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Alpex R&P
opět první
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Důlní
pomáhali v SC

7

Zámečníci i elektrikáři dokončili
na povrchu opravu kombajnu.

Pod A. Staszewskim a K. Kuczerou se
pracovalo bez úrazů.

Nová šichta upraví od září otevírací hodiny v kanceláři v lokalitě
Staříč.

Horník

Bezpečnostní heslo měsíce: „Základní prevence na dopravní cestě je: vidět a být viděn.“
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provozní doby
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Věřitelé chtějí reorganizaci OKD,

datum 24. září bude rozhodně patřit
mezi významné milníky v novodobé
historii společnosti OKD. Po několikahodinovém jednání jsme na schůzi věřitelů
u Krajského soudu v Ostravě od nich
dostali jasný signál pro další existenci
naší těžební ﬁrmy. Proto využívám této
možnosti a jménem vedení a představenstva společnosti OKD, a.s. chci
veřejně všem věřitelům poděkovat
za projevenou důvěru a podporu reorganizačního plánu, který nám, za předpokladu jeho schválení soudem, umožní
dále pokračovat v hornické činnosti.
Poděkování ale rozhodně patří i vám
všem - zaměstnancům OKD, stejně jako
obchodním partnerům a spolupracovníkům, za podporu, trpělivost a práci,
kterou jste pro OKD v uplynulých 16
měsících v době insolvence odvedli.
Velmi si vaší loajality, pracovních
výkonů a zodpovědného přístupu
k dodržování bezpečnostních pravidel
vážíme.
Děkuji vám a těším se na další
spolupráci.
Ing. Antonín Klimša, MBA
člen představenstva
a výkonný ředitel OKD, a.s.

OSTRAVA – Schůze věřitelů ve čtvrtek
24. srpna na Krajském soudě v Ostravě
odsouhlasila
reorganizaci
OKD.
Předložený plán přijaly čtyři z pěti skupin věřitelů. Deﬁnitivní verdikt o reorganizaci těžební společnosti však vynese
až soudce Petr Kula v samostatném rozhodnutí, které dá na vědomí všem stranám.
Proti reorganizaci OKD hlasoval jediný věřitel, mateřská společnost NWR.
„Proti dále byla i Citibanka, která prostřednictvím svých zástupců chtěla docílit opaku a OKD poslat do konkursu. Ostatní věřitelé i dlužník udělali pro
schválení reorganizačního plánu maximum,“ uvedl v reakci předseda představenstva OKD Jan Solich s tím, že i přes
tento velmi pozitivní signál musí deﬁnitivní verdikt vyslovit insolvenční soud.
„Vnímám to pozitivně. Nevidím v tom
nic negativního, vůbec ne alarmujícího
pro odbory či zaměstnance,“ okomentoval bezmála sedmihodinové jednání insolvenční správce OKD Lee Louda.
U soudu bylo přítomno šestasedmdesát věřitelů, patnáct hlasovacích lístků od dalších věřitelů soud obdržel již
v předstihu před jednáním. Ti se vyslovili pro to, aby byly důlní závody i provozní majetek vložen do nově vytvořené
společnosti OKD Nástupnická, ve které bude mít stoprocentní podíl akcií státem vlastněná společnost Prisko. Zaplatí
za ně přibližně osmdesát milionů korun.
Reorganizační plán rovněž počítá s postupným utlumováním šachet i poklesem počtu jejich zaměstnanců.
Výkonný ředitel OKD a člen představenstva Antonín Klimša bezprostředně po skončení jednání uvedl: „V první
řadě bych se chtěl ještě jednou, a snad
naposledy, veřejně omluvit všem věřitelům za problémy, které jsme jim způsobili. Všem, kteří hlasovali pro reorganizační plán, za management OKD děkuji,“. Ve svém prohlášení pro média rovněž ocenil zaměstnance těžební ﬁrmy
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deﬁnitivně o ní rozhodne až insolvenční soud

Zástupci OKD u Krajského soudu v Ostravě.
V první řadě zprava výkonný ředitel Antonín Klimša, předseda
představenstva Jan Solich a právní zástupci OKD Petr Kuhn a Jakub Hrabánek. Nad nimi vpravo insolvenční správce Lee Louda.
za podporu vedení při přípravě reorganizačního plánu a odvedenou práci během
16 měsíců insolvence.
Předseda hornických odborů OKD
Jaromír Pytlík po schůzi řekl, že je s rozhodnutím věřitelů spokojený a je přesvědčený, že vznesené námitky nebyly
správné.
Reorganizační plán totiž výrazně zpochybňovala Citibank, jejíž pohledávky
za více než deset miliard korun přihlášené do insolvenčního řízení Louda popřel.
Vede se o ně incidenční spor (jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR) jako
majitel OKD, a společnost OKD za ně
ručila). Citibank mimo jiné tvrdila, že reorganizační plán je nesrozumitelný a neobsahuje právně vymahatelné závazky,
reorganizace tak, jak je navržena, postrádá ekonomické opodstatnění a OKD
upřednostňuje zájmy státu před zájmy
věřitelů.
„Soud nyní musí schůzi věřitelů a další skutečnosti vyplývající ze spisu vyhodnotit a vypořádat se se všemi námitkami,
přičemž o schválení nebo neschválení
reorganizačního plánu bude rozhodnuto
samostatným usnesením,“ vysvětlovala
mluvčí krajského soudu Lucie Olšarová.
Podle dostupných informací by tento

Věřitelský výbor těžební společnosti v jednací síni ostravského
krajského soudu, v první řadě je čtvrtý zleva paskovský odborář
Rostislav Palička.

verdikt měl padnout až v průběhu září,
ne-li října. Žádná lhůta k tomu stanovena není. „Rozhodnutí bude veřejně přístupné v informačním systému veřejné
správy – insolvenčním rejstříku,“ do-

plnila Olšarová. Reorganizační plán
bude účinný po nabytí právní moci, pokud se ovšem některá ze stran – například věřitelé hlasující proti reorganizaci
– neodvolá.

Antonín Klimša k hospodaření OKD
Zisk OKD činil v letošním prvním
pololetí 2,28 miliardy korun. Na schůzi
věřitelů to řekl výkonný ředitel OKD
Antonín Klimša s tím, že společnost je
schopná další existence a disponuje
dostatkem hotovosti pro další provoz.
Tuto skutečnost potvrdil i insolvenční
správce Lee Louda. „Disponibilní hotovost OKD činila ke konci června 2,37
miliardy korun, kladné celkové cash
ﬂow má ﬁrma od února,“ konstatoval
Klimša.
Dostatek hotovosti podle jeho slov
společnost shromáždila díky souběhu
příznivého vývoje na trhu uhlí, interních opatření k maximalizaci těžby
a průběžně realizovaných nákladových
opatření. OKD v průběhu prvního
pololetí generovala výkony na úrovni
1,2 až 1,3 miliardy korun měsíčně, což
umožnilo běžnou provozní ziskovost.
Při zohlednění aktuálních provozních

rizik společnosti, investičních potřeb,
mimořádných výdajů souvisejících
s postupným útlumem dolů a aktuální
volatilitě cen uhlí považuje výkonný
ředitel z ﬁnančního pohledu současný
stav hotovosti OKD jako přiměřený
a pro její řádné fungování nezbytný.
„Po celou dobu insolvenčního řízení se
nám podařilo udržet všechny závody
v provozu, pokračovat v dodávkách
uhlí zákazníkům, upravit obchodní
podmínky dodavatelských vztahů,
realizovat programy úspor, hradit
všechny závazky a mzdy v řádných
termínech a zahájit první fázi provozní
restrukturalizace – útlum dolu Paskov.
Není to ani samozřejmé, ani automatické. Právě naopak. Za těmito výsledky je16 měsíční tvrdá práce všech
zaměstnanců OKD,“ zdůraznil na závěr
svého vystoupení ředitel Klimša.

KARVINÁ – Společnost OKD vyhodnotila soutěž o revírní putovní trofeje za druhé čtvrtletí roku 2017.
Fedrunkový kahan předal provozní ředitel Pavel Hadrava řediteli Důlního závodu 1 Boleslavu Kowalczykovi a sošku sv. Barbory pak výkonný ředitel
Antonín Klimša řediteli Důlního závodu 2 Zbigniewu Janowskému.
Cena výkonného ředitele za bezpečnost – sv. Barbora – se vztahovala k úrazové četnosti. A tu měl v dubnu, květnu
a červnu nejlepší DZ 2 s hodnotou 4,58,
když zaznamenal pouhých sedm registrovaných úrazů. DZ 1 skončil v úrazové četnosti hodnotě 6,33 a tedy druhém
místě. „Co se soutěže zohledňující těžbu, metráž, ekonomiku i úroveň BOZP
týkalo, zde byl velmi těsný výsledek.
DZ 2 byl sice v bezpečnosti opět první, avšak z hlediska výroby o něco málo
horší. Fedrunkový kahan získal DZ 1,“
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DZ 1 ZÍSKAL FEDRUNKOVÝ KAHAN, DZ 2 SV. BARBORU

Barborku převzal od výkonného ředitele Antonína Klimši ředitel
DZ 2 Zbigniew Janowski.

