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Nad sto metrů
v prorážce

Raziči od Vladimíra Slíže podali
letošní třetí nejlepší výkon s klasikou.
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Špičkový
plavec z rubání

Libor Hracki je mistrem republiky
v kategorii a přidává i další medaile.

První tuny
z Dolu ČSM

Vzpomínka na zahájení těžby v roce
1968 i na půlstoletí jiných výročí.

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: Nikdy nedávej bezpečnosti den volna!

Vážení zaměstnanci, kolegové,

Od A (administrativy) po Z (záchranku),
na šachtě ČSM byla komplexní prověrka
STONAVA – V předposledním měsí-

V červnu to bylo na povrchu se zaměřením na dodavatelské organizace
a dále plnění povinností při činnosti
na elektrických zařízeních.
Pokračování na straně 3

ci letošního roku proběhla na stonavské šachtě komplexní prověrka
Obvodního báňského úřadu (OBÚ)
se sídlem v Ostravě. Inspektoři se zaměřili doslova na vše od A, čili administrativy spojené s hornickou činností, až po Z, neboli závodní báňskou záchrannou službu. Více popisoval v rozhovoru bezpečnostní
technik Břetislav Pukowski.

chýlí se ke konci rok 2021. Rok, který pro nás začal velmi složitě. Kdyby
mi na začátku roku 2021 kdokoli říkal „Vando, neboj, OKD to zvládne,
postaví se zas na nohy a bude vydělávat,“ pochybovala bych. Dobrého
slova jsme si o nás nepřečetli. Ale
my, co my, hlavně VY, všemu a všem
navzdory, jste to dokázali.
V prvních měsících tohoto roku
jsme skončili s těžbou na dolech
Darkov a ČSA. Převedli jsme utlumované lokality na státní podnik
DIAMO, s.p. Museli jsme se rozloučit s mnoha kolegy, kteří odešli. S vědomím toho, že přicházíme
o polovinu našeho podniku a zároveň polovinu nás všech, jsme připravili v lednu 2021 podnikatelský
plán. S mnoha dalšími škrty, šetřením v podstatě ve všech oblastech,
abychom měli pod kontrolou finanční náročnost provozu, s předpokladem těžby od března již jen
na ČSM. Náš plán byl považován
za přehnaně optimistický, těžba
z dolů 1,8 milionu tun a tržby necelých 5,7 miliard se jevily nerealistické. Všichni čekali, že půjdeme znovu prosit stát o pomoc.
Dnes už mohu říct, že díky VÁM
očekáváme těžbu z dolů přes 2 miliony tun, celkovou produkci pak přes
2,5 milionu tun a plán tržeb překonáváme o více než 40 %. A ne, není
to jen příznivými cenami uhlí, je to
díky tomu, jak jste překonali těžbu,
jak se Vám daří při zpracování uhlí
na úpravně. V provozní metráži se
dostaneme na bezmála 10 kilometrů, o skoro 20 % víc než bylo v plánu.
Přípravy na příští rok běží na maximum. Dokázali jste nemožné.
Neumím slovy říct, jak jsem hrdá
na to, že jsem měla a mám tu čest
tady s Vámi pracovat. S lidmi, co

Letos byli na ČSM inspektoři
poprvé v červnu a červenci …
Ano, specializovaných prověrek bylo
v tomto roce provedeno několik.

FOTO: OKD

Podle jaké legislativy se
uskutečňují prověrky na šachtě?
Konají se podle báňské legislativy, konkrétně podle zákona č. 61/1988Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské zprávě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž upravuje provádění kontrol podle
ostatních zákonů a vyhlášek ve vztahu
k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

OBÚ se při předchozi prověrce zajímal
i o elektrikáře.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

připravují obchodní plány, s účtaři,
bez nichž by to nešlo, s personalisty,
kteří se museli loučit s tolika z nás
na začátku roku, s chlapy v dole,
které nezměrně obdivuju a s nimiž
stojí a padá náš úspěch.
Vám všem jménem svým, i jménem představenstva a celého vedení,
moc děkuju za celý rok 2021! Přeji
Vám krásné Vánoce a nový rok 2022!
Zdař Bůh!

Vanda Staňková
předsedkyně představenstva OKD, a.s.

ráda bych oznámila, že jsem se
rozhodla po třinácti letech práce pro OKD, odejít do nového
působiště.
Předně bych ráda velmi
poděkovala všem kolegyním
a kolegům personálního úvaru
za spolupráci. Zejména poslední léta,
naplněná organizačními změnami
a propouštěním, byla z pohledu našeho
útvaru velmi náročná. A to ať už se jedná
o personalisty, Novou šichtu, mzdové
účetní nebo ekonomy.
Vážím si spolupráce s odborovými
organizacemi, kdy jednání nebyla nikdy

jednoduchá. Mnohdy došlo
k dramatickým chvílím a jen
díky konstruktivnímu přístupu
jsme dokázali najít cestu pro
další fungování OKD.
Také bych ráda vyjádřila
poděkování všem ostatním kolegyním a kolegům, napříč společností,
za dlouholetou spolupráci.
Přeji krásné a klidné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a životního optimismu
v roce 2022.
Zdař bůh!
Radka Naňáková, personální ředitelka

Tři roky od jednoho z nejhorších důlních neštěstí
ně závažnými zraněními, dalších třináct už to štěstí nemělo. Čtyři oběti byly vyproštěny při prvotních zásazích během likvidace havárie.
Ostatní zůstaly za hrázemi a na povrch je vyvezli báňští záchranáři

na jaře 2019 s postupným zpřístupňováním místa havárie.
Na památku zahynuvších horníků vytvořil sochař Martin Kuchař
pomník, jenž rok od tragédie odhalili ve Stonavě za účasti pozůsta-

lých, kamarádů, českých i polských
havířů či záchranářů, představitelů
OKD, regionální samosprávy i politické reprezentace. Loňský i letošní pietní akt byl ovlivněn protiepidemickými opatřeními. U pomní-

ku ve Stonavě tak v etapách položilo květiny vedení OKD, státního
podniku Prisko, závodní dolu, záchranáři i kolegové a blízcí obětí
tragédie.
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STONAVA – U žulového monumentu ve tvaru slzy, umístěném na hřišti
ve Stonavě, se konal v pondělí 20. prosince pietní akt na památku dvanácti polských a jednoho českého horníka, kteří v 29. sloji na severní lokalitě
Dolu ČSM zahynuli při výbuchu metanu. Uctění obětí probíhalo na den
přesně tři roky od této mimořádné
události.
„V naší těžařské firmě není nikdo, koho by tato tragédie před třemi
lety nezasáhla. S úctou vzpomínáme
na všechny oběti i jejich rodiny,“ prohlásila před položením květin k památníku Vanda Staňková, předsedkyně představenstva společnosti OKD.
Důlní neštěstí se stalo ve čtvrtek 20. prosince 2018 chvíli po páté
hodině večer, kdy v oblasti 29. sloje došlo k zapálení a následné explozi metanu. Zasaženo bylo rubání 292 200/1 a čelba 290 220/1, kde
probíhaly standardní pracovní činnosti. Osm horníků vyvázlo s růz-

Uctění třinácti obětí výbuchu.

Vzpomínkový akt u žulové slzy ve Stonavě.
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Nad stovku s klasikou, Slížovy
osádky se předvedly v prorážce
„Výkon tam podali podle očekávání,
je to výborně spolupracující parta s paskovskými kořeny, která na ČSM přešla
z Darkova,“ řekl Čáp. V jehož úseku
zakotvili Slížovi chlapi teprve před třemi
měsíci. V září se uvedli pětašedesáti
metry, v říjnu navýšili postup na devětasedmdesát a listopad pro ně znamenal
letošní rekord. Na jejich disciplinovanost ukazoval také počet lidí v partě
naočkovaných proti covid-19, dosáhl
skoro devadesáti procent.
Po doražení a následném rozšíření
prorážky kolektiv postavil a zabudoval kříž, odbočil doleva a na štrece
292 220/2P začal ražbu proti postupující čelbě 292 220/2 s kolektivem
hlavního předáka Romana Kadlece
(kombajn AM 50) také z Čápova
úseku. „Oproti prorážce to tam Slížovi
kluci mají horší, z důvodu ražby vedle
výrubu 292 200/3. Nesoudržné horniny
ve stropu i bocích důlního díla, vrtají se
tam roxory, jehly, IBO tyče, prolepujeme
Bevedanem s Bevedolem,“ popisoval
vedoucí.
V první prosincové dekádě k probití na budoucí úvodní třídě porubu
292 200/2 chybělo okolo 112 metrů.
„Slíž teď postupuje zhruba tři až čtyři
metry denně a Kadlec pět až šestí
metrů. Chceme se probít ještě do konce
roku, je to v našich silách a osádky jsou
sehrané, tak by to mělo vyjít,“ uzavřel
Čáp.

