny následné kroky,“ říká vicepremiér
a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček. Ten oceňuje i působení OKD
směrem k nadbytečným pracovníkům,
od programu Nová šichta po otevření
poboček Úřadu práce ČR na šachtách.
DIAMO má v novém odštěpném
závodě DARKOV (se sídlem na této
šachtě) dalších 497 lidí přebraných
od OKD. Celkem tak zde působí 697
zaměstnanců, jejichž úkolem jsou útlu-
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Vláda chce bezpečný, sociálně klidný
i „zelený“ útlum s rozvojem regionu

Důl Darkov po ukončení těžby.
mové a likvidační práce v dole i na povrchu a další zahlazování následků
hornické činnosti, včetně odvalů a odkališť. Aktivity v jednotlivých lokalitách se liší podle stavu a stupně legislativního postupu, který předchází zahájení likvidace hlavních důlních děl.
„Budeme aktivně vyhledávat příležitosti k využití uzavíraných dolů
a důlních areálů. Jedná se zejména o možnosti využití jejich energetického potenciálu a budování průmyslových zón. Už spolupracujeme
s Moravskoslezským krajem a městy a obcemi na Karvinsku, abychom
mohli sladit naše plány a povinnosti s regionálními rozvojovými zájmy
a napomáhat tím i k úspěšné transformaci regionu,“ navazuje ředitel
státního podniku DIAMO Ludvík
Kašpar. Náklady na útlum hornictví v letech 2020 až 2035 vyčísluje (i s náklady na zajišťování báňské

Důl ČSA po ukončení těžby.
záchranné služby a státní příspěvky pro uvolňované zaměstnance)
na 15,6 miliardy korun.
Moravskoslezský kraj má jasnou
vizi, jakým směrem by se měl po ukončení těžby proměnit. „Pohornická krajina Karvinska má na svých dvaašedesáti kilometrech čtverečních obrovský
potenciál. Celé území je potřeba řešit
koncepčně tak, aby se místa nyní připomínající krajinu duchů, proměnila
v atraktivní lokality, které budou táhnout investory, ale také lidem nabídnou zajímavé možnosti trávit zde volný čas,“ tvrdí hejtman Ivo Vondrák.
Poukazuje i na koncepci Koncepce
rozvoje pohornické krajiny Karvinska
do roku 2030 (POHO 2030) předpokládající dát lokalitám po těžbě nové
uplatnění při maximálním využití
chytrých řešení.
Kraj se také zabývá dopady na dodavatele a subdodavatele těžařů.

„Nechceme je nechat na holičkách,
proto vznikl krajský program Task
Force OKD, který má za cíl pomáhat
firmám vyrovnat se s útlumem a ukončením těžby uhlí v regionu tak, aby dál
úspěšně fungovaly a dávaly lidem práci. Cestou je pomoc získat finanční
prostředky na inovace a úpravu jejich
programu,“ vysvětluje hejtman.
Peníze by mohly přicházet
z Fondu pro spravedlivou transfor-

maci (Just transition fund), jenž
cílí na „uhelné regiony“, a také
z Modernizačního fondu financovaného z výnosů z emisních povolenek. Uvažuje se například o výstavbě fotovoltaických elektráren v areálech šachet. Mezi rozvojovými projekty je využívání důlních plynů,
tepelného potenciálu podzemních
i důlních vod či odvalů jako zdrojů
stavebního materiálu.

ČSA a Darkov, postup útlumu
Státní podnik DIAMO podal žádost
Obvodnímu báňskému úřadu v Ostravě
pro povolení zajišťovacího provozu
dolů, v němž se připraví jejich vyklizení i snížení energetické náročnosti.
Současně by měly probíhat i práce
na redukci rozlohy důlních polí (nezbytné před započetím samotné likvidace

šachet). Ještě letos se rozeběhne
legislativní proces směřující k povolení
likvidací hlavních důlních děl a zároveň
budou pokračovat rekultivační činnosti
zahájené v minulých letech. Veškeré
náklady na útlum převedených lokalit
od OKD převzal od 1. ledna 2021 s.p.
DIAMO.