Kahan předal provozní ředitel Pavel Hadrava řediteli DZ 1 Boleslavu Kowalczykovi.

vysvětlil provozní ředitel Hadrava.
Závod Útlum-Jih nebyl do hodnocení
zahrnut – nerazí ani netěží.
Výkonný ředitel Klimša ocenil výkony důlních závodů a poděkoval za ně
všem jednotlivcům. „Naše výsledky
v bezpečnosti, výrobě, odbytu i provozním hospodaření jsou evidentní. Mohu
zodpovědně prohlásit, že podnikatelský plán plníme a hospodářská situace
OKD je ﬁnančně i provozně stabilizovaná,“ nechal se slyšet.
Výsledky z poslední doby byly podle Klimši dány kombinací několika základních faktorů – plněním výroby,
přísným řízením nákladů, motivačními
prvky a stabilizací cen na trzích s uhlím.
„Jde o velmi křehký vztah, který je možno měřit ekonomicky a výchylky mohou být pro OKD kritické. Plnění plánu ﬁrmu každopádně posiluje ve vztahu k věřitelům,“ uzavřel výkoný ředitel.

DZ 1
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KARVINÁ – Složité podmínky, letní mikroklima a chybějící pracovníci čerpající
dovolenou. S tím se v červenci potýkali
v rubáních i přípravách na šachtách
ČSA, Lazy i Darkov. Přesto sedmý měsíc
skončil pro Důlní závod 1 úspěšně,
vytěžením dvaatřiceti tisíc tun nad technický režim i business plán a splněním
metráže.
Z těžebních kolektivů fedrovaly podle
vedoucího výroby rubání Petra Škorpíka
jen kolektivy hlavních předáků Tadeusze
Szweda, Miroslava Pokorného,
Tadeusze Czaji a Zbyňka Rzidkého.
Z toho Czajovi horníci dokopávali porub
a tři kolektivy rozjížděly nové bloky.
„Celková těžba činila 117 tisíc tun,
což znamená, že za období leden až
červenec máme rezervu nad business
plán ve výši 164 500 tun. Čeká nás však
těžké období, kdy budou sice najíždět
kapacitní poruby, ale v obtížných podmínkách, takže euforii z plnění určitě
nepociťujeme,“ uvedl Škorpík.
Z rubáňových výkonů ocenil urychlené zapluhování ve stěně dobývané
Pokorného osádkami, které tuto operaci
urychlily o celé tři dny. „Šachta se teď
spoléhá na všechny tři kolektivy, které
provozují poruby a mají to v srpnu dobře
rozjeto. Nejvíce se zatím daří horníkům
ze Szwedova kolektivu, jehož porub jede
velmi slušně s minimem problémů,“
upřesnil vedoucí výroby rubání.
Provozní náměstek DZ 1 Vladislav
Szmek hodnotil z pohledu příprav

červenec jako nejslabší měsíc letošního, loňského i předloňského roku.
„Kolektivy se potýkaly s absencí, kdy
chyběli zejména zkušení pracovníci.
K tomu se nakumulovala řada různých
speciálních prací – kříže, zarážky a montáže odtěžení, navíc z důvodu geologických byly zastaveny dvě kombajnové
ražby kolektivů Valenčíka, Vráblíka.
Situace se nevyvíjela, jak bychom si
přáli, ale technický režim v podobě 975
metrů byl nakonec naplněn,“ popisoval
Szmek.
Z celkem čtrnácti přípravářských
kolektivů skoro polovina razila překopy,
další budovaly kříže, jiné chystaly
vyklízecí kanály pro likvidace vysokých
komplexů POP 2010. A kde se normálně
razilo, tak s obtížemi. Například osádky
hlavního předáka Rastislava Valenčíka
musely pro nepříznivé geologické
podmínky vycouvat z prorážky 240 400,
zabudovat nový kříž a znovu se zarážet
v sedmnácti až osmnáctistupňových
úklonech. Na ražbě likvidačního kanálu
provozované osádkami Krzysztofa
Skubika zase panovaly velmi obtížné
mikroklimatické podmínky.
„Slabší výsledky nepadají na vinu
kolektivům, bohužel se nám tak sešly
nepříznivé okolnosti. Za prvních sedm
měsíců letošního roku však naplňujeme
prováděcí plán, což je pro přípraváře
hodnotící kritérium. Abychom se nepropadli do neplnění, bude třeba zabojovat,“ uzavřel Szmek.

Limitní výkony v DZ 1
• rubáňový kolektiv hlavního předáka
na překopní zarážce směrem od cenTadeusze Szweda z úseku vedoucího
trálního odtěžení, splnil už šestý
René Kubanka ve stěně 11 634
letošní limitní výkon, což je zatím
nakopal 41 206 tun, s porubem
nejvíce v DZ 1,
• přípravářský kolektiv hlavního
postoupil o 52,3 metru, čemuž
předáka René Poláka z úseku
odpovídal průměrný denní postup
vedoucího Radima Neuwerta
ve výši 2,5 metru a rubáňový výkon
na čelbě 11 2811 vyrazil 109 metrů
32 tun na hlavu a směnu,
při průměrném postupu 4,54 metru
• rubáňový kolektiv hlavního předáka
za den a čelbovém výkonu 23,9
Miroslava Pokorného z úseku vedoucího Martina Pamánka ve stěně
centimentru na hlavu a směnu,
• přípravářský kolektiv hlavního předá161 904 nakopal s pluhem 11 741
ka Mirosłava Suwaje z úseku WPBKtun, s porubem postoupil o 39,6 metru, čemuž odpovídal průměrný denní
BIS vedoucího Zygmunta Boroweho
postup ve výši 2,6 metru a rubáňový
na čelbách 22 4004 a 22 4002A
výkon 19 tun na hlavu a směnu,
vyrazil 47 metrů, chystal těžní třídu
• přípravářský kolektiv hlavního
v uhelné sloji a pak z kříže překop pro
předáka Václava Michalčíka z úseku
odtěžení směrem na Darkov, v této
vedoucího Radima Kalafuta na čelbě
oblasti podal opět vynikající výkon
340 961 vyrazil 28 metrů, pracoval
a splnil pátý letošní limitní výkon.

rážky,“ sdělil vedoucí úseku Martin
Pamánek. Jediný úraz podle něj svědčil o tom, že horníci jsou znalí a schopní
předcházet možným rizikům, jak při samotném dobývání, tak stěhování technologie či rekonstrukci odtěžení (což
v uvedeném období také zvládli).
Osádky tohoto kolektivu jsou přitom poskládány ze tří ﬁrem. Největší
počet tvoří kmenoví horníci, okolo padesátky je polských dodavatelů
z Carbokovu a přes třicet pak zaměstnanců další dodavatelské ﬁrmy NK
Roﬁs. „Jsou to erudovaní chlapi znalí důlního prostředí a tvoří kompaktní kolektiv, který je schopen dobře těžit a udržovat při tom vysokou úroveň BOZP. Dosahují toho ostražitostí
a neustálým připomínáním rizik důlní práce,“ konstatoval Pamánek.
Vítězství podle něj pro kolektiv
i úsek znamená potvrzení, že jdou
správnou cestou. „Ačkoliv jsme byli
nejlepší, jsme si vědomi, že je stále
co zlepšovat. Po překlizu nám zůstává například spousta dílů, které jsou
zapotřebí uklidit, abychom zachovali
pořádek,“ dodal vedoucí úseku.

Elektro 1: Úrazy proudem
nepamatujeme
Jiřího Fiuráška, jako vedoucího úseku
Elektro 1 z lokality ČSA, velmi potěšila výhra kolektivu hlavního předáka
Romana Sikory v kategorii ostatní.
„Je to důkaz, že vedení OKD pamatuje i na pomocná konta. Dlouhodobě
jsme nebyli hodnoceni,“ nechal se slyšet Fiurášek s tím, že nepamatuje, kdy
by se některému z chlapů stal takzvaný profesní úraz elektrickým proudem. „Nejvíc je nutné dávat pozor při
chůzi a pak při manipulacích s materiálem. Jednotný recept na bezpečnost ale nemáme. Snažíme se kluky

Výlukové práce v severním
oddělení darkovské jámy
Mír 5 nepřerušily její
provoz, dopraváři vyváželi
i technologii z vyklízeného
porubu

aktivu, který také vyhlásil nejlepší
kolektivy za období ledna až června
2017.
Pokračování na straně 6

• úrazová četnost 7,04 (7,48
ve stejném období roku 2016)
• evidované úrazy 139 (184 ve stejném období roku 2016)
• registrované úrazy 65 (82 ve stejném období roku 2016)
• smrtelné úrazy 1 (2 ve stejném
období roku 2016)

Hlavní předáci a vedoucí úseků ocenění za bezpečnost ze zástupci vedení DZ 1.
upozorňovat na nebezpečí v důlním
provoze, oslovujeme je kvůli tomu
i během rozdělování směn,“ upřesnil
vedoucí úseku.
V něm nicméně zavedli vlastní specialitu týkající se udržování pořádku. Nejméně jednou za týden obejde všechny trafostanice takzvaná
VN parta (vysokonapětáři), která
vše kontroluje a uklízí. „Nepořádek
na okolních důlních dílech se snažíme operativně řešit s ostatními úseky
za provozu,“ uzavřel Fiurášek.

