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Tři limiťáky
v rubání

8

Skok přes kůži
OKD

Tradiční hornická sese podruhé
společná pro všechny doly.

Výkony podávaly také kolektivy
s oslabenými osádkami.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Bezpečná práce, bezpečný život, zabezpečená rodina"
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Vyznamenávání záchranářů se neslo
i v duchu zásahu ve 29. sloji na ČSM

L. Hübner (zleva), S. Tošenovský, J. Honzek.
OSTRAVA – Celkem jednačtyřicet důl-

„Ocenění si za zásahy po výbuchu
metanu v oblasti 29. sloje na Dole
ČSM-Sever zaslouží naprosto všichni,
co tam byli!“ nechal se slyšet předseda Českého báňského úřadu v Praze
Martin Štemberka. Ten vyznamenávání předával spolu s ředitelem
HBZS Josefem Kasperem na tradičním místě v pietní síni záchranných
sborů v hornickém skanzenu na Dole
Anselm.
Pokračování na straně 3

ních záchranářů spadajících do obvodu působnosti Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) Ostrava bylo
letos na historické petřkovické šachtě
na Landeku vyznamenáno za dlouholeté zásluhy, plnění úkolů, rozvoj
oboru i osobní odvahu. Záchranářské
záslužné kříže a mimořádně Pamětní
listy spolu s Čestnými záchranářskými
dýkami se rozdávaly i za akce při mimořádné události z loňského prosince.

Agricolovy medaile obdrželi
opět i báňští odborníci z OKD
PRAHA – Vedoucí provozu dopravy ČSA
a Lazy, vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH a zástupce
závodního dolu ČSM-Jih a vedoucí
odboru řízení bezpečnosti firmy. To byli
zaměstnanci společnosti OKD vyznamenaní v Praze spolu s dalšími třinácti
horníky nejvyšším resortním oceněním.

Státní báňská správa začala medaile
Jiřího Agricoly udělovat osobnostem, jež
se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. „Ani letos mezi
nimi nechyběli odborníci z OKD,“ sdělil
Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře
Českého báňského úřadu (ČBÚ).
Pokračování na straně 2

Čtrnácté
BarboRadování

Na setkání byl předán šek
s výtěžkem sbírky ze šachťáku.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
SPOLEČNOSTI OKD, a.s.
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Vážení zaměstnanci,
blíží se Vánoce a konec roku, který ovlivnilo hned několik pro OKD
zcela zásadních událostí a faktorů.
Především nemohu nevzpomenout
datum 20. prosinec 2018.
Do novodobé historie naší těžařské firmy se vepsal jako den tragické události na Dole ČSM-Sever, která
byla nejhorším českým důlním neštěstím za posledních třicet let. Tento den
krátce po 17. hodině došlo v ohradníku ve 29. sloji k zapálení metanu
a následnému výbuchu, který způsobil devastaci některých pracovišť.
Především v oblasti porubu 292 200/1
a čelby 290 220/1l. Práce v podzemí sice byly ihned zastaveny, vyfáraly všechny pracovní osádky a na místo
se neprodleně dostavily čety báňských
záchranářů. Osm horníků utrpělo různě závažné úrazy, dva nejhůře postižení byli převezeni do Fakultní nemocnice Ostrava. V hloubce přibližně osmi
set metrů pod zemí ale zůstalo třináct
našich kolegů a kamarádů, dvanáct
Poláků, jeden Čech. Bohužel se už
v noci ze čtvrtka 20. na pátek 21. prosince potvrdilo, že zemřeli. S velkou
úctou si na ně přesně po roce v kruhu jejich blízkých, odborné i laické veřejnosti vzpomeneme v rámci pietního aktu, který jsme připravili ve spolupráci s obcí Stonava. Dovolte mi,
abych Vás touto cestou pozval k přímé účasti a vyjádření piety. Pozvánku
s podrobnostmi akce naleznete v tomto čísle měsíčníku Horník.
Tato událost ale bohužel nebyla jedinou, která bude mít zásadní vliv
a dopad na letošní hospodářskou bilanci a výsledky OKD. V některých
porubech nám nepřály velmi nepříznivé geologické podmínky, nepodařilo se nám zahájit ani plánovanou těžbu
v lokalitě Staré Město a v neprospěch
OKD hovoří i vývoj cen na světových
trzích koksovatelného i energetického
uhlí, které se prudce během několika
týdnů a měsíců propadly řádově o 35 –
40 %. Všechny tyto objektivní příčiny
budou mít za následek, že letošní hos-

podaření OKD, a.s. nakonec zakončíme ve ztrátě. Vím, že to pro vás může
být negativní informace, ale musíme
se této skutečnosti postavit čelem.
Vedení společnosti OKD připravuje nový střednědobý plán, ve kterém
všechny tyto negativní, ale i některé
částečně objektivně pozitivní faktory
musí vyhodnotit a zohlednit.
Rok 2020 z tohoto pohledu bude
pro nás pro všechny další velkou výzvou, kdy si pomyslně opět vyhrneme rukávy a budeme bojovat za OKD.
Současně vás žádám, aby i příští rok
pro vás bezpečnost a ochrana zdraví
patřily mezi hlavní priority.

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych vám jménem
představenstva a vedení společnosti
OKD popřál klidné, pohodové a požehnané Vánoce, hodně osobních
i pracovních úspěchů v roce 2020. Ale
především hlavně zdraví a vše, co si
sami přejete…
Zdař Bůh!
Michal Heřman,
předseda představenstva
a výkonný ředitel OKD, a.s.

Vyvezení posledního uhlí z Lazů symbolicky ukončilo zdejší těžbu

LAZY – Úderem deváté hodiny ráno vy-

jel 28. listopadu v orlovské dopravní nádobě těžního zařízení TZ 3 na vtažné
jámě na lokalitě Lazy historicky poslední vozík uhlí nakopaného na této šachtě. Dobývání zde skončilo po téměř 130
letech, během nichž se vytěžilo celkem
145 433 160 tun černého zlata.
„Hlásím vyvezení posledního uhlí
z porubu 161 908 ve sloji Max!“ sdělil vedoucí rubáňového úseku R2
Martin Pamánek, jenž symbolický důlní vozík vytlačil na výjezdním patře z klece s hlavním předákem těžebního kolektivu Miroslavem
Pokorným. Hlášení podával vý-
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S činnou šachtou se
rozloučili její současní
i bývalí zaměstnanci,
vedení společnosti
OKD a také hornická
veřejnost

Vyvezení posledního vozíku uhlí z porubu na Lazech.
konnému řediteli OKD Michalu
Heřmanovi a karvinskému závodnímu Miroslavu Konečnému.
Před dopravní jámou sledovali akt
jak zaměstnanci šachty, tak představitelé těžební firmy i hosté a zástupci
médií. Čestnou stráž u místa narážečů drželi krojovaní horníci s praporem
a kahany a nechyběla dechovka vyhrávající havířské písně. Přítomní noto-

Michal Heřman (s mikrofonem) a Miroslav Konečný.

vali také hymnu Dolu Lazy. Vyvezení
posledního zdejšího uhlí sledovali
venku u těžní budovy i někdejší pracovníci, které OKD pozvala.
„Končí důl, který v rámci tohoto regionu sehrál velmi významnou roli,
a to nejen ve spojení s městem Orlová,
ale i se samotnou OKD, a který dlouhá léta patřil k pilířům těžby,“ prohlásil závodní Konečný a zmínil řadu

milníků z lazecké historie. A to od založení Nové jámy v roce 1890 bratry
Guttmanovými a panem Voráčkem,
přes prvních více než milion vytěžených tun v roce 1944 až po překonání
dvoumilionové produkce v roce 1971.
„Od sedmdesátých let začalo období více než čtyř dekád, během nichž
byl Důl Antonín Zápotocký – AZ –
a později Důl Lazy pilířem společnos-

tí OKR i OKD. Za tuto dobu se totiž
vytěžilo přes šedesát procent veškerého lazeckého uhlí. Nejvyšší těžby uhlí
– 2 518 100 tun – se dosáhlo v roce
2002,“ popsal Konečný. Připomenul
i nejtragičtější zdejší důlní neštěstí
z roku 1919, kdy při výbuchu a požáru ve slojích Kazimír a Milan zemřelo dvaadevadesát horníků. Z novodobé historie pak otřes při ražbě v 7. kře
40. sloje, který si vyžádal sedm obětí.
„Z přibližně 350 zaměstnanců lokality Lazy jich v dole zůstane pracovat ještě zhruba stovka, budou mít
na starost její útlum a postupnou
likvidaci.
Zbývající zaměstnanci buď odejdou
do hornického důchodu, anebo je využijeme v jiných provozech OKD,“
vysvětlil výkonný ředitel Heřman.
Upřesnil, že na šachtě zůstane v činnosti její povrchová část „Spočítali
jsme si, že se ekonomicky nevyplatí
přestěhovat šrotiště, zůstane zde tedy
část povrchových služeb,“ dodal.
Pokračování na straně 4
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Agricolovy medaile obdrželi opět i báňští odborníci z OKD
z raziče na směnového předáka, později
revírníka, vedoucího úseku i provozu
příprav. Obory na VŠB absolvoval dva –
Techniku požární ochrany a bezpečnost
průmyslu a Hornické inženýrství. Jako VLH
řídil vloni v prosinci zásahy po mimořádné
události v oblasti 29. sloje na ČSM.