Dariusz Zelek (uprostřed) s částí horníků ranní směny.

Alpex dokopal složitou stěnu,
chlapy trápilo vedro i tektoniky
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ly – a to docela výrazně – osádky hlavního předáka Vladimíra Slíže stometrový
měsíční postup na klasické ražbě. Jejich
listopadových 114 metrů dosažených
v 29. sloji na severní lokalitě stonavské
šachty představovalo v dané kategorii také druhý nejlepší letošní výkon
po Fajmanových 119 metrech v únoru
2021.
„Nejprve pokračovali v prvním řezu
prorážky 292 260/2 pro budoucí porub
292 200/2,“ sdělil ke Slížovým razičům
v minulém měsíci vedoucí úseku Roman
Čáp. Po čtyřiačtyřiceti metrech v pětiapůlmetrové šířce se pak pokračovalo
v rozšíření na dokončení prorážky. A to
až na deset a půl metru s výškou tří
a půl metru a budováním hajcmanů
po padesáti centimetrech. Na díle
označeném už jako 229 260/6 přidal
kolektiv dalších sedmdesát metrů.
Party se směnovými předáky
Lumírem Kučerou, Tomášem Paszem,
Patrikem Szewczykem a Danielem
Spěváčkem fungovaly ve čtyřsměnném provozu v režimu pondělí – pátek.
„Šlapala jim tam technologie, vrtačka
VVH-1 a nakladač NSU – 1E v docela
slušných podmínkách,“ poznamenal
vedoucí úseku. Prorážka s celkovou
délkou 175 metrů se připravovala
ve sloji s uhelnou mocností okolo 160
centimetrů pro dobývací komplex středního POPu 2010.
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STONAVA – Poprvé v tomto roce překona-

Klasická technologie u Sliže předčila kombajnové.

STONAVA – Jako pomyslný dárek brali horníci z osádek hlavního předáka
Dariusze Zelka z úseku Alpex vedeného Januszem Piełkou a Dariuszem
Hetmanem předvánoční závěr těžby
v porubu 463 310 na jižní lokalitě stonavské šachty. Vždyť v nejníže položeném a také nejdále od jámy vzdáleném bloku dodavatelský kolektiv zápasil s přírodou od května prakticky
celou dobu.
Zelkův kolektiv zahájil tento rok
nejvyšší (a zatím nepřekonanou) letošní těžbou v podobě 85 020 lednových
tun uhlí ze stěny 400 002, což znamenalo postup porubní fronty o 112 metrů. Po únorovém dokopání tohoto
pracoviště se chlapi stěhovali do bloku 463 310 vybavovaného kombajnem
SL 300, kombinací dvaašedesáti sekcí
Fazos 15/31 a sedmdesáti sekcí Fazos
15/33, stěnovým dopravníkem PF4/932, sběrným dopravníkem Grot
PZF 09 a začali kopat na konci května.
V celé oblasti porubu byla nainstalována soustava celkem dvanácti klimati-

začních jednotek typů RWK a SPK,
které jim pomáhaly snášet těžké mikroklimatické podmínky v této oblasti. Dále pak využívali strojní dopravu
mužstva po závěsné drážce, do porubu to měli z náraží dva a půl kilometru.
„Už při nájezdu se ukazovaly první tektoniky a musely se zavrtávat roviny i prolepovat pilíř a nadloží,“ popsal vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Ale už ve druhém měsíci
fedrunku – v červnu – Zelkovi horníci vytěžili 27 080 tun a splnili ve stěně 463 310 první limitní výkon. V červenci následovalo 32 430 tun a druhý limitní výkon, v srpnu pak 47 632
a třetí limitní výkon. Zářijový, říjnový
ani listopadový „limiťák“ jim nicméně nevyšel, právě kvůli složitým podmínkám. Byť v těchto měsících nakopali 29 035, 19 968 a 7 579 tun (včetně
zahájení přípravy porubu k likvidaci).
V posledním dodavatelském rubáňovém kolektivu Alpexu se setkali horníci jak od Dariusze Zelka, tak
Romana Kurka. „Když jim příroda

přála, dokázali denně ujet přes čtyři metry a nakopat více než sedmnáct set tun,“ podotkl vedoucí provozu rubání. Naopak se zhoršenými
geologickými podmínkami v posledních třech měsících musel kolektiv řešit problémy v těžbě každý den.
A to zajišťováním nesoudržného nadloží v poruchových pásmech dlouhých přes třiadvacet sekcí pravidelným zavrtáváním rovin, lepením pilíře i nadloží a v neposlední řadě pravidelnou trhací prací až 150 děr denně.
„Poctivou prací, především disciplínou osádek a ranní přípravou se podařilo kolektivu uhlí potřebné v těchto měsících vytěžit a za to je jim třeba
poděkovat,“ zdůraznil Petr Věčorek
z provozu rubání lokality Jih.
Na stop čáru dojely Zelkovy osádky v bloku 463 310 s mocností okolo
1,6 metru uhlí v první půlce prosince.
„Teď tento kolektiv čeká nový porub
292 207 na severní lokalitě s nájezdem ve druhé polovině ledna 2022,“
doplnil Věčorek.

Horníci v rubáních opět nezaváhali, ale na čelbách je zbrzdily podmínky
vytěžit z dolu přes dva miliony tun uhlí, čemuž
v předposledním měsíci napomohli rubáňoví
dalšími 143 tisíci tunami. V ražbě se chce firma
dostat na rovných deset kilometrů, přičemž čelboví budou muset kvůli listopadovým výpadkům o to více zabrat právě teď v prosinci.
„Technický režim v těžbě byl minulý měsíc
naplněn na sto procent a za jedenáct měsíců
máme 180 tisíc tun nad bussines plán. V prosinci se technický režim ve výši 125 tisíc tun daří
plnit, takže náš cíl v podobě překročení dvou
milionů tun je na dosah“ konstatoval výrobně-technický náměstek Petr Škorpík při hodnocení výsledků a vyhlašování limitních výkonů.
K těm se přihlásily čtyři rubáňové party, z nichž
uspěly dvě. A šest čelbových, přičemž na parametry dosáhly jen tři.

Celoroční business plán byl dosažen
ještě v listopadu
Vedoucí provozu rubání Roman Janulek informoval, že minulý měsíc už byla překonána
výše celoročního business plánu OKD pro rok
2021. „Ten činil 1825 tisíc tun a my měli 1883
tisíc. Takže to, co teď fedrujeme, je tedy nad
plán,“ vysvětlil. Vše bylo dáno celoročně dobrými výkony ve stavební připravenosti bloků tohoto roku, kvalitně opravenými a nainstalovanými technologiemi a v neposlední řadě se rubáňovým kolektivům dařilo překonávat drobné problémy při dobývání. V tomto roce jsme
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STONAVA – Cílem tohoto roku se pro OKD stalo

Kolektiv hlavního předáka Pavla Kully z úseku vedoucího René Kubanka v porubu 463 200/1 nakopal
45 796 tun při měsíčním postupu 109,5 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup 3,68 metru
a rubáňový výkon 40 tun na horníka a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii z úseku
vedoucího Karla Pochopeně v porubu 362 200 nakopal 46 680 tun při měsíčním postupu 102,5 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup 3,45 metru
a rubáňový výkon 24 tun na horníka a směnu.

se provoz vyhnul i odstavení porubů z hlediska záparů, geomechaniky a jiných hornických
rizik. Rozjeté výkony v těžbě nezbrzdil ani dojezd porubu 463 310 s dodavatelskými horníky z Alpexu s hlavním předákem Dariuszem
Zelkem. Příprava na baldach nebyla vůbec jednoduchá, protože v průběhu října tam nafárali
soustavu tektonik způsobujících ve více případech protrhávání nadloží. Už odtamtud chlapi každopádně začali vyklízet technologie potřebné jinde a oblast postupně uzavírat hrázemi. Zelkovu partu čeká stěhování do 29. sloje a hned zkraje ledna rozjezd nového bloku
292 207, kde by měli pracovat celý příští rok.
V listopadu se nejvíce dařilo kolektivům hlavních předáků Bogdana Kanii (porub 362 200

na Severu) a Pavla Kully (porub 463 200/1
na Jihu). Oba kolektivy podaly ve svých porubech dosavadní letošní nejlepší výkony a překonaly hranici stometrového postupu.
„Hůře se tentokrát vedlo v pluhové stěně
236 502 kolektivu Rudolfa Kubeše, měli tam
sice krásný postup 122 metrů, ale nezvládli
problémy s vedením porubní fronty.Na splnění jejich technického režimu ani limitního výkonu to nestačilo,“ upřesnil Janulek. Výrobnětechnický náměstek k pluhařům poznamenal,
že tento měsíc si vše těžebně vynahrazují, „limit“ mají víceméně jistý… ale staly se u nich
dva pracovní úrazy, což znamená, že jim limitní
výkon nebude přiznán. „Je to o výkonech i bezpečnosti!“ zdůraznil Škorpík.

