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Rekordy
na čelbách
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Nad režim
27 tisíc tun

Taková byla listopadová expedice
uhlí na Úpravně ČSM.

Fajman 128 metrů s klasikou,
Marcol 233 s kombajnem.

Pozor na pády
horniny

Nikdy se nestav k pilíři zády,
základní havířské pravidlo!

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: „Největším darem pro rodinu jsi Ty, pracuj bezpečně! “

Vážení zaměstnanci, kolegové,
než co by kdokoli čekal. Chci vám
poděkovat za vaši práci a podporu
i v těchto pro nás tak těžkých časech.
Jsme rádi, že se nám daří zajistit pro
ty z vás postižených útlumem těžby odstupné, které vám plným právem náleží. Podařilo se také prosadit
i novelizaci nařízení a příspěvek pro
zmírnění důsledku útlumu.
S čím nemůžeme nic dělat, jsou
však důsledky ryze osobní, na životy nás všech. Opatření, která se nás
bytostně dotýkají, mají závažný, často bezmála fatální, dopad na naše
životy. Nucené snížení kontaktů mezi námi. Strach o naše blízké.
Narušené přátelské vazby. Omezení
našich svobod. Zanedlouho ale rok
2020 končí.
Chtěla bych vám jménem představenstva i vedení společnosti OKD
poděkovat za vaši dosavadní práci a popřát klidné prožití Vánoc.
Do nového roku 2021 přeji především zdraví, úspěchy jak v osobním,
tak i profesním životě!

rok 2020 byl a stále je pro nás všechny nesmírně těžký. Všichni to víme
a tak jen krátká rekapitulace. Začal
řešením hackerského útoku, to jsme
přestáli. Bez ohrožení na životech
a zdraví, díky velkému nasazení
všech, kteří se na nápravě podíleli.
Už v lednu jsme si ale začali číst zprávy o neznámé nemoci. Koronavirus
v únoru dorazil do České republiky.
Co všechno už způsobil covid-19?
Pro všechny bez rozdílu znamenal
z ekonomického pohledu celosvětovou krizi, zavření ekonomik, snížení hrubého domácího produktu
zemí postižených pandemií, zvýšení zadluženosti. A pro naši společnost? Snížení cen uhlí, propad odbytu, i přes všechna naše opatření celou řadu nakažených kolegů, mnohaměsíční omezení těžby až k jejímu
úplnému přerušení, ohromnou ztrátu finančních prostředků… To vše
nakonec vyústilo v nutnost ukončit těžbu na ČSA a Darkově ke konci února 2021 a k tomu převést utlumované lokality na státní podnik
DIAMO, s.p. To všechno jsou hmotné a vyčíslitelné následky.
My všichni jsme se snažili dělat
maximum pro snížení drtivých dopadů toho, čemu čelíme. OKD stále
funguje, chodíme do práce, necháváme se testovat, těžíme a prodáváme uhlí. Pořád tu jsme! To je víc,

Těším se na další spolupráci v roce
2021.
Zdař Bůh!
Mgr. Vanda Staňková
předsedkyně představenstva OKD, a.s.

Nová šichta má v Karviné
poradenské centrum, k dispozici
poskytuje klientům i počítače

důvodů k 31. 3. 2021, pak je odstupné
počítáno z průměrného výdělku
za 4. kvartál 2020.

Z jakého průměrného výdělku se vyplácí odstupné zaměstnancům, kteří
budou k 1. 4. 2021 nadbyteční?
Pokud dojde k rozvázání pracovního
poměru dohodou z organizačních

Jaké odvody se platí z odstupného?
Z odstupného se odvody na sociální
a zdravotní pojištění neplatí. Pouze je
odvedena daň z příjmu fyzických osob.
Do jaké doby po ukončení pracovního
poměru musím požádat o sociální příspěvek na základě NV 167/2016Sb.
ve znění NV415/2020Sb.?
Musíte požádat nejpozději do šesti
měsíců od ukončení pracovního poměru. O příspěvek bude možné požádat
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Nová šichta - kontakty na konzultanty

KARVINÁ – Úterky a pátky vždy v čase

od 8 do 14 hodin, v této době nabízí
poradenské centrum Nové šichty služby
přímo v Karviné. Otevřeno je od prosince na Třídě osvobození 1721 v Novém
Městě.
„Tím jsme se více přiblížili našim klientům,“ vysvětluje Markéta Klopcová
z programu pro odcházející zaměstnance OKD nabízejícího pomocnou
ruku při hledání dalšího profesního
uplatnění.

Poradenské centrum poskytuje
všechny obvyklé služby Nové šichty
a mimoto dává možnost jeho návštěvníkům využívat počítače – aby si sami
zjišťovali situaci na trhu práce a hledali
si uplatnění.
„Mohou tady docházet zaměstnanci
OKD na takzvané překážce v práci, což
budou mít jistě blíže, než do kanceláří
na dolech,“ upozorňuje Klopcová.
Na šachtách se provoz Nové šichty
nemění!

Testování
zaměstnanců
na koronavirus
v OKD pokračuje
už devátým cyklem

DARKOV – Od počátku preventivního
testování v OKD do první poloviny
prosince odebrali zdravotníci celkem
43 686 vzorků. „V pátek 18. prosince odpoledne činnost odběrových
míst na všech lokalitách na dva týdny pozastavíme. A to až do pondělí
4. ledna 2021, kdy se PCR testy opět
rozeběhnou od 04:45 ve stávajícím
režimu, jako tomu bylo dosud,“
dodala mluvčí těžební společnosti
Naďa Chattová.

Nejčastější dotazy převáděných a následně propouštěných zaměstnanců (3. díl)

Ptá se Jiří Waloszek, předseda SHO
Odpovídá Radka Naňáková,
personální ředitelka

Poradenské centrum v Karviné-Novém Městě.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.

Lokalita
Kontakt
Kancelář Pracovní doba
ČSA
PO, ST, ČT
Renata
737 043 230
renata.pavlikova@okd.cz
213
8–14
Pavlíková
596 352 440
DARKOV
PO, ST, ČT
Karolína
725 756 830
karolina.bachurska@okd.cz
102
8–14
Bachurska 596 262 132
ČSM
PO, ST, ČT
Lucie
596 451 149
lucie.peterkova@okd.cz
107
8–14
Peterková
PORADENSKÉ CENTRUM OKD – tř. Osvobození 1721/9, 735 06 Karviná-Nové Město
ÚT, PÁ
Markéta
725 756 827 marketa.klopcova@okd.cz
Klopcová
8–14

již v rámci propouštěcího pohovoru (již
v březnu 2021).
Jsem na seznamu nadbytečných, kdy
se dozvím veškeré informace?
Informační pohovory na straně OKD
budou probíhat v týdnu od 14. 12.
2020 do zhruba poloviny ledna.
V rámci informačních pohovorů budou
poskytnuty všechny informace (o rekvalifikacích, Nové šichtě, výstupní
prohlídce) a bude předán informační
dopis o přechodu práv a povinností.
Všechno dostanete písemně do ruky,
včetně příručky pro uvolňované zaměstnance. Propouštěcí pohovor bude
pak realizován na straně DIAMA v březnu 2021. Termín kdy a kde se v březnu
máte dostavit, dostanete písemně
u prvního informačního pohovoru.
Kdy mám jít na výstupní prohlídku?
Pro ty zaměstnance, kteří budou
nadbyteční k datu 1. 4. 2021, budou
výstupní prohlídky organizovány
na březen 2021.
Mám zájem o pomoc Nové šichty, co
mám udělat?
Jakmile se zúčastníte informačního pohovoru, zaznačíte v záznamu z pohovoru, že máte zájem o služby Nové šichty.

Pokračování na straně 6

Z OKD
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Fajmanův rekord s klasikou,
utekl i kombajnovým partám

Listopad byl měsíc
čelbových, výrazně překročili
režim a splnili business plán

Úspěchy s oběma
technologiemi
„Po dvou letech se kombajnovému
kolektivu podařilo překonat dvousetmetrovou hranici. A to razičům
hlavního předáka Dariusze Marcola,
jejichž postup činil 233 metrů,“ upřesnil Glas. Letošní nejlepší přípravářský
kolektiv v OKD, jak poznamenal,
přitom o pouhý metr zaostal za dosud
nepřekonaným rekordem stonavské
šachty z listopadu roku 2011 v podání
kolektivu hlavního předáka Jána
Savaryho s 235 metry.
Pozadu s výkony nezůstali ani
„klasici“ s vrtacími vozy a nakladači. Opět po dvou letech (se 102
metry na čelbě u Romana Jakubišina
z června 2018) byl zaznamenán
rekordní postup ve výši 128 metrů
v podání kolektivu hlavního předáka
Marka Fajmana. „Klasickým čelbovým
říkáme, že postup nad padesát metrů
je kvalitní výsledek. To, co předvedl
v listopadu, bylo excelentní,“ vzkázal
Glas. A upozornil, že slušně si vedli
také na čelbách u Ondřeje Špičky
a Vladimíra Sliže.