Dokončení ze strany 2
Medaile předával předseda této
instituce Martin Štemberka.
Slavnostní akt, kterého se za OKD
kromě vyznamenaných – Libora
Stebela, Jiřího Korbela a Pavla Zajíčka
– zúčastnil ve středu 11. prosince i provozní ředitel firmy Zbyšek Folwarczny,
se uskutečnil v reprezentativních
prostorách ČBÚ v Praze. A to za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Pavel Zajíček: Medaili
věnoval svému otci

Současný vedoucí provozu dopravy pro lokality ČSA a Lazy přišel jako hornický učeň
(obor elektromontér s maturitou) v roce
1977 na Důl Dukla. Jako stipendista této
šachty vystudoval Vysokou školu báňskou
(VŠB) v Ostravě a postupně prošel posty
revírníka rubání, vedoucího úseku rubání,
vedoucího pole DTS, vedoucího výroby
závodu a hlavního inženýra.
„Pak jsem dělal výrobního náměstka
a závodního na Lazech a v rámci Dolu
Karviná pak před svým současným pracovním zařazením i vedoucího výroby podniku,“ popisoval Stebel, který považoval
udělení medaile Jiřího Agricoly za krásné
ocenění více než čtyřiceti roků své práce
v hornictví. „Vyznamenávání pro mne bylo
krásným zážitkem,“ nechal se slyšet.
OKD ho na tuto poctu nominovala
za dlouholetý přínos pro obor i firmu.
Zejména za zásluhy při přípravě nasazení nových technologických komplexů
pro dobývání slojí o mocnostech od 0,8
po 6 metrů a konkrétně pro Důl Lazy
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Libor Stebel:
Dvaačtyřicet let v hornictví

Vyznamenávání na ČBÚ v Praze.

také zavedení pluhového komplexu se
sledováním a řízením těžby z povrchu
pro maximální produkci a za vysoké
úrovně bezpečnosti.
Stebel se spolupodílel na řešení
vydobytí velmi složité oblasti lazecké 7. kry, kde se zaváděly sekce
DBT 2600/6000 a kombajn KGE
500, i na nahrazení ručních porubů
v Ostravských slojích pluhovými komplexy. OKD zdůraznila rovněž jeho řízení
centralizace a optimalizace dopravy
na ČSA, což přineslo výrazné snížení
nákladů v dané oblasti na této lokalitě.

Jiří Korbel: Ocenění
i za světové prvenství
Room & Pillar se jmenoval projekt řízený
Jiřím Korbelem, jehož zkušební provoz

na stonavské šachtě znamenal českou
i evropskou premiéru této dobývací
metody a zároveň i světové prvenství
spočívající v jejím nasazení v zatím největší hloubce. Také díky tomu navrhla
OKD Korbela na udělení nejvyššího
resortního vyznamenání.
„Za pětatřicet let na šachtě jsem
zjistil, že málokdy se tady podařilo něco
dokázat jedinci jako takovému. Práce
v hornictví je totiž především o týmu –
a já měl a stále mám to štěstí, že celý
profesní život spolupracuji se šikovnými
lidmi, co chtějí a umějí! Jmenovat je
nemohu, abych na někoho náhodou
nezapomněl, vždyť jich jsou desítky,“
poznamenal.
Korbel začínal jako hornický učeň
a po škole se na čelbách vypracoval

Bezpečnostní kampaně, vzájemná
informovanost o úrazech i mimořádných událostech, sdílení Skoronehod,
pořádání odborných školení pro předáky
i techniky, spolupráce s výzkumníky
a hasiči při ukázkách výbuchů a protipožární prevence ve zkušebních štolách
ve Štramberku. I za tyto aktivity společnost OKD doporučila ČBÚ vyznamenat
Pavla Zajíčka.

„Agricolovu medaili věnuji in
memoriam svému otci, který se dostal
coby politický vězeň do uranového dolu
a pak fáral celý život jako obyčejný havíř
na Dole Dukla. A když jsem se dal na havířinu v roce 1986 i já, těšil se z každého
mého pracovního úspěchu. Chápal
i důležitost bezpečnosti při hornické
činnosti, vždyť tady nastoupil krátce
po neštěstí na Dukle,“ vysvětlil Zajíček.
Ten zahájil svou kariéru na Dole 9. květen po absolvování Hornicko-geologické
fakulty VŠB-TUO v roce 1990 a jak
na této lokalitě, tak na Darkově střídal
výrobní a bezpečnostní funkce. Působil
rovněž jako báňský záchranář. Byl darkovským hlavním inženýrem, závodním
dolu, výrobním i technickým náměstkem.
Od roku 2014 se stal vedoucím odboru
řízení bezpečnosti těžební firmy.

Libor Stebel (zleva), Zbyšek Folwarczny, Jiří Korbel a Pavel Zajíček.

Rekord v metráži padl do třetice!
Szewczykem a Lumírem Kučerou
spadají.
„Na úspěchu má podíl právě ta
kvalitní parta. Pochvalu si zaslouží všichni do jednoho včetně zámečníka Jiřího Jedzioka,“ řekl Poloček.
Nejvyšší letošní měsíční metráže Sližův kolektiv dosáhl v překopní
ražbě na díle 292 240/4P, při přípravě budoucího větrního spojení pro
nový porub 292 200/4. A to s vrtacím
vozem VVH 1U a nakladačem PSU
9000 při budování hajcmanů co 0,8 a
0,5 metru.
Štreku převzaly tyto osádky od dodavatelů z firmy SDP v říjnu a hned
na ní splnily limitní výkon, druhý při-
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STONAVA – Ve třech posledních měsících překonávali raziči s vrtacími vozy a nakladači – tedy klasickou
technologií – letošní nejvyšší metráže
v revíru. V září to byl kolektiv Petera
Ilavského z THK Čechpol se 64 metry,
v říjnu kolektiv Romana Jakubišina se
66 metry a v listopadu pak kolektiv
Vladimíra Sliže dokonce s 83 metry!
„Revírního rekordu nedosáhl tak
jako jiní na rovné ražbě. Na štrece
měl devadesátistupňovou zatáčku, s
níž se jeho kolektiv vypořádal rychle a excelentně,“ informoval Lubomír
Poloček, vedoucí úseku, kam Sližovy
osádky se směnovými předáky René
Šebou, Tomášem Paszem, Patrikem

Vrtací vůz z klasické technologie na čelbě.

Přejeme všem zaměstnancům společnosti OKD,
dodavatelských firem a jejich blízkým krásné
a radostné Vánoce, plné lásky a porozumění.
V novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů osobních i pracovních.
THIELE GmbH & Co. KG

32/13-II/19

PLNĚNÍ smlouvy HS 2019

Vážení obchodní partneři, vážení
zaměstnanci, dovolte, abychom Vám
poděkovali za spolupráci v roce 2019
a zároveň Vám popřáli do nového roku
2020 hodně hornického zdaru,
štěstí a pohody.

PF 2020

šel samozřejmě díky listopadovému
výkonu. „Tento měsíc ještě přejdeme
starou třídu a probijeme se do již vyraženého díla 292 240/4,“ dodal vedoucí úseku.
Jakubišinovy osádky sice po jedenáctém měsíci přišly o rekord v metráži, nicméně vyražením 74 metrů (druhé nejvyšší letošní metráže) se vyšvihly
na první místo s klasikou v OKD. „Mají
už od ledna 553 metrů, přičemž přeskočily právě Ilavského raziče s jejich
546 metry. Nad půl kilometru se už nikdo jiný s klasikou nedostal. Jakubišin
má předpoklady k tomu, aby si statut
nejlepších udržel do konce roku,“ dodal vedoucí výroby příprav Petr Glas.

Z OKD
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Vyznamenávání záchranářů se neslo i v duchu zásahu ve 29. sloji na ČSM
Dokončení ze strany 1
Přítomni byli představitelé OKD i dalších těžařských společností a příbuzní
vyznamenaných.
Tři muži – z minulých let držitelé nejvyšší
resortní medaile Záchranářského záslužného kříže zlatého – od předsedy Českého
báňského úřadu dostali Pamětní listy
a od ředitele HBZS pak Čestné záchranářské dýky. Vyrobené jen pro tuto příležitost,
jak zdůraznil Kasper. „Patřili ke členům
prvotního důlního výjezdu pohotovosti
HBZS při neštěstí na Dole ČSM-Sever
20. prosince 2018. Podávali mimořádné
výkony a prokazovali mimořádnou odvahu,“ vysvětloval Kasper.
Kromě chlapů vykonávajících tuto
profesi v revíru OKD byli oceněni také
záchranáři ZBZS Odolov (Palivový kombinát Ústí, středisko VUD Trutnov), ZBZS
Libušín (Palivový kombinát Ústí), HBZS
Hodonín či státního podniku DIAMO
(Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka).

Čestné záchranářské dýky
a Pamětní listy
• Ladislav Hübner, HBZS, záchranář
od roku 1990, byl velitelem pohotovosti
HBZS Ostrava a velitelem báňských
záchranných sborů při prvotním zásahu
na Dole ČSM-Sever, byl vyznamenán
za mimořádný výkon a zodpovědná
rozhodnutí při řízení zásahů k záchraně
lidských životů a majetku při mimořádné
události 20. 12. 2018.
• Svatomír Tošenovský, HBZS, záchranář
od roku 1991, byl vyznamenán za mimořádný výkon odvahu při prvotním zásahu,
za záchranu lidských životů a majetku při
mimořádné události 20. 12. 2018, kde
zastával funkci velitele důlní základny
na Dole ČSM-Sever.
• Jiří Honzek, HBZS, záchranář od roku
1990 byl vyznamenán za mimořádný
výkon a odvahu při prvních zásazích
na záchranu lidských životů a majetku při
mimořádné události na Dole ČSM-Sever
20. 12. 2018, kdy působil ve funkci četaře.