KARVINÁ – Radní a posléze i zastupitelé Karviné

v průběhu března projednávali a poté schválili
dohodu s těžební společností OKD. Umožní kopat
uhlí na stonavské šachtě ještě další dva roky, jak
informoval výkonný ředitel OKD Radim Tabášek,
který se 18. zasedání představitelů města
na půdě Slezské univerzity také účastnil. „Jsme
velmi rádi, že jednání společnosti OKD s městem

Karviná došla k pozitivnímu závěru a povolení
těžby je tak schváleno do konce roku 2022,“ řekl
Radim Tabášek.
„V rámci dohody o prodloužení těžby se společností OKD dojde k finanční kompenzaci ve výši
pětatřiceti miliónů korun za rok,“ dodal karvinský
primátor Jan Wolf. Získané peníze chce Karviná dát
na podporu podnikání, přípravu průmyslových zón

(SMART PARK, OSP), které přinesou nová pracovní
místa. „Především však tímto krokem chceme
zpomalit tempo odchodu od těžby uhlí v Dole
ČSM, který u nás na Karvinsku zůstal jako jediný
v provozu,“ konstatoval k dohodě s těžaři Wolf.
Povolení dobývat uhlí, jak upřesnil, platí výhradně pro oblasti, které nejsou zastavěné, vůbec se
netýká rezidenčních částí města.

FOTO: OKD

Karviná souhlasí s těžbou uhlí na šachtě ČSM o další dva roky

Radim Tabášek, ředitel OKD, a.s. (vlevo), na zastupitelstvu.

NOVÁ ŠICHTA POMÁHÁ A BUDE POMÁHAT DÁLE…
STONAVA – „Nyní máme za sebou

propouštěcí pohovory se zaměstnanci,
kteří odejdou k 31. 3. 2021 v rámci
2. milníku. Tyto pohovory proběhly
v 1. dekádě března pod hlavičkou
státního podniku DIAMO za spolupráce
s personalisty OKD. Projekt Nová šichta
pomáhající všem zaměstnancům, kteří
ztratili práci, však funguje dál a bude
pomáhat i do budoucna,“ uvedla Radka
Naňáková, personální ředitelka.
V současné době s Novou šichtou
spolupracuje přes více jak stovku společností. A každý týden se ozývají další
firmy z regionu, které mají zájem o spolupráci a nabízejí pracovní uplatnění
našim bývalým zaměstnancům. Nabídky
společností jsou dostupné registrovaným klientům na webových stránkách
Nové šichty v aplikaci Burza práce a současně je vyvěšujeme na nástěnkách.
Zároveň kolegyně z Nové šichty
kontaktují všechny zaměstnance, kteří
projevili zájem o pomoc Nové šichty.
Nyní je již v kontaktu s Novou šichtou
téměř 700 zaměstnanců a věříme, že
přibydou další. Všechny nabídky pracovních pozic jednotlivých společností
rozesíláme ke zvážení a je na každém
člověku, jak se rozhodne.
S ohledem na organizační stěhování
personalistů z lokalit, které nyní patří
již pod státní podnik DIAMO, na ČSM,
došlo ke změnám v kancelářích,
ve kterých tým Nové šichty působil.
Snažili jsme se najít takové řešení,

abychom zajistili co nejjednodušší dostupnost lidem, kteří již nemají aktivní
ASEP kartu. Kolegyně z Nové šichty
nyní najdete v přízemí Centrálního
vzdělávacího střediska na Darkově,
v přízemí bývalého zdravotního
střediska na lokalitě ČSM-Sever
a v Poradenském centru v Karviné.
Zatím ještě dočasně najdete Markétu
Klopcovou ve 2. patře hlavní budovy
ČSA a Karolínu Bachurskou v prvním
patře hlavní budovy na Darkově. Obě
kanceláře však budou také přestěhovány na přelomu března a dubna
do přízemí Centrálního vzdělávacího
střediska na Darkově.
V tabulce najdete přehled s kontakty
a s pracovní dobou.
Velmi úzce spolupracujeme s Úřady
práce ČR. Zde také dojde ke změnám
v působení mobilních pracovišť. Rozsah
služeb v rámci projektu Outplacement
včetně zajištění rekvalifikací však zůstává zachován.
• Mobilní pracoviště ÚP na Dole Darkov
ukončí svou činnost ve čtvrtek 25. 3.
2021. Od 26. 3. 2021 Vám budou
potřebné informace sděleny na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu
práce, a to dle místa Vašeho bydliště.
V případě potřeby můžete do 13. 4.
2021 navštívit i mobilní pracoviště ÚP
na dole ČSM-Sever (budova bývalého Zdravotního střediska, přízemí),
a to vždy v pondělí a v úterý od 6.30
do 14.30.