Nafedrovaných listopadových
232 400 tun uhlí znamenalo dosažení
pětaosmdesáti procent původního
technického režimu, jak informoval vedoucí provozu rubání Roman
Janulek. Za hlavní příčinu výpadku
označil nelehkou situaci ve stěně
22 4054 na Dole ČSA, kde horníci
od Františka Nachtnebla překonávali
následky krátkodobého odstavení
porubu, které způsobilo – tak jako
v srpnu – nesourodé a opakovaně
se protrhávající – nadloží, vyjíždění
uhelného pilí ře a poté i neopravitelné
poškozené sekce mechanizované
výztuže.
V jedenáctém měsíci se podle
Janulka kopalo v blocích 400 002
a 463 200 na ČSM-Sever, pak
22 4054 a 11 3432 na ČSA a dále
ve 240 401 na Darkově. „Nový porub
463 304 rozjížděl na jižní lokalitě
stonavské šachty kolektiv hlavního
předáka Kamila Turoně a neměl to
snadné. Musel stoupat s technologií
na kámen v podloží a ustavit ji pro
bezproblémové dobývání. Zvládl to
velice dobře a nyní se už dostal na požadované těžby,“ pokračoval vedoucí
provozu rubání.
Na limitní výkony dosáhli
v těžbě horníci dvou kolektivu –
Ladislava Valíčka v porubu 240 401
a Dariusze Zelka v porubu 400 002.
„Ve druhém uvedeném případě se
dodavatelé z Alpexu zdárně vypořádávali s postupem porubní fronty
v erozivním vývoji sloje,“ pochválil
Janulek.
Rubáňovým v revíru nadále v roce
chybí tuny z opožděných porubních
kapacit 463 304 a 401 204/1
na jižní lokalitě ČSM. „Nepřipravenost
zapříčinily opatření proti koronaviru
a zejména pak zastavení provozu
v červenci a srpnu. Výpadky na business plán nám působilo i uzavírání
porubů z důvodu záparů a zhoršení
důlně-geologických podmínek,“ doplnil Janulek. Od ledna do listopadu se
v OKD nakopalo více než 1,5 milionu
tun uhlí.

Limitní výkony na čelbách
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 220/3 vyrazil
123 metrů při průměrném postupu
6,15 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 34,17 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Tibora
Pavlíka z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 240/3 vyrazil
119 metrů při průměrném postupu
5,95 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 33,06 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Marka
Wdówky na čelbě 292 240/2P
vyrazil 128 metrů při průměrném
postupu 6,4 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 31,6 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Davida
Lichého z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 362 240 vyrazil
105 metrů při průměrném postupu
4,77 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 26,52 centimetru
na raziče a směnu,

• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedoucího
Janusze Zgudy na čelbě 292 297
vyrazil 233 metrů při průměrném
postupu 8,03 metru denně, čemuž
odpovídal čelbový výkon 44,64
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Ryszarda
Michońie z úseku vedoucího Pawła
Paleje na čelbě 293 297 vyrazil
139 metrů při průměrném postupu
4.79 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 28,19 centimetru
na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Vladimíra
Sliže z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbě 463 220/2 vyrazil
65 metrů při průměrném postupu
2,71 metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 15,05 centimetru
na raziče a směnu,
• k olektiv hlavního předáka Ondřeje
Špičky z úseku vedoucího Adriana
Firly na čelbě 463 330 vyrazil 73
metrů při průměrném postupu 3,04
metru denně, čemuž odpovídal
čelbový výkon 16,9 centimetru
na raziče a směnu.

Limitní výkony v rubáních
• kolektiv hlavního předáka Ladislava
Valíčka z úseku vedoucího Petra
Puffera v porubu 240 401 nakopal
31 160 tun při měsíčním postupu 77,7 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 2,59 metru
a rubáňový výkon 27 tun na horníka
a směnu.

• kolektiv hlavního předáka Dariusze
Zelka z úseku Alpex vedoucího Józefa
Ulmana v porubu 400 002 nakopal
74 400 tun při měsíčním postupu
101,2 metru, čemuž odpovídal
průměrný denní postup 3,37 metru
a rubáňový výkon 50 tun na horníka
a směnu.

STONAVA – Marek Wdówka pod-

le svých slov s přechodem z darkovské na stonavskou šachtu jen nasedl do velmi slušně rozjetého vlaku.
Přípravářský úsek, který od listopadu
převzal po Lubomíru Poločkovi, totiž
překonal veškerá očekávání a hlavně
plány. Místo stanovených 260 metrů
jich hlásil 370 a vše korunovala letošní nejvyšší ražba s klasickou technologií v revíru.
„Tak skvělý měsíční postup s vrtacím vozem a nakladačem jsem naposledy zažil ještě jako dělník na Dole
Lazy někdy okolo poloviny devadesátých let minulého století s kolektivem
hlavního předáka Kudláče,“ vyseknul Wdówka poklonu 128 listopadovým metrům. Dosáhl jich se svou partou Marek Fajman, který – tak jako jádro jeho osádek – sbíral zkušenosti
na Staříči a Chlebovicích.
Rekord s klasickou technologií
padl za dvacet provozních dní na čelbě 292 249/P na lokalitě ČSM-Jih.
Fajmanovým razičům velmi pomoh-
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technologiemi nad padesát metrů
i přes stovku a s kombajny všechny
nad sto metrů. Byť v případě revírních
rekordmanů to bylo jednou tolik
a ještě něco navrch! Tak vypadal
jedenáctý měsíc na čelbách v OKD,
v němž přípraváři vyrazili 1237 metrů,
čímž překročili technický režim o 292
metrů a splnili i business plán.
„Na lokalitě Darkov máme za listopad 73 metrů, na ČSM pak 1164
metrů. Tyto výsledky nás dostaly
na letošní průběžnou metráž ve výši
necelých jedenácti kilometrů, ovšem
za business plánem stále pokulháváme o více než dva kilometry,“ oznámil
vedoucí provozu příprav Petr Glas
s tím, že na čelbách se splnilo osm
„limiťáků“. Šest u vlastních a dva
u dodavatelských osádek. Přípraváři
od ledna do listopadu na limitní výkony dosáhli celkem dvaapadesátkrát,
sedmatřicetkrát uspěly kmenové,
patnáctkrát dodavatelské kolektivy.

Premiéra nového
vedoucího čelbového
úseku na stonavské
šachtě ve znamení
vysoké metráže

V těžbě chybělo patnáct
procent

Břetislav Hlawiczka (zprava), Petr Šteiniger, Marek Wdówka, Marek Fajman a Lubomír Poloček
la říjnová příprava na zarážku včetně instalace vlastního odtěžení. „Jeli
v uhlí s asi metrovou přibírkou kamene odspodu, zavrtávali roxory a jehly
do nesoudržných boků díla,“ popsal
vedoucí úseku podmínky na pracovišti. A upozornil, že se dělalo bez úrazů!
„Co jsem poznal, hlavní předák je
chlap na svém místě, má pod sebou
kluky, kteří přijdou na čelbu, robí celou šichtu a zbytečně se nezastavu-
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STONAVA – Limitní výkony s klasickými

Klasická čelba předčila kombajnové.

jí. Mají tah na metry,“ konstatoval
Wdówka s tím, že Fajman měl na jedenáctý měsíc stanoven režim šedesát metrů. Překonával i kolegy z úseku
s kombajny. A to se raziči od Vladimíra
Vereše a Tibora Pavlíka se 123 respektive 119 metry též slušně ukázali.
„Za těmito úspěchy je týmová práce, bez současného zástupce Luboše
Poločka a mechaniků Břetislava
Hlawiczky a Petra Steinigera i úsilí všech těch chlapů v osádkách by
to vypadalo zřejmě jinak,“ nechal se
slyšet Wdówka. Na stonavské šachtě si odbyl svou premiéru (dříve totiž působil dlouho na Lazech či ČSA
a krátce na Darkově) a sžíval se s odlišnou organizací, například při
dopravě.
Fajmanova čelba vedená v profilu SPN 14 s budováním hajcmanů po 0,8 metru se v prosinci dostala do tektonického pásma. „Zbrzdilo
postup, ale kolektiv pod vedením zkušeného hlavního předáka se s ní vypořádává,“ tvrdil vedoucí úseku. Zmínil
také výhodu této klasické ražby, postupovali i na ranních směnách, aniž
by využili pásové odtěžení – materiál z čelby přehrnuli na bok a jeli další cyklus.