Záchranářské
záslužné kříže zlaté
• René Kenďura, ZBZS lokalit ČSA a Lazy,
záchranář od roku 1993, působí jako
báňský záchranář, mechanik a četař,
ve všech funkcích se aktivně podílel
na likvidaci a odstraňování důlních nehod
v OKD, vyznamenán byl i za vysoce
profesionální řízení čety záchranářů při
prvotním zásahu v rámci důlního výjezdu
při likvidaci následků výbuchu metanu
v porubu 292 200/1 na Dole ČSM-Sever
20. 12. 2018.
• Ludvík Kara vedoucí mechanik ZBZS
ČSM-Sever, záchranář od roku 1987

byl vyznamenán za dlouhodobou aktivní
činnost v báňském záchranném sboru
a účast na zdolávání havárie v porubu
292 200/1.
• Přemysl Němčík, HBZS, záchranář
od roku 1989, byl vyznamenán za dlouholetou aktivní činnost v báňském záchranném sboru, příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava, aktivní
podíl na likvidaci a odstraňování důlních
nehod, a záchraně lidských životů a zdraví
postižených zaměstnanců OKD, zejména
při důlním výjezdu k likvidaci otevřeného
ohně po zapálení metanovzdušné směsi
na čelbě 400 020 na Dole ČSM Sever.
• Václav Brožík, HBZS, záchranář od roku
1987, byl vyznamenán za dlouholetou
příkladnou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru, příkladný výkon
pohotovostní služby na HBZS Ostrava,
přesné a vysoce odborné plnění vydaných
příkazů v záchranářských zásazích při
likvidaci důlních nehod např. při likvidaci
následků výbuchu metanu v oblasti porubu 292 200/1 na Dole ČSM-Sever.
• MUDr. Aleš Menšík, HBZS, záchranář
od roku 2008, lékař záchranář lékařského
výjezdu HBZS Ostrava byl vyznamenán
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS k mimořádné události
na Dole ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Jiří Skoumal, HBZS, záchranář od r.
1970, vyznamenán byl při příležitosti
významného životního jubilea – 75 let,
na HBZS nastoupil už v roce 1973, svou
cílevědomostí se postupně vypracoval
do funkce zdravotníka, četaře a velitele
oddílu, po studiu na hornické průmyslové škole přešel na doly Petr Bezruč
a Jeremenko do funkce velitele ZBZS,
po ukončení těžby na těchto dolech se
vrátil na HBZS, kde předával své bohaté
praktické zkušenosti při výchově a výcviku
nových báňských záchranářů, v rámci výjezdové činnosti se zúčastnil řady těžkých
zásahů a z HBZS odešel v roce 2019.
• Emil Rucký, HBZS, záchranář od roku
1983, byl in memoriam vyznamenán
za významný přínos vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti práce v hornictví při zavádění
nových metod s využíváním techniky
průmyslového lezectví ve svislých důlních
dílech a při řešení mimořádných situací
ve výškách a nad volnou hloubkou.

Záslužné záchranářské
kříže stříbrné
• P etr Okratzka, ZBSZ lokalit ČSA a Lazy,
záchranář od roku 1991, v záchranném
sboru působí jako báňský záchranář, mechanik a četař, byl vyznamenán za aktivní
podíl na likvidaci a odstraňování důlních
nehod v OKD a také za vysoce profesionální

plnění úkolů při prvotním zásahu v rámci
důlního výjezdu při likvidaci následků výbuchu metanu v porubu 292 200/1 na Dole
ČSM-Sever z 20. 12. 2018.
• Pavel Odstrčil, ZBZS lokalit ČSA a Lazy,
záchranář od roku 1990 v báňském
záchranném sboru působí jako báňský
záchranář, četař a mechanik, byl vyznamenán za dlouhodobou aktivní činnost při
likvidaci a odstraňování důlních nehod jak
na Dole Lazy, tak i na ostatních závodech
v revíru OKD.
• Jiří Böhm, ZBZS lokalit ČSA a Lazy,
záchranář od roku 1994, působí jako
báňský záchranář, četař a VZS, vyznamenán byl za aktivní podíl na likvidaci
a odstraňování důlních nehod na OKD
a dlouholetou aktivní činnost v báňském
záchranném sboru.
• Robert Vochta, ZBZS ČSM-Jih, záchranář od roku1996, na šachtě působí
ve funkci závodního dolu, vyznamenán byl
za aktivní činnost v báňském záchranném
sboru a účast na řízení zdolávání havárie
v porubu 292 200/1.
• Milan Kleczka, ZBZS ČSM-Jih, záchranář od roku 1989, zástupce vedoucího
mechanika, byl vyznamenán za dlouhodobou aktivní činnost v báňském záchranném sboru a účast na zdolávání havárie
v porubu 292 200/1.
• Radomír Matz, ZBZS Útlum-Jih, záchranář od roku 1997 s kvalifikacemi četař,
řidič důlní lokomotivy a řidič závěsné
lokomotivy ZD-24, člen stálého sboru
od roku 2002, vyznamenán byl dlouholetou činnost v báňském záchranném sboru
a podílení se na likvidaci nehod v OKD.
• Dalibor Hejna, HBZS, záchranář od roku
2002, četař důlního a lékařského výjezdu
pohotovosti HBZS, vyznamenán byl
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS Ostrava k mimořádné
události na Dole ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Ota Pavelek, HBZS, záchranář od roku
1995 byl vyznamenán za dlouholetou
činnost v báňském záchranném sboru,
za příkladnou činnost mechanika báňské
záchranné služby v oblasti speciální záchranářské techniky a mechanika – řidiče
lékařského výjezdu HBZS Ostrava.
• Zdeněk Voříšek, HBZS, záchranář
od roku 1994, četař důlního a lékařského
výjezdu pohotovosti HBZS, byl vyznamenán za mimořádný výkon, záchranu
lidských životů a odvahu při prvním
zásahu výjezdu pohotovosti HBZS Ostrava
k mimořádné události na Dole ČSM-Sever
20. 12. 2018.
• Petr Zielinski, HBZS, záchranář od r.
2000, vedoucí oddělení speciální záchranářské techniky byl vyznamenán za aktivní
účast při likvidaci následků mimořádné

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą
ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący
Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy wszystkim
życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych
wyzwań i radości ze spełnionych marzeń
w zbliżającym się 2020 roku.

Záslužné záchranářské
kříže bronzové
• Tomáš Swaczyna, ZBZS Darkov, záchranář od roku 1999, působí jako báňský
záchranář, četař, mechanik, velitel a VLH,
ve všech funkcích báňského záchranného
sboru se aktivně podílí na likvidaci a odstraňování důlních nehod jak na lokalitě
Darkov, tak i na ostatních dolech v revíru,
vyznamenán byl za aktivní přístup při vyprošťování postižených po mimořádné události na Dole ČSM-Sever z 20. 12. 2018.
• Libor Golasowski, ZBZS Darkov,
záchranář od roku 1997, vyznamenán
byl za aktivní přístup při vyprošťování postižených po mimořádné události na Dole
ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Petr Kožušník, ZBZS Darkov, záchranář
od roku 2012, vyznamenán byl za aktivní
přístup při vyprošťování postižených
po mimořádné události na Dole ČSMSever 20. 12. 2018.
• Miloš Nepožitek, ZBZS Darkov, záchranář od roku 2009 byl vyznamenán
za aktivní přístup při vyprošťování postižených po mimořádné události na Dole
ČSM-Sever 20. 12. 201
• Lukáš Janulek Lukáš, ZBZS Darkov,
záchranář od roku 2012, byl vyznamenán
za aktivní přístup při vyprošťování postižených po mimořádné události na Dole
ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Alexander Lestyan, ZBZS lokalit
ČSA a Lazy, záchranář od roku 1999,
v báňském záchranném sboru se aktivně
podílel na likvidaci a odstraňování důlních
nehod v OKD, vyznamenán byl za vysoce
profesionální plnění úkolů při prvotním
zásahu v rámci důlního výjezdu při likvidaci výbuchu metanu v porubu 292 200/1
na Dole ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Milan Kubica, ZBZS lokalit ČSA a Lazy,
záchranář od roku 2013, v báňském
záchranném sboru se aktivně podílí
na likvidaci a odstraňování důlních nehod
v OKD, vyznamenán byl za vysoce profesionální plnění úkolů při prvotním zásahu
v rámci důlního výjezdu při likvidaci výbuchu metanu v porubu 292 200/1 na Dole
ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Robert Fragstein, ZBSZ lokalit ČSA
a Lazy, záchranář od roku 2005,
v báňském záchranném sboru se aktivně
podílel na likvidaci a odstraňování důlních
nehod v OKD, vyznamenán byl za vysoce
profesionální plnění úkolů při prvotním
zásahu v rámci důlního výjezdu při likvidaci výbuchu metanu v porubu 292 200/1
na Dole ČSM-Sever 20. 12. 2018.
• Petr Přikryl, ZBZS ČSM-Jih, záchranář