Nejbezpečnější v DZ 1
• 1. místo rubání kolektiv Miroslava
Pokorného z úseku Martina
Pamánka
• 2. místo rubání kolektiv Zbyňka
Rzidkého z úseku Janusze Sztuly
• 1. místo přípravy kolektiv Václava
Michalčíka z úseku Lubomíra
Poločka
• 2. místo přípravy kolektiv
Miroslava Vráblíka z úseku
Radima Kalafuta
• 3. místo přípravy kolektiv
Mirosława Suwaje z úseku WPBKBIS Zygmunta Boroweho
• 4. místo přípravy kolektiv Patryka
Holka z úseku WPBK-BIS Mariana
Kiełpina
• 5. místo přípravy kolektiv Adama
Doseděla z úseku Marka Wdówky
• 1. místo vybavování a likvidace
kolektiv Radima Škuty z úseku
Jana Febera
• 1. místo v kategorii ostatní
kolektiv Romana Sikory z úseku
Elektro 1 Jiřího Fiuráška

Repase brzdného zařízení pro jistější fárání
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KARVINÁ – Zřetelný pokles frekvence
výskytů pracovních úrazů, méně registrovaných i evidovaných případů,
nižší úrazová četnost, jediný smrtelný úraz. Tak vypadalo první pololetí
letošního roku v OKD ve srovnání
s tím loňským. Informoval o tom management firmy na bezpečnostním

KARVINÁ – Výhru v bezpečnostní soutěži z loňského prvního pololetí obhájil v rubáňové kategorii v Důlním závodě 1 za letošní leden až červen kolektiv hlavního předáka Miroslava
Pokorného. Zaznamenal jediný evidovaný úraz. Naopak dva evidované
a jeden registrovaný odsunuly na páté
místo loňské přípravářské jedničky
ve druhém pololetí – kolektiv hlavního předáka Adama Doseděla.
„Rubáňoví vítězové jsou v soutěži
BOZP staří známí. Kromě kolektivu
Pokorného v ní totiž uspěli opět horníci Zbyňka Rzidkého, kteří stabilně podávají v bezpečnosti velmi dobré výsledky, například při kontrolních fáráních dosahovali průměrné známky
1,23. U přípravářů měli úrazy pouze
v Dosedělově kolektivu, kterému patří
pátá příčka,“ hodnotil při vyhlašování vedoucí odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel Zajíček. Vyzdvihl i elektrikáře z ČSA s hlavním předákem
Romanem Sikorou, kterých je celkem 119 a pracovali celých šest měsíců také bez újmy na zdraví. První v kategorii vybavování a likvidace – kolektiv hlavního předáka Radima Škuty
– hlásil za hodnocené období dva evidované a jeden registrovaný úraz.
Důlní závod 1 končil letošní první pololetí s 59 evidovanými úrazy
(ve stejném období vloni jich bylo 79)
a 31 registrovanými úrazy (oproti 36
za leden – červen 2016). Byť se sice
snížila úrazová frekvence, úrazová
četnost naopak vzrostla, a to ze 7,83
na hodnotu 8,02.

Pokorného kolektiv v prvním pololetí nejprve kopal s pluhovou technologií porub 161 902 ve sloji Max v lokalitě Lazy. „Skočili jsme v březnu, pustili se do překlizu vybavení do nové stěny
160 904 ve stejné oblasti a na konci června jsme zapluhovávali a vyjížděli z pro-

Manipulace s materiálem a břemeny je po chůzi druhá nejčastější příčina úrazů.

Bezpečnost v revíru, leden
až červen 2017

Důlní závod 1 končil
letošní první pololetí
s méně evidovanými
i registrovanými úrazy
oproti loňsku, úrazovou
četnost měl ale vyšší

Bezpečně dokopali,
překlidili i zapluhovali

Leden až červen v BOZP
ve znamení nižší úrazovosti

Roli hrály podle provozního
ředitele OKD Pavla Hadravy
i mimořádně vyhlášené
kampaně – zvláště dubnová,
kdy byl nejnižší počet
registrovaných úrazů
v historii OKD

Výherci bezpečnosti: Nejen staří
známí, ale nově také elektrikáři

FOTO: Radek Lukša

ČERVENEC ZNAMENAL BOJ
S PŘÍRODOU I S ABSENCEMI

DARKOV – Brzdící zařízení v těžní věži Mír
5 na Důlním závodě 1, lokalitě Darkov
prošlo revizí a opravou pro zajištění
spolehlivějšího a bezpečnějšího
fárání. Práce v severním oddělení jámy
prováděli dodavatelé z ﬁrmy Sadex pod
kontrolou techniků z provozu dopravy
a úseku svislé dopravy v období letní
výluky.
„Uvedené zařízení je jediné svého
druhu v revíru OKD. Na jámě Mír 5
ho máme v provozu od roku 2004
za účelem zvýšení bezpečnosti při svislé
dopravě. Slouží k zachycení dopravní
nádoby a její havarijní zabrzdění před
vjetím do brzdících průvodnic a nárazníkového roštu. Zabraňuje tak možnému
poškození těžní věže nebo dopravní
nádoby,“ vysvětloval mechanik provozu
dopravy Petr Chadim.
Kvůli letošní repasi polský výrobce tohoto zařízení z Rybniku poslal
na Darkov své montážní a servisní pracovníky, kteří museli jednotlivé součásti
demontovat a díly dopravit na ohlubeň. Asistovali jim u toho dopraváři

Renovované brzdné zařízení na severním
oddělení jámy Mír 5.

15/31 a do dolu popouštěli běžný
materiál pro provoz.
Renovace a zpětná montáž byla
provedena v termínu a všechny práce
se obešly bez úrazů. „Poděkování patří
dodavatelským zaměstnancům i kolegům z důlní dopravy, kteří se starali také
o běžný provoz dolu. Úspěšný průběh
výlukové akce zajistí do dalších let provoz těžního zařízení severního oddělení
jámy Mír 5 se zvýšenou bezpečností,“
poznamenal Chadim, jenž dozoroval odzkoušení funkčnosti brzdícího zařízení.
Příští rok v létě, jak mechanik
darkovského provozu dopravy doplnil,
proběhne renonvace stejné technologie
ve druhém – jižním – oddělení jámy Mír
5. A to znovu ve spolupráci se stejnými
polskými dodavateli.

s vedoucím úseku Milanem Kušem
a předáky Rudolfem Šamajem, Janem
Neugebauerem a Eduardem Nečekem.
„Přímo ve ﬁrmě Sadex proběhla oprava
včetně defektoskopické kontroly,“ pokračoval Chadim s tím, že provoz v jámě
Mír 5 přerušen nebyl.
Zaměstnanci podle něj standardně
fárali ve třísměnném provozu a dopraváři během této doby také plnili úkoly
související s výklizem dokopaného rubání 337 700 z devátého patra lokality
Darkov. Na povrch mimo jiné vyváželi
díly bezmála šedesáti sekcí FAZOS

Mechanik provozu dopravy Petr Chadim
(zleva), vedoucí servisních prací ﬁrmy
SADEX Roman Ducki, vedoucí provozu
dopravy Petr Šotkovský.