Kolektiv hlavního předáka Vladimíra Slíže z úseku
vedoucího Romana Čápa na čelbách 292 260/6
a 292 260/2 vyrazil 114 metrů při průměrném postupu 5,43 metru denně, čemuž odpovídal čelbový
výkon 25,85 centimetru na raziče a směnu.

Deset kilometrů bude znamenat boj
do poslední chvíle
Pětatřicet metrů u Marka Noworyty, třicet u Davida Lichého a třiadvacet u Tomasze
Figury (který nahradil ve funkci hlavního předáka Dariusze Marcola). To byly výpadky
z minulého měsíce, jež způsobily manko přípravářů na technický režim. Vyraženo v něm
bylo 545 metrů a jen úsilí ostatních čelbových
part stáhlo chybějící metry z osmaosmdesáti
na pětapadesát.
„Rok, kdy se nám daří, by bylo vhodné završit
desetikilometrovou metráží, bude to znamenat
ale boj do poslední chvíle,“ nechal se slyšet výrobně-technický náměstek. S tím, že v polovině tohoto měsíce mají raziči patnáct metrů nad
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Od A (administrativy) po Z (záchranku),
na šachtě ČSM byla komplexní prověrka
Dokončení ze strany 1
V červnu byla také zahájena specializovaná prověrka se zaměřením
na ochranu proti výbuchu uhelného
prachu v dole a rizika zapálení metanu
u důlních kombajnů. V září byla zahájena prověrka orientující se na oblast
prevence proti záparům a nyní probíhá speciální prověrka týkající se skladů střeliva a označování a skladovatelnosti výbušnin.

nosti – a druhé pak stanovení zastupitelnosti technika zodpovědného
za řízení montáží, provozu a údržby
strojního zařízení.
Dá se porovnat současná
úroveň v revíru s předešlými
lety?
V listopadu 2018 jsme měli komplexní prověrku, která skončila obdobně
jako ta letošní: Bez závad. V prosinci pak následovala nejhorší událost
v dějinách Dolu ČSM, zapálení metanu v 29. sloji s následným výbuchem
a bohužel i oběťmi na životech. Při
hodnocení čehokoliv si musíme uvědomit, že pracujeme v podzemí s nebezpečím výbuchu metanu, uhelného prachu, nebezpečím otřesů. Proto
priorita bezpečnosti vždy byla, je
a bude na prvním místě! Musíme mít
nestále na paměti, že jakákoliv chyba,
podcenění bezpečnosti a rutinní provádění prací má za následek ohrožení
života, zdraví i ohrožení bezpečnosti
provozu dolu.

Jak proběhla a hlavně, jak
dopadla prověrka komplexní?
Komplexní prověrka měla osm tematických okruhů: Organizace a řízení bezpečnosti práce, vedení důlních děl a protiotřesové prevence,
větrání, ochrana proti výbuchu uhelného prachu, požární ochrana, trhací práce, strojní zařízení, elektrická
zařízení. V dole byla zkontrolována
všechna pracoviště rubání a ražeb,
dále pak ventilátory a provozovny.
Při těchto kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, které by vyžadovaly
vydání závazného příkazu inspektora OBÚ. Během kontroly provozní

FOTO: Radek Lukša

S jakými výsledky prověrky
dopadly, přijímala se opatření?
U uvedených specializovaných
prověrek nebyl v souvislosti s kontrolovanou problematikou zjištěn
žádný nedostatek, ostatní nedostatky byly vyřešeny během prověrek. Proto nemuselo být stanoveno
žádné opatření ze strany báňského
úřadu.

Při kontrolách nebyly zjištěny nesdostatky, které by vyžadovaly vydání závazného příkazu OBÚ.
dokumentace a veškeré dokumentace související s provozem dolu nebyly zjištěny žádné závažné nedostat-

ky. Proto taktéž i u komplexní prověrky nebylo nutno vydat opatření.
Byla navržena jen dvě doporučení,

u nichž se nyní připravuje realizace.
Jedno se týká posílení stálé inspekční služby – vzhledem k její nároč-

Dá se říci, že OKD obstálo se ctí,
bude těžké stav udržet?
O tom, že to jde, jsme se letos přesvědčili. Zde bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům za přípravu
prověrek, za bezpečné plnění pracovních úkolů a dodržování BOZP.
A stejně tak, alespoň doufám, budeme mít našlápnuto do příštího
roku a se ctí se vyrovnáme s plněním
všech úkolů. K tomu všem přeji hornické štěstí.

Motivace k vakcinaci pokračuje, tak jako očkovaní přímo v OKD
STONAVA – Společnost OKD vykazuje
stále vyšší očkovanost kmenových
i dodavatelských zaměstnanců proti
onemocnění covid-19. V polovině prosince už dosahuje sedmasedmdesáti
procent. A motivační odměna podniku
třítisícovým příspěvkem za podání vakcíny pokračuje, stejně jako další šance
nechat se naočkovat přímo na šachtě
i se svými rodinnými příslušníky!
„Kdo ještě očkováním neprošel,
absolvuje jednou týdně povinné

testování. Od loňského srpna jsme
provedli více než 119 tisíc testů,“
oznamuje Naďa Chattová, mluvčí
OKD. Pro srovnání – míra kompletní
proočkovanosti v Česku proti koronaviru činí podle informací z poloviny
prosince jednašedesáti procent (u lidí
starších dvanácti let se blíží k sedmdesáti procentům).
„Naše motivace pokračuje:
Zajišťujeme podání vakcíny přímo
na Dole ČSM a prodlužujeme možnost

získání příspěvku,“ říká Chattová. Stačí,
když se zaměstnanec do konce tohoto
roku naočkuje první dávkou a příspěvek
po předložení certifikace po druhé
v příštím roce má jistý.
OKD v této souvislosti avizuje vakcinaci bez potřeby předchozí registrace
(u prvních dávek je na výběr Johnsson
& Johnssson nebo Comirnaty od firem
Pfizer či BioNTech, u posilovacích
i dodatečných dávek Comirnaty).
„Platí to pro naše i dodavatelské

Kolektiv hlavního předáka Marka Fajmana z úseku
vedoucího Romana Čápa na čelbě 292 220/3
vyrazil 51 metrů při průměrném postupu 3.19
metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 15,18
centimetru na raziče a směnu.

Kolektiv hlavního předáka Tibora Pavlíka z úseku vedoucího Adriana Firly na čelbě 463 246 vyrazil 106
metrů při průměrném postupu 5.05 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 24,04 centimetru
na raziče a směnu.

technický režim, který je ve výši 700 metrů. Pro
dosažení kýžené metráže jej bude potřeba překročit o pětatřicet metrů. A podle vedoucího
provozu příprav Petra Glase není hranice deseti tisíc metrů vůbec nereálná: „Udělaly se nějaké přesuny v harmonogramech, změnila se organizace práce – pohony se například kladou
ve volných dnech, aby se všechny ostatní dny
využily pro ražbu. Pokud nás nevyhodí z rytmu
geomechanika, stroje, elektřina ani absence,
tak těch potřebných pětatřicet metrů dáme.“
Po jedenácti letošních měsících už bylo
v OKD vyraženo 9265 metrů (s přeplněním business plánu o 1,3 kilometru). Po srpnu ovšem
představoval listopad druhé nejslabší období
v plnění limitních výkonů.