od roku 2008, četař záchranářské
hlídky, vyznamenán byl za aktivní činnost
v báňském záchranném sboru a účast
na zdolávání havárie v porubu 292 200/1.
• Dalibor Hudeček, ZBZS Útlum-Jih, záchranář od roku 2004 s kvalifikací četař,
požární preventista, řidič důlní lokomotivy, vrtař, člen stálého sboru od roku 2007,
vyznamenán byl za dlouholetou činnost
v báňském záchranném sboru a podílení
se na likvidaci nehod v OKD.
• Vladimír Lepík, ZBZS Útlum-Jih, záchranář od roku 1989, zástupce vedoucího
ZBZS, požární technik pro důl, člen stálého
sboru od 2018, vyznamenán byl za dlouholetou činnost v dobrovolném i stálém sboru
a podílení se na likvidaci nehod v OKD.
• Radim Zuczek, HBZS, záchranář od roku
2005, četař důlního a lékařského výjezdu
pohotovosti HBZS, vyznamenán byl
za aktivní činnost v báňském záchranném
sboru, příkladnou práci při výjezdech
pohotovosti HBZS Ostrava, záchraně
lidských životů a zdraví postižených
zaměstnanců, aktivní podíl při likvidaci
a odstraňování následků důlních nehod,
zejména při likvidaci následků výbuchu
metanu v oblasti porubu 292 200/1
na Dole ČSM Sever.
• Lukáš Čempel, HBZS, záchranář od roku
2006, byl vyznamenán za příkladný výkon
pohotovostní služby na HBZS při důlních
a lékařských výjezdech, zejména při důlním výjezdu k záparu v porubu 402 200
a k požáru v prorážce 402 363/1 na Dole
ČSM-Jih.
• David Zapletal, HBZS, záchranář
od roku 2014, byl vyznamenán
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS Ostrava k mimořádné
události na Dole ČSM-Sever 20. 12.
2018.
• Jaroslav Šlosárek, HBZS, záchranář od roku 2003, byl vyznamenán
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS Ostrava k mimořádné
události na Dole ČSM-Sever 20. 12.
2018.
• Robert Martinček, HBZS, záchranář od roku 2012, byl vyznamenán
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS Ostrava k mimořádné
události na Dole ČSM-Sever 20. 12.
2018.
• R oman Mančík, HBZS, záchranář
od roku 2005, záchranář – zdravotník
lékařského výjezdu, byl vyznamenán
za mimořádný výkon, záchranu lidských
životů a odvahu při prvním zásahu výjezdu
pohotovosti HBZS Ostrava k mimořádné
události na Dole ČSM-Sever 20. 12. 2018.

Společnost
WPBK-BIS CZ

Tego wszystkego życzy
POLCARBO spol. s r.o.

Společnost WPBK-BIS CZ přeje všem svým
zaměstnancům a pracovníkům společnosti
OKD krásné a šťastné Vánoce, prožité v
radosti a lásce se svými nejbližšími. V novém
roce 2020 pevné zdraví, osobní spokojenost
a mnoho pracovních úspěchů.
34/13-III/19

33/13-III/19

události na Dole ČSM 20. 12. 2018 spočívající zejména v provádění dokumentace
a zajišťování důlní plynové laboratoře.
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Vyvezení posledního uhlí z Lazů
symbolicky ukončilo zdejší těžbu

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
LISTOPAD 2019

FOTO: Radek Lukša

Rubání – kombajny

Zástupci vedení společnosti OKD na výjezdním patře.

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

Pielka

56416

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

kombajn, výztuž

1.

ALPEX_Kurek(40906/)

1997

307.4

49,926

3,81

SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75

2.

ALPEX_Zelek(402303/)

Ulman

51214

1736

446.3

43,402

2,27

3.

Kania(463302/)

Pochopeň

50529

1943

718.6

35,191

4,07

SL 300/3,3 kV D03; FAZOS 17/37 POz-MD1
SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD

4.

POLCARBO_Dąbek(113431/)

Sędkowski

42484

1477

502.6

36,367

2,50

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

5.

Turoň(401204/)

Miarka

30556

1072

295.5

26,229

2,22

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

6.

Valíček(240510S/)

Puffer

10576

961

247.8

26,748

2,96

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

7.

Rzidký(402202/)

Sztula

7831

277

72.0

5,436

0,39

KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580

8.

Krčmář(340812J/)

Kubanek

6222

228

85.5

4,369

0,97

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 15/31 POz-MD

Rubání – pluhy

Hornická dechovka hrála tradiční hornické písně.

Symbolické ukončení těžby sledovali
zástupci médií.

Dokončení ze strany 1
Poslední vozík uhlí byl nakonec
vyvezen z ohlubně na nádvoří, kde
se u něj shromažďovali současní
i bývalí zaměstnanci z Lazů a další
hornická veřejnost. „Měl jsem volno, ale nemohl jsem si to nechat ujít.
Strávil jsem tady sedmatřicet let.
Fáral tady i můj táta a strýc Helmut

tu dokonce zahynul na čelbě,“ nechal se slyšet Miroslav Hammerl,
předák z úpravny. „Dobývání nerostů pomohlo vybudovat moderní svět. Teď to padlo, je jiná doba,
hledají se i jiné způsoby získávání energií,“ shodli se vysloužilí havíři Brumek Gabzdyl a Tadeusz
Chwajol.

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.

Pokorný(161908/)

Pamánek, Ing.

2720

103

71.3

3,471

0,36

RHH 42 K01; DBT 600/1400

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení
AM-50/132 D01

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

1.

ALPEX_Pasik(463240/)

Bajaczyk, Ing.

103,00

3,96

89,53

20,85

2.

Valenčík(240421/)

Kalafut, Ing.

101,00

5,05

126,76

26,95

AM-50/132 D07

3.

Polák(113404/)

Wdówka

99,00

4,95

120,78

27,50

MR 340X-Ex SANDVIK K03

4.

POLCARBO_Daszkiewicz(463220/1)

Andraszyk,Ing.

93,00

4,04

98,66

37,92

AM-50/132 C03

5.

ALPEX_Michoń(400062/)

Palej

90,00

3,33

98,33

17,54

MR 340X-Ex SANDVIK C05

6.

Vráblík(240441/2, 240441/3)

Kalafut, Ing.

85,00

3,54

69,96

17,14

AM-50 D06

7.

WPBK-BIS_Wróbel(236521/5)

Ludwicki

77,00

3,85

96,64

20,80

MR 340X-Ex SANDVIK D01

8.

ALPEX_Bierawski(340942/2, 340922/1)

Baraniak

75,00

3,13

85,45

16,45

AM-50/132 D06

9.

Špička(224005/, 224005/SP)

Wdówka

62,00

4,77

128,48

25,10

MR 340X-Ex SANDVIK K04

10.

Rojíček(224006/, 224054/P)

Wdówka

54,00

3,86

87,04

20,31

AM-50/132 K0

vedoucí úseku

měsíční ražba
(m)

m/d

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Slíž(292240/4P)

Poloček

83,00

3,77

79,60

17,95

VVH-1B D01, D 1131
HAUSHERR,NOELL C02

2.

Jakubišin(236541/6)

Čáp

74,00

2,85

64,61

16,12

VVH-1R P04, NSU-1E D03

3.

THK-ČECHPOL_Ilavský(54621/)

Kubín, Bc.

61,00

2,03

49,61

8,79

VVH-1U C02, NSU-1E C02

4.

SDD_Vlček(54600/)

Hrnčíř

52,00

2,48

60,42

13,51

VVH-1RA P05, NSU-1E C03

5.

Fajman(54022/, 402323/1)

Gajdzica

48,00

3,20

81,50

14,29

Manuální ražení - ostatní, NLH-703 E C01

LEDEN – LISTOPAD 2019
Bývalí i současní horníci u vozíku na nádvoří šachty.

Vzdát hold přišel i vyřazený hlavní předák
Mezi hosty, kteří měli příležitost podívat se v řetízkových šatnách na výstavu
o historii Lazů, vidět zdejší archiválie
a prolistovat si kroniky, byl i Martin
Dzierža. „Nastoupil jsem původně
na povrch jako zámečník. Vyučil jsem
na počátku devadesátých let mechanikem opravářem strojů a zařízení
a musel čekat až do jednadvaceti let,
odkdy se mohlo fárat,“ řekl s tím, že
v dole přišel do rubání, kde se z hydraulikáře vypracoval časem na hlavního
předáka kolektivu. Vedl ho deset let,
dokud neskončil na rentě kvůli chorobě
z povolání. „Po mně chlapy převzal Petr

Turas, kdo byl po něm, to už nevím.
Ale musím zdůraznit, že se pode mnou
nestal žádný závažný úraz,“ konstatoval Dzierža s tím, že si obrovsky váží
hornické práce i jejího odkazu.

Rubání – kombajny
kolektiv

vedoucí
úseku

těžba (t)

1.

ALPEX_Zelek

Ulman

2.

ALPEX_Kurek

Pielka

Pořadí

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

487799

2342

471.8

47,397

2,96

361551

1209

207.3

29,953

1,38
1,96

3.

Turoň

Miarka

297340

1181

367.6

21,991

4.

Kania

Pochopeň

293332

1122

454.0

18,354

2,64

5.

POLCARBO_Dąbek

Sᶒdkowski

232693

1007

339.8

24,830

1,89

6.

Krčmář

Kubanek

224986

1113

362.3

22,192

2,28

7.

Rzidký

Sztula

187824

988

185.4

19,520

1,02

8.

Valíček

Puffer

156057

784

202.4

21,127

1,42

tuny / den

odrubaná plocha za den
(m2/ den)

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

22,446

2,53

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

těžba

(t)

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

173677

736

500.3

vedoucí úseku

měsíční
ražba (m)

m/d

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbový výkon
(cm/hl/sm)

Přípravy – kombajny

LAZY: VÝKLIZ POSLEDNÍHO BLOKU
ZAPOČAL TECHNICKOU LIKVIDACI
LAZY – Po posledním listopadovém
čtvrtku – a ukončení těžby s vyvezením historicky posledního uhlí na povrch – začal na Lazech útlum s postupnou technickou likvidací. Jak
oznámil Ladislav Grabovský, technik
důlně-bezpečnostních služeb a VLH,
nedošlo zatím jinak k zásadním organizačním změnám na lokalitě.
„Kmenových zaměstnanců odešlo
z Lazů šestašedesát. Nejvíce – jednatřicet – úpravářů na Darkov a ČSM.
Darkovské rubání posílilo třiadvacet
horníků. Jinak přecházelo do dalších
úseků a provozů na ostatní šachty
po jednom až pěti zaměstnancích. Pryč
je i jednadvacet dodavatelů z firem
Carbokov a NK Rofis,“ informoval.
Etapu technické likvidace započal
výkliz dobývacího komplexu s posledního dokopaného porubu 161 908 ve sloji
Max, do něhož se spolu s pracovníky
z důlně-technických služeb Bastav CZ
vedenými Petrem Sklepkem dali horníci

rubáňového kolektivu hlavního předáka
Miroslava Pokorného. Technologie budou dávat k výklizu na povrch do února.
Pracovní úkoly na Lazech, jak
Grabovský upřesnil, plní v současné
době více než čtyři stovky vlastních
a necelé dvě stovky zaměstnanců z pěti
dodavatelských firem. „Po ukončení
výklizu strojního zařízení z posledního
porubu – pluhu RHH 800, sekcí DBT
600/1400 a chodbové sekce Meos
17/37, stěnového pancíře PF 3/922,
podporubového zařízení PZF 08P3/
DH 830 a šestnácti souprav dopravníků s pásy Belt 1200 - přijde na řadu
plenění důlních děl v oblasti sloje Max,“
pokračoval.
Nejdříve v polovině příštího roku
by se mohlo přistoupit k postupnému
uzavírání lazeckého důlního pole hrázemi. „Už se také zpracovávají projekty
postupné likvidace povrchu, budov
a podobně. Připravují se i plochy pro
budoucí zásyp jam,“ dodal Grabovský.