233 metrů – nejlepší letošní
postup měly osádky u Marcola!
Směnový technik
severských přípravářů
zmínil i stabilní přísun
materiálu, tedy velkou
roli chlapů z provozu
dopravy

Tomaszem Figurou směnovými předáky Marianem Lewandowskim,
Tomaszem Targoszem, Dawidem
Jonczym, Januszem Kaczorem, mechanikem Slawkem Musiałem a zámečníky Krzysztofem Chraszczukem,
Krysztofem Serafinem přestěhovaly
ostatně hned po dosažení – nyní již samozřejmě překonaného – zářijového
čelbového rekordu v podobě 159 metrů.
Kolektiv ze Zgudova úseku jím v září zakončil obfarávku nové stěny 463 304/1.
Marcol začal razit štreku 292 297,
budoucí větrní spojení pro připravovaný blok 292 207, na němž ho čekalo přes sedm set metrů. S kombajnem

STONAVA – Dva metry chyběly ko-

lektivu hlavního předáka Dariusze
Marcola z úseku Alpex vedeného
Januszem Zgudou k tomu, aby vyrovnal nejlepší metráž Dolu ČSM z roku
2011. V listopadu vyrazil 233 metrů,
zatímco zdejší rekord činil 235 metrů. I tak se tento výkon stal po dlouhé
době v OKD nejúspěšnějším a navíc
potvrdil Marcolových osádek na špici přípravářů v revíru.
„Jak si vedli? Prostě jako u Marcola!
Disciplinovaný kolektiv a šlapající čelba i bezporuchový provoz technologie a pravidelný přísun materiálu –
za to si zaslouží pochvalu i naši dopraváři s vedoucím úseku Tomášem
Franckem,“ řekl Marian Bielek, směnový technik provozu příprav šachty ČSM-Sever. Rekordu na čelbě
292 297 bylo podle něho dosaženo
za devětadvacet provozních dnů.
Na
současné
pracoviště
se
Zgudovy osádky s hlavním předákem Marcolem, jeho zástupcem

FOTO: OKD

2

Dariusz Marcol, hlavní předák rekordmanů.

MR 340 postupoval v profilu SPN 14
s budováním hajcmanů po 0,8 metru ve vrchní lávce 29. sloje a v uhelné
mocnosti necelého půldruhého metru. „Podmínky? Zavrtávání roxorů,
lepení PUR, částečně zhuštěné budování TH výztuží co 0,667 metru,“ líčil
směnový technik.
Marcolovy osádky, jak Bielek připomenul, si vedly nejlépe v tomto (únor
116, březen 123, srpen 106 metrů)
i předchozím roce (červen 107, červenec 134, srpen 147 metrů – nejvyšší metráž roku 2019). Limitních výkonů splnil letos zatím pět, vloni dosáhli
na čtyři.

Nejvíce letos na Darkově
kope vůbec poslední blok

Vedoucí úseku (zleva) a hlavní předák.
celý rok. Ty likvidovaly rubání
340 901 (po Rzidkém), vytěžily blok
240 510s a po obnově výroby OKD
po „koronavirové“ výluce najely
v oblasti pomocného závodu současný blok 240 401. „Podává v letošním
roce vynikající výsledky a žádný jiný
už na Darkově kopat nebude,“ upřesnil Mitrenga.
Vedoucí úseku Puffer nicméně zmínil velmi těžké geomechanické podmínky, které na jejich pracovišti panují: „Už potřetí se nám měnily parametry povoleného denního postupu
porubu v závislosti na geomechanické aktivitě. Jsme ve třetím stupni otře-

Úpravna ČSM v listopadu:
Expedice 27 tisíc tun koksovatelného uhlí navíc!
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Uzavřený úsek: silnice III/4687 - od křižovatky se silnicí
I/67 po křižovatku s veřejně přístupnou účelovou komunikací
na ul. Těšínská (dále pokračuje ul. Svornosti)
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Který měsíc považujete
za nejlepší a který za nejhorší?
R. Pavlík: Neřekl bych, že nějaký byl
nejhorší ani nejlepší, navíc hodnotit rok, když ho ještě nemáme za sebou, mi přijde předčasné. Z období leden-listopad bych stejně žádný
nevybral. Spíše bych vyzdvihl klíčovou informaci, která byla sdělena zaměstnancům na jaře, jednalo se o rozhodnutí ukončení provozu úpravny
na Darkově v únoru 2021.
B. Frank: V každém bylo něco dobrého i špatného, nelze to takto jednoznačně vyhodnotit. Vzhledem k složité situaci v OKD bylo však možné mezi
zaměstnanci vysledovat určitou nervozitu, která se částečně uklidnila po roz-

napojení silnice třetí třídy III/4687
na silnici první třídy I/67.
„Objízdná trasa uzavírky povede
od Karviné právě po silnici I/67, dále
po II/475, okolo Dolu ČSM-Sever
po naší komunikaci, kterou zhotovitel
stavby nechal opravit, směrem k silnici
III/4687 do Stonavy,“ popisuje Dluhoš.
Stejným místem vedou i trasy autobusových linek a zdůrazňuje, že zastávky u PZ Darkov a na nadjezdu přes
železniční trať nejsou obsluhovány již
od 13. 12. 2020. Z tohoto důvodu jsou
rovněž pozměněny jízdní řády.
k
Po

Jak vnímáte – ve srovnání
s jinými – tento rok?
R. Pavlík: Kromě snahy o co nejvyšší
výnosy a následnou expedici v maximálně možné výši a kvalitě se přidalo
několik atypických problémů k řešení. Sotva jsme se dostali z hackerského útoku, přišla pandemie covid-19,
kterou pociťujeme dodnes. Mezi tím
se ale podařilo úspěšně dokončit největší letošní akci: Postavit linku topných směsí na skládce Stonavka a zahájit její provoz. Celý rok jsme také
optimalizovali stav zaměstnanců,
právě novou linku jsme obsadili lidmi z ostatních úseků. Probíhaly přirozené odchody, přesun zaměstnanců pod útlum – a dále DIAMO – a přechody některých kolegů na úpravnu
ČSM. Přesto ale věříme, že i se sníženým stavem vše se ctí do konce února
zvládneme.

Jak bude vypadat příští rok
ve vašich provozech?
R. Pavlík: Myslím, že bude neméně náročný jako letošní. Vedle běžných úkolů nás čeká i boj s koronavirem, který evidentně nekončí. Pak
samozřejmě konec provozu prádla,
pokračování provozu na skládkách
na Darkově a ČSA. Také budeme řešit
odchod zaměstnanců z úpraven, případně jejich přesun na úpravnu ČSM.
B. Frank: Vzhledem k ukončení
činnosti úpravy Darkov bychom měli
personálně posílit, a to zejména v dělnických profesích. Což nám, doufám, pomůže plnit plánované úkoly, které jsou pro první pololetí 2021
náročné, a jako jediná úpravna budeme přísně sledováni a hodnoceni.
Příští rok by se od předchozích let neměl výrazně odlišovat – už jen tím, že
rok 2020 je brán jako extrém, který se
snad nebude opakovat. Pro následující rok chci všem kolegům popřát především zdraví, pohodu v rodině a klid
na práci.

pátek 30. června 2023. Takový je
podle silničního správního úřadu termín
trvalého uzavření cesty III/4687 v úseku
od křížení s výpadovkou I/67 z Karviné
na Český Těšín po odbočku k mostu přes
řeku Olši u pomocného závodu Darkov.
„Důvodem je výstavba obchvatu
Karviné. Považujeme za vhodné o tom
informovat, protože se to týká většího
počtu našich zaměstnanců,“ uvádí Libor
Dluhoš, vedoucí odboru rekultivací
a pozemků OKD. V průběhu stavebních
prací vznikne v uvedeném úseku nové

vem
Spla
Za

rok co rok opakují – ať bezpečnostními, provozními či výrobními – se přidávají mimořádné situace; odstraňováním následků napadení počítačové
sítě firmy počínaje a výskytem koronavirové nákazy konče. Přesto úpraváři v OKD letos plní letošní požadavky odběratelů. Situaci komentují vedoucí z Darkova Radim Pavlík
a z ČSM Boleslav Frank.

B. Frank: Vzhledem k nižší než
plánované těžbě uhlí z dolu jsme
na úpravně měli ve vybraných částech omezován nepřetržitý provoz,
neprodloužením smluv na dobu určitou jsme snižovali stavu zaměstnanců. Dále zvýšená absence vyvolaná
kvůli výskytu covid-19, ať už nemocenskými či karanténami, což si vyžadovalo od lidí, kteří nám na směnách zůstávali, i přesčasovou práci.
Se závěrem roku pak vyvstaly zvýšené nároky na provoz úpravny vzhledem k vyšší těžbě z dolu a pokrytí požadavků obchodu.

KARVINÁ – Pondělí 4. ledna 2021 až

á

DARKOV – K boji s výzvami, které se

Silnici z Karviné na Stonavu
u PZ Darkov trvale uzavřou

ňsk

Provoz stonavské úpravny.