Výpadky na čelbách v měsíci listopadu navíc přišly v plochách, které jsou klíčové pro
další období. „V oblasti budoucích porubů
401 206/1 a 463 200/2 nás na pracovištích kolektivů Lichého, Noworyty a Figury trápily
složité geologické podmínky i potřeba odčerpávat vodu ze stařin sousedního ukončeného
porubu,“ popisoval vedoucí provozu příprav.
Předchozí měsíc také zahájil ražbu ve spodní lávce ve 29. sloji 2a. kry kolektiv hlavního
předáka Marka Fajmana a dále došlo ke změně ve vedení dodavatelských osádek Alpexu.
„Dariusz Marcol se vrátil domů do Polska,
za jeho dlouholeté a dobré výkony v OKD mu
děkujeme. Na jeho místo přišel staronový hlavní předák Tomasz Figura,“ doplnil Glas.

pracovníky a jejich rodinné příslušníky, starší osmnácti let, kteří mají
české zdravotní pojištění,“ vysvětluje
mluvčí těžařů.
Očkování bude mít na starosti
kvalifikovaný zdravotnický personál
a má proběhnout v pátek 14. ledna
na lokalitě Sever (kulturní dům v časech
od 5:30 do 8:15 a od 13:15 do 14:15)
a v pátek 21. ledna na lokalitě Jih
(zasedací místnost ve 2. patře ve stejné
době). „Vakcinace bude vždy po směně,

vedoucí úseků a provozů upraví v případě potřeby pracovní harmonogram,“
vzkazuje mluvčí. Zájemci by se měli
nadřízeným nahlásit nejpozději do úterý
28. prosince, vedoucí totiž odešlou
jejich seznamy směnmistrovi hned
následující den. Lidé už registrovaní
k očkování prostřednictvím veřejného
portálu musí registraci zrušit, chtějí-li
vakcínu na OKD. Každopádně musí
k aplikaci přijít s průkazem o zdravotním
pojištění a dokladem totožnosti.

Vážení obchodní partneři, vážení
zaměstnanci, dovolte, abychom Vám
poděkovali za spolupráci v roce 2021
a zároveň Vám popřáli do nového roku
2022 hodně hornického zdaru,
štěstí a pohody.
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Extraliga nejlepších rubáňových
a přípravářských kolektivů
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Rubání – kombajny

Libor Hracki ve svém živlu, závodí v plavání.

Havíř z rubání na Dole ČSM
plaveckým mistrem republiky
KARVINÁ – Osobním rekordem v čase

2:55:18 se stal horník z rubání na stonavské šachtě Libor Hracki letošním
českým mistrem v plavecké kategorii
E na 200 metrů prsa. Závodění pro něj
začalo na podzim po téměř roční pauze
vyvolané špatnou epidemiologickou
situací. Od té doby ještě přidal nové
úspěchy včetně překonání „osobáku“
ve stejné disciplíně … a na další se
intenzivně připravuje.
„Mezinárodní mistrovství ČR v České
Lípě se povedlo, v konkurenci téměř
tří stovek plavců z osmdesáti oddílů
z pěti zemí jsem získal nejen zlato na té
dvoustovce. Ale navíc i bronzy za stovku
prsa a čtyřstovce kraul,“ upřesnil
Hracki. Aby toho nebylo málo, přidal dvě
čtvrtá (200 metrů kraul, 50 metrů prsa)
a jedno šesté místo (100 metrů kraul).
Dařilo se mu ostatně též na mezinárodním Mistrovství Rakouska Masters.

Horník z OKD je českým mistrem v kategorii.

„Na padesát metrů a sto metrů prsa
jsem se stal dvojnásobným rakouským
vicemistrem,“ popisoval starty v bazénu
v Innsbrucku. Kde skončil dále čtvrtý
ve čtyřstovkovém volném způsobu
a ve stejné disciplíně na sto metrů poté
šestý. A ve druhém víkendu v prosinci
nastoupil na polském mezinárodním
mistrovství v Poznani, kde vybojoval
v osobním rekordu 2:54:55 stříbro
znovu na 200 metrů prsa. K tomu ještě
stříbro na 50 metrů prsa, čtvrté místo
na 400 metrů kraul, šesté na 200
metrů kraul a osmé na 100 metrů kraul.
„Stovku prsa jsem pro chybu v přihláškách neplaval, jinak bych na ní taky bral
stříbro,“ líčil závody, jichž se zúčastnilo
444 plavců ze 140 klubů ze šesti zemí.
Hracki se začal závodnímu plavání
věnovat před třinácti lety a od té doby
vyhrával opakovaně tituly českých
i slovenských šampionů, závodil
na evropských i světových mistrovstvích
a byl mezi nejlepší světovou desítkou
na 200 metrů prsa. „Plavání pro mne
znamená úplně všechno. Na úseku mi
vycházejí maximálně vstříc, dovolenou
si beru prakticky jen na závody. Den
dva předem, to abych bych dostatečně
zregeneroval,“ podotkl.
Na šachtu Hracki nastoupil po vyučení důlním zámečníkem v roce 1989.
V revíru fáral na Lazech, Darkově, ČSA
i ČSM. Většinu času v provoze rubání,
něco také v úseku vybavování a likvidace. „Teď jsem v těžebním kolektivu
hlavního předáka Pavla Kully v úseku
René Kubanka,“ popisoval.
Na příští rok, jak doplnil, má zkušený
horník a špičkový plavec v jedné osobě
v plánu účast na mistrovství světa
v Japonsku – které už bylo přesunuto
z letošního roku kvůli koronaviru.

Přejeme všem
zaměstnancům
společnosti OKD,
dodavatelských
firem a jejich blízkým
krásné a radostné
Vánoce, plné lásky
a porozumění.
V novém roce 2022
hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů
osobních i pracovních.
THIELE GmbH & Co. KG

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

687.7

27,800

3,45

SL 300, DBT 1300/3100

1540

650.3

28,874

3,68

SL 300, FAZOS 15/33

253

158.9

6,311

0,81

SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

Kania(362200/)

Pochopeň

46680

1569

2.

Kulla(463200/1)

Kubanek

45796

3.

ALPEX_Zelek(463310/)

Pielka

7579

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

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.

34321

1163

731.9

30,984

4,15

GH9-38VE, DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Kadlec(292220/2)

Čáp

109,00

5,45

137,34

36,70

AM-50/132 C05

2.

Pavlík(463246/)

Firla

106,00

5,05

126,70

25,60

MR 340X-Ex SANDVIK C03

3.

ALPEX_Marcol(463260/5)

Zguda, Mgr.

51,00

1,89

52,89

9,94

AM-50/132 C03

4.

ALPEX_Michoń(293240/4)

Palej

46,00

2,88

63,83

15,13

AM-50/132 D01

5.

Lichý(401246/1)

Gajdzica

29,00

3,63

82,29

21,07

AM-50/132 C01

6.

Noworyta(401266/1)

Gajdzica

24,00

1,71

46,63

10,78

AM-50/132 C04

7.

ALPEX_Pasik(293220/4)

Bajaczyk, Ing.

15,00

1,50

42,75

8,67

AM-50/132 D02

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž(292260/6, 292260/2)

Čáp

114,00

5,43

103,18

28,36

VVH-1U C01, NSU-1E C01

2.

Fajman(293220/3)

Čáp

51,00

3,19

83,83

16,29

VVH-1R C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL C01

typ zařízení

LEDEN – LISTOPAD 2021

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

denní
postup (m)

480.6

30,416

2,58

470.8

29,260

2,42

1388

628.6

29,028

3,44

217860

1320

597.9

21,830

3,60

Pielka

111269

1304

452.2

32,655

2,45

Nachtnebl

Kubanek

94007

1686

297.5

30,523

2,62

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

84883

1516

580.2

37,819

2,89

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kulla

Kubanek

426080

1552

2.

ALPEX_Zelek

Pielka

268614

1167

3.

Kania

Pochopeň

237900

4.

Turoň

Miarka

5.

ALPEX_Kurek

6.
7.

Pořadí

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

1.

Kubeš

Pamánek, Ing.

309351

1222

687.5

29,565

3,90

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1406,00

4,61

108,63

24,27

2.

ALPEX_Michoń

Palej

1341,00

4,52

110,24

23,81

3.

Kadlec

Čáp

1064,00

5,60

130,40

32,52

4.

Lichý

Gajdzica

974,00

4,53

99,13

26,79

5.

Pavlík

Firla

900,00

4,15

95,54

21,05

6.

Noworyta

Gajdzica

833,00

4,65

116,56

26,07

7.

Fajman

Firla

701,00

3,69

87,92

17,56

8.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

578,00

3,93

92,85

21,16

9.

Špička

Firla

198,00

4,50

112,95

23,14

10.

Vereš

Wdowka

174,00

4,14

96,31

24,65

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Slíž

Firla

669,00

3,28

77,91

15,61

2.