Pořadí

kolektiv

1.

Valenčík

Kalafut, Ing.

1165,00

5,37

117,98

30,93

2.

ALPEX_Pasik

Bajaczyk, Ing.

1072,00

3,75

89,62

23,61

3.

Špička

Wdówka

1051,00

5,36

132,13

28,62

4.

ALPEX_Marcol

Zguda, Mgr.

972,00

3,90

94,78

25,91
23,92

5.

Rojíček

Wdówka

933,00

4,57

108,00

6.

Polák

Wdówka

924,00

4,05

95,24

23,17

7.

Kadlec

Kalafut, Ing.

828,00

4,22

107,48

30,73

8.

Vereš

Čáp

776,00

3,92

90,34

21,67

9.

ALPEX_Bierawski

Baraniak

720,00

3,29

84,34

17,94

10.

Vráblík

Kalafut, Ing.

680,00

3,33

71,71

17,96

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

měsíční ražba (m)

m/d

čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový
výkon (cm/hl/sm)

1.

Jakubišin

Čáp

553,00

2,30

55,55

12,74

2.

THK-ČECHPOL_Ilavský

Kubín, Bc.

546,00

1,84

45,75

8,80

3.

Slíž

Poloček

427,00

2,27

56,36

10,69

4.

Klásek

Gajdzica

400,00

2,11

53,71

12,57

5.

SDD_Vlček

Hrnčíř

399,00

1,91

46,35

10,57

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Vedoucí výroby příprav
zmiňoval nadstandardní
postupy klasických razičů,
kterým se v průběhu
letošního roku dařilo
DARKOV – Období neplnění technic-

kého režimu pokračovalo i v jedenáctém měsíci letošního roku, přičemž na vině byla jak složitá důlně-geologická situace na pracovištích,
tak chybějící chlapi v osádkách. Tři
těžební a deset razičských kolektivů
se splněnými listopadovými limitními výkony tak prakticky jen zachraňovalo metry i tuny, aby propad nebyl ještě horší.
„Ty čísla opět bohužel nejsou příznivé. Minulý měsíc jsme nakopali 340 tisíc tun, nicméně na technický režim máme za minulý měsíc výpadek ve výši třiceti tisíc tun,“ konstatoval výrobní náměstek Petr
Škorpík. Zlepšení, jak poznamenal,
se dá už letos sotva očekávat. Manko
činilo po desíti měsících okolo 650
tun uhlí a do konce prosince se může
ještě navýšit. „V listopadu se k limitním výkonům přihlásilo sedm rubáňových kolektivů a na jejich parametry dosáhly jen tři. Ale musím poděkovat alespoň za tyto výkony, kte-

Listopadové rubáňové limity
• kolektiv hlavního předáka Romana Kurka
z úseku Alpex vedoucího Wójciecha
Piełky v porubu 40 906 nakopal 56 416
tun při měsíčním postupu 107,6 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup
3,59 metru a rubáňový výkon 38 tun
na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Bogdana Kanii
z úseku vedoucího Karla Pochopeně
v porubu 463 302 nakopal 50 529 tun
při měsíčním postupu 105,8 metru,
čemuž odpovídal průměrný denní postup
4,07 metru a rubáňový výkon 42 tun
na horníka a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Kamila Turoně
ré snižovaly výpadky,“ poznamenal
Škorpík.
Čelbovým s vyraženými 1530 říjnovými metry chybělo na režim osmdesát metrů. „Na business plán však
budeme mít manko asi 2800 metrů,“
pokračoval výrobní náměstek.
Vedoucí výroby příprav Petr Glas
na to navázal, že z lokality ČSA se
v listopadu nepodařilo čelbovým splnit ani jediný limitní výkon. „Na jejich
vyhlašování letos chyběli poprvé. Tak
složité měli podmínky,“ konstatoval.
Dařilo se podle něj více razičům
s klasickou, než s kombajnovou technologií. Zaznamenali šest z deseti li-

ČSM i Darkov: Fedrunky
navzdory oslabení osádek
STONAVA – Sice v nonstop provozu, ale
zdaleka ne na všechny směny pracovaly
v minulém měsíci party, jimž se podařilo
dosáhnout nejvyšších listopadových
těžeb v OKD. A to horníci hlavních předáků Bogdana Kanii v porubu 463 302
na ČSM-Sever a Romana Kurka v porubu 40 906 na Darkově.

FOTO: Radek Lukša

Složité období ve výrobě pokračovalo,
úspěšné kolektivy jen snižovaly manko

Postup omezen
na čtyři metry denně
z úseku vedoucího Davida Miarky v porubu 401 204 nakopal 30 556 tun při
měsíčním postupu 63,2 metru, čemuž
odpovídal průměrný denní postup 3 metry a rubáňový výkon 31 tun na horníka
a směnu.
miťáků. „Klasické kolektivy si letos
vedou velmi dobře, některé nadstandardně. Úkolem pro příští rok proto bude, jak dostat do hry ještě více
kombajnových. Zatímco se nám daří
připravovat překopní vstupy do slojí s klasikou, po výměně technologie na kombajn jsou ražby po mechanické i geologické stránce horší.
S rovnými postupy ve sloji nebývají
potíže, ale převěšování dopravníků,
stavění křížů, vytáčení kombajnů
i technické zásahy a souběžná těžba
z porubů znamená problémy, které
budeme muset eliminovat,“ podotkl
Glas.

„Kolektiv je v nejlepší formě,“ prohlásil
vedoucí provozu rubání na severní
lokalitě stonavské šachty Jiří Pokorný
k osádkám Kanni spadajícím do úseku
vedoucího Karla Pochopeně. Své tvrzení
dokládal čísly: 50 529 nakopaných tun
a 105,8 metru postupu za jedenáctý
měsíc. Což byly také nejlepší výsledky
dosažené ve stěně 463 302 od jejího
nájezdu v červenci. Příroda tam horníkům při dobývání sloje s čistou uhelnou
mocností 2,2 metry přála a splnili tam
svůj letošní šestý limitní výkon.
„Nakopali bychom více, ale denní
postupy máme z důvodu zvýšené plynodajnosti stanovené báňskou správou
maximálně na čtyři metry. Proto byl také
v oblasti tohoto porubu instalován
odsávací lutnový tah,“ podotkl vedoucí úseku Pochopeň s tím, že blok je
dobýván se sekcemi Fazos typů 15/31
a 15/33 a kombajnem SL 300 Eickhoff,
stěnovým dopravníkem Rybnik 850
a sběrným dopravníkem Grot PZF 09.

Bogdan Kania (vlevo) a Karel Pochopeň.

Pro odtěžení přímo do zásobníků tam
namontovali osm pásů Belt 1200.
„Máme sice posílený kolektiv
partou se směnovým předákem Pavlem
Mamatejem, ale i tak musíme střídat třísměnný a čtyřsměnný provoz.
Postupně vjíždíme i do tektonických
pásem,“ poznamenal Pochopeň.

Krátká stěna
s dobrými podmínkami

546 00 vyrazil 52 metrů při průměrném
postupu 2,48 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 13,51 centimetru
na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Marka
Fajmana z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 504 22 a 402 323/1
vyrazil 48 metrů při průměrném postupu
3,20 metru denně, čemuž odpovídal čelbový výkon 14,29 centimetru na raziče
a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra
Vereše z úseku vedoucího Romana
Gajdzici na čelbě 463 282 vyrazil 37
metrů při průměrném postupu 2,06 metru
denně, čemuž odpovídal čelbový výkon
14,34 centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Roberta
Daszkiewicze z úseku PolCarbo
vedoucího Krysztofa Adnraszyka
na čelbě 463 220/1 vyrazil 93 metrů při
průměrném postupu 4,04 metru denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 37,92
centimetru na raziče a směnu.

36/13-V/19

PF 2020

35/13-V/19

Roman Kurek (vlevo) a Wojciech Piełka.

Tak komentoval vedoucí úseku Wojciech
Piełka z Alpexu blok 40 906 dobývaný
na darkovské šachtě kolektivem hlavního předáka Romana Kurka. Podpořil to
ještě vyššími listopadovými hodnotami:
56 416 nakopaných tun a 107,6 metru
postupu porubní fronty!
„Nehledíme na limity, ale na to jak
udělat svou práci a udělat ji dobře. Když
podmínky přejí, pomáhá to každému
horníkovi,“ poznamenal Piełka k výsledkům v porubu, kde fedrovali se
sekcemi BUC 28/55, kombajnem
SL 500 Eickhoff, stěnovým dopravníkem PF 6 a sběrným dopravníkem
PF4/1430 v průměrné uhelné mocnosti
5,2 metru.
„Na to, že jsou dosti výrazně oslabeni
a jedou jen na tři party, si vedli velmi
slušně,“ mínil vedoucí darkovského provozu rubání Vlastimil Mitrenga. Kurkovi
horníci dostali krátkou stěnu – pracovat
v ní začali od konce září a ještě v tomto
měsíci ji dokopou.