A požadované letošní úkoly se
splnily díky čemu?
R. Pavlík: V drtivé většině je to díky
dobré práci našich zaměstnanců,
jimž bych chtěl touto cestou poděkovat a také i popřát do nového roku
hodně zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti nejen v práci, ale i mimo
zaměstnání.
B. Frank: Daří se je plnit dobou
prací kolegyň a kolegů na úpravně,
ať v dělnických, anebo v technických
profesích, jak přímo na jednotlivých
linkách a provozech, tak v údržbě.
Náročné úkoly máme především teď
na konci roku, ale i přes určité potíže s vozy pro nakládku, máme předpoklad zdárného splnění posledního
letošního měsíce. Ostatně, v listopadu úpravna ČSM vyexpedovala sedmadvacet tisíc tun UVPK nad požadovaný měsíční režim!

Pomník obětí z 29. sloje.

Láze

FOTO: Radek Lukša

hodnutí o pokračování těžby na ČSM
a dalším provozu zdejší úpravny.

„Čelba 290 220/1 je nyní uzavřena,
v ražbě se neplánuje pokračovat,“
popsal Karel Blahut, závodní dolu,
ČSM-Sever. V porubu 292 200/1 je
ukončena hornická činnost a tento blok
je částečně vyklizen a uzavřen. Zbytek
technologie se začne překlízet v příštím
roce,“ doplnil závodní dolu.
Na památku obětí mimořádné události
ve 29. sloji vznikl monument ve tvaru slzy
umístěný na dětském hřišti ve Stonavě.
Vytvořil ho sochař Martin Kuchař. Oficiální
vzpomínka na neštěstí se letos vzhledem
k epidemiologické situaci neuskuteční. Vedení společnosti uctí památku
za zemřelé horníky položením věnce u památníku ve Stonavě. Hornická veřejnost
pak může na oběti neštěstí vzpomenout
soukromou pietou.

tř. 17. listopadu

FOTO: Radek Lukša

DARKOV – Nejlepší na konec, tak ko-

STONAVA – Od nejhoršího tuzemského
důlního neštěstí v posledních třiceti
letech uplynou v neděli 20. prosince
2020 rovné dva roky. Zapálení metanu
a následná exploze si ve čtvrtek 20. prosince 2020 okolo 17:16 hodin vyžádaly
v oblasti 29. sloje 2. kry na severní lokalitě stonavské šachty životy dvanácti
polských a jednoho českého horníka.
Výbuchem byla zasažena oblast
čelby 290 220/1a rubání 292 200/1,
které byly obsazeny razicí, respektive
rubáňovou osádkou. Po výbuchu, který
nepřežilo 13 horníků, báňští záchranáři
oblast výbuchuvzdorně uzavřeli. Čtyři
těla vyprostili záchranáři při prvotních
zásazích a devět zbývajících vloni
na jaře při zpřístupňování oblasti 29.
sloje.

Stonav
ská

su, nosíme ochrany páteře, provádíme trhací práce.“ Pro odlehčení napětí v horském masivu se denně střílí
ochranná otřasná trhací práce a v týdenních až čtrnáctidenních cyklech
bezvýlomové trhací práce malého,
případně velkého rozsahu.
„Díky tomu máme navýšený postup na tři metry denně. Jedeme
na tři směny, ranní je klasicky údržbová a odpolední čtvrtá je těžební,
v páté směně se nechává masivu seismický klid, aby si odpočinul, a šestá směna zase fedruje,“ popisoval
Puffer. Valíčkovu kolektivu, jak podotkl, se podařilo vstřebat – a na dobývací kombajn zaučit – posily z původně pluhového kolektivu Rudolfa
Kubeše. Jsou to party směnových
předáků Jaroslava Tomečka, Radka
Hemowskiho a Lubomíra Adamiho.
„Ranními oporami týmu jsou Roman
Badura a Pavel Melicher. Zámečníky
nám vedou David Stolarczyk a Jaroslav
Čapek,“ konstatoval vedoucí úseku
k chlapům starajícím se o zajištění chodu technologií. Do poslední darkovské
stěny dostali sekce BUC 1300/3100,
kombajn SL 300 Eickhoff, rubáňový
dopravník PF6/1042 a sběrný dopravník PF4/1132 – PZF 11. „Až ho Valíčkův
kolektiv dokope a připraví k částečné likvidaci, měl by se přesunout na ČSMJih do porubu 401 204/1,“ doplnil
Mitrenga.

Dva roky od tragické události
ve 29. sloji na Dole ČSM-Sever

FOTO: Radek Lukša

Valíčkův kolektiv
má denní postup
omezen na tři metry
a na pracovišti provádí
až tři typy trhacích prací
pro odlehčení masivu
mentovali rubáňoví z darkovské lokality letošní situaci v těžbě. Fedruje
se v porubu 240 401, který je poslední v historii této šachty. Za listopad tam horníci s hlavním předákem
Ladislavem Valíčkem z úseku vedoucího Petra Puffera nakopali 31 160
tun uhlí.
„Na přelomu minulého a tohoto roku dokončil kolektiv Zbyňka
Rzidkého těžbu ve stěně 340 901,
která se pak likvidovala. Z kraje
roku ukončoval těžbu v 9. kře ve stěně 40 906 kolektiv Pol-Alpexu s vedoucím Januszem Piełkou a hlavním
předákem Romanem Kurkem. Pak
nám kolektiv Romana Krčmáře dobýval blok 340 812 a ukončili jsme těžbu v bloku 340 902, kde byl opět kolektiv Rzidkého,“ upřesnil Vlastimil
Mitrenga z darkovského provozu
rubání.
Pufferův úsek s Valíčkovými
osádkami působil na lokalitě též
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Objízdná trasa

ČSM Sever

Mapa uzavřeného úseku.
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Paskovští záchranáři provedli poslední Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LISTOPAD 2020
plánovaný nehavarijní zásah pod OKD
Rubání – kombajny

STAŘÍČ – Vůbec poslední plánovaný ne-

Pořadí

háním hydraulickými strojními nůžkami
mizela ze zemského povrchu na přelomu
listopadu a prosince těžní věž obvyklé
ocelové konstrukce u bývalé vtažné
jámy I/2 na šachtě Sviadnov. Této dávno
utlumené a z větší části zlikvidované
paskovské lokalitě zůstala v OKD jediná,
památkově chráněná těžní věž kruhového průřezu nad výdušnou jámou I/1.
„Šestapadesát metrů vysokou těžní
věž nad dvojkou rozebírali dodavatelé z Demstav Group. Od lanovnic
po výšku pětadvacet metrů nad
úrovní nádvoří ji likvidovali pomocí
otevřeného ohně, využili k tomu dva
jeřáby, z koše jednoho pálili, druhým

vedoucí
úseku

těžba (t)

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

kombajn, výztuž

1.

ALPEX_Zelek(400002/)

Ulman

74400

2480

643.0

34,831

3,37

SL 300, DBT 13/31

2.

POLCARBO_Dąbek(113432/)

Sᶒdkowski

42155

1405

465.9

35,783

2,32

SL 300, DBT 13/31

3.

ALPEX_Kurek(463200/)

Pielka

41607

1387

528.1

30,085

2,85

SL 300, Fazos 15/33

4.

Valíček(240401/)

Puffer

31160

1039

243.2

44,036

2,59

SL 300, DBT 13/31

5.

Nachtnebl(224054/)

Weiss

12169

443

71.5

5,943

0,63

SL 500, DBT 26/55

6.

Turoň(463304/)

Miarka

10409

496

213.3

9,129

0,98

SL 300, Fazos 15/33

Pořadí

Paskovští záchranáři jdou za hráz přes
průlezovou lutnu.

patro a tím pádem neexistuje krátké
větrní spojení mezi vtažnou a výdušnou jámou,“ přiblížil paskovský
závodní. Právě instalace luten patřila
k technicky nejnáročnějším operacím, protože dopraváři dělali veškeré
činnosti v jámě v závěsných postrojích
a na pracovních plošinách.
„V sedm hodin večer byly ve středu 9. prosince uzavřeny poklopy
na všech hrázích a spuštěno separátní větrání,“ komentoval Šimek závěr
posledního plánovaného nehavarijního zásahu.

