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Asanace  
před ražbou

Pro posílení těžby v příštím roce byly zahájeny 
přípravy nového bloku ve 40. sloji.

2 Špunty  
nebo mušle

Bezpečnostní poučení je zaměřeno na  
všudypřítomné riziko – hluk na pracovištích.

3 Od těžařů 
k hutníkům

Ostravský podnik LIBERTY pozval do fabriky 
uchazeče o nové pracovní uplatnění.

6
Vážení čtenáři, některé z fotografií uveřejněné v tomto čísle byly pořízeny ještě před povinností  nosit ochranné prostředky v souvislosti s šířením nákazy koronaviru.

KARVINÁ – Časté pohledy k nebi 
i do aplikací s předpověďmi počasí 
a meteorologickými modely srážek 
doprovázely už přípravy letošních 
Hornických slavností OKD. Příroda 
však organizátorům i návštěvníkům 
docela přála, pršet začalo až v „zá-
věrečné třetině“ předposledního vy-
stoupení hudebního bloku – z čehož 
si už návštěvníci hlavu moc nedělali.

„Mně radar ukazoval déšť v devět 
ráno,“ nechal se slyšet polský hornic-
ký žurnalista Kajetan Berezowski, 
jenž dorazil do Karviné na úvodní 
část. Tedy pietní akt na Univerzitním 
náměstí u budovy Obchodně podni-
katelské fakulty Slezské univerzity. 
Tradičně zde nejprve vedení společ-
nosti OKD a pak jeho hosté i zástupci 
veřejnosti včetně hornických pamětní-
ků uctili památku všech těch chlapů, 
kteří kdy práci v podzemí obětovali to 
nejcennější, totiž své životy.

Sychravá sobota 18. září znamena-
la dopoledne také vyprázdněné ulice 
karvinského centra, po němž za do-
provodu havířské dechovky vyráže-
li účastníci pietního aktu do katolic-
kého kostela Povýšení sv. Kříže, kde 
se následně uskutečnila bohosluž-
ba za zemřelé horníky a na ochranu 
těch žijících. Jako poděkování za prá-
ci zaměstnanců dolů společnost OKD 
uspořádala v parku Boženy Němcové 
ve Fryštátě kulturní, široké veřejnosti 
přístupný a bezplatný program.
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Představenstvo OKD se  
rozšířilo o nového člena
STONAVA  – S účinností od 15. 9. 2021 
se výkonný ředitel OKD Ing. Radim 
Tabášek stal současně novým členem 
představenstva OKD. Doplnil tak stávající 
představenstvo OKD, dosud jednající 
ve složení: Mgr. Vanda Staňková - předsed-
kyně, Mgr. Jana Solich - místopředseda  
a Ing. Petr Hanzlík -  člen představenstva. 

Z porady hlavních předáků a vedoucích 
úseků: V revíru zůstali jenom ti nejlepší!
HORNÍ SUCHÁ – Poprvé od předloňské-
ho května se představitelé těžební 
společnosti sešli na poradě s hlavní-
mi předáky a vedoucími úseků rubá-
ní, příprav i vybavování a likvidace. 
Při této příležitosti se také v pondělí 
13. září v Horní Suché uskutečnilo vy-
hlašování limitních výkonů, to v OKD 
naposledy proběhlo vloni v únoru.

V bezpečnosti se meziročně 
zhoršil povrch
Úvodním tématem se stala oblast dů-
ležitější než tuny a metry – totiž bez-
pečnost. „Na důlních pracovištích 
jsme spokojeni, nicméně v rámci povr-
chových provozů je situace horší, tam 
nám ujíždí vlak,“ konstatoval k průbě-
hu letošního roku závodní stonavské 
šachty Karel Blahut. Od 1. ledna do 13. 
září se v revíru stalo 131 evidovaných 
pracovních úrazů, přičemž do katego-
rie registrovaných spadlo 61 z nich.

„Tento počet je zhruba stejný jako 
za srovnatelné období minulého roku. 
Přibylo geomechanických jevů s ener-
gií vyšší než 104J , letos jich bylo o jed-
napadesát více než vloni. U geomecha-
nických jevů přesahujících 105J jsme za-

znamenali nárůst o dva případy,“ upřes-
nil závodní s tím, že uvedenou situaci 
způsobovalo zejména dobývání otřeso-
vých slojí ve větších hloubkách.