Termíny vydávání Horníka v roce 2020
23. 1. 2020

22. 5. 2020

24. 9. 2020

20. 2. 2020

25. 6. 2010

22. 10. 2020

27. 3. 2020

23. 7. 2020

26. 11. 2020

23. 4. 2020

27. 8. 2020

17. 12. 2020

K přání příjemného prožití Vánoc,
pevného zdraví a mnoha úspěchů
v osobním i pracovním životě po celý
nový rok 2020 připojuje poděkování
za letošní celoroční spolupráci
a na její další pokračování se těší
kolektiv akciové společnosti.

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 2020, aby vás provázelo především
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů osobních i pracovních.

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

FOTO: Radek Lukša

Listopadové čelbové limity
• kolektiv hlavního předáka Václava
Michalčíka z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 4200 vyrazil 40 metrů
při průměrném postupu 2 metry denně,
čemuž odpovídal čelbový výkon 11,11
centimetru na raziče a směnu,
• kolektiv hlavního předáka Romana
Jakubišina z úseku vedoucího Romana
Čápa na čelbě 236 541.6 vyrazil 74
čemuž odpovídal čelbový výkon 17,97
metrů při průměrném postupu 2,85
centimetru na raziče a směnu,
metru denně, čemuž odpovídal čelbový • k olektiv hlavního předáka Radima Dudy
výkon 15,81 centimetru na raziče
z úseku vedoucího Lubomíra Poločka
a směnu,
na čelbě 400 042 vyrazil 42 metrů při
• kolektiv hlavního předáka Miroslava
průměrném postupu 2,63 metru denně,
Vráblíka z úseku vedoucího Radima
čemuž odpovídal čelbový výkon 13,29
Kalafuta na čelbách 240 441.2
centimetru na raziče a směnu,
a 240 441.3 vyrazil 85 metrů při průměr- • k olektiv hlavního předáka Petera
ném postupu 3,54 metru denně, čemuž
Ilavského z úseku THK Čechpol vedoucího
odpovídal čelbový výkon 17,71 centimetru
Rostislava Kubína na čelbě 546 21 vyrazil
na raziče a směnu,
61 metrů při průměrném postupu 2,03
• kolektiv hlavního předáka Vladimíra Sliže
metru denně, čemuž odpovídal čelbový
z úseku vedoucího Lubomíra Poločka
výkon 8,79 centimetru na raziče a směnu,
na čelbě 292 240/4P vyrazil 83 metrů při • k olektiv hlavního předáka Marka Vlčka
průměrném postupu 3,77 metru denně,
vedoucího Miroslava Hrnčíře na čelbě

5

6
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Další společný celorevírní šachťák,
Nikdy nedávej
bezpečnosti den volna! povedený večer havířských obyčejů
nostní motto pro rok 2020 vymyslel
Jan Schneider, vedoucí Centrálního
vzdělávacího střediska (CVS) OKD
na darkovské šachtě. Zní: Nikdy nedávej
bezpečnosti den volna!
Revírní komise BOZP, jak sdělil
vedoucí odboru řízení bezpečnosti
Pavel Zajíček, dostala celkem devětaosmdesát podnětů od pětadvaceti
autorů, z nichž volila ty nejsmysluplnější a nejvhodnější. „Sice to
bylo méně, než vloni, ale měli jsme
z čeho vybírat. Děkujeme kolegům,
kteří projevili snahu zlepšit úroveň

bezpečnosti práce v revíru,“ doplnil
Zajíček.
Na druhém místě bylo vyhodnoceno
heslo Zdeňka Kocha, operátora provozu
skladového hospodářství z provozu
služeb z ČSA: Pracuj bezpečně – zdraví
je to nejcennější, co máš! Třetím nejpřínosnějším se jevilo motto Jiřího Drábka,
vedoucího přípravářského úseku
z ČSM-Sever: Rodina a bezpečnost,
vždy na prvním místě!
„V průběhu roku 2020 budeme
s těmito i dalšími nápaditými hesly dále
pracovat,“ podotkl vedoucí odboru
řízení bezpečnosti.

Nejlepší podněty zaměstnanců
• Nikdy nedávej bezpečnosti den
volna!
• Pracuj bezpečně – zdraví je to
nejcennější, co máš!
• Rodina a bezpečnost, vždy na prvním místě!
• Pro OKD i rodinu je nejdůležitější
tvé zdraví, tvůj život!
• Zdravý a spokojený zaměstnanec =
úspěšná firma!
• Bezpečnost je dobrý lék, na úrazovost zabírá hned!
• Kdo hazarduje s bezpečností,
riskuje svůj život!

• Bezpečná šichta = spokojený
domov!
•D
 održuj bezpečnost – doma i v práci tě potřebují!
•R
 odina, zdraví, práce – to je dobrá
motivace!
•O
 patrnost při práci – v životě se
vyplácí!
•N
 eber si riziko na triko!
•Ú
 spěch firmy závisí na zdravém
zaměstnanci!
•Ú
 razů už bylo dost, naším cílem
bezpečnost!
• Do dolu i z dolu pořád zdraví spolu!

FOTO: HBZS Ostrava

Dbejte všech signálů a značek,
od lampovny až po pracoviště

Přes kůži skákalo
a do řad slavných
semestrů, příslušníků
hornického cechu,
vstoupilo pět fuxů,
po jednom za každou
lokalitu a podnik
HORNÍ SUCHÁ – Druhý šachťák se sko-

kem přes kůži v rámci jednotného OKD se poslední pátek v listopadu uskutečnil v Dělnickém domě
v Horní Suché. Na sesi zasedaly čtyři
tablice rozdělené podle jednotlivých
dolů (ČSM-Sever, ČSM-Jih, Darkov,
ČSA a Lazy), dále tablice štábní –
podniková a samozřejmě prezidiální s Michalem Heřmanem, Zbyškem
Folwarczným, Michalem Kučou
a Marianem Kláskem.
Mezi nejvyšším vedením OKD úřadoval jako Slavné vysoké a neomylné
prezidium (SVNP) vedoucí oddělení
technologické projekce Petr Horák.
„Dlouhé roky jsem čestnou a váženou
funkci prezidia vykonával na ČSM,
teď už podruhé na společném šachťáku OKD. Skokový program byl jako
obvykle veselý, důstojný, zpěvný s dodržováním hornických tradic,“ sdělil Horák. Do programu neopomenul zařadit ani pietní část řečenou
Salamandr, na počest těch kamarádů,
co se už žádné sese nezúčastní.
Ještě předtím Jiří Korbel, vedoucí
důlně-bezpečnostních služeb, VLH
a zástupce závodního severní lokality stonavské šachty, v roli nadlišáka přivedl pětici fuxů. Jiřího Huňaře
z ČSM-Jihu, Petra Bílka z ČSMSever, Romana Jakubišina z Darkova,
Józefa Stanisława Gierse z Darkova
a Radima Hruzíka z podniku.
„K ostatním se chovej tak, jak
chceš, aby se chovali oni k tobě!“
pronesl své heslo Jakubišin, obrátil
do sebe celůvku masti a skokem přes
kůži vstoupil do hornického cechu.
Na šachťáku už sice byl, ale této pocty
se mu dostalo poprvé. „Fárám sedmnáctým rokem, čtyři roky vedu jako

Vedoucí odboru řízení
bezpečnosti upozorňuje
na některé konkrétní
příklady, s nimiž se
horníci setkávají dnes
a denně
DARKOV – Bezpečná práce, bezpečný
život, zabezpečená rodina! Tak apeluje
vedení společnosti OKD v předvánočním čase na kmenové i dodavatelské
zaměstnance. A aby zdůraznilo potřebu
předejít všem možným rizikům, klade
v prosincovém bezpečnostním poučení
důraz na značky a signály využívané
v pracovním prostředí.
„Není-li možné ohrožení života nebo
zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky
a opatřeními v oblasti organizace práce,
musí se umísťovat značky a zavádět
signály poskytující informace týkající se
BOZP. Ty jsou nedílnou součástí systému
bezpečnosti při jakékoliv lidské činnosti
a v hornictví pak zvláště. Obklopují nás
všude – na povrchu i v dole, od lampovny
po pracoviště,“ vysvětluje vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
Už v lampovně u výdejny interferometrů může svítit nápis „Pokles
barometrického tlaku“. „Znamená to
pro všechny: Připrav se na zvýšený
výstup metanu, zejména ze stařin,
závalů, hrází. Obdobně může vystupovat
do pracovního prostoru také jedovatý
oxid uhelnatý nebo napouštěný dusík
způsobovat prostředí se sníženým
obsahem kyslíku,“ říká Zajíček.
Na ohlubních, v náražích a při
nástupu mužstva do klece upozorňuje

na červené návěstí „Stůj!“ (což je vlastně houkačka). „Je jediné, které zůstává
použitelné i v době nepřítomnosti narážeče. Smí být použito jen pro případ nebezpečí. Zaměstnanec, který dává tento
signál, musí strojníkovi ihned oznámit
místo a důvod vyslání návěští. Do doby
zjištění důvodu použití nesmí strojník
uvést těžní stroj do chodu,“ vysvětluje
vedoucí odboru řízení bezpečnosti.
U strojní dopravy připomíná návěštní
zařízení potřebné v případech, kdy se
obsluha nemůže spolehlivě dorozumět
s kolegy zúčastněnými na dopravě.
„U dopravníků bývá vždy, pokud jsou
pásy delší než patnáct metrů a jejich
provoz může zaměstnance ohrozit.
U návěštního zařízení musí být umístěny
tabulky s významem určených návěští.
Návěští „jedenkrát“ smí být používáno
jen jako znamení k zastavení,“ pokračuje Zajíček.
Zmiňuje i dotykové předvěští upozorňující na zúžené průřezy dopravních
cest. Tvoří je pásy nebo řetězy shodné
se šířkou souprav zavěšené nejméně
ve dvou párech vzdálených od sebe dva
až tři metry. Návěští „Snížený průřez“
nebo „Zúžený průřez“ se podle Zajíčka
dávají tam, kde není dodržen průřez
dopravní cesty (před hrázovými či větrnými dveřmi, případně přímo na nich,
a v místech násypného zařízení).
„Při provozu dobývacích a razicích
strojů se v případě poruchy jejich zvukového signálu zakazuje jejich uvádění
do chodu,“ konstatuje vedoucí odboru
řízení bezpečnosti a zdůrazňuje sledování
akustických výstražných znamení před
rozjezdem kombajnů. Ale i hřeblových či
pásových dopravníků. Spuštění těchto
strojů může následovat nejdříve pět
sekund po zaznění signálu!
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Signalizace na výdejním okénkem v lampovně.
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DARKOV – Hlavní celorevírní bezpeč-