Sviadnovu zůstává jen „kulatá“
památkově chráněná těžní věž
SVIADNOV – Pálením autogenem a stří-

kolektiv

Rubání – pluhy
FOTO: Radek Lukša

havarijní zásah paskovských závodních
báňských záchranářů pod hlavičkou
OKD proběhl druhou prosincovou
středu. Chystal se však po celý rok, jak
upřesnil zdejší závodní Ivan Šimek. Vždyť
se uzavíralo devět kilometrů důlních děl!
„Příprava obnášela zejména stavbu
sedmi výbuchuvzdorných uzavíracích
hrází. Většinou ve velkých profilech překopů v blízkosti náraží jam na lokalitě
Staříč,“ popsal s tím, že uvedené práce
zastávali nejvíce záchranáři vedení
Robertem Duchoněm. Důlní elektrikáři
s vedoucím Martinem Káňou v této
souvislosti rekonstruovali elektrorozvody, změnili systém napájení na všech
uzavíraných patrech. Dopraváři vedení
Martinem Jagerem se kromě přísunu
materiálu podíleli také na instalaci
větracího tahu v jámě II/4 z kovových
luten s metrovými průměry.
„Ve středu 9. prosince nakonec
sfáraly v odpolední směně záchranářské čety, které postupně odshora
od třetího po páté patro uzavíraly
hráze a v dýchacích aparátech se
vracely nazpět k vtažné jámě,“ informoval Šimek. Souběžně s činností
ZBZS vedoucí větrání Petr Lichnovský
upravoval na povrchu chod hlavního
ventilátoru, aby byl v souladu s novými parametry v dole.
„Technickou zajímavostí je pak
separátní větrání lutnovým tahem
ve vtažné jámě II/4 mezi čtvrtým
a pátým patrem. Výdušná jáma II/3
totiž není prohloubena až na páté

kolektiv

vedoucí úseku

těžba (t)

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

tuny / den

rub. výkon
denní
(t/hl/sm) postup (m)

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

ALPEX_Marcol(292297/)

Zguda, Mgr.

233,00

8,03

196,04

42,36

MR 340X-Ex SANDVIK C05

2.

ALPEX_Michoń(293297/)

Palej

139,00

4,79

133,25

25,23

MR 340X-Ex SANDVIK K04

3.

Vereš(292220/3)

Wdowka

123,00

6,15

154,98

30,40

AM-50/132 K03

4.

Pavlík(292240/3)

Wdowka

119,00

5,95

135,07

27,87

AM-50/132 C04

5.

Lichý(362240/)

Gajdzica

105,00

5,00

110,50

26,02

MR 340X-Ex SANDVIK C02

6.

Kadlec(236522/)

Čáp

73,00

5,21

118,36

27,76

MR 340X-Ex SANDVIK D01

7.

Špička(463330/)

Firla

73,00

3,04

76,35

13,31

MR 340X-Ex SANDVIK K03

8.

Noworyta(362220/)

Gajdzica

64,00

4,27

110,51

21,43

MR 340X-Ex SANDVIK C04

9.

ALPEX_Pasik(463240/1P, 463260/3)

Bajaczyk, Ing.

59,00

2,95

69,38

15,53

AM-50/132 K02

10.

Duda(463370/)

Firla

56,00

2,43

65,01

10,25

AM-75 C01

Přípravy – klasické technologie

snášeli části konstrukce dolů,“ popisuje vedoucí paskovské technologické
projekce Petr Bártík. Zbytek nosníků
až po úroveň nula metrů odstřihli,
strhli a rozstříhali na kusy.
„Teď je tam plácek urovnaný
a připravený na budování armovaného betonového ohlubňového povalu
s odfukovým komínkem a oplocením.
A to už budeme provádět pod státním
podnikem DIAMO,“ uvádí Bártík s tím,
že na Sviadnově už není šachetní budova jámy I/2, část mostu pro přístup
mužstva, objekty hlavních ventilátorů,
kompresorovny, dílen dopravářů
i elektrikářů a skladů. Správní budova
patří Green Gas RE.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

1.

Fajman(292240/2P)

Wdowka

128,00

6,40

145,28

31,60

VVH-1B D02, NSU-1E C01

2.

Slíž(463220/2)

Firla

65,00

2,71

69,60

12,92

VVH-1RA P04, D 1131 HAUSHERR,NOELL P19

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení
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Rubání – kombajny
Pořadí

vedoucí
úseku

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)
2,57

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

328978

1903

497.5

41,419

2.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

234393

1311

421.5

32,758

2,10

3.

Nachtnebl

Weiss

231053

1059

232.0

20,758

1,98

4.

Turoň

Miarka

220569

881

298.6

18,052

2,63

5.

ALPEX_Kurek

Pielka

145486

1177

314.4

30,198

2,41

6.

Valíček

Puffer

113972

804

191.2

24,912

2,06

7.

Rzidký

Hradil, Ing.

38546

312

66.2

6,406

0,54

8.

Kania

Pochopeň

31 877

730

262.4

15,970

1,41

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.

57892

619

394.4

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

20,412

3,01

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

1.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

1136,00

4,47

107,47

23,79

2.

Noworyta

Čáp

814,00

4,57

107,41

28,70

3.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

758,00

3,27

79,54

17,21

4.

Pavlík

Wdowka

697,00

4,50

99,84

22,11

5.

ALPEX_Michoń

Palej

696,00

3,53

87,35

18,65

6.

Špička

Firla

684,00

3,54

85,90

18,26
20,54

7.

Vereš

Wdowka

632,00

3,88

85,84

8.

Duda

Firla

615,00

3,32

76,61

16,13

9.

Lichý

Gajdzica

590,00

3,64

71,61

20,81

10.

Kadlec

Čáp

485,00

4,25

105,46

26,90

FOTO: Pavel Zubek

Přípravy – klasické technologie

Likvidace sviadnovské klasické těžní věže.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Fajman

Wdowka

544,00

2,94

71,29

14,97

2.

Slíž

Firla

442,00

2,62

53,43

14,08

3.

Holub

Čáp

351,00

2,11

48,03

13,39

4.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

346,00

1,74

42,47

8,76

5.

Klásek

Gajdzica

225,00

1,79

48,91

8,40

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

Z OKD
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Základní havířské pravidlo:
Nikdy se nestav k pilíři zády!
Bezpečnostní téma
pro poslední měsíc
tohoto roku souvisí
s typicky hornickým
rizikem vzniku vážných
i smrtelných poranění –
pády kamene
covních úrazů v dolech společnosti
OKD v listopadu byly události související s pády horniny (kamene). Proto
také tuto oblast vybral odbor řízení
bezpečnosti za téma poučení BOZP
v prosinci. A vzhledem k blížícím se
vánočním svátkům jako heslo vybral:
„Největším darem pro rodinu jsi Ty,
pracuj bezpečně!“
„Za jedenáctý měsíc jsme v revíru
měli třiadvacet evidovaných a dvanáct
registrovaných úrazů. Pád kamene
při nich figuroval osmkrát – pětkrát
v provozovaných porubech, dvakrát
na čelbě a jednou při plenění dlouhého důlního díla,“ sdělil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Zmínil také statistiky: Pád horniny či zával připravil od roku 2000
v OKD o životy šestnáct horníků.
Jen v roce 2019 došlo z uvedené příčiny k osmnácti registrovaným úrazům (což bylo dvanáct procent všech
RÚ a třetí největší skupina úrazů jako
takových). „V letošním roce ten trend
bohužel pokračuje, dosud máme hlášeno čtrnáct registrovaných úrazů,“
uvedl Zajíček.

FOTO: OKD

DARKOV – Nejčastějším zdrojem pra-

Pád horniny patří v hornictví k nejčastějším rizikům.
Předpokládat, jak zdůraznil, se dá riziko pádu odlupku“ nejen ze stropu, ale
i uhelného bloku z pilíře, čelby, boků.
„Základní hornické pravidlo přece zní:
Nikdy se nestav k pilíři zády!“ podotkl vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
V přípravách zdůraznil zabezpečování volných prostor za hajcmany právě
proti uvolňování a vypadávání kamene
(v důlních dílech, kde hrozí ujetí hornin
musí být tyto prostory založeny) a nutnost zajišťovat ve zvlášť obtížných podmínkách za stálého dozoru. „V dovrchně ražených 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 záchytné sítě,“ připomenul.

V porubech pak zmínil potřebu přesouvat výztuže co nejblíže za vyuhlujícím kombajnem pro udržování stability stropu i pilíře (a v případech vyjíždění podle místních podmínek jehlovat, případně provádět zpevňování
lepením). Dále pak v oblastech přechodů tektonických poruch a stlakových pásem zajišťování stropu zavrtáním železných rovin, budováním pomocných podvlaků či dveřejí na pilíři. „Pro zajištění bezpečnosti práce
horníků při provádění úkonů spojených s opravami a údržbami dobývacího stroje či porubového dopravníku se
musí zabezpečit pracovní prostor – výklenek – dřevenými profily RTH podle stropních podmínek, prostor nad
dřevem obložit lupánkami,“ upozornil Zajíček.