FOTO: Důlní závod 1, Darkov
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Polští horníci z Room & Pillar
vyhráli soutěž BOZP už potřetí
První tři kolektivy
v přípravářské kategorii
nezaznamenaly v letošním
prvním pololetí žádný
evidovaný ani registrovaný
pracovní úraz

• 1. místo rubání kolektiv Tomáše
Kovala z úseku Davida Miarky
• 2. místo rubání kolektiv
Krzysztofa Krażewskiho z úseku
Alpex Artura Hildebranda

FOTO: Radek Lukša

STONAVA – Úsek dodavatelské ﬁrmy Alpex s vedoucím Krzysztofem
Kuczerou a hlavním předákem
Andrzejem Staszewskim pracující jako
jediný v revíru s technologií Room &
Pillar (Chodba-Pilíř). To je vítěz bezpečnostní soutěže v přípravářské kategorii v Důlním závodě 2 v uplynulých
třech pololetích.
„Co se přístupu k bezpečnosti týče,
je to jeden z top kolektivů v OKD.
Vyhrál první a druhé pololetí loňského
roku a na prvním místě skončil i v tom
letošním. Samozřejmě s žádným registrovaným ani evidovaným úrazem,“
chválil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.
„Velmi si považujeme ocenění, kterého se nám dostalo od šachty i společnosti OKD. Je to pro nás motivace odvádět
co nejlepší práci i nadále,“ nechal se slyšet vedoucí úseku Kuczera. Základem

Nejbezpečnější v DZ 2

Zástupci vedení OKD s vítězi pololetní bezpečnostní soutěže z DZ 2.
bezpečné práce je podle něj pevné vedení hlavního a směnových předáků,
svůj podíl na tom mají směnoví technici i spolupráce s důlními měřiči. „K bezpečnosti přispívají také včasné informace o stavu a předpokládaném vývoji hornicko-geologických podmínek
na pracovišti,“ upřesnil Kuczera.
Poprvé se na vyhlašování pololetní bezpečnostní soutěže OKD obje-

vil za DZ 2 vedoucí čelbového úseku Roman Gajdzica. „Mám pod sebou i kolektiv Jána Savaryho, jenž
mezi špičkou v bezpečnosti chyběl
málokdy, tento hlavní předák patří v BOZP k nejlepším, má ty správné návyky, jeho razičům není třeba něco připomínat nebo opakovat,
když se na něčem domluvíme, tak to
prostě platí,“ vysvětloval Gajdzica,

který přešel z utlumované paskovské šachty.
Po dvou letech se mezi vítězi bezpečnosti na stonavské šachtě objevil opět
kolektiv hlavního předáka Tomáše
Kovala z úseku vedeného Davidem
Miarkou. Rubáňovou kategorii rovnou
vyhrál. „Díky bezúrazovému provozu,
na který dbáme i tím, že se snažíme mít
na pracovišti co největší pořádek.“

• 1. místo přípravy kolektiv
Andrzeje Staszewskiho z úseku
Alpex Krzysztofa Kuczery
• 2. místo přípravy kolektiv Radima
Dudy z úseku Adriana Firly
• 3. místo přípravy kolektiv Marka
Fajmana z úseku Radka Czyže
• 4. místo přípravy kolektiv
Vladimíra Vereše z úseku Adriana
Firly
• 5. místo přípravy kolektiv Jána
Savaryho z úseku Romana
Gajdzici
• 1. místo vybavování a likvidace
kolektiv Jiřího Pluskala z úseku
Dubos Petra Jelínka
• 1. místo v kategorii ostatní
kolektiv Petra Paly z úseku Elektro
3 Ludvíka Majzlíka

DRUHÝ LETOŠNÍ ČELBOVÝ REKORD PALEJOVA ÚSEKU
STONAVA – Úsek dodavatelské ﬁrmy
Alpex vedený Pawłem Palejem zaznamenal v červenci už druhou letošní
rekordní metráž v Důlním závodě 2.
Kolektiv hlavního předáka Zdisława
Drzeńka postoupil s kombajnem o celkem 186 metrů, čímž pouze o jediný
metr zaostal za březnovým výkonem
osádek Krysztofa Ślubowského!
Drzeńkovy osádky razily s kombajnem AM-50/132 na díle 402 240
budoucí výdušnou třídu bloku 402 200.
„Výduch bude mít celkovou délku 600
metrů, přičemž se jedná o úpadní ražbu
s průměrným úklonem osmi stupňů.
V červenci zde kolektiv Drzeńka pracoval s průměrným postupem 6,2 metru

za den. V zadání měl 150 metrů, ale svůj
druhý limiťák završil vyražením 36 metrů
navíc a splněním parametrů na 124
procent,“ upřesnil Petr Pavera z provozu

příprav s tím, že termínem doražení díla
402 240 je druhá dekáda září.
„Nad stovku se v červenci ještě
dostal kolektiv Waldemara Pasika,

Badurův premiérový limit v DZ 2
Důlní závod 2 v červenci vytěžil 190 tisíc tun. Přispěly k tomu zejména horníci
ve stěnách 400 006 a 331 211 splněním těžebních limitních výkonů. V prvním
z těchto bloků kolektiv hlavního předáka Krzysztofa Krażewského z úseku Alpex
vedoucího Artura Hildebranda nakopal 43 919 tun při postupu porubní fronty
o 69 metrů. Ve druhém kolektiv hlavního předáka Romana Badury z úseku Petra
Puffera nakopal 23 204 tun při postupu porubní fronty o 62,2 metrů. Badurovy
osádky zde dorazily nedávno jako posila z Darkova a zaznamenaly tak svůj první
limitní výkon na ČSM!

když vyrazil 127 m na ražbě 402 220,
ale limitní výkon nesplnil. Nejblíže
k hranici sto metrů měl kolektiv
Józefa Szkota z úseku Alpex vedeného
Stanisławem Zgudou s celkem 93
metry na pracovišti
300 221/4, který splnil svůj třetí
letošní limitní výkon,“ sdělil směnový
technik z úseku výrobního náměstka
DZ 2 Jiří Radovesnický. Kombajnové
kolektivy podle něj zvládly ještě dva
další limitní výkony. Oba byly z úseku
Adriana Firly, a to raziči Radima
Dudy s postupem 65 metrů na čelbě
402 260/1 (přeplnili také své parametry na 124 %) a raziči Vladimíra
Vereše se 40 metry na čelbě

402 260/1P. Dudův i Verešův kolektiv
přispěl k plnění termínu stavební
připravenosti prorážky budoucího
porubu 402 200.
S klasickou technologií dosáhl
na limitní výkon kolektiv hlavního předáka Vladimíra Sliže z úseku vedoucího Romana Gajdzici, když na čelbě
300 233/2 vyrazil 82 metrů. „Má už
pátý limiťák, čímž se v jejich plnění
vyšvihl na naší šachtě na první místo,“
podotkl Radovesnický.
Celkem za čelbovými v DZ 2 za prvních letošních sedm měsíců zůstalo
přes osm kilometrů ražeb, přičemž
na plnění plánu jim ještě více než 400
metrů chybí.

Plnění smlouvy Hornické slavnosti 2017.

Produkty EICKHOFF už několik
desítek let lámou těžební rekordy
KATOVICE – Firma EICKHOFF se od svého
vzniku v roce 1864 specializuje na produkci
strojů pro černouhelné hornictví. V současnosti úspěšně vyrábí a svým klientům dodává především dobývací kombajny a kombajny typu continuous miner. Každoročně se tak
na světový hornický trh dostane více než padesát různých strojů od tohoto výrobce.
Centrála firmy sídlí v Německu v městě
Bochum a svoje pobočky má po celém světě. V Jihoafrické republice, v Rusku, v Číně,
ve Spojených státech amerických, v Austrálii
a v Polsku. Více než 1500 jejich zaměstnanců
poskytuje svým klientům služby na nejvyšší úrovni a jejich prostřednictvím i přístup
ke stále novějším technologiím a výrobkům.
O jejich kvalitě svědčí velmi vysoká spolehlivost strojů, profesionální servis a dostupnost náhradních dílů. Eickhoff je už více než
10 let i jedním z významných partnerů OKD,
a.s. v oblasti dodávek a servisu dobývacích
kombajnů typu Eickhoff SL300 a Eickhoff
SL500.
Produkty EICKHOFF už několik desítek let lámou těžební rekordy v různých kategoriích. V poslední době to byl například významný úspěch dobývacího kombaj-

nu Eickhoff SL900. Ten je „autorem” rekordu v Dole Kotinskaja v lokalitě Kemierovo
v Rusku, patřícího do koncernu SUEK.