• Mobilní pracoviště ÚP na Dole ČSA
ukončilo svou činnost ve středu 17. 3.
2021. Od 18. 3. 2021 jsou potřebné informace sdělovány na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu práce, a to
dle místa Vašeho bydliště. V případě
potřeby můžete do 13. 4. 2021 navštívit
i mobilní pracoviště ÚP na dole ČSMSever (budova bývalého Zdravotního
Lokalita

střediska, přízemí), a to vždy v pondělí
a v úterý od 6.30 do 14.30.
• Mobilní pracoviště ÚP na Dole ČSMSever (budova bývalého Zdravotního
střediska, přízemí) ukončí svou činnost
ve středu 13. 4. 2021. Od 14. 4. 2021 Vám
budou potřebné informace sděleny na jednotlivých kontaktních pracovištích Úřadu
práce, a to dle místa Vašeho bydliště.

Kontakt

Budova/patro

596 451 149 lucie.peterkova@okd.cz
737 043 230
renata.pavlikova@okd.cz
596 451 159

bývalé Zdravotní
středisko/přízemí

Kontakty na Úřady práce ČR
dle měst:
Karviná950 126 456
Havířov950 126 746
Orlová950 126 804
Český Těšín
950 126 654
Bohumín950 126 603
Kancelář Pracovní doba

ČSM
Lucie Peterková
Renata Pavlíková
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DARKOV
Karolína Bachurska*

725 756 830
karolina.bachurska@okd.cz
596 262 132

Jaroslava Kobielová

596 262 161 jaroslava.kobielova@okd.cz

Hlavní budova
DIAMO, s.p.,
odštěpný závod
Darkov/1. patro
Centrální vzdělávací
středisko/přízemí

ČSA
Markéta Klopcová*

725 756 827 marketa.klopcova@okd.cz

Hlavní budova/
2. patro

PORADENSKÉ CENTRUM OKD, tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná-Nové Město
Markéta Klopcová

725 756 827 marketa.klopcova@okd.cz

ÚT, ST, PÁ

*) Plánovaná změna březen/duben 2021 – přesun kanceláří do přízemí budovy Centrálního vzdělávacího střediska na Darkově.
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KARVINÁ – Podzimní část končí s dvaceti body na pátém místě s bodovým
náskokem … a v jarní části přichází zklamání po deseti kolech s jednou
výhrou, třemi remízami a pouhými
šesti body. Tak zatím vypadá pátá sezona fotbalistů s logem OKD na dresech. MFK Karviná k ideálním výkonům zejména doma chybí i „kotel“ fanoušků.
„Nejlépe se nám vedlo v první sezoně nejvyšší české fotbalové soutěže. Ročníku 2016/2017 jsme skončili
desátí. Od té doby jsme museli bojovat o záchranu, což naštěstí vždycky
vyšlo,“ uvádí sportovní ředitel klubu s hornickými kořeny a tradicemi
Lubomír Vlk. Ještě na podzim 2020 je
z A mančaftu takřka nadšen, Karviná
šplhá nahoru a nebýt prohry 0:2
s Pardubicemi den před Vánocemi,
přezimovala by čtvrtá, historicky
nejvýše.
Do roku 2021 vstupuje MFK bez
brankáře Libora Hrdličky, záložníka
Dávida Guby na přelomu ledna a února odchází třeba Marek Hanousek či
Filip Twardzik. Ze základní sestavy přestupuje Gigli Ndefe do Baníku
Ostrava. Naopak, z hostování v Třinci
se vrací brankář Jiří Ciupa, z německé Bochumi míří do hornického
města mladý nadějný devatenáctiletý řecký obránce Stylianos Kokovas,
z Tallinu přichází estonský reprezentační křídelník Vlasiy Sinyavskiy
a poslední posilou je brazilský obránce Leonardo Pereira. „Plány a cíle
byly na klidnější sezonu, po podzimu jsme byli třetím nejlepším týmem
na hřišti soupeřů, což byl unikátní počin,“ nechává se slyšet sportovní ředitel klubu.

FOTO: MFK Karviná

Karviná hraje pátým rokem nejvýše

Klubu chybí i domácí podpora na hřišti.
Jenže realita je taková, že ve druhé polovině března MFK odvolává kvůli tristním výsledkům trenéra Juraje Jarábka (po šestnácti měsících, jeho následovníka zatím nemá).
„Od ledna jsme vyhráli jen s Opavou
3:1,“ vysvětluje Vlk. Mužstvo dočasně přebírá Petr Mašlej, ovšem další
utkání s Olomoucí znamená prohru
0:1. Pohled do statistiky ukazuje, že
Karviná má problém střílet góly.
V úterý 23. března se na lavičku
vrací staronový trenér Jozef Weber.
Ten je v klubové kronice už nějaký rok zapsán zlatým písmem – má
mimo jiné podíl na vstup do nejvyšší české fotbalové soutěže po sezoně
2015/2016!