„Co se všeobecné bezpečnosti v dole 
týče, jste schopni ze své pozice ovlivňovat 
stav větrání,“ připomněl Blahut vedou-
cím úseků a hlavním předákům. Hovořil 
o potřebě kontrolovat stavy větrních re-
gulačních dveří a dalších objektů – které 
nechávali havíři podle zjištění inspekční 
služby často otevřené ať zapomnětlivostí, 
nebo úmyslně (aby si ulehčili práci).

Důl ČSM, jak závodní upozornil, 
má za sebou letos už dvě specializova-

né prověrky ze strany obvodního báň-
ského úřadu. Byly zaměřené na nebez-
pečí zapálení metanu a výbuchu uhel-
ného prachu a k deseti profáraným 
pracovištím neměli inspektoři připo-
mínek. „Teď začíná další prověrka a je-
jím tématem je protizáparová preven-
ce, budou kontrolovány všechny ru-
bání i čelby, kde je nebezpečí zápa-
rů,“ podotkl Blahut. A v listopadu pak 
nastane komplexní prověrka stonav-
ské šachty, kdy se státní báňská sprá-
va zaměří na všechno od dokumentací 
po záchranáře.
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Sedmdesát procent lidí v revíru 
je po očkování proti koronaviru
STONAVA – Více než 2530 pracovníků 
v OKD má za sebou ukončené očkování 
proti covid-19.  Vakcínu tak má sedm-
desát procent lidí v těžební firmě – což 
je vyšší číslo, než počet očkovaných 
napříč českou společností!

„Pokud k těmto kolegům připočteme 
ty, kteří mají potvrzení o prodělaném 
onemocnění, tak se dostáváme až 
na šestaosmdesát procent. Jsme velmi 
potěšeni, že naši zaměstnanci myslí 
na zdraví své i svých spolupracovníků. 
My se snažíme pro naše lidi zajistit bez-
pečné pracoviště – dezinfikujeme, tes-
tujeme, očkujeme přímo na pracovišti, 

vyplácíme finanční třítisícový bonus 
za dokončenou vakcinaci, distribuuje-
me respirátory i dezinfekční ubrousky,“ 
popisuje Vanda Staňková, předsedkyně 
představenstva OKD.

OKD zajistila během září také mož-
nost podání vakcíny přímo na šachtách 
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
Ostrava. A to bez registrace. „Jen během 
dvou dnů přišlo devadesát lidí, to hod-
notíme jako úspěch. O to více nás potě-
šilo, že dorazili i jejich rodinní příslušníci, 
kteří se také nechali naočkovat,“ říká 
David Hájek, ředitel provozu OKD.

Pokračování na straně 2

Předsedkyně představenstva Vanda Staňková s čelbovými.
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Tereza Mašková, rodačka z Třince, zaujala hosty slavností nejen hlasem.
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Kapela BUTY představovala vrchol večera.

V deštivém podvečeru rozehřál diváky Petr Bende s kapelou.

ANNA K zahájila zábavný program letošních Hornických slavností.

Hornické slavnosti OKD 2021 obstály 
v konkurenci akcí i předpovědi počasí
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Příprava nového porubu ve 40. sloji  
začala čerpáním a asanací důlní vody
STONAVA – Pro posílení těžby v roce 
2022 vstoupila do hry příprava nové-
ho porubu ve 2. kře 40. sloje na jižní 
lokalitě stonavské šachty. Do oblas-
ti, s níž se začalo znovu počítat pro 
hornickou činnost, se přestěhoval 
čelbový úsek s vedoucím Romanem 
Gajzdicou a kolektivy hlavních pře-
dáků Davida Lichého a Marka 
Noworyty.

„Prvotním úkolem bylo vyčerpat 
vodu se zatopené třídy 401 226/1,“ 
popisoval Gajzdica s tím, že práce 
zahájili s úsekovými zámečníky ve-
denými Lukášem Maláčem  a dva-
nácti čelbovými z razičských part 
Noworyty. Mechanik provozu pří-
prav Kamil Pavlíček ještě se zámeční-
ky z úseku Adriana Firly do štufy 178 
metrů na čelbě, kde začínala voda, 
instalovali manipulační zařízení 
Šaman a dva vysokovýkonné čerpa-
cí agregáty Flygt. Ty doplnil na pře-
kopu 540 32 pár odstředivek CV 80. 
Čerpalo se od štufy 170 po 547, cel-
kem okolo čtrnácti a půl tisíce kubí-
ků důlní vody.

„Do letní výluky byla voda pryč 
a nastoupili jsme na asanační a in-
stalační práce,“ pokračoval vedoucí 
úseku. Lichého kolektiv po odstáv-
ce na díle 401  224/1 (která sloužila 
dříve i pro porub 401 204/1) smon-
toval razicí kombajn AM 50, vybu-
doval respovou odbočku a paralelně 
podél vyčerpané třídy 401 226/1 za-
počal s pětimetrovým celíkem ražbu 
v plném profilu uhelné sloje s moc-
ností v průměru 3,8 metru.