5

Úpraváři upozorňují opět na chůzi
jako častý zdroj úrazů i na povrchu
DARKOV – Mysli na to, že jedna zkratka
může zkrátit celý Tvůj život! Tímto mottem apelují bezpečáci úpraven – samozřejmě nejenom – na povrchové kolegy.
V tomto měsíci upozorňují na chůzi, jež
dlouhodobě představuje nejčastější zdroj
pracovních úrazů ve společnosti OKD.
„Zaměstnankyně darkovského
prádla sestupovala na konci ranní
směny po schodech, přičemž uklouzla
na mokrém stupni a pádem si způsobila
zhmoždění levého ramene a části zad
a krční páteře,“ popisuje úpravárenský
bezpečnostní technik Jaromír Lapiš jeden
z letošních případů. Jehož příčinou je
neopatrnost a nepozornost postižené.
„Rameno schodiště včetně zábradlí
se nachází ve venkovním prostoru, je
součástí kalové linky a není chráněno
před povětrnostními vlivy. Těsně před
úrazovým dějem vydatně pršelo a v době
vzniku poranění byly sice schody mokré
od deště, ale čisté a bez nánosů materiálu
či prachu,“ uvádí s tím, že jednotlivé stupně schodiště jsou provedeny z pororoštů
a opatřeny i protiskluzovými hranami.
Zodpovědné osoby musí podle přidělených prostorů a ploch odstraňovat
závady na cestách pro chůzi (aby byly
bez prohlubní, odvodněné, zajištěné,

zkrátka bezpečné) a všude, kde se lidé
pohybují, musí být řádná cesta pro chůzi. „Hlavním rizikem je však ve většině
případů přístup konkrétního člověka.
Zaměstnanci často nevěnují dostatečnou pozornost při chůzi a nesledují cestu
nebo si ji snaží zkrátit i za cenu rizika
úrazu,“ pokračuje bezpečnostní technik.
Za kapitolu samu o sobě považuje sledování mobilů při pohybu na schodech,
jejich vybíhání či sbíhání mimo dosah
zábradlí, nepoužívání zábradlí, ruce
v kapsách při chůzi...
Právě z úpraven jsou z minulé doby
také úrazy s tragickými následky.
„Zaměstnanci propadli podlahou patra
budovy nezajištěným otvorem či v důsledku chybějícího zábradlí,“ připomíná Lapiš.

Podle teorie dvojnásobku
platí:
• mokrá plocha (silnice, chodník,
schody, můstek ...) je kluzká
dvakrát více než suchá,
• zasněžená plocha je kluzká dvakrát více než mokrá,
• plocha s náledím je kluzká dvakrát
více než zasněžená.

Jde o celospolečenský problém
Uklouznutí patří z hlediska BOZP mezi nejzávažnější celospolečenské problémy průřezového charakteru, vázaný jak na nejrůznější komunikace, tak i pracovní a manipulační
plochy. Jde o základní nebezpečí, jak upozorňuje bezpečnostní technik Lapiš. Přidává
rozbory úrazovosti z celého Česka, z nichž vyplývá, že újmy na zdraví při chůzi (uklouznutí) představují bezmála sedmnáct procent všech vykazovaných pracovních úrazů.
„To je v současné době v tuzemsku každoročně okolo čtrnácti tisíc případů,“ vysvětluje.
V oblasti mimopracovní je situace ještě horší, neboť je odhadováno, že z uvedené příčiny
vzniká až třicet procent poranění. „Přitom je nutno vidět i mnohé závažné důsledky této
úrazovosti v podobě snížené pohyblivosti až trvalé invalidity postiženého,“ dodává Lapiš.

Obecné desatero k eliminaci ohrožení
1. Před zahájením každé práce v dole
zkontroluj, zdali nemůžeš být ohrožen
pádem horniny, pokud ano, vymez
ohrožený prostor (tedy kde můžeš
být sám nebo někdo v okolí ohrožen
pádem horniny).
2. P řed vstupem do blízkosti ohroženého
prostoru prohlédni a zajisti předpokládanou ústupovou cestu, pokud možno
odstraň překážky, jako jsou kameny,
dřeva, hajcmany apod.
3. Před zahájením prací – tedy před
prvním vstupem do blízkosti ohroženého prostoru zkontroluj poklepem

stabilitu stropu, boků, pilíře či čelby
– a toto opakuj během prováděných
prací. Narušené části horniny musí být
ihned strženy nebo shozeny, to platí
pro i visící horninu mezi výztuží v již
zabudovaném prostoru.
4. Při provádění poklepu používej vždy
určenou obtrhávací tyč a stůj v zajištěném prostoru mimo předpokládaný
směr pádu strhávané horniny (tak, aby
si mohl stále sledovat pilíř či čelbu
a přitom měl stále možnost a místo
rychle odskočit či ustoupit z okolí
ohroženého místa).

 vědom si, že zvlášť rizikové činnosti
5. Při provádění poklepu nebo samotnapříklad výplň trhlin, fosilie i mikrotrh- 10. U
ném shazování nemysli pouze na sebe,
liny, které nemusíš vidět.
z hlediska pádu kamene, při nichž
ale i na kolegy, při této činnosti nesmí 8. Po vytvoření volného prostoru na čelbě
v minulosti došlo (kromě samotného
totiž být prováděná v okolí žádná jiná
nebo pilíři porubu musí být důlní díla
vyuhlování při dobývání a ražení)
práce.
i samotný porub ihned zabudován
k smrtelným úrazům, jsou:
• budování,
6. Před prováděním poklepu tyčí, proveď
výztuží, aby se zamezilo vzniku prasklin
• zajišťování výklenků (předstihů)
bezpečné shození horniny pomocí
a poklesu stropu – kdy se riziko pádu
u porubů,
strojů (řeznými orgány razících a dobýhorniny zvyšuje
vacích kombajnů), lopatou nakladače, 9. Při dobývání a ražení dodržuj bez• zajišťování výlomů,
pečnou vzdálenost od rozpojovacího
• kladení umělého stropu při přípravě
stropnicí a pilířovou opěrou sekce, atd.
orgánu – tedy stůj mimo stanovený
porubu na likvidaci (baldachování,
7. Zvláštní pozornost věnuj nesoudržným
• vrtání a údržba strojů v blízkosti
ohrožený prostor. Předpokládej, že
vrstvám v blízkosti tektonik, trhlin
čelby nebo pilíře nebo rubání,
pád horniny může rovněž změnit náhle
a střihů, poklep horniny proveď vždy,
• plenění TH výztuže.
polohu vrtacího stroje či nakladače.
protože odlučnost vrstev může ovlivnit

Společnost Minova Bohemia s.r.o. děkuje svým obchodním
partnerům za celoroční spolupráci. Přejeme všem krásné a radostné
Vánoce, prožité s láskou a porozuměním v kruhu rodinném
a v novém roce 2021, aby vás provázelo především zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů osobních i pracovních.

PF 2021

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

Přejeme všem zaměstnancům společnosti OKD,
dodavatelských firem a jejich blízkým krásné
a radostné Vánoce, plné lásky a porozumění.
V novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů osobních i pracovních.
THIELE GmbH & Co. KG

Z OKD
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Burza práce: Zájem zaměstnavatelů
se zvyšuje, ozývají se i ti mimo region
DARKOV – Webová aplikace, pomáhající spolu-

pracujícím zaměstnavatelům s vyhledáváním
a oslovováním odcházejících zaměstnanců
z OKD s konkrétními nabídkami na nové
uplatnění mimo revír, se rozeběhla před čtyřmi
lety. Od té doby využilo Burzu práce více než
osm desítek firem a podniků a přes čtyři stovky
zájemců o zaměstnání.
„Tato aplikace je určena pro zaměstnavatele, kteří do ní mohou vkládat a spravovat
své aktuální nabídky volných příležitostí.
Současně si v naší databázi Nové šichty mohou přímo na danou pracovní pozici vybrat
a zarezervovat nejvhodnějšího kandidáta,
o kterého mají zájem. Konzultanti Nové
šichty pak vybrané kandidáty kontaktují
s uvedením konkrétního termínu, do kdy se
mají k zaslané nabídce pracovního pozice
vyjádřit. V případě potvrzení jejich zájmu pak
obratem novému zaměstnavateli poskytnou
jejich životopisy. Firma si pak uchazeče
sama osloví a pozve na vstupní pohovor.
V současné době již část našich klientů přijímací pohovory absolvovala nebo se na ně
v nejbližší době chystá, “ popisovala princip
elektronické burzy práce personální ředitelka
Radka Naňáková.
Účast odcházejících zaměstnanců je v programu Nové šichty zcela dobrovolná.
V praxi to probíhá tak, že na osobní
schůzce vyplní konzultant v aplikaci společně
s klientem jeho kartu, kde jsou kromě osobních údajů, kontaktů, dosaženého vzdělání
a kvalifikace uvedeny také informace o preferované pozici. Systém každému klientovi

automaticky vygeneruje identifikační číslo (ID).
Zaměstnavateli jsou z databáze na základě
fulltextového vyhledávání vyfiltrováni vhodní
kandidáti na poptávanou pozici. Ten je však
vidí jen pod jejich přiděleným ID, nikoli pod
jménem a příjmením.
Burza práce bere v potaz ochranu osobních
údajů: „Není proto možné, aby zaměstnavatel
kontaktoval registrovaného zájemce přímo,
vše řeší naši konzultanti,“ dodala Markéta
Klopcová, manažerka náboru a Nové šichty.
Zcela čerstvou novinkou je možnost, aby
klienti sami mohli nahlížet do nabídky pracovních pozic spolupracujících firem a podniků.
„Při registraci klienta do Burzy práce mu nyní
vygenerujeme i přihlašovací jméno a heslo.
Může se tak kdykoli v aplikaci sám podívat
na nabízená pracovní místa. Ti klienti, kteří
se registrovali už dříve a přístup nemají, se
na nás mohou obrátit a my jim přihlašovací
údaje zašleme nebo předáme na další osobní
schůzce,“ upřesnila manažerka náboru a Nové
šichty.
Zároveň uvedla, že se připravuje další
inovace aplikace: „ Klient při prohlídce nabízených pracovních pozic bude mít možnost
tlačítkem označit tu, o kterou má zájem.
Konzultanti na základě projeveného zájmu
osloví zaměstnavatele, pošlou mu životopis.
Další komunikace už pak bude opět probíhat
jen mezi zaměstnavatelem a zájemcem.“
V databázi Burzy práce se zájem zaměstnavatelů začal zvyšovat. „Mají zájem ti z regionu
i mimo něj. Jejich nabídky se průběžně aktualizují,“ dodala na závěr Markéta Klopcová.