Fajman

Wdowka

248,00

4,28

90,40

21,44

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.
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Platí i v budoucím roce: Nikdy nedávej bezpečnosti den volna!
STONAVA – Vedení společnosti OKD se před vánoč-

z provozu bezpečnostní a ochranná zařízení je
zakázáno!
10.	Při práci postupuj podle provozní dokumentace.
Jsi povinen volit takové pracovní postupy, které
jsou v souladu se zásadami bezpečné práce.
Obsluhovat můžeš pouze ty stroje a zařízení, které
máš pro práci přiděleny a pro které máš potřebnou kvalifikaci.
11.	Protipožární prostředky udržuj v nezávadném
stavu tak, aby byly kdykoliv použitelné.

Všeobecné zásady bezpečné práce
1.	Do práce přicházej odpočatý a střízlivý.
Nepřicházej do práce pod vlivem léků, toxických
a omamných látek. Dodržuj zákaz donášky a požívání alkoholických nápojů jakož i návykových
látek před i během směny. Dodržuj zákaz kouření
a nošení kuřáckých potřeb do dolu.
2.	Do dolu je přísně zakázáno sfárat s bateriovými
hodinkami nebo jinými elektronickými přístroji,
které nejsou schváleny pro důlní prostředí!
3.	Při převzetí svítidla zkontroluj jeho funkci a není-li
zjevně poškozeno. Svítidlo jsi povinný nosit
v řádně uzavřeném ochranném pouzdře nebo
připevněné na opasku (od převzetí do vrácení).
Za stav osobního svítidla a sebezáchranného
přístroje jsi zodpovědný od převzetí do vrácení
zpět do stojanu v lampovně. Přístroj je povinnost
mít v max. vzdálenosti do 5 m od sebe.
4.	Používej přidělené osobní ochranné pracovní
prostředky (rukavice, respirátor, chrániče sluchu,
ochrana zraku, balíček první pomoci). Těmito
OOPP musí být vybaveni a mít u sebe všichni
fárající po celou dobu fárání. Při vyjmenovaných
operacích, u kterých hrozí zvýšené nebezpečí
poranění očí, používej speciální ochranné brýle.
Veškeré pracovní, ochranné a tvou bezpečnost
zajišťující prostředky používej pouze k účelům,
ke kterým jsou určeny. Na pracovištích se
zhoršenými mikroklimatickými podmínkami jsi
povinen být vybaven pitným režimem dle osobní
spotřeby. Do dolu se smí fárat jen ve fáracím
oděvu, není přípustné fárat pouze v trenýrkách
nebo ve spodkách.
5.	Láhve určené pro potravinářské účely nikdy nepoužívej k uskladnění nebo k přenášení chemikálií
a technických kapalin.
6.	V podzemí je zakázáno volně odhazovat odpadky.
7.	Před započetím práce a během směny ověřuj bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení zastav práci.
V práci pokračuj, jakmile pominulo ohrožení. Dbej
na bezpečnost vlastní i svých spolupracovníků.
8.	Bez souhlasu dozorčího orgánu nebo předáka se
nesmíš vzdálit předčasně ze svého pracoviště,
kromě naléhavých důvodů (úraz, nevolnost,
hrozící nebezpečí apod.).
9.	Poškozovat, odstraňovat nebo jinak vyřazovat

provozní nehodu (havárii), jsi povinen, pokud nemůžeš nebezpečí odstranit sám, oznámit to ihned
dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, popřípadě
inspekční službě.
16.	Havarijní číslo pro případ oznámení mimořádné
události na dispečink v dole je 6 a na povrchu
3333. Pokud ucítíš v dole merkaptanovou signalizaci je tvou povinností ohlásit tuto skutečnost
na havarijní číslo 6 a řídit se pokyny inspekční
služby.

FOTO: Radek Lukša

ními svátky a koncem letošního roku rozhodlo připomenout všem zaměstnancům formou všeobecného
měsíčního poučení hlavní zásady bezpečné práce.
Platit totiž nepřestanou ani v následujících měsících!
„Tímto poučením není samozřejmě vyčerpána předepsaná znalost bezpečnostních předpisů k jednotlivým
druhům prací v dole i na povrchu podle dosažené kvalifikační třídy zaměstnanců. Ti jsou seznamování se
zařazením vykonávaných prací do kategorií s určením
rizik v souladu s rozhodnutím krajské hygienické stanice. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat technologický postup pro dané pracoviště,“ upozornil vedoucí
odboru BOZP Luboš Dúbravka.

Priorita v OKD: Kolik lidí sfárá, tolik musí vyfárat!

12.	Seznam se řádně se záchrannými cestami
z pracoviště, jsou součástí každého technologického postupu pro dané pracoviště. Pro chůzi
v dole používej jen řádných cest a buď maximálně
pozorný, zejména v místech s úklonem. Úseky
s hladkou nebo vlhkou počvou, nerovnosti, výmoly
a případné předměty na cestě pro chůzi bezpečně
obejdi. Pro chůzi v úklonných dílech používej stupaček. Dopravník přecházej jen po přechodovém
můstku. Při vystupování na můstek i sestupování
z přechodového můstku musíš být otočen čelem
k můstku a věnovat zvýšenou pozornost počvě
v místě sestupování. Při setkání s jedoucím
vozidlem si povinen včas ustoupit do průchodu
na dopravní cestě, nebo na jiné bezpečné místo.
Na lokomotivní trať mimo dobu řádné chůze smíš
vstoupit jen na povolení dozorčího orgánu.
13.	Každý zaměstnanec je povinen dodržovat pokyny
vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění. Pamatuj, že jsi povinen
uposlechnout pokynů hlídek při trhací práci,
dopravě materiálu a hmot apod. Při dopravě osob
u svislé dopravy respektovat pokyny narážeče
a dohlížitelů, zákaz vstupu do klece bez pokynu
narážeče a zákaz otvírání branek za jízdy.
14.	Nevstupuj do ohrožených míst a nezdržuj se
v nich. Nesmíš odstraňovat označení takových
míst (znepřístupněná důlní díla, označené provozovny, trafostanice apod.).
15.	V případě, že zpozoruješ nebezpečí, které by
mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit

Společnost Minova Bohemia s.r.o. děkuje svým obchodním
partnerům za celoroční spolupráci. Přejeme všem krásné
a radostné Vánoce, prožité s láskou a harmonií v kruhu rodinném
a v novém roce 2022, aby Vás provázelo především zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů osobních i pracovních.

PF 2022

17.	V době zdolávání havárie jsou pro zaměstnance a všechny osoby zdržující se v prostorách
a objektech postižených nebo ohrožených havárií,
závazné příkazy vedoucího likvidace havárie.
18.	V případě vzniku pracovního úrazu má každý povinnost poskytnout první pomoc, zachovat místo
úrazu v původním stavu a pokud je toho schopen
oznámit ihned svému nejbližšímu nadřízenému
nebo inspekční službě. Oznamovací povinnost
platí i pro svědka pracovního úrazu. Každý pracovní úraz musí být prošetřen.
19.	Do doby prošetření úrazu se nesmí na pracovišti,
kde k úrazu došlo, nic měnit s výjimkou závažných
důvodů.
20.	Před uvedením jakéhokoliv strojního zařízení
do provozu jsi povinen zkontrolovat jeho stav.
Jsi rovněž povinen přesvědčit se, že nikdo není
v nebezpečné blízkosti zařízení. Před opuštěním
pracoviště musí obsluha zajistit stroje proti nahodilému spuštění a proti zásahu nepovolaných
osob.
21.	Při provozu důlních bezkolejových strojů se
pracovníci nesmí zdržovat v dosahu nakládacího
nebo jiného pracovního orgánu. Tímto se rozumí
prostor před a za pohybujícím se strojem a mezi
pohybujícím se strojem a boky důlního díla.
22.	Vstup do úklonných děl v době dopravy závěsnou
dráhou je zakázán. Je zakázáno přecházet mezi
vozy. Jízda na dopravních zařízeních je mimo
povolené výjimky zakázána. Hmoty do dopravních
nádob musí být ukládány tak, aby jimi nemohl být
nikdo poraněn.
23.	Dopravu dřeva nebo jiného materiálu po dopravnících musíš před započetím oznámit všem
pracovníkům, kteří by touto dopravou mohli být
ohroženi. Přepravované dřevo, nebo jiný materiál
může být z dopravníku odebírán jen za zadní
konec proti směru přepravy.
24.	Při kolejové nebo závěsné dopravě zajisti odstavené vozidlo proti ujetí působením vlastní tíže nebo
nahodilým vlivem, při kolejové dopravě – např.
podkladkem položeným přes obě koleje (odkorem), při dopravě ZD např. pohyblivou zarážkou.
25.	Dbej o čistotu kolem pásových dopravníků.
Udržuj v provozu skrápěcí zařízení. V místech, kde
hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými částmi
nebo pád hmot z dopravníku, je čištění za chodu
zakázáno.
26.	V ostatních případech může být prováděno pouze
určenými prostředky. Je-li dopravník v chodu, je
zakázáno se na jeho konstrukci zdržovat.
27.	Při manipulaci s břemenem nepřeceňuj své
síly. Při zvedání rozměrných a těžkých břemen
si vyžádej pomoc spolupracovníků. Hmotnost
zdvihaného nebo přenášeného břemene nesmí
překročit 50 kg na jednoho pracovníka, při častém
zvedání nebo přenášení 30 kg. Celková hmotnost
ručně manipulovaných břemen za směnu nesmí
překročit 10 000 kg na jednoho pracovníka. Před