Eickhoff SL 900

Kombinace pracovního nasazení se zručností osádek a ve spojení s dokonale navrženým
a vyrobeným strojem přinesla výsledný efekt

v podobě 1,4 milionů tun vytěženého uhlí
za měsíc.
V Evropě je ovšem značka EICKHOFF nejvíce známá v hornictví. V České republice
a v Polsku pracuje v podzemí několik desítek dobývacích kombajnů. Dceřiná společnost, zodpovědná za tyto uvedené trhy, sídlí v Katovicích, kde je také sklad náhradních
dílů, výrobní dílny a kde se nachází i servisní
centrum. To umožňuje rychle reagovat na potřeby zákazníků a tím jim garantovat očekávané výrobní výsledky a provozní náklady.
Do budoucna společnost EICKHOFF počítá se zavedením nových technologií (dobývací kombajny do nízkých uhelných slojí), které umožní pohlížet na budoucnost hornictví s optimismem, snižovat výrobní náklady
a zvyšovat bezpečnost práce.
Spoluprací s českými partnery se snaží
propagovat firemní značku i mimo doly tím,
že podporuje nejrůznější hornické události
nebo aktivity místních komunit.
EICKHOFF se ale angažuje i v jiných oblastech. V kultuře, vzdělání nebo ve sportu
a v těchto oblastech pak v různých zemích
světa podporuje nejrůznější aktivity.
Krzysztof Szcześniak

4

Z OKD

číslo 9 | ročník 47

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů

BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ:
STATUT MÁ 34 KOLEKTIVŮ
KARVINÁ – Na provozech osmadvaceti
důlních a šesti povrchových kolektivů
se objevila během srpna zkřížená
hornická kladívka jako symbol Statutu
bezpečného pracoviště. Ten udělovalo
vedení OKD v rámci mimořádné bezpečnostní kampaně vyhlášené na červen
a červenec.
„Smyslem bylo motivovat kolektivy k vytvoření pořádku a tím pádem
i k bezpečné práci. Kromě komisionálně
přiděleného statutu získali vítězové
také ﬁnanční odměny,“ upřesnil vedoucí

ČERVENEC 2017
Rubání – kombajny
Pořadí

odboru řízení bezpečnosti OKD Pavel
Zajíček s tím, že k hodnotícím kritériím
patřil stav a udržování pracoviště i splnění podmínky bezúrazového provozu.
„Zdali je pracoviště bezpečné nebo
není, je zřejmé už na první pohled.
Pořádek, věci jsou na svém místě,
zaměstnanci mají práci pod kontrolou - to je základ bezpečnosti. Věříme,
že se pořádek a Bezpečná pracoviště
nejen vytvoří, ale i udrží a stanou se tak
trvalou součástí naší práce,“ vzkázal
Zajíček.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vedoucí
úseku

kolektiv
POLCARBO_
Zubrzycki(463300/1)
ALPEX_Kražewski(400006/)
Szwed(11634/)
Kania(364202/)
Badura(331211/)
ALPEX_Czaja(340812V/)
Rzidký(140806/)
POLCARBO_Dąbek(401301/)
Koval(461202/)

důl

těžba (t)

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

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup
(m)

kombajn, výztuž

Pawlik, Ing.

Důlní závod 2

47685

2008

605.7

49,123

2,90

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1

Hildebrand
Kubanek
Pochopeň
Puffer
Pielka
Sztula
Sędkowski
Miarka

Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2

43919
41206
38414
22669
17973
9590
7776
4865

2067
1986
1726
1374
1307
685
1637
671

517.3
473.9
535.3
362.7
79.2
92.9
273.9
201.7

51,548
31,745
36,951
21,763
58,544
10,450
40,500
13,420

3,25
2,52
2,73
3,77
0,78
0,41
1,43
1,01

SL 300/3,3 kV D01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75
KGE 750 F D01; MEOS 22/46-580
KSW 475 K01; FAZOS 15/33 POz-MD
SL 500/3,3 kV C01; DBT 2600/5500/1,75
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 17/37 POz-MD

Rubání – pluhy
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba
(t)

1.

Pokorný(161904/)

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

11741

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
783

533.3

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

19,091

2,64

RHH 42 K01; DBT 600/1400

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pokorný 2(61904/1)
POL-ALPEX_Drzeniek(402240/)
ALPEX_Pasik(402220/)
Polák(112811/)
Špička(61907/, 40808/, 40807A/)
ALPEX_Szkot(300221/4)
Pavlík(240440/)
Savary(400040/)
ALPEX_Jasiński(331231/2)
Rojíček(223952/2)

Pamánek, Ing.
Palej
Bajaczyk, Ing.
Neuwert
Pastucha
Zguda, Mgr.
Kalafut, Ing.
Gajdzica
Bajaczyk, Ing.
Wdowka

Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2
Důlní závod 1

měsíční
m/d
ražba (m)
202,00
186,00
127,00
108,00
98,00
93,00
92,00
80,00
74,00
72,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

typ zařízení

381,78
140,12
116,09
99,45
138,96
90,63
109,92
121,26
72,75
54,43

112,22
70,99
28,04
27,59
32,03
25,34
31,62
31,13
20,90
17,36

AM-50/132 K05
AM-50/132 C01
MR 340X-Ex SANDVIK K04
AM-50 K01
AM-50/132 K02
AM-50/132 C02
AM-50/132 D06
MR 340X-Ex SANDVIK C04
AM-50/132 C04
AM-50/132 K01

20,20
6,20
4,70
4,50
5,76
4,23
4,84
5,25
3,22
2,88

FOTO: Radek Lukša

Přípravy – klasické technologie

Přísně se hodnotil stav a udržování pracoviště.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Držitelé statutu
• rubáňový kolektiv Tadeusze Czaji,
vedoucí úseku (v. ú.) Janusz Pielka,
DZ 1,
• rubáňový kolektiv Tomáše Kovala, v.
ú. David Miarka, DZ 2,
• rubáňový kolektiv Józefa
Zubrzyckiho, v. ú. Janusz Pawlik,
DZ 2,

21/08-VI/17

• přípravářský kolektiv Tibora Pavlíka,
v. ú. Radim Kalafut, DZ 1,
• přípravářský kolektiv Romana
Kadlece, v. ú. Roman Pastucha, DZ 1,
• přípravářský kolektiv Václava
Michalčíka, v. ú. Lubomír Poloček,
DZ 1,
• přípravářský kolektiv Miroslava
Vráblíka, v. ú. Radim Kalafut, DZ 1,
• přípravářský kolektiv Mirosława
Suwaje, v. ú. Zygmunt Borowy, DZ 1,
• přípravářský kolektiv Rastislava
Valenčíka, v. ú. Radim Kalafut, DZ 1,
• přípravářský kolektiv Sergeje Tarana,
v. ú. Vladimír Durkot, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Vladimíra
Vereše, v. ú. Adrian Firla, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Jána Savaryho,
v. ú. Roman Gajdzica, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Vladimíra Sliže,
v. ú. Roman Gajdzica, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Radima Dudy,
v. ú. Adrian Firla, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Waldemara
Paśika, v. ú. Bogdan Bajaczyk, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Dariusze
Marcola, v. ú. Janusz Zguda, DZ 2,
• přípravářský kolektiv Marka Vlčka,
v. ú. David Vodička, DZ 2,
• kolektiv Room & Pillar Andrzeje
Staszewskiho, v. ú. Krzysztof
Kuczera, DZ 2,

kolektiv

vedoucí úseku

Slíž(300233/2)
Gajdzica
Michalčík(336730/, 340961/)
Ing. Kalafut
WPBK-BIS_Suwaj(224004/,
Borowy
224002A/)
WPBK-BIS_Kozlowicz(113410A/)
Polok
SDD_Vlček(292283/)
Vodička, Ing.

čistý
výlom/den(m3/den)
85,78
52,46

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
25,87
12,95

VVH-1R C01, D 1131 HAUSHERR,NOELL P07
VVH-1B D04, DH-L 1200 (K 312 LS) P10

2,35

57,34

13,01

VVH-1U K02, D 1131 HAUSHERR,NOELL K01

2,10
2,39

58,25
53,99

11,62
14,98

VSU-1E K01, DH-L 1200 (K 312 LS) K01
Trhací práce (ost.), NSU-1E C01

měsíční ražba
(m)
82,00
57,00

m/d

Důlní závod 1

47,00

Důlní závod 1
Důlní závod 2

44,00
43,00

důl
Důlní závod 2
Důlní závod 1

4,21
2,19

typ zařízení

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
• kolektiv vybavování a likvidace Libora
Bilana, v. ú. Jiří Macháček, DZ 1,
• kolektiv vybavování a likvidace Josefa Hnáta, v. ú. Lubomír
Kokošinský, DZ 1,
• kolektiv vybavování a likvidace
Petera Dančíka, v. ú. Ján Mračna,
DZ 2,
• kolektiv vybavování a likvidace
Ľuboslava Strihana, v. ú. Petr
Sklepek, DZ 2,
• kolektiv vybavování a likvidace
Andrzeje Nowackiho, v. ú. Mateusz
Sitkiewicz, DZ 2,

LEDEN–ČERVENEC 2017

• úsek centrálního odtěžení vedoucího
Tomáše Kurtina, DZ 1,
• úsek centrální dopravy vedoucího
René Knoppa, DZ 1,
• úsek svislé dopravy vedoucího
Milana Kuše, DZ 1,
• kolektiv služby příprav Ladislava
Budaye, vedoucí úseku René Klepáč,
DZ 1,
• úsek ZBZS vedoucího Marka
Michalčáka, Závod Útlum Jih,

Rubání – pluhy

• mechanická dílna 99, strojní opravy
Darkov, vedoucí Radim Kajstura, SC,
• nádvoří ČSM-Jih, provoz služeb, vedoucí Miroslava Kačmarčíková, SC,
• hlavní sklad, objekt č. 22 Lazy,
vedoucí Petr Vodička, SC,
• odkamenění, VPZ, VP hrubá + jemná
část, expedit Darkov, vedoucí Radim
Pavlík, ZÚ,
• provoz nové třídírny a skládky Lazy,
vedoucí Radim Pavlík, ZÚ,
• úsek elektro, hlavní objekt č. 22
ČSM, vedoucí David Kývala, ZÚ.