„Poslední zápasy nebyly ideální
herně ani výsledkově. Máme deset kol
do konce a zůstáváme na třináctém
místě z osmnácti. Padají poslední tři,
musíme se dívat dopředu, ale i dolů,“
uvádí sportovní ředitel. Za pozitivní nicméně považuje, že se MFK
Karviná aktuálně vyhýbá nákaza koronavirem. Klub před každým kolem
testuje hráče, realizační i doprovodný tým, kdo nemá PCR odběr, nesmí
s nimi do styku.
„Chybí nám ale podpora fanoušků,
především těch přímo v Karviné, což
je na těch domácích výkonech vidět,“
konstatuje Vlk. Na další utkání vyrazí MFK každopádně opět ven, v neděli
4. dubna nastoupí ve Zlíně.

FRÝDEK-MÍSTEK – Před dvaceti lety se stala hrstka nadšenců průkopníky léčby člověka prostřednictvím kontaktu se psem v Moravskoslezském kraji.
Deset let nato získali pro svou neziskovku Podané ruce první grant z Nadace
OKD. A od té doby nebyla podpora přerušena. Stejně jako ani koronavirová
pandemie canisterapii nezastavila.
„Samozřejmě, naše služba je teď
z devětadevadesáti procent pozastavena, nesmí se chodit do nemocnic, ústavů, domovů, léčeben, hospiců, zavřené
jsou školy, školky,“ líčila koordinátorka této aktivity Monika Olbrechtová.
Jako jednu z mála výjimek zmínila práci s handicapovanou dívkou Sárou. Se
souhlasem její rodiny se jí začal věnovat tým složený z terapeutky Heleny
a fenek zlatého retrívra jménem Dafne
a shi-tzu jménem Xana.
„Loňská podpora z těžařské nadace směřovala právě na tyto dobrovolníky. Máme jich kolem padesáti a v průběhu minulého roku vzniklo
pět nových canisterapeutických týmů,“
upřesnila kooridnátorka. V rámci
Moravskoslezského, ale i Olomouckého
a Zlínského kraje se – i přes omezení
kvůli koronavirové nákaze – v roce 2020
uskutečnilo 525 canisterapií. Cvičení
pejsci tak udělali radost celkem 1850 dětem, dospělým a seniorům.
„Canisterapeutický pes pomáhá k odreagování, motivuje klienty
ke zvýšené tělesné aktivitě a rozvíjí
jejich jemnou i hrubou motoriku, odbourává úzkost, pocity osamění, deprese či stresu, poskytuje jim pocit
bezpečí, jistoty. Jde jednoduše o léčebné využití pozitivního vlivu psa
hlavně na psychickou stránku člověka,“ popsala Olbrechtová.

FOTO: Podané ruce

Podané ruce: Canisterapii
podporuje NOKD deset let
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Srdcovka pomohla léčit včelky
a zabránit ztrátám u chovatelů
TĚRLICKO – Dvě třetiny včelařů z obcí
Těrlicko, Stanislavice a Hradiště přistoupily vloni k projektu léčby probíhajícímu díky Nadaci OKD a většinu populací ve svých úlech zachránily. Na rozdíl
od sousedů ze Stonavy, Soběšovic,
Albrechtic či okolí Českého Těšína,
kteří hlásili bez terapie za pomocí gelů
z kyseliny mravenčí i dvoutřetinové
ztráty včelstev.
„Byli jsme napjati, jak léčení dopadne, ale výsledky se ukázaly vynikající.
Podchytili jsme v červenci nástup
onemocnění varoázy hned v zárodku,“
sdělil Petr Klimša, předseda Základní
organizace Českého svazu včelařů
(ZOČSV) Těrlicko. Ten s nástupem
do funkce vyřídil pro spolek minigrant
z těžařské nadace, pracoval tehdy jako
geomechanik na jižní lokalitě Dolu ČSM.
Včelstva léčili v létě – s pauzou
vyvolanou medobraním a vysokými
teplotami – přičemž technologie
ve formě gelů kyseliny mravenčí se
ukázala jako nejúčinnější. „Předloni
byla z důvodu velkého úhynu nemocných včelstev ohrožena stabilita
ekosystému v mikroregionu. Snažili
jsme se proto zamezit dalšímu propadu stavů nakupováním kvalitních léků
pro včely na bázi přírodních kyselin,
které neničí tolik jejich imunitu a nezanechávají ve včelím díle rezidua
a nekontaminují med,“ vysvětlil smysl
projektu Klimša.
Srdcovku získal po více než třiceti
letech práce v revíru (nejprve pod
hlavičkou VOKD, pak na ČSM v dělnických profesích a jako revírník příprav).