zahájením manipulace s břemenem musíš znát
jeho hmotnost, umístění těžiště, nejtěžší stranu
a jeho správné uchopení (hmotnosti a ostatní
informace o manipulovaném břemenu jsou uvedeny v doplňku dopravního řádu pro ZD či přímo
na břemenu, dále je možno je získat dotazem
u svého nadřízeného). Při zvedání břemene toto
prováděj z podřepu a nikoliv z předklonu, chraň si
svou páteř, vyvaruj se prudkých pohybů. Zvýšenou
pozornost věnuj manipulaci s materiálem na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu a při
nedostatku prostoru.
28.	Při plenění výztuže se musíš zdržovat jen v bezpečně zajištěném prostoru a musíš mít zajištěnou
ústupovou cestu.
29.	Výztuž v porubu musí být postavena ihned, jakmile je pro ni místo. Kde to stropní poměry vyžadují,
musí být ihned po otevření nového prostoru
stavěna provizorní výztuž.
30.	Důlní díla musí být vyztužována tak, aby se zabránilo pádu horniny. Narušená část horniny musí
být včas stržena nebo jinak zabezpečena. Stržení
a odtěžení horniny prováděj z bezpečného místa.
Pro tuto práci používej jen předepsané pomůcky
(obtrhávací tyč, apod.).
31.	Při dopravě po závěsné dráze pomocí závěsných
lokomotiv dodržuj předpisy o dopravě. Zejména
kontroluj stav brzdného vozíku, spojení nosných
vozíků a pojištění čepů závlačkou. Vždy přezkoušej signalizaci a v úklonném díle rozestav hlídky,
pokud nemáš zajištěnu bezpečnost světelnou
signalizací. Zjistíš-li závady, nesmíš do jejich
odstranění zařízení provozovat.
32.	Jakákoliv neoprávněná manipulace s degazačním
systémem, s rozvodem dusíku či s elektrickým
zařízením je zakázána. Manipulaci smí provádět
pouze osoby k tomu určené. Nemanipuluj s požárním vodovodem a rozvodem stlačeného vzduchu,
pokud k tomu nedostaneš příkaz od nadřízeného
nebo technika inspekční služby. V případě opravy
musí být na dispečink nahlášen její začátek,
předpokládaná doba trvání a ukončení práce.
33.	Je zakázáno vstupovat do nevětraných prostorů.
Separátní větrání musí být nepřetržitě v provozu.
Pečlivě zavírej hrázové a regulační větrní dveře.
Nepoškozuj protivýbuchové uzávěry. Tato zařízení
slouží tvé bezpečnosti. Je zakázána manipulace
a provádění změn na zařízeních pro rozvod větrů,
kromě k tomu určených osob.
34.	Nález trhaviny nahlas svému nadřízenému
nebo inspekční službě. V žádném případě s ní
nemanipuluj!
35.	Dodržuj opatření stanovená v ZOPO (zvláštní
opatření proti otřesům), před vstupem do ohrožené oblasti se ohlas inspekční službě a dbej jejích
pokynů, nevstupuj do ohrožené oblasti v době
zásahu do masivu.
36.	Při jakékoliv práci v prostoru vstupních otvorů
PDIO si zajisti poklop k výztuži díla pomocným
závěsným prvkem s dostatečnou pevností.
Po ukončení práce tyto pojistné prvky odstraň.
37.	Při používání kladky nestůj nikdy v prostoru možného švihu lana vrátku, ani v jeho bezprostředním
okolí.
38.	Nikdy nevstupuj do blízkosti neobtrhané nebo
neopříčené čelby, stejně tak jako do prostoru nezajištěného pilíře v porubu, a to ani při provádění
protiotřesové prevence nebo údržbě na strojních
a elektro zařízeních.
39.	Při překládání TH dopravníku pomocí překládacího zařízení se nesmí nikdo pohybovat mezi
dopravníkem a překládacím zařízením!
40.	Před zahájením práce na strojním nebo elektro zařízení si zajisti jeho vypnutí a zablokování, včetně
zajištění vypnutí přívodu energie. Takto zajištěné
zařízení označ na jeho spouštěcím ovládači
tabulkou s upozorněním „Nezapínat, na zařízení
se pracuje!“
41.	Byl jsem seznámen:
a) se začátkem a koncem pracovní doby pracoviště, povinností dodržování režimu práce a odpočinku a nutností provádět přesnou a správnou
evidenci dle ASEPu.
b) se zdravotními riziky (prach, hluk, vibrace,
mikroklimatické podmínky atd.) aktuálního
pracoviště.
c) s aktuálním zařazením pracoviště do kategorie
nebezpečí důlních otřesů, s příznaky těchto jevů
a stanovenými opatřeními.

Přestupky, za něž může dojít k ukončení pracovního poměru

Pracovníci společnosti
Minova Bohemia s.r.o.
Lihovarská 1199/10
Ostrava-Radvanice

• jízda osob na pásovém dopravníku, který k tomu nebyl
schválen,
• opouštění vozů kolejové
a závěsné dopravy za jízdy,
• vjezd s dopravním prostředkem do zákazu vjezdu,
• neoprávněná manipulace
s výbušninami,

• používání dobývacích
a razících strojů, kolejových
a závěsných lokomotiv bez
oprávnění,
• úmyslné poškození nebo
vyřazení bezpečnostního
zařízení,
• použití otevřeného ohně
v dole bez povolení,

• fyzické napadení nebo úmyslné ublížení na zdraví,
• pozitivní zjištění vlivu
alkoholických a jiných
návykových látek (včetně
nošení kuřáckých potřeb
do dolu),
• opakovatelné porušování
zásad bezpečné práce.
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Za branami OKD

ČSM očima pamětníka – vyšší
nároky na práci i hornický um

Prosinec roku 1968 znamenal
první tuny ze stonavské šachty
Zároveň uplynulo
půlstoletí od dalších
výročí – fedrunku nad
milion tun, soutěže dvou
čelbových kolektivů
i nájezdu hrubozrnné
části na úpravně

Antonín Baselides na fotografii z půlky
70. let.

„ČSM má velmi těžké přírodní podmínky jak klimatické, tak geologické.
Kladou vyšší nároky na hornickou práci
i umění obyčejných lidí,“ nechal se
slyšet Baselides. Úroveň mechanizace
i bezpečnosti, jak uvedl, je ve srovnání
s dobou nástupu na šachtu a současností „úplně někde jinde“ … ale lopata,
kylof a sbiják pořád zůstávají.
„Obecně lze říci, že s postupy do stále
větších hloubek se podmínky stávají
složitějšími,“ líčil vedoucí odboru přípravy výroby. Jenž už prakticky přestal
na Dole ČSM potkávat lidi, s nimiž
fárával (a od nichž se učil) v osmdesátých, nemluvě sedmdesátých letech.
Jeho práce se stala nejen obživou, ale
i určitou srdeční záležitostí.

STONAVA – Republice pod stromeček!