Rubání – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

těžba (t)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

POLCARBO_Dąbek
POLCARBO_Zubrzycki
ALPEX_Siwek
Szwed
ALPEX_Czaja
Rzidký
ALPEX_Kražewski
Badura
ALPEX_Wozniak
Koval

Sędkowski
Pawlik, Ing.
Wypych
Kubanek
Pielka
Sztula
Hildebrand
Puffer
Dziugieł, Ing.
Miarka

Důlní závod 2
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 2

364591
313379
192103
171194
162632
151436
139652
139154
122222
114739

důl

těžba
(t)

tuny / odrubaná plocha
den za den (m2/ den)
2297
2069
1940
1055
914
1011
1183
1453
970
1669

407.0
652.4
339.8
233.8
177.2
305.0
355.9
297.1
199.2
518.9

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

kombajn, výztuž

55,835
51,330
42,019
18,520
25,515
20,495
29,419
29,668
21,584
32,419

2,13
3,28
2,43
1,65
1,63
2,81
2,65
2,75
1,15
2,69

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

rub. výkon
(t/hl/sm)

denní
postup (m)

pluh, výztuž

Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

1.

Pokorný

Pamánek, Ing.

Důlní závod 1

136529

1193

819.4

26,523

4,83

.

2.

Zeman

Hykl

Důlní závod 3

73218

910

534.0

14,777

2,91

.

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

Přípravy – kombajny
Pořadí

kolektiv

vedoucí
úseku

důl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valenčík
Rojíček
ALPEX_Marcol
Kadlec
Vráblík
ALPEX_Pasik
Špička
Polák
Savary
POL-ALPEX_Drzeniek

Ing.Kalafut
Wdowka
Zguda, Mgr.
Pastucha
Kalafut, Ing.
Bajaczyk, Ing.
Pastucha
Neuwert
Gajdzica
Palej

Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2
Důlní závod 2

měsíční
m/d
ražba (m)
808,00
776,00
773,00
759,00
753,00
750,00
745,00
676,00
625,00
617,00

čistý výlom/den
(m3/den)

čelbovývýkon
(cm/hl/sm)

139,24
90,21
106,08
127,91
123,01
120,37
111,46
89,44
116,82
91,55

31,83
25,29
25,64
32,36
27,25
26,80
29,53
23,41
25,49
25,61

5,69
4,70
4,44
5,42
5,58
5,07
5,14
4,15
4,88
3,79

typ zařízení

Přípravy – klasické technologie
Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

1.
2.
3.
4.
5.

Slíž
Michalčík
WPBK-BIS_Suwaj
Doseděl
Fajman

Gajdzica
Ing.Kalafut
Borowy
Neuwert
Czyž, Ing.

Důlní závod 2
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 1
Důlní závod 2

měsíční ražba
(m)
457,00
421,00
375,00
362,00
325,00

m/d
3,03
2,54
2,36
2,48
2,33

čistý
výlom/den (m3/den)
60,30
54,22
54,19
55,13
52,81

čelbový
výkon (cm/hl/sm)
16,85
14,63
13,08
17,30
11,27

typ zařízení

POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
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Největší kombajny v OKD v péči opravářů v Darkově

FOTO: Radek Lukša

na výpomoc postupně více než deset,
což znamenalo, že se naši zaměstnanci mohli věnovat renovacím sekcí DBT
1300/3100 a DBT 2800/6000, což je
jedna z priorit SC,“ pokračuje Kajstura.
Kombajn, který čeká nasazení v připravovaném darkovském porubu
240 502, je po složení a odzkoušení
přebrán zástupci odboru hlavního mechanika a provozů vybavování a likvidace a rubání DZ 1.
Zároveň začínají darkovští servismani uskladňovat další kombajn KGE
750F, který sloužil v porubu 340 812v
taktéž na této lokalitě. „Momentálně
je vyvážen z dolu na povrch. Zůstane
na nádvoří vyjma dílů, které mohou být
poškozeny vlivem povětrnostních podmínek. Ty si dá pod střechu náš elektroúsek,“ dodávají Kajstura s Dostalem.

Opravářský předák Marian Žebrok u řezného orgánu kombajnu KGE 750F.

Pro urychlení renovace
nastoupili do povrchových
dílen na výpomoc i důlní
specialisté – zámečníci
a elektrikáři – postupně
se jich zde vystřídala více
než desítka
DARKOV – V celém revíru OKD jsou
provozovány jen dva dobývací kombajny typu KGE 750 F a s oběma se

v průběhu tohoto léta setkávají zaměstnanci povrchových mechanických dílen Závodu servisních služeb (SC)
v darkovské lokalitě Důlního závodu 1.
U prvního mají hotovu střední opravu,
druhý uskladňují po výklizu z dolu.
„S deklarovanou hmotností jednaosmdesáti tun na dopravníku se jedná
o nejtěžší dobývací kombajn v OKD.
Každá ze dvou hlavních skříní váží
přes deset tun a každé ze dvou ramen
přes devět tun. A jen hydraulických
instalací je na něm více než 500 kilogramů,“ popisuje mistr darkovských
mechanických dílen Rostislav Dostal.

Vybrané parametry stroje

S renovací kombajnu pomohli i důlní specialisté, zde elektrikář Václav Wolas.
Model KGE 750F dostávají party s předáky mechaniků Marianem
Žebrokem, hydraulikářů Jaromírem
Chrobokem a elektrikářů Jiřím
Szkanderou k renovaci už po šesté. „Důvěrně je známe. Nejtěžší
bylo právě to seznamování se. A vůbec manipulace s těmito břemeny
nadměrných rozměrů i hmotností,“
říká vedoucí dílen Radim Kajstura.
Vzpomíná, jak řešili navezení skříně kombajnu do haly – kolos se totiž
jim nevešel do vrat, a proto ho museli na délku přepravovat pomocí dvou
vysokozdvižných vozíků.

V květnu, červnu a poté po přerušení od konce července do první poloviny srpna se věnují kombajnu, který byl
vyklizen z porubu 240 501 v lokalitě
Darkov. „Přebrali jsme ho značně poškozený vlivem provozu v náročných
podmínkách. Už na dole se chlapi z výklizu trápili s rozpojováním jednotlivých dílů. Svou roli tam sehrálo i působení agresivní důlní vody. I my jsme
měli problémy s jeho demontáží,“ podotýká Dostál.
Na dokončení střední opravy přicházejí i důlní specialisté, jak zámečníci,
tak elektrikáři. „Vystřídalo se jich tady

• délka 13 687 mm (mezi osami fréz
s rameny ve vodorovné poloze),
• šířka 2669 mm (bez úchytu
kabelů),
• výška 2981 mm (od počvy se
zvednutými kryty fréz),
• hmotnost 81000 kg
(na dopravníku),
• průměry dobývacích orgánů (fréz)
2500 mm,
• maximální výška dobývání
5200 mm,
• maximální celkový nainstalovaný
výkon 935 kW,
• maximální výkon na frézu 350 kW.

Dopravní cesty v dole – platí
opatrnost jako na rušné silnici
DARKOV – Základní prevence na dopravní cestě je:
Vidět a být viděn! Srpnové heslo BOZP v revíru OKD
reﬂektuje na červencový případ z Důlního závodu
1, kde jen shodou okolností nedošlo k závažnému,
ne-li tragickému pracovnímu úrazu.
„Do pracovníka úseku větrání, který na důlní
chodbě z pracovní plošiny ve výšce 1,1 metru od počvy, demontoval vodní protivýbuchovou uzávěru,
najela závěsná lokomotiva. Přitlačila ho k trubkovému bočnímu kotvení drážky ZD 24. Postižený pak
spadl na počvu díla a utrpěl zlomeninu dvou žeber,“
popisoval vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel
Zajíček.
Lokomotiva vyjela z oblasti nedalekého likvidovaného porubu, tlačila před sebou materiál a mašinkář
seděl v zadní kabině ve směru jízdy. „Prakticky
couval a nezajistil při této činnosti bezpečnost

U příležitosti svátku Dne horníků
přejeme všem důlním i povrchovým
zaměstnancům akciové společnosti
OKD a všech dodavatelských ﬁrem
především pevné zdraví. Mnoho
úspěchů při vykonávání vaší
náročné práce a hodně štěstí
po celý hornický rok.

U příležitosti Dne horníků 2017 děkujeme
zaměstnancům za úspěšnou práci v uplynulém
hornickém roce a obchodním partnerům
za úspěšnou a seriózní spolupráci.
Do příštího hornického roku přejeme svým
zaměstnancům i všem pracujícím v OKD a jejich
rodinným příslušníkům zejména zdraví, pohodu,
pracovní úspěchy a hornické štěstí!
Zdař Bůh!
21/09-V/17

Zdař Bůh!