Před několika málo dny dotlouklo
srdce našeho váženého kolegy, horníka tělem i duší pana Ing. Rudolfa
Zieglera. Jeho cesta naším hornickým
regionem započala v roce 1959, kdy
jako hornický učeň získával první zkušenosti na Dole Jan-Maria v OstravěRadvanicích. Po vyučení vedly jeho
kroky na Důl Lazy, tehdy Důl Antonín
Zápotocký. Svou profesní kvalifikaci
si dále zvyšoval studiem hornické
průmyslovky a absolvováním HGF
VŠB v Ostravě. V OKD působil jako
výrobní náměstek a hlavní inženýr
na Dole ČSA, na Dole Lazy zastával funkci vedoucího technického
rozvoje, kde se podílel na zavádění
plně mechanizovaného komplexu
pro dobývání velmi mocných slojí.
Od roku 1995 byl technickým expertem ve společnosti Minova Bohemia

FOTO: ZOČSV Těrlicko
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Medobraní v úlu v Těrlicku.

„Pomohla v naší snaze, aby každá
zahrada v obci přinesla díky opylovací
činnosti našich včelek úrodu,“ pokračoval s tím, že ZOČSV Těrlicko plánuje
dostat stav včelstev na obvyklou úroveň
sedmi set kusů.
„Čímž i vrátíme přírodě alespoň
část dluhu, který nešetrným chováním
člověka nadále roste,“ nechal se slyšet
patron projektu, jenž v tomto roce
odešel z OKD do důchodu. Spolupráce
s těžařskou nadací sice kvůli tomu
nepokračovala, ovšem včelaři z Těrlicka
se začali stále více napojovat na finance
obce. Požádali také se slovenskými kolegy z Kysuckého Nového Mesta o grant
příhraniční družební spolupráce z peněz
Evropské unie.

s.r.o. Také zde pokračoval v zavedení
řady technologií, které jsou dodnes
v OKD běžně používány a znamenají
zvýšení efektivity a bezpečnosti
nejen při dobývání, ale také při ražbách důlních děl. V té době působil
na řadě domácích i zahraničních
staveb, především na Slovensku,
v Rusku, na Balkáně i na Islandu.
Vždy na něj budeme vzpomínat jako
na člověka, který dokázal technické
problémy řešit, nejen s vysokým
smyslem pro detail a preciznost, ale
také s hlubokou praktickou znalostí
prostředí hornictví a podzemního stavitelství. Jeho myšlenky a invenční
přístup v nás zůstanou celoživotně
zakotveny. Nikdy nezapomeneme…
Zdař Bůh Rudy, děkujeme!
Upřímnou soustrast rodině.
Minova Bohemia s.r.o.

Sárinka s úsměvem a psy na vaku.
S podporou z programu Pro region od Nadace OKD se z canisterapie poskytované organizací
Podané ruce (se sídlem ve FrýdkuMístku a pobočkou v Ostravě) stala vyhledávaná služba. V letošním
roce svůj projekt zaměřila primárně na udržení pozice koordinátora
služeb. „Nadále musíme komunikovat a udržovat kontakty,“ vysvětlila
Olbrachtová.

Relaxace v rámci terapie s pejsky.

Podané ruce nezastavily kurzy pro
nové zájemce o dobrovolnictví či stávající canisterapeuty, kterým propadají dvouleté certifikáty. „Právě předposlední březnovou sobotu se jeden konal on-line prostřednictvím internetu.
Tématem byla práce s malými autisty a dětmi po mozkové obrně,“ uvedla koordinátorka. Letos stanovili v neziskovce dvě témata v rámci vzdělávacích kurzů s akreditací Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR: „Základy
canisterapie v praxi (u klientů se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním)“ a „Canisterapie u dětí
s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou“.
„A pokud to epidemiologická situace dovolí, o víkendu ve druhé polovině
dubna plánujeme nejbližší termín povahových testů canisterapeutického
psa,“ doplnila Olbrechtová.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„I když zrovna teď nejsi s námi, v našich srdcích zůstaneš NAVŽDY.“ Moc nám
chybíš, Štefane, nikdy na Tebe nezapomeneme, milion pusinek a objetí do nebíčka Ti posíláme.
Dne 11. března 2021 uplyne již 17 let, kdy při otřesu na Dole Lazy zahynulo 7
horníků, mezi nimi i můj druh, tatínek 3 dětí, pan Štefan IVAN z Karviné-Hranic.
Přátelé, kamarádi, kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.
Dne 29. března 2021 si připomeneme jeho nedožité 52. narozeniny. Navždy s láskou a úctou vzpomínají družka Monika, syn Dominik, Jiří a rodina Kurillova.
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