Pod tímto tehdejší době poplatným
heslem vyvezli ve čtvrtek 19. prosince 1968 první tuny uhlí nakopané
na stonavské šachtě. Přesněji řečeno,
na její jižní lokalitě v bloku 230 311,
přičemž historické prvenství v těžbě
patřilo kolektivu hlavního předáka
Antonína Niedoby.
„První tři poruby jsme tu měli obfárány po deseti letech budování
šachty,“ připomenul dnešní závodní Karel Blahut. Důl ČSM byl prezentován jako „mládežnická brigádnická“ stavba, ale jeho hloubení se
neobešlo bez problémů (mj. průvaly
vod a tekoucích písků v prosinci 1959
a prosinci 1961). První čelbové osádky nastoupily na ražby větrních spojení a překopů v dubnu (Sever) a říjnu
(Jih) roku 1967.
„Zatímco přípravářské kolektivy přicházely víceméně kompletní, ty
rubáňové se vytvářely za pochodu,“
uvedl závodní. Do boje o tuny uhlí se
pustili horníci od hlavních předáků
Antonína Niedoby, Bohuslava Papaly,

První tuny z Dolu ČSM z porubu 230 311 na Jihu.
Boleslava
Hlisnikovského,
Jana
Chovanioka, Jana Svačka, Pavla Jirgla,
Viktora Högra, Viléma Lisého…
„Uhelné prádlo jako takové před
těmi třiapadesáti lety nefungovalo,
jako první technologický celek budoucího úpravárenského komplexu
se rozjížděla jen drtírna,“ vysvětloval
závodní. S tím, že koncem roku 1968
třídili na ČSM jen frakci nad 200 milimetrů. Rozdrcená rubanina se odesílala na úpravny okolních šachet.
A právě hrubozrnná úpravna sto-

FOTO: Radek Lukša
FOTO: KPHMO

STONAVA – Když z podzemí jižní lokality
stonavské šachty vyváželi první tuny
nakopaného uhlí, bylo Antonínu
Baselidesovi teprve osm. A sedm roků
nato už nastupoval jako hornický učeň
právě zde, na Důl ČSM – kde v dnešní
době patří ke služebně nejstarším
zaměstnancům a pamětníkům.
„Jediný havíř v rodině. Tedy s výjimkou o tři roky staršího bratra Josefa,
který byl přechodně zaměstnán jako
zámečník taky na ČSM,“ popisoval
Baselides. Vyučení v oboru mu nestačilo, tak pokračoval do Ostravy: Nejprve
na hornickou průmyslovku na maturitu,
pak na „báňskou“ pro diplom v oboru
hlubinné dobývání ložisek.
„Na dalších šachtách v našem revíru
jsem fáral výjimečně, jen na brigádách
nebo exkurzích,“ pokračoval Baselides.
Jemuž coby čerstvému báňskému inženýrovi přidělili na Dole ČSM při nástupu
jako konzultanta zkušeného Karla
Kratochvíla. Mimochodem pozdějšího
ředitele zdejší i pak sousední darkovské
šachty.
„V pětaosmdesátém revírník v rubání
na Jihu, posléze nějaký čas v přípravách
a na přelomu osmdesátých a devadesátých let projektant technologické
projekce,“ popisoval své působení
nynější vedoucí odboru přípravy výroby
(OPV). Kde svou práci komentoval jako
stále velice zajímavou, danou odlišností
každého nového porubu.

číslo 13 | ročník 51

Pracoviště vedoucího odboru přípravy výroby.

Děkujeme všem
za projevenou důvěru
v uplynulém roce 2021.
O nadcházejících vánočních
svátcích přejeme všem
zaměstnancům OKD
a dodavatelských firem
pohodu v kruhu rodinném
a do nového roku 2022
mnoho zdraví, osobních
i pracovních úspěchů.
Havířům přejeme po celý
nadcházející rok stálou
přízeň sv. Barbory, jejich
patronky.

Stonavská šachta si připomíná nejedno zajímavé výročí.

navské šachty oslavila letos padesáté
výročí nájezdu. „V roce 1971 bylo také
na Dole ČSM nafedrováno 1 046 300
tun uhlí, to bylo zásluhou celkem sedmi rubáňových kolektivů,“ podotkl závodní. Před půlstoletím podnik
zaznamenal i soutěž dvou čelbových
part – u Jána Škriniara za jednatřicet
dnů vyrazili 705 metrů (evropský rekord) a u Alfréda Swaczyny „jen“ 560
metrů.
Před čtyřiceti lety pak stonavská šachta už hlásila nafedrovaných
2 843 269 tisíc tun uhlí. Za zmínku
z roku 1981 podle závodního stál i výkon přípravářského kolektivu hlavního předáka Štefana Adrušky (razil tu také jeho neméně úspěšný bratr Rudolf) v podobě 423 metrů během
jednatřiceti pracovních dní s kombajnem AM 50.
Třicet roků pak letos uplynulo od chvíle, kdy na Dole ČSM sfáral
tehdejší prezident republiky Václav
Havel … a po skoku přes kůži se zde
stal i čestným členem hornického cechu. Naopak v příštím roce budou
tři dekády od svatby havíře Jarka
Matúše a jeho vyvolené Dany Daňové
v podzemí, šlo o rekord v hloubce
902,5 metru.

PANORAMA

21. prosince 2021 | www.okd.cz
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Nadace OKD bude radit žadatelům o podporu on-line cestou i o svátcích
KARVINÁ – Od soboty 4. prosince 2021

nikativnost. Na žádosti si nechte záležet, popisujte důkladně, vše musí
dávat smysl a na navazovat na sebe.
Žádost je vaše pomyslná brána k získání finanční podpory, my hodnotíme
obsahovou část a kvalitu zpracování
žádosti. Finanční spoluúčast na projektu nutná není, ale je vítána.

Komu je určen nejoblíbenější
program, Srdcovka?
Srdcovku může získat kterýkoliv zaměstnanec společností OKD,
Green Gas DPB a státního podniku
DIAMO z odštěpných závodů HBZS
a DARKOV pro neziskovou organizaci, v níž aktivně působí. Minigrant
je tedy určen pro spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní
a příspěvkové organizace, sdružení
a spolky obcí. Jinými slovy: Sportovní
oddíly, dobrovolné hasiče, zájmové
kroužky a tak dále. Podmínkou minimálně roční prokazatelná existence organizace. Fyzické osoby jako takové žádat nemohou. Srdcaři mohou
minimálně získat pět tisíc a maximálně třicet tisíc korun. Projekty musí zahájit nejdříve 1. března 2022 a ukončit je nejpozději 28. února 2023 a dodržet nejméně třicetidenní dobu realizace zahrnující přípravu, objednání
či rezervace, samotný průběh akce,
pobytu, soustředění, nákupu a čas
na zaplacení nákladů.

FOTO: KPHMO

vyhlásila těžařská nadace směrem
do neziskového sektoru výzvy k podpoře projektů připravovaných k realizaci od 1. března 2022. Podrobnosti
k programům Srdcovka a Pro region přiblížila projektová manažerka
Silvie Balčíková. S tím, že konzultace
žadatelům nabízí až do 7., respektive
14. ledna a k dispozici budou i v průběhu vánočních svátků prostřednictvím e-mailové komunikace.

Silvie Balčíková.
nou a na jeden projekt. Organizace,
v nichž působí více patronů, mohou
ovšem jejich prostřednictvím přihlásit do grantového řízení více projektů.
Pokud by projekt podpořil zhodnocení pozemku či objektu, tak majitelem
majetku může být žadatel nebo pouze
subjekt s právní formou: Spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní organizace, evidované církevní
právnické organizace, příspěvková organizace, města, obce nebo sdružení
a spolky obcí ...
Co nadační správní rada
u minigrantů nepodpoří?
Příkladů je opět více. Patron je členem
sdružení, které plánuje výroční oslavu
a potřebuje finance na zajištění občerstvení. Nebo jeho dítě tančí v nějaké taneční skupině a potřebuje nový dres,
ale patron se na činnosti klubu nijak
aktivně nepodílí kromě toho, že fandí a vozí dítě na tréninky. Dítě patrona zpívá ve sboru, jenž postoupil do finále soutěže, dejme tomu v Berlíně,
a na cestovné jim chybí peníze, ve sboru sám patron nijak aktivně nepůsobí.
Patron je členem sportovního klubu a nadační příspěvek by byl použit
na nákup jeho vlastního sportovní-