Plnění smlouvy Hornické slavnosti 2017.

práce. Štastnou náhodou jsme neřešili možná
vážnější úraz,“ prohlásil Zajíček s tím, že lokomotivář
podcenil situaci. Porušil při tom hned tři odstavce
vyhlášky ČBÚ – neovládal mašinku ZD 24 ze svého
stanoviště, nesledoval dopravní cestu a nepřesvědčil se, že nikoho neohrožuje, neupozorňoval na sebe
výstražným znamením před vjezdem do nepřehledného místa.
Ale i pro zaměstnance pracujícího na dopravní
cestě platily určité povinnosti. „Pracoviště na dopravní cestě musí být po celou dobu trvání práce
nebo odstraňování havarijního stavu označeno způsobem určeným v dopravním řádu. Označení musí
být umístěno ve vzdálenosti umožňující bezpečné
zastavení přijíždějících lokomotiv, a to na všech
přístupech. Zpravidla jsou odrazkami a návěstími.
Lze to rovněž zajistit hlídkou,“ upozornil Zajíček.

Vedení THK-ČECHPOL
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HBZS

číslo 9 | ročník 47

Nové uplatnění našli při likvidaci
největší ekologické zátěže Ostravy

HBZS je atraktivní i pro děti.
OSTRAVA – Hlavní báňská záchranná
stanice (HBZS) Ostrava potřetí zpřístupní část svého areálu veřejnosti. A to
v sobotu 2. září v době od 9 do 14 hodin, jak informoval vedoucí jejího útvaru
výchovy, výcviku a taktiky a lezeckého
oddílu Jaroslav Španihel.
„Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku areálu i záchranářské techniky, dostanou možnost vyzkoušet si
poskytování první pomoci a umožníme

jim také vstup do části dýmnice, což je
pro exkurze na HBZS nejatraktivnější
místo,“ uvedl Španihel. V doprovodném programu se představí se svými
ukázkami policejní složky, připraveny
budou i atrakce pro děti a drobné
občerstvení. Vstup na Den otevřených
dveří HBZS je bezplatný, tato akce
má za cíl seznámit nejen hornickou
veřejnost s náplní činnosti báňských
záchranářů.

Leden až červen v BOZP
ve znamení nižší úrazovosti
Dokončení ze strany 2

„Jménem ﬁrmy děkuji za pololetní
výsledky. Jsme rádi za zaměstnance, kteří
dovedou řádně zajistit svá pracoviště, jsou
schopni pracovat bez úrazů a ještě umí
působit v rámci BOZP i na své spolupracovníky,“ konstatoval provozní ředitel
OKD Pavel Hadrava. Zmínil i stále běžící
celoroční bezpečnostní kampaň, jakožto
i mimořádné dubnové a červnovo-červencové kampaně, jež přispěly ke zlepšení
situace. V prvním čtvrtletí bylo zaznamenáno třiačtytřicet, zatímco ve druhém jen
dvaadvacet registrovaných pracovních
úrazů (z toho pět v dubnu, šest v květnu
a jedenáct v červnu).
Z analýzy registrovaných pracovních
úrazů za leden až červen přitom vyplynulo, že nejvíce se jich stalo po pádech
při chůzi (30) a manipulacích s materiály, břemeny či předměty (29). Při práci
se stabilními stroji a zařízeními si ublížili
dva zaměstnanci, při práci s přenosnými stroji a zařízeními jeden. Jeden úraz
způsobila elektřina, jeden nářadí, jeden
„blíže nespeciﬁkovaný zdroj“.
Z příčin pracovních úrazů hrálo
nejčastěji – ve třiačtyřiceti případech –
roli nepředvídatelné riziko práce nebo
selhání lidského činitele. Osmnáctkrát

byly porušeny předpisy. Dvakrát se stal
úraz z „jiného nespeciﬁkovaného důvodu“ a po jednom případu bylo zaznamenáno kvůli špatnému či nedostatečnému vyhodnocení rizika a poruše.
„Bohužel musím upozornit na únorový
smrtelný úraz v porubu v Důlním závodě
1 i další případy, které se nemusely stát,
kdyby se věci udělaly tak, jak měly,“
podotkl Hadrava. Jako varující příklad
uvedl úraz elektrikáře s dvaatřiceti lety
praxe, který měnil pojistky na těžním
stroji. Nepřesvědčil se, zdali strojník vše
řádně vypnul … a utrpěl pak při vzniku
elektrického oblouku popáleniny.
„Riziko si může zhodnotit každý – neohrožuje mne něco, neohrožuji někoho
já? Je přece lepší řešit skoronehody,
než další pracovní úrazy,“ poznamenal
k tomu vedoucí odboru bezpečnosti
OKD Pavel Zajíček. Poukázal zároveň
i na pozitivní motivace ze strany ﬁrmy,
mezi něž patří právě odměňování
kolektivů a úseků, kde je BOZP na nejvyšší úrovni. „Ze šedesáti procent má
vliv na hodnocení stav pracoviště, se
zbývajících čtyřiceti pak úrazovost a jiné
negativní jevy zjištěné v daném období,“
doplnil Zajíček s tím, že odměny byly
za první pololetí navýšeny.

OSTRAVA – Za účasti zástupců OKD
včetně výkonného ředitele Antonína
Klimši zahájila o prázdninách ﬁrma Ostravská těžební (OT) v lokalitě spravované státním podnikem DIAMO likvidaci odvalu
v Heřmanicích. Separační linku odstraňující jednu z největších ekologických zátěží na Ostravsku obsluhují takřka výhradně bývalí horníci či
báňští úpraváři.
Jedním z prvních zaměstnanců se
stal Vladimír Dostál, jenž má za sebou čtvrtstoletí působení v úpravně
Dolu ČSM. „Tam jsem začínal od lopaty a pokračoval přes další profese až po předáka a velínáře. Na haldě
v Heřmanicích sedím taky na velíně,
dostal jsem možnost dalšího uplatnění svých profesních zkušeností,“ nechal se slyšet Dostál.
Separační linka podle něj pracuje s klasickou úpravárenskou technologií, ale v unikátním provedení
projektovaném speciﬁcky pro hlušinu ukládanou zde od předminulého století. „Jedná se o proces mokrého, bezprašného praní uhelné substance a karbonské hlušiny. Do vsázky jde hodinově od 200 do 270 tun
haldoviny od zrnitosti 0 až 300 milimetrů. Počítá se ale až s kapacitou více než 350 tun za hodinu,“ vy-
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Separační linka na haldě
v Heřmanicích je jedním
z nejmodernějších
provozů báňského
úpravárenství v Evropě

Separační linku na haldě v Heřmanicích si prohlédl i výkonný ředitel OKD Antonín Klimša.
světloval Dostál s tím, že z tuny vsázky je od sedmi do deseti procent uhlí.
Provoz spuštěný na heřmanickém odvale patří k nejmodernějším báňským
úpravnám minimálně v evropském
měřítku.
„Prakticky jsem zůstal v oboru.
Technologie je tady podobná, ale samozřejmě modernější, “ uvedl Radim
Grebeň, který na Heřmanickou haldu
nastoupil z Úpravny Paskov. Tam dělal vedoucího směny, nyní je velínářem. Bývalí zaměstnanci OKD pracující na separační lince podle něj přišli
z jedné poloviny z Paskova a ze druhé
poloviny z ČSM.
Podle vedení OT je čeká práce nejméně na deset let. Heřmanická halda
(vyčleněná z majetku OKD do správy
DIAMO před patnácti lety) totiž ob-

Ivo Košík (zleva), Andrej Budiš, Jan Rafael, Radim Grebeň a Martin Sebera zde přišli z OKD.

sahuje skoro devatenáct milionů kubíků těžebního odpadu. Tento plošný odval se rozkládá až na 130 hektarech a jeho výška dosahuje až třiceti
metrů. Vyváželo se zde z více ostravských šachet, proto je také podíl uhelné hmoty ve vsázce do separační linky
pokaždé jiný. „Nejvíce jsme doposud
vyprali ve dvou směnách 2200 tun,“
doplnili Dostál s Grebeněm.
Separační
linka
nacházející se mezi někdejšími doly Ida
a Heřmanice produkuje tři základní
materiály – uhelnou substanci (základ pro další výrobu briket na topení), hrubozrnnou frakci kamene
(pro potřeby stavebních firem a rekultivační práce na odvale) a jemnou hlušinu (pro modelování terénu
haldy při rekultivacích).

Nové uplatnění na velíně našel i bývalý
zaměstnanec Úpravny ČSM Vladimír
Dostál (vlevo).