HBZS plní nezastupitelné úkoly
už s novým vlastníkem, je státní
Její činnost neustane
s ukončením provozu
posledního dolu
v revíru, chlapi v této
profesi budou zapotřebí
ještě celá léta poté
OSTRAVA – Veškeré práce a rychlé účin-

né zásahy k záchraně lidských životů
i majetku při závažných provozních
nehodách včetně poskytování první
pomoci v podzemí a na povrchu vykonává Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) Ostrava už nikoliv jako
součást dceřiné firmy OKD. Od prvního prosincového dne má nového
vlastníka – státní podnik DIAMO.
„Stalo se tak v souladu s usnesením vlády z letošního 21. září.
Dohoda mezi OKD, HBZS a DIAMO
se podepisovala 30. listopadu
v Praze. Součástí prodeje byl převod
majetku i všech zaměstnanců HBZS
na státní podnik. Na plnění závazků
HBZS vůči OKD se ale nic nemění,“
uvádí výkonný ředitel OKD Radim
Tabášek s tím, že nový vlastník zaplatí za HBZS bezmála 263 milionů
korun.

Transformace téměř beze
změn a pomoc při útlumu
Nejčastější dotazy převáděných a následně propouštěných
zaměstnanců (2. díl)
Dokončení ze strany 1
Kolegyně z Nové šichty pak Vás budou kontaktovat. Přijít můžete do kanceláří
na jednotlivých lokalitách nebo do Poradenského centra v Karviné.
Mám zájem o rekvalifikaci, co mám udělat?
V rámci informačního pohovoru označíte v záznamu, že máte zájem o rekvalifikaci, a vyberete si z nabízených možností. Vše neprodleně předáme pracovnicím
Úřadu práce ČR, které působí na našich lokalitách.

Úřad práce v OKD, kontakty
Lokalita

Kontakt

Darkov

596 46 2333

ČSM

596 45 1144

ČSA

596 35 2180
596 35 2181

Kancelář
Hlavní budova, 1. patro,
kancelář č. 121
bývalé Zdravotní
středisko, přízemí,
kancelář č. 4
Správní budova,
2. patro,
kancelář č. 201

Pracovní doba
ST, ČT
6:30 – 14:30
PO, ÚT
6:30 – 14:30
ST
6:30 – 14:30

„Po odkoupení ji téměř beze změny
transformujeme v nový odštěpný závod, který byl také od konce listopadu zapsán do obchodního rejstříku
pod názvem DIAMO – o.z. HBZS,“
navazuje ředitel s.p. DIAMO Ludvík
Kašpar. Ten ponechává ve vedení ostravských profesionálních báňských
záchranářů jejich stávajícího ředitele Josefa Kaspera a věří, že akvizice schválená i dozorčí radou DIAMO
bude velkým přínosem.
Záměrem státního podniku je totiž nejen zachovat dnešní činnost
HBZS, ale začlenit ji navíc do složek
integrovaného záchranného systému
(IZS). „Aktivně se její členové zapojí samozřejmě do útlumu hlubinného
hornictví prováděného v Ostravskokarvinském revíru, který probíhá pod
naším podnikem. Přispěje to k bezpečnému a odbornému provedení likvidačních prací v rámci útlumu bývalých dolů OKD,“ pokračuje Kašpar.

FOTO: HBZS
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Báňští záchranáři při zásahu.

Ostravští báňští záchranáři,
nejvýznamnější v zemi
HBZS Ostrava má v letošním roce
evidováno 175 výjezdů do OKD
na vyžádání kvůli úrazům nebo řešení mimořádných situací včetně otřesů
či geomechanických jevů. „O našem
postavení a významu svědčí fakt, že
z celkového počtu všech českých báňských záchranářů, jichž bylo počátkem letošního roku okolo tisícovky,
je v podřízení HBZS Ostrava více jak
sedm stovek,“ říká její ředitel Kasper.
A proto je podle něj i logické aktuální
zpracovávání koncepce státem řízené HBZS s působností v celé republice – je to tedy právě ta z Ostravy, která je státní.
V současné době má HBZS
v Ostravě 143 zaměstnanců. 35
profesionálních záchranářů, 83
mechaniků (servisujících ne-

jen techniku v domovském areálu
v Radvanicích ale i veškerou bezpečností techniku na dolech OKD,
lampy, masky, detekční techniku,
dýchací přístroje) a 25 zaměstnanců THP. „Je nutné zmínit, že kromě pětatřiceti profesionálních záchranářů je také dalších devětatřicet mechaniků a techniků členy
báňského sboru, zasahujících i řídících záchranné akce,“ připomíná Kasper.
Zdůrazňuje také připravenost pokračovat v činnosti HBZS pod hlavičkou DIAMO. „Je jasné, že s postupným útlumem hornické činnosti
v OKD, bude nutno provést transformaci činnosti na HBZS, ale zároveň je
zřejmé, že profese báňského záchranáře bude potřebná nejen pokud bude
v provozu poslední důl, ale i poté,“
uzavírá Kasper.

Nedílná součást hornictví!
Báňská záchranná služba je podle
Zákona č. 61/1988 Sb. nedílnou součástí hornické činnosti, její základní
úkoly jsou konkretizovány Vyhláškou
ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské
záchranné službě. Již první paragraf
Vyhlášky č. 447/2001 Sb. stanovuje, že její úkoly spočívají zejména
v provádění prací k záchraně lidských
životů i majetku při haváriích. Co se
organizace báňské záchranné služby
v Česku týká, systém jejího řízení je

dvoustupňový - tedy hlavní záchranné
stanice (HBZS) řídí závodní záchranné
stanice (ZBZS), které jsou na dolech či
organizacích, provozujících hornickou
činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem. V tuzemsku
jsou celkem čtyři HBZS: v Hodoníně,
Mostě, Ostravě a Praze. Jejich
působení je rozhodnutím Českého
báňského úřadu rozdělené podle
typu dozorované činnosti a územního
členění.

K přání příjemného prožití Vánoc,
pevného zdraví a mnoha úspěchů
v osobním i pracovním životě po celý
nový rok 2021 připojuje poděkování
za dlouholetou spolupráci všem
zaměstnancům OKD
kolektiv akciové společnosti FITE.
Děkujeme všem za projevenou důvěru v uplynulém
roce 2020. O nadcházejících vánočních svátcích
přejeme všem zaměstnancům OKD a dodavatelských
firem pohodu v kruhu rodinném a do nového roku
2021 mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Havířům přejeme po celý nadcházející rok stálou
přízeň sv. Barbory, jejich patronky.

Společnost ZAM-SERVIS s.r.o.
děkuje všem zaměstnancům

PANORAMA

17. prosince 2020 | www.okd.cz

hodin večer. Vstupné se neplatí, kulturní program nebyl ze zřejmých důvodů připraven.

FOTO: Voltiž Duha

O bruslení je oproti loňsku
eminentní zájem

Karvinský advent.
KARVINÁ – I přes omezení vyvolaná na-

šlo k zákazu prodeje a veřejné konzumace těchto nápojů. „Otevřeny
zůstaly stánky s vánočními ozdobami
a tradičními výrobky. Hudbu máme
jen reprodukovanou“ řekla Martina
Orgoníková z radnice.
Karvinské adventní trhy, na nichž
nechybí ani psaní dopisů Ježíškovi,
lití olova nebo ražení vánočních pamětních mincí, budou pokračovat
až do 23. prosince a přístupny jsou
od pondělí do neděle vždy v době
od jedenácti hodin dopoledne do pěti

příč společnosti situací s onemocněním covid-19 se uskutečnily projekty podpořené těžařskou nadací pro
navození té správné adventní nálady v hornických městech. Karviná
uspořádala tradiční vánoční jarmark
na Masarykově náměstí a Orlová opět
zprovoznila pro veřejnost kluziště
na ledu.