Na co mohou patroni
takovýchto projektů žádat?
V zásadě na všechny prospěšné aktivity organizace na nichž se zaměstnanec aktivně sám podílí. Pozor, skutečně on, nikoliv členové rodiny. Příklady
podpořených projektů můžete najít
na našich webových stránkách. Každý
patron smí v jednom grantovém kole
požádat o finanční příspěvek jen jed-

ho vybavení nebo na krytí členského
příspěvku – tady ovšem opět pozor,
pro celý tým lze o podporu požádat!
Bohužel minigrant nezíská ani patron, jenž má dítě se zdravotním či
mentálním postižením a od narození
se o něj pečlivě stará a chybí mu prostředky na jeho léčbu.
Pokud žadatel o srdcovkovou
podporu uspěje, co dál?
Úspěšného příjemce vyzveme k dodání podkladů náležitých k uzavření smlouvy, jakými jsou: Stanovy organizace, dokument ustanovující statutárního zástupce, smlouvu
o bankovním účtu organizace, čestné prohlášení o bezdlužnosti, upravený rozpočet, výpis z katastru nemovitosti a podobně. Tohle je třeba dodat
do 31. března 2022, jinak hrozí zrušení nadačního příspěvku. Nadace rovněž při zjištění neshody či neaktuálnosti předložených údajů s příjemcem nesepíše smlouvu. Finanční prostředky dostane organizace na svůj
bankovní účet po podpisu smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku, a to do čtrnácti pracovních dnů.
Po ukončení projektu musí příjemce
– patron – předložit závěrečnou zprávu s vyúčtováním. Když ale nebude
organizace posléze schopna doložit
vyúčtování, celý příspěvek, nebo jeho
část, kterou nevyúčtuje, bude muset
vrátit! Aby k těmto situacím nedocházelo, můžete s kompetentními osobami v Nadaci OKD projekt konzultovat
předem. Není se čeho bát, stačí poctivost, pečlivost, důslednost a komu-

Pojďme k programu Pro region,
jak tentokrát vypadá?
Podporovanými oblastmi jsou třeba: Volnočasové aktivity s primárním
zaměřením na seniory, děti, mládež
a mezigenerační aktivity, zlepšování
životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených k odstraňování sociálního vyloučení, pracovní a sociální
terapie zdravotně postižených, zkvalitňování vybavenosti zařízení sociální péče, podporované zaměstnávání s vytvářením chráněných pracovních míst, zlepšování životního prostředí a zachovávání biodiverzity či
rozvíjení komunitních aktivit, jakými
bývají úpravy veřejných prostranství
nebo komunitní akce v obci či městě. Oprávněnými žadateli o granty
jsou: Spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a evidované církevní právnické organizace, příspěvkové organizace, obce i města, sdružení a spolky obcí. Projekty v programu
Pro region se musí realizovat maximálně po dobu dvanácti měsíců a minimálně třicet dní se zahájením nejdříve od 1. března 2022 do 31. prosince. 2022. A to za splnění podmínky, že daná nezisková organizace svůj
projekt ukončí nejpozději do 30. září
2023. To znamená, že zahájit ho smí
1. prosince 2022, ale uzavřít ho musí
do 30. září 2023.
Kolik mohou neziskovky
požadovat a odkud musí být?
Maximální výše grantu je 200 tisíc korun na jednu podanou žádost,

přičemž spoluúčast činí u příjemce příspěvku minimálně dvacet procent. Finanční prostředky Nadace
OKD rozdělí na podporu projektů v městech a obcích Dětmarovice,
Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov,
Horní Suchá, Karviná, Orlová,
Paskov, Petřvald, Staříč, Stonava,
Sviadnov a Žabeň. Avšak v případě
přesahu výše uvedených parametrů a oblastí si vyhrazuje správní rada
udělit výjimku.
Jsou také oblasti, na které se
grantové řízení nevztahuje?
Ano, pochopitelně. Nelze žádat
na projekty ukončené před vyhlášením grantového řízení, na ty, jež
není možné zahájit do 31. prosince
2022, na náklady vynaložené před
datem zahájení, na úhradu půjček,
dluhů, již existujících závazků včetně záloh a leasingů, pak také na projekty podnikatelského a ziskového
charakteru, na ty, při nichž dochází ke zhodnocování majetku, který
není ve vlastnictví žadatele nebo jiného právního subjektu, na přerozdělování finančních prostředků dalším organizacím, na záměry, jejichž
účelem je získání finančních výtěžků pro třetí osoby či organizace.
A naše granty nesměřují k podnikatelským subjektům ani fyzickým
osobám.

Uzávěrky
• v ýzva Srdcovky končí v pondělí
10. ledna 2022 ve 23:59 hodin,
• v ýzva Pro region končí v pondělí
17. ledna 2022 ve 23:59 hodin.
(žádosti se vyplňují elektronicky, prostřednictvím informační
databázové Grantys, přičemž pro
odevzdání žádosti je rozhodující
datum a čas odeslání do systému,
www.nokd-granty.cz)

Inzerce zdarma
pro zaměstnance OKD

KARVINÁ – Bára Basiková, David Koller,
Bořek Slezáček, Petra Peterová, Eva
Burešová, Kryštof Tomeček, kapela The
Tap Tap. S těmito umělci se letos setkávalo v adventním čase osazenstvo dětských
domovů v regionu, aby s nimi nacvičilo
společné hudební vystoupení s vánočními
písničkami, které pak zazpívali naživo
před publikem v kostelích.
„Umožnilo to dětem uskutečňovat
výtvarné a pracovní činnosti, které jim
přinášejí potěšení, uplatnění talentu,
zručnosti a kreativity a dále jim zprosgtředkovalo setkání s řadou známých umělců,

Vzpomínáme

FOTO: Spolek Madleine

Děti k dětem, benefiční koncerty se známými umělci

Benefiční vystoupení ve Frýdku-Místku.

které vzhledem k jejich sociálnímu zařazení
nemají možnost bez zapojení do tohoto
projektu zažít. Benefiční koncerty mají
za cíl efektivní a účelnou pomoc dětem
z dětských domovů, zrakově, sluchově či
jinak postiženým dětem a dětem z místních
pěveckých sborů,“ uvedla Silvie Balčíková
z Nadace OKD. Projekt nazvaný „Děti
k dětem“ byl totiž podpořen v programu
pro Region. Realizoval ho spolek Madleine,
vzniklý účelem pomáhat rozvoji kultury,
vzdělání a sportu s přihlédnutím na handicapované či sociálně znevýhodněné děti
nejen z Moravskoslezského kraje.

Letošní benefiční koncerty „Děti
k dětem“ byly naplánovány do kostelů
ve Frýdku-Místku, Orlové, OstravěRadvanicích, Čeladné, Karviné a rovněž
do ostravského prostoru Trojhalí
Karolina. Podpořily tím dětské domovy
Na Hrázi, Vizina, Hrabová, Úsměv, Srdce,
Čeladná. „Děti se díky vystoupením se
známými umělci stávaly hvězdami večerů, zvyšovalo to jejich motivaci, pocity
osobní důležitosti, zbavovaly se ostychu
i vnitřního napětí. Na tuto zkušenost
moc rády vzpomínají,“ vzkázali ze spolku
Madleine.

Dne 27. 12.
2021 si
připomeneme
15. výročí úmrtí
pana Štěpána
Furendy
z Karviné, který
tragicky
zahynul
na bývalém
Dole Doubrava.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Eva a dcery Renata a Adriana.

Barborka: Říjnový víkend vyšel,
prosincové nadělování ale opět ne
dárcům, kteří přispívali na hornické sirotky. Těch je
nyní devětatřicet.
„Nesmírně nás těší, že je jich stále méně a méně.
A jako každý rok si přejeme, ať samozřejmě žádný
další nepřibude,“ doplnila Němcová. Barborka totiž
nepřijala novou rodinu už poslední tři roky, kdy se
v OKD nestal smrtelný úraz.

FOTO: SSB

KARVINÁ – Po čtrnácti společných předvánočních
setkáních přišla vloni první pauza a letos druhá,
Spolek svatá Barbora (SSB) musel opět kvůli epidemiologické situaci odvolat tradiční BarboRadování.
Rodiny hornických sirotků tedy obdržely navýšený
vánoční příspěvek, jak oznámila předsedkyně
Monika Němcová.
„Naštěstí jsme se, alespoň z části společně, sešli
v říjnu na víkendovém pobytu v Horní Lomné a užili
si nádherného podzimního počasí, turistického výšlapu na Slavíč, posezení s opékáním párků u ohně,
zahráli si bowling, relaxovali v sauně…,“ popisovala
poslední vydařenou akci. V letošním roce mimochodem vůbec první.
„Na tento pobyt nám velmi přispěla Nadace OKD,
která je naším důležitým partnerem. Moc děkujeme,“ vzkázala za Barborku její předsedkyně. Slova
díků věnovala – spolu s popřáním zdraví, radosti
a spokojenosti v příštím roce – také všem laskavým

Společný barborkovský podzimní víkend.
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