Rádi bychom touto cestou popřáli všem zaměstnancům
OKD a.s. a dodavatelských ﬁrem u příležitosti Dne horníků.
Vážíme si vaší náročné práce a do dalšího hornického roku
vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Kolektiv pracovníků akciové společnosti.
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Ostravští ﬁlmaři natáčeli v ZÚJ
scény pro dokument Dukla 1961

Srdcovkoví frýdečtí hasiči,
stříbrní z požární olympiády

OSTRAVA – V lokalitách Chlebovice
i Staříč v Závodě Últum – Jih se během
předposledního srpnového týdne
natáčely scény do nového dvojdílného
dokumentu České televize s názvem
Dukla 1961. Tvůrci hraného ﬁlmu jsou
z jejího ostravského studia a inspirovali se největším důlním neštěstím
v poválečné československé historii, při
němž na Dole Dukla v Dolní Suché přišlo
o život 108 horníků.
„Nejprve si ﬁlmaři vytipovali vhodné
prostředí, které jim vyhovovalo z hlediska dobového vzhledu, například
kachličkami či dlažbou. Pak natáčeli
na chlebovickém fáracím mostě, u výdejních okének, v lampovně, řetízkových šatnách, vestibulu, kancelářích,
ale i v kolejišti před jámou, kde jsme
jim přistavili i důlní vozy. Ve staříčské
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Milan Žabčík upozornil,
že činnost ve sboru
nekončí tréninkem
a sportovními
soutěžemi, dělají totiž
i běžnou zásahovou
činnost včetně hašení
či likvidace následků
dopravních nehod
FRÝDEK-MÍSTEK – Požární technik
HBZS Milan Žabčík byl součástí mužského družstva Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Frýdek, který startoval na červencové XVI. Mezinárodní
hasičské olympiádě CTIF ve Villachu
v Rakousku. Deset jeho členů zde pod
vedením Jiřího Mechla a v dresech
pořízených ze srdcovkového programu vybojovalo stříbrný výkonnostní
odznak.
„Byla to moje pátá olympiáda
za posledních dvacet let a tak jako ta
předposlední v roce 2013 byla podpořena z Nadace OKD,“ uvedl Žabčík,
jenž podle svých slov na frýdecké hasičárně doslova vyrostl. Poprvé se zde
objevil ve svých pěti letech, teď je mu
šestatřicet, má za sebou odborné hasičské vzdělání a ve SDH působí i jako
trenér týmu mužů a velitel družstva
výjezdové jednotky.
„Na olympiádě jsem sestavoval savicové vedení a absolvoval běh k rozdělovači. Naše časy by byly v rámci Česka nejlepší, v Rakousku jsme
ale získali trestné body. Rozhodčím

Milan Žabčík (první zleva) s hasičským družstvem v Rakousku.
se nelíbilo vytvoření levého útočného proudu,“ líčil Žabčík. V požárním
útoku muži SDH Frýdek zaběhli kvalitní čas 37,63 sekundy, ale patnáct
trestných bodů je posunulo do druhé
třetiny výsledkové listiny.
„Naše štafeta si vedla o poznání lépe a vytvořila si časem 55,27
sekund osobní rekord. Díky tomu
máme stříbrný výkonnostní odznak,“
vysvětlil Žabčík. Vyzdvihl i frýdeckého kolegu profesionálního hasiče Kamila Bezruče, který ve Villachu
obsadil 21. místo v běhu na 100 metrů překážek a osmé místo ve zdolávání věže. Ve dvojboji tak skončil celkově třináctý a k tomu přidal navíc ještě olympijský rekord ve štafetě – běžel
její první úsek zvaný domeček – s časem 54,24 sekund.
Olympiáda CTIF byla, jak Žabčík
poznamenal, velkým svátkem ha-

Tým SDH Frýdek v akci na hasičské olympiádě ve Villachu.

sičského sportu. Dorazilo na ni okolo 3500 hasičů ze všech koutů světa.
Česká výprava čítala na 350 účastníků od dětí, přes ženy až po muže.
„Činnost u dobrovolných hasičů však není jen o požárním sportu. Držím také službu v naší výjezdové jednotce a do pěti minut od přijetí SMS výzvy musím být na hasičárně připravený k výjezdu. Těch SDH
Frýdek mívá okolo dvou set ročně,“
upozornil Žabčík. Svému koníčku
u dobrovolných hasičů věnuje spoustu hodin – když má čas a prostor bývá
v požární zbrojnici denně.

Srdcař během
soutěží i hasil
SDH Frýdek pořádal za minigrantové
podpory i čtvrtý ročník Velké ceny
v požárním útoku o pohár Nadace
OKD. Patronem projektu byl Petr
Soukup, který přešel z Paskova
na ČSM jako přípravářský úsekový
zámečník. „Sám jsem nestartoval,
nebyl na to čas. Podílel jsem se totiž
na kompletním zajišťování soutěže.
A protože jsem měl ten den zároveň
hasičskou službu, byl jsem jako
velitel družstva a vozu i na třech
výjezdech včetně hašení požáru
rodinného domu,“ upřesnil Soukup,
jehož k hasičům zlákal před pěti lety
kamarád ze šachty. Velkou cenu
letos vyhrály hasičky z Metylovic
a hasiči z Oprechtic. Domácí frýdečtí
hasiči tentokrát slavili úspěch jen
coby pořadatelé.

lokalitě se točila jedna scéna v koupelnách mužstva, kde jsme kvůli tomu
museli měnit pákové baterie za dobové
ventily,“ upřesnil specialista ochrany
a kontroly Jiří Jurčík. Kromě něj se
o štáb ČT starali bezpečáci ZÚJ Zdeněk
Potenský a Ladislav Laník a báňští
záchranáři Marek Michalčák a Tomáš
Zrun. „Máme k hornictví vztah a jsme
rádi, že jsme mohli pomoci při tvorbě
ﬁlmu, který vzpomíná na kamarády
z Dukly,“ uvedli.
Dokument ČT natáčela i v areálech, které už byly z OKD převedeny
do vlastnictví státního podniku DIAMO –
na šachtách Barbora a Žoﬁe v karvinské
části revíru. DIAMO ﬁlmařům kromě
pronájmu techniky, zajištění elektřiny
a vody poskytlo i pracovníky obsluhující
těžní stroje a dbající na bezpečnost.

Nová šichta: Od září je změna
provozní doby v lokalitě Staříč
STAŘÍČ – Nová šichta (NŠ) změné
provozní dobu svého Poradenského
centra v lokalitě Staříč v Závodě
Útlum – Jih. Od září zde nabídne
služby jen ve středy vždy mezi 6. až
14. hodinou. Konzultantky programu pomáhajícího zaměstnancům
odcházejícím z OKD hledat nové
uplatnění na trhu práce sídlí nově
v kanceláři číslo 117 v prvním patře.
„Situace v Nové šichtě byla v průběhu prázdnin klidná, kromě nových
registrací jsme se zaměřili hlavně
na aktualizaci stavu současných
klientů,“ informovala manažerka NŠ
Markéta Klopcová. „Převažují dobré
zprávy, velká část bývalých zaměstnanců si již novou práci našla, nebo
čeká na výsledky pracovních pohovorů. Další absolvují rekvalifikační
kurzy, či jsou v pracovní neschopnosti a s procesem hledání práce

jsou teprve na začátku. Postupně
však všechny vybízíme, aby o sobě
dali vědět a všem, kteří mají zájem,
rádi pomůžeme,“ doplnila.
Telefonické spojení na konzultantky NŠ je na číslech 725 756 827,
558 492 323 a 558 492 280.
V lokalitě Staříč bude za Věru
Procházkovou poskytovat služby
Lucie Citnarová.

Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
OZNÁMENÍ
„Dotlouklo srdce drahé
maminky, odešlo
na věčnost spát. Maminko
zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.“
S bolestí v srdci oznamujeme všem

příbuzným, přátelům a známým, že
nás dne 8. srpna 2017 opustila po krátké nemoci ve věku 77 let naše milovaná
maminka, babička, prababička, tchýně
a sestra, paní Edeltruda Trňáková ze
Stonavy.
Zarmoucená rodina

25/09-VII/17

Při příležitosti Dne horníků
děkujeme všem našim
zaměstnancům za poctivě
odvedenou práci. Do příštího
hornického roku jim přejeme
zejména zdraví, štěstí
a spokojenost v osobním
i pracovním životě.
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David Koller

Rock & Roll Band
Marcela Woodmana

Ewa FARNA se skupinou
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OKD stage – Park Bož
PROGRAM
14:00 – 15:15 Ewa FARNA
se skupinou
15:45 – 17:00 David Koller
17:30 – 18:30 Pavel Dobeš
19:00 – 20:00 AHARD
20:30 – 22:00 Rock & Roll Band
Marcela Woodmana

AHARD

Pavel Dobeš

moderuje Petr Rajchert

Partneři

Mediální partner
NK ROFIS

s.r.o.

KATIM s.r.o.
733 01 Karviná-Hranice
Slovenská 26/501
Tel.: +420 596 363 284
Fax: +420 596 363 553
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