Skok přes kůži OKD.
hlavní předák čelbový kolektiv. Beru
to jako satisfakci za tu hornickou práci,“ nechal se slyšet s tím, že první
zkušenosti nabíral na Dukle, pak přešel na Darkov.
Došlo také na legrační, havířskou
prací inspirované, soutěže tablic.
„Počínaje pitím tupláku a pivním
soubojem kontrárií předsedajících
tablicím po našroubovávání matic
na různé druhy závitů a házení gumáku do vaničky,“ popisovalo SVNP. To
ještě vyhlásilo tradiční sbírku do pracovní obuvi na Barborku starající se
o hornické sirotky, vynesla 163 723
korun. Vítězem šachťákových soutěží
se pak stali zástupci ČSM-Jihu s kontráriem Robertem Vochtou, jinak závodním lokality.
Semestrovská před koncem vzdala
hold nejstarším účastníkům sese, ji-

Soutěž v hodu gumákem.

miž byli předseda dozorčí rady OKD
Michal Kuča, ředitel THK Čechpol
Karel Rašíkk a ředitel Alpexu
Ryszard Szeithauer. „Když připíjí ti,
co jsou v hornictví padesát a více let,
tak si člověk uvědomí, jaká je to obdivuhodná věrnost a oddanost řemeslu,“ prohlásil v této souvislosti
Marian Klásek, předseda Priska, majoritního akcionáře OKD. Dojmy ze
šachťáku označil jako dobré: Skvělá
atmosféra, ostré, ale poctivé a čestné soupeření, kolegialita, maximální
nasazení.
„Společný skok všech lokalit jsem
ještě nezažil, takže nemohu porovnat rozdíl mezi minulým a letošním.
Předchozí, jichž jsem se účastnil,
byly vždy pouze jedné šachty, a lidé se
více znali, tudíž atmosféra byla víc rodinná. Myslím, že se účastníci bavili
a bojovali o sto šest, jen mi je trochu
líto, že soutěž společných družstev
ze všech tablic byla trochu chaotická. Každopádně smekám před SVNP,
jak elegantně a s důvtipem vedlo
sesi,“ uvedl provozní ředitel Zbyšek
Folwaczny s gratulacemi tablici z jižní lokality stonavské šachty. „Věřím,
že se jejich houževnatost projeví také
v těžbě,“ doplnil s tím, že poznal i šachťáky v Polsku, které byly více kabaretní s profesionálními konferenciéry.
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Elektronické neschopenky

Povinnosti zaměstnance

38/13-VII/19

Zaměstnanec je však i nadále povinen dle zákoníku práce neprodleně svému zaměstnavateli oznámit, že u něj nastala překážka v práci – pracovní neschopnost, tak jak
tomu bylo doposud.
Původní propisovací pětilistový formulář a případné Potvrzení
o trvání dočasné pracovní neschopnosti jsou nahrazeny třemi
díly neschopenky, kdy tištěný je
jenom jeden. Zaměstnanec již nebude muset dokládat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti, žádost o nemocenské, potvrzení o trvání dočasné
pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti.
Zavedením eNeschopenek nedochází ke změnám postupů lékařů, zaměstnanců a zaměstnavatelů u ostatních dávek z nemocenského pojištění, tj. peněžité pomoci
v mateřství, otcovské, ošetřovného,
dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a postupů při nařízení karantény, tzn., že u těchto dávek nemocenského pojištění
zůstávají postupy lékařů i zaměstnanců beze změn. Zaměstnanec
je nadále povinen doručit doklady
zaměstnavateli.
Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31.
12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tedy nadále prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude
zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Zaměstnanec doručí zaměstnavateli IV. díl a uvede, kam mu
mají být zasílány nemocenské dávky, bude nadále dokládat „lístky
na peníze“ a doručí zaměstnavateli ukončení DPN

Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat pouze
tyto formuláře:
•1
 . díl eNeschopenky – Hlášení
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (elektronicky),
•2
 . díl eNeschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce (pouze
tištěná podoba),
•3
 . díl eNeschopenky – Hlášení
o ukončení dočasné pracovní
neschopnosti (elektronicky).
Zaměstnanec dostane 2. díl eNeschopenky, který slouží pro záznamy kontrol ze strany ošetřujícího lékaře, ze strany OSSZ a dále pro vyznačení potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a jejím ukončení.
Zaměstnanec tento díl nikam neodnáší, nechává si ho pro uvedené účely neschopenky.

U nepracovního úrazu
V případě, že pracovní neschopnost
vznikla následkem nepracovního
úrazu, je třeba, aby zaměstnanec
i nyní doložil, za jakých okolností
došlo ke vzniku pracovní neschopnosti a že pracovní neschopnost nevznikla z důvodů uvedených v § 25
písm. a) a § 31 zákona o nemocenském pojištění. Vyplněný formulář, který se nachází na webových
stránkách ČSSZ zašle zaměstnanec
zaměstnavateli. Nejedná se o novou
povinnost a ke změně nedochází.

Jak je to s výplatou
Při dočasné pracovní neschopnosti v období prvních čtrnácti kalendářních dnů je proplácena zaměstnanci zaměstnavatelem i nadále náhrada mzdy při dočasné pracovní
neschopnosti. Zde k žádné změně
nedochází.
Po překročení 14. kalendářních
dnů dočasné pracovní neschopnosti zašle lékař na příslušnou OSSZ
informaci o tom, že zaměstnancova pracovní neschopnost stále trvá.
Tento údaj se zaznamená současně do Průkazu práce neschopného
pojištěnce. Pro zaměstnance a zaměstnavatele se již nevystavuje žádné potvrzení. Zaměstnanec již neobdrží IV. díl - Žádost o nemocenské, který musel doručit zaměst-

STONAVA – Rok uplyne od mimořádné
události v 29. sloji na Dole ČSM-Sever,
při níž zahynulo dvanáct polských
a jeden český horník. Společnost OKD
a samospráva Stonavy zvou na pietní
shromáždění, které se uskuteční v pátek 20. prosince v centru této hornické
obce.
Proběhne od 13 hodin u díla ve tvaru
slzy z dílny sochaře Martina Kuchaře
umístěného na stonavském dětském
hřišti. „Součástí bude také posvěcení
tohoto žulového monumentu za účasti
zástupců OKD, obce Stonavy, pozůstalých po obětech neštěstí, záchranářů,
hornické veřejnosti, báňských záchranářů i státní správy,“ oznámil mluvčí těžařů
Ivo Čelechovský s tím, že na pietním
aktu je očekávaná velká účast. Dorazit
by měli i premiéři Česka a Polska.
Průjezd obcí i parkování zde bude proto
omezeno!

navateli. Na tomto tiskopisu uvedl,
kam má OSSZ zasílat nemocenské
dávky. Toto již zabezpečí zaměstnavatel při zaslání Přílohy k žádosti
o dávku, kde uvede i bankovní účet
nebo adresu, na který zaměstnanci vyplácí mzdu, popřípadě kam má
být nemocenské zasláno. Jestliže je
zaměstnanci vyplácena mzda „v hotovosti“, bude muset zaměstnanec
sám určit způsob výplaty a informovat o něm OSSZ. Obdobně bude
muset zaměstnanec informovat
OSSZ v případě, že bude chtít zaslat
nemocenské dávky na jiný účet či
adresu. Ke sdělení způsobu výplaty
může zaměstnanec využít tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty
při dočasné pracovní neschopnosti“
nebo může zaslat sdělení o vybraném způsobu prostřednictvím datové schránky nebo písemně poštou.

PROGRAM PIETNÍHO AKTU

• 12:45 – 13:00 sraz účastníků
pietního aktu
• 13:00 zahájení – hornická hymna
• 13:03 – 13:15 úvodní slovo
a přivítání účastníků výkonným ředitelem OKD Michalem Heřmanem
a starostou obce Stonava Ondřejem
Feberem
• 13:15 – 13:25 proslov premiéra ČR
a velvyslankyně Polska
• 13:25 posvěcení sochy generálním
vikářem Martinem Davidem
• cca 13:27 sirény HBZS a polských
záchranářů
• položení květinových darů
• cca13:35 ukončení pietního aktu

Jak je to s „lístkem
na peníze“
Trvá-li dočasná pracovní neschopnost i další kalendářní měsíc zašle opět ošetřující lékař informaci
na příslušnou OSSZ a provede záznam do Průkazu práce neschopného pojištěnce. Zaměstnanec tedy
nebude muset zaměstnavateli dokládat Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti („lístek
na peníze“).