„Letos jsou naše vánoční trhy v duchu
komorní atmosféry, ale když si uvědomíme, že dokud dýcháme, máme
pořád pro co žít, a doufat v lepší dny
plné kladných zpráv, které nám zase
vykouzlí úsměv na tváři. Ten je nejkrásnější a nejvzácnější dar, co můžeme dát rodině i známým či přátelům,“
hodnotil za občany Petr Dvořák.
Fryštátské náměstí a uličky se naplnily záplavou vánočních ozdob, rozesmátými tvářemi dětí i vůní punče či svařeného vína – dokud nedo-

FOTO: Radek Lukša

Klidná atmosféra bez
kulturního programu

Bezplatný je vstup i na ledovou plochu na náměstí u radnice v Orlové,
kde Městský sportovní klub (MKS)
nechal instalovat kluziště. „Nadace
OKD nám poskytla grant na půjčovnu bruslí i převlékárnu, obojí až nebývale zvýšilo zájem veřejnosti,“ oznámil ředitel MSK Michal Kozák s tím,
že vloni tady průměrně bruslilo denně okolo dvaceti lidí.
„Letos jich během tří dnů přišly
necelé tři stovky! Samozřejmě musíme dodržovat hygienická a protiepidemická opatření, takže neexistuje jich na led pustit více, než padesát. Pořadatelská služba vyzývá
bruslaře, aby se střídali,“ komentoval Kozák provoz. Kluziště, jak upřesnil, je v provozu ve všední dny od 13
do 20 hodin, o víkendech a svátcích
pak od 9 do 20 hodin. „A na závěr ještě jedna důležitá informace, nekončíme s Vánocemi, bruslit pod širákem
se bude celý prosinec i leden. Věříme,
že tento dárek udělá radost nejen
Orlovanům,“ dodal ředitel MSK.

Orlovské kluziště.

Přestěhovali památník obětí
HAVÍŘOV – Devětapadesáté výročí největšího poválečného důlního neštěstí
v tuzemsku si v červenci připomínali
kvůli pandemii víceméně jen soukromě pamětníci, kolegové a příbuzní
naposledy přímo v areálu Dolu Dukla
v Dolní Suché. Šedesát let od tragického požáru se 108 hornickými oběťmi se už bude uctívat na hřbitově
v Havířově-Šumbarku, kam město
nechalo pomník přestěhovat.
„Přivítali jsme to, vždyť z Dukly
jsou dnes jen památkově chráněné
dílny a naše vzpomínky,“ konstatoval
předseda klubu důchodců z této šach-

ty Antonín Čejka. Zdůraznil, že pro
památník kamarádů bylo kvůli rozvoji
průmyslové zóny Dukla třeba najít důstojnější a taktéž veřejně přístupnější
místo – to se naskytlo na centrálním
havířovském pohřebišti v Šumbarku
vedle původní smuteční síně.
„Souhlas s tím udělilo Ministerstvo
obrany ČR, náklady uhradila společnost Asental Land a o technickou stránku se postaraly Technické
služby Havířov,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Michaela
Adamcová. Přesun podporoval
Asental coby vlastník pozemků

na Dukle i z toho důvodu, že pomník
zůstával prakticky nepřístupný uprostřed staveniště, bouraly se tu nevyužívané objekty.
Na šumbarský hřbitov se přestěhoval po nezbytné údržbě, kameník ho
rozmontoval a vyčistil, odstranil staré
cementové pojiva a takzvaně „oživil“.
Na desce památníku je 108 jmen havířů, co zahynuli 7. července 1961 při
požáru způsobeném náhodným spuštěním dopravníku, jehož potah se třením zahřál a vznítil. Havířov chce připravit na šedesáté výročí tohoto neštěstí opět tradiční pietní akci.

NADAČNÍ VÝZVY BĚŽÍ!
KARVINÁ – Těžařská nadace připomíná
možnost podávat projekty do obou
jejích výzev pro rok 2021. Srdcaři – v neziskovém sektoru aktivní zaměstnanci
OKD, HBZS a Green Gas DPB – mohou
žádat o minigranty do pátku 8. ledna.
Uchazeči o grant v programu Pro region
pak mohou své žádosti podávat až
do pondělí 18. ledna.
„Srdcařům jsme v našem kraji
podpořili už 520 projektů,“ připomíná Karolina Presinegrová, ředitelka
Nadace OKD s tím, že patroni dostávají mezi pěti a třiceti tisíci korunami.
Subjekty přihlášené do programu Pro
region získávají maximálně 200 tisíc

korun (při jejich minimální dvacetiprocentní spoluúčasti).
Žádosti se vyřizují výhradně přes
webový portál Grantys (www.nokd-granty.cz). Autoři projektů mají
možnost s nadačním týmem své záměry
konzultovat v programu Sdrdcovka až
do středy 6. ledna a v programu Pro
region do pátku 15. ledna – ovšem jen
na předem domluvených schůzkách.
„Podrobné informace o výzvě jsou
dostupné na internetových stránkách
Nadace OKD a také doporučujeme sledovat naše sociální sítě jako Facebook,
Instagram a Twitter,“ poznamenává
nadační referentka Silvie Balčíková.

Barborka se sice v prosinci tradičně
neraduje, ale pomoc nadále zachovává
KARVINÁ – Není snad nyní oblast života,
na němž se nepodepisuje pandemie
onemocnění covid-19, činnost Spolku
svaté Barbory (SSB) starající ho se
o hornické sirotky nevyjímaje. Barborka
přesto pomáhat nepřestává, byť musí
vzhledem k situaci měnit plány i přístup,
jak v rozhovoru zdůrazňuje její předsedkyně Monika Němcová.

Jak se pandemie projevuje
na činnosti spolku?
Výrazně! Letos jsme bohužel museli
zrušit plánovaný společný jarní víkend
v Beskydech i tradiční prosincové setkání dětí a maminek v Karviné – známé
BarboRadování. To se mělo uskutečnit
již po patnácté. Všem je to velmi líto
a všichni také věříme, že v příštím roce
si to vynahradíme.

Barborkovské setkání ještě před koronavirem.

Také bychom touto cestou chtěli všem
dárcům, jakožto i všem zaměstnancům
OKD i dodavatelských firem popřát hlavně pevné zdraví, optimismus a šťastný
a spokojený rok 2021.

Změnily se oblasti, v nichž se
rodinám pomáhá?
Z důvodu koronaviru se samozřejmě
částečně obměnila skladba sociální
výpomoci, kdy děti musely pořizovat
například počítačovou techniku pro
domácí výuku. Některé maminky také
žádaly o mimořádné finanční podpory
z důvodů ztráty zaměstnání. Všem, kteří
to potřebovali, jsme pomohli! Podporu
každopádně poskytujeme podle platných pravidel a účel pomoci musí být
vždy dokládán.

V nelehké době však máte
i pozitivní zprávu?
Ano, dá se říci, že pro Barborku tu
nejdůležitější: Nepřibyl nám ani jeden
nový sirotek! Což si všichni každý rok
přejeme. A stalo se tak už druhým
rokem po sobě. V současné době máme
v evidenci pětačtyřicet hornických sirotků, a to od věku dvou let až po vysokoškoláky. Pětadvacet dětí je českých
a dvacet polských.

Jak na tom byla sama Barborka
s prostředky?
V průběhu letošního roku jsme v podporách dětí, jejich vzdělávacích i volnočasových aktivit, táborů či zdravotních
potřeb, pokračovali. Naštěstí jsme se
nijak nemuseli omezovat, protože jsme
si z předchozích let vytvořili dostatečnou finanční rezervu. A jako každý rok
nám velmi významně pomohla Nadace
OKD, kdy jsme v rámci poskytnutého
grantu obdrželi příspěvek ve výši půl
milionu korun.
A co jiní dárci, ti teď na spolek
nezapomínají?
Velice nás těší, že ti, kteří se rozhodli
hornické sirotky podporovat svými
dary, tak činili i v tomto těžkém roce.
Za což jim s velkou úctou děkujeme.

FOTO: SSB

Advent v hornických městech
opět podpořila i Nadace OKD
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Pomoc hornickým sirotkům nadále
pokračuje.

Informace pro dárce
Všichni zaměstnanci, kteří podporují Barborku formou srážky ze
mzdy, obdrží v lednu 2021 potvrzení o poskytnutých darech za rok
2020. Potvrzení bude předáno při

podpisu vyúčtování daně z příjmu
u zaměstnavatele. Když někdo
potřebuje dokument obdržet
e-mailem, pak stačí napsat na:
spolek.barbora@seznam.cz .

VPOMÍNÁME
„Vůle osudu byla silnější, než naše nejvroucnější přání.“
Dne 29. 12. 2020 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra Zamarského
z Karviné-Ráje. S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera
s manželem, vnuci.
Děkujeme za vzpomínku.
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