Postup při ukončení
pracovní neschopnosti

FOTO: Radek Lukša

vedením elektronické neschopenky ke změnám v oblasti vystavení
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Dochází k výraznému
zjednodušení v předávání informací mezi lékařem, zaměstnavatelem
a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Co se tedy změní
u eNeschopenek
vystavených po 31. 12. 2019

Vzpomínka ve Stonavě

Porub se sekcemi Fazos 15/33.

Rychlý překliz, vybavení i nájezd

Při ukončení neschopenky lékař elektronicky zašle „Hlášení
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ příslušné správě sociálního zabezpečení a vyznačí
v Průkazu práce neschopného pojištěnce ukončení nemoci. Tento
průkaz si zaměstnanec ponechá.
Zaměstnanec tedy nebude muset
zaměstnavateli dokládat ukončení
pracovní neschopnosti (dříve to byl
V. díl – Rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti).
Beze změny zůstává i to, že zahraniční potvrzení o dočasné pracovní
neschopnosti budou i nadále v papírové podobě, zaměstnanec je předá
zaměstnavateli.
Např. zaměstnanec OKD, a.s.,
který je občanem Polské republiky
a má ošetřujícího lékaře v Polské
republice a ten jej uzná dočasně práce neschopným.

DARKOV – Společné úsilí týmu horníků
z rubání, úseku vybavování a likvidace
i úseku hydrauliky vedlo k urychlenému
překlizu dobývacího komplexu z dokopaného darkovského porubu 240 510j
do nové stěny 240 510s a její bezproblémové vybavení i následný nájezd.
Ušetřilo se několik pracovních dní, jak
informoval směnový technik provozu
vybavování a likvidace Adam Iwanuszek.
„Porub 240 510j dokopal v oblasti
40. sloje 5. kry na darkovském pomocném závodě kolektiv hlavního předáka
Ladislava Valíčka z úseku vedoucího
Petra Pufera, pak se pustil do překlizu
technologie do prorážky nového bloku
240 510s,“ uvedl Ivanuszek. K rubáňovým se připojili ještě vybavovači
s hlavním předákem Zbyňkem Kramným
z úseku vedoucího Jána Slovíka a zaměstnanci dodavatelských firem.
„Překliz byl náročný nejen kvůli
tomu, že z devětaosmdesáti pleněných
sekcí Fazos 17/37 a 15/33 bylo nutno
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DARKOV – Od 1. 1. 2020 dochází za-

7

dvaatřicet kusů demontovat a vyklidit
na povrch, ale také z důvodu plenění
mechanizovaných výstuží jak na těžní,
tak výdušné třídě,“ upřesnil Iwanuszek.
Jednoduché podle něj nebyly ani přesuny
kombajnu KGS 645 ve složeném stavu
o váze dvaatřiceti tun a podporubového
dopravníku PZF 02 po vlastní ose.
V novém porubu 240 510s bylo
instalováno jednapadesát mechanizovaných výztuží Fazos 17/37 a šest Fazos
15/33, stěnový dopravník PF/932,
podporubový dopravník PZF 02.
„Tento společný tým dokázal překlidit
technologii a úspěšně zprovoznit nový
blok dříve, než byl stanovený termín.
Poděkování za to patří i chlapům z úseku hydrauliky vedených hlavním předákem Tomášem Stoszkem. Postarali
se o kvalitní opravy a zprovozňování
hydraulických uzlů sekcí při jejich překlizu, a to doslova za pochodu,“ zdůraznil
směnový technik provozu vybavování
a likvidace.

Z OKD
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Hornický hokejový turnaj
vyhráli reprezentanti z ČSM

Vítězového druhého ročníku turnaje.
HAVÍŘOV – O pohár výkonného ředitele
OKD v sobotu 7. prosince na zimním
stadionu v Haví řově bojovali hokejisté ze šachet ČSA, Darkov a ČSM.
Druhému ročníku hornického turnaji
předcházelo opět bezplatné veřejné
bruslení, jehož si užily zejména děti.
Manželky a partnerky se naopak
postaraly o fanouškovský „kotel“,
přičemž nejvíce povzbuzovaly hráče
ze stonavských lokalit.
Nejprve nastoupili hráči z ČSM
proti ČSA. „V regulérním hracím čase
byla plichta 2:2 a na samostatné
nájezdy jsme jim vrátili loňskou
porážku. Zvítězili jsme 3:2,“ informoval revírník příprav ze stonavské
šachty Jiří Staněk. Ten byl s Petrem
Křistkem, důlním projektantem
z „Armády“ iniciátorem tohoto
sportovního klání, které za těžební
společnost podpořil účastí ředitel
provozu Zbyšek Folwarczný.
Pak se utkali zástupci ČSA
z Darkova, skončilo to 1:3.

Závěrečný duel tedy sehrál tým
ČSM z Darkovem. „Nastoupili jsme
jen v deseti, protože byla pracovní
sobota. Mezi hráči jsme měli i dva
rentiéry. Výhru jsme vybojovali
srdíčkem a získali pohár výkonného
ředitele i putovní kahan,“ konstatoval Staněk. Závěrečné resumé bylo:
ČSM první, Darkov druhý, ČSA třetí.
Za nejlepšího brankáře označili Rostislava Bosáka, opraváře
z mechanické dílny na ČSM. „Chytá
teprve druhým rokem a má osobitý styl,“ komentoval to Staněk.
Nejlepším obráncem se stal Adam
Folvarčný z úseku důlní klimatizace
na ČSA. A nejlepším útočníkem
Radim Peterek, elektrikář z Darkova.
„Svého času to byl můj spoluhráč
v Bohumíně, vloni jsme ho vyhlásili
nejlepším obráncem. A od února
přechází na ČSM jako elektrikář
do příprav, takže příště může být
posilou právě našeho čéesemáckého
mančaftu,“ uzavřel Staněk.

VZPOMÍNÁME
„Po krátkých cestách chodili jsme spolu, na dalekou odešel jsi sám.“
Dne 29. 12. 2019 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra Zamarského z Karviné – Ráje.
Vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka, syn, dcera s manželem, vnuci
a celá rodina.

BarboRadování po čtrnácté
i s novou tajemnicí spolku
KARVINÁ – Obecní dům Družba
v Karviné opět patřil druhou neděli v prosinci hornickým sirotkům i jejich rodinám. Na čtrnáctém BarboRadování se sešla polovina všech dětí, o které se Spolek svatá
Barbora v patnáctém roce svého působení stará.
„Dospívají nám a jde to vidět,“ konstatovala Monika Němcová z pozice předsedkyně Barborky k dětem
a zdůraznila, že v letošním roce naštěstí žádné nepřibylo. Jako poslední se přidala ke spolku s Emmičkou
(3) a Sebíkem (12) paní Jana z Dolní
Lutyně, jejíž partner Martin Přeček
byl jedinou českou obětí loňské prosincové mimořádné události v 29. sloji na Dole ČSM-Sever. „S polskými
pozůstalými jsme samozřejmě v kontaktu a poskytujeme jim obvyklou pomoc. Společného setkání se ale ještě tyto rodiny nezúčastnily,“ uvedla
Němcová.
Té připadla i milá povinnost –
na pódiu Družby převzala od ředitele právní služby OKD a místopředsedy představenstva těžební společnosti Jana Solicha šek na 163 723
korun. „Tuto částku vybrali horníci na revírním skoku přes kůži,“ uvedl Solich. Barborka dostala i další šek z tradičního havířského veče-

Jan Solich předal Monice Němcové šek za OKD.

FOTO: Radek Lukša
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Děti z Barborky na BarboRadování v Družbě.
ra. A to od Spolku krojovaných horníků při obci Stonava, kteří mezi
sebou na podporu vzdělávání a výchovy dětí, jejichž tátové zahynuli při
výkonu hornického povolání dalších
25 131 korun.
„Velmi děkujeme!“ vzkazovala Melánie Faranová, která vystřídala Adrianu Furendovou na pozici tajemnice spolku. Hospodářka odborů na Dole ČSM přijala výzvu podílet se na chodu Barborky a toto
BarboRadování se stalo její první
akcí s hornickými sirotky a jejich rodinami. „Děda fáral šestatřicet let
na Františku, táta je vyřazený horník
ČSM a já sama dělám na šachtě osm
let, takže mám ponětí o hornické práci a dokážu pochopit rodiny, které se
ztrátou živitele dostaly do těžké životní situace. Osobně se snažím, abych
jim ve všem vyšla vstříc,“ nechala se
slyšet Faranová.

Nová tajemnice se účastnila programu
pro děti.

Máme společné osudy…
Tak komentovala vstup do „rodiny“ Barborky paní Jana, maminka
Emmičky a Sebíka. Jejich táta Martin
Přeček přišel o život vloni na ČSMSever při výbuchu metanu v 29.
sloji, byl u důlní dopravy a spolu
s ním zahynul také polský (bezdětný)
kolega Stanisław Trela žijící v Havířově.

„Barborka pomáhá samozřejmě
finančně, ale taky tím, že na nás myslí
a pomáhá nám přicházet na jiné myšlenky,“ konstatovala paní Jana na první
akci spolku, jíž se s dětmi zúčastnila.
A nebude poslední, jak zdůraznila!
Začala se také na BarboRadování
seznamovat s ostatními.

Děkujeme všem za projevenou důvěru v uplynulém
roce 2019. O nadcházejících vánočních svátcích
přejeme všem zaměstnancům OKD a dodavatelských
firem pohodu v kruhu rodinném a do nového roku
2020 mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Havířům přejeme po celý nadcházející rok stálou
přízeň sv. Barbory, jejich patronky.

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

společnosti OKD za spolupráci
a přeje ke Dni horníků mnoho