„Je to čtyřicátá sloj, takže ne-
bezpečí důlních otřesů,“ popisoval 

Gajdzica podmínky na tomto praco-
višti. Lichého osádky měly v srpnu 
(do středy 18.) postup čtyřiatřicet 
metrů v profilu SP 14, což znamena-
lo osm metrů nad režim. Na budou-
cí výdušné třídě 401 246/1 zbývalo 
325 metrů.

Noworytův kolektiv do oblasti přišel 
po dokončení úkolů ve 36. sloji. Po vý-
luce naistaloval ve svažné třídě doprav-
níkový pás 4020, hřeblový dopravník 
TH 500, vykrátil pás 4021 a pak se pro-
bil do třídy 540 22. „Vytvořil se nový 
úvod pro větrní okruh a po změně vě-
trání chlapi sanovali odtěžení na vy-
čerpané třídě 401 226/1 a jen válečků 
na pásech vyměnili dobře přes tisícov-
ku. Spravovali i větrání a vybavovali si 
razicí techniku,“ pokračoval vedoucí 
úseku.

S kombajnem AM 50 se po jeho ko-
laudaci v předposledním srpnovém 
týdnu Noworytovi raziči dali na čištění 
třídy a ještě koncem tohoto měsíce by 
měli najet na závalový řez pro proráž-
ku 401 266/1, která bude mít délku cca 
195 metrů.

Představitelé OKD s chlapy z vybavování a likvidace.

Marek Noworyta (zleva) a David Lichý.
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Sedmdesát procent lidí v revíru 
je po očkování proti koronaviru
Dokončení ze strany 1

Zaměstnanci, kteří stále nemají 
očkování, docházejí jednou za čtrnáct 
dní na preventivní PCR testy. Ty probí-
hají u těžařů od 17. srpna 2020, za tu 
dobu se provedlo přes 113 tisíc testů. 
Odběrové místa má OKD zřízeny tři. 
„Od letních prázdnin jsme zaznamenali 

pouze jeden pozitivní případ, a to u za-
městnance dodavatelské firmy. Ostatní 
stovky provedených testů zůstávají 
negativní, což je skvělá zpráva. Situaci 
ale nepodceňujeme a stále dodržu-
jeme hygienická opatření ve firmě,“ 
dodává Radim Tabášek, výkonný 
ředitel OKD.

Z porady hlavních předáků a vedoucích 
úseků: V revíru zůstali jenom ti nejlepší!
Dokončení ze strany 1

„Nynější úroveň BOZP v dole hod-
notím dobře, je na vedoucích a pře-
dácích, abychom tento stav udrželi 
a snad i zlepšili. Především jsme za po-
slední dva roky nikoho nevyvezli naho-
ru mrtvého. Kolik sjezdů, tolik výjez-
dů je pro nás to nejdůležitější,“ vzká-
zal Blahut. Nejčastějšími zdroji újmy 
na zdraví v OKD byly pády a uklouz-
nutí (souvisely i s pořádkem na praco-
višti) a přiražení či naražení při mani-
pulaci s materiálem. Následovaly úra-
zy pocitové. Snížil se však počet zasa-
žení padající horninou.

Ve výrobě se podařil zvrat 
k lepšímu
Výrobně technický náměstek Petr 
Škorpík připomněl loňský rok, kdy 
mimo jiné kvůli epidemiologické si-
tuaci a dočasnému zastavení těž-
by i ražeb nastávaly velké výpadky: 
„Rozhodlo se o urychlení útlumu, 
proběhly dvě vlny racia s odchody za-
městnanců, počet rubáňových kolek-
tivů se snížil z osmi na pět a čelbových 
ze dvanácti na devět.“

Ještě letos v lednu přitom OKD vy-
padávala ve výrobě, skončil Darkov 
a na ČSA dokopávaly poslední dva 
bloky. „Dokázali jsme ale tento stav 
zvrátit, vytvořili jsme si takovou po-
zici, že právě díky ní tu dneska ješ-
tě jsme. V polovině února jsme se ba-
vili, jestli budeme fungovat v červ-
nu a nakonec se to tunami z ohradní-
ku na Armádě zachránilo,“ vysvětloval 
Škorpík. Na úspěchu podle něj měl zá-
sluhu i fakt, že se kolektivy poskládaly 
z těch nejlepších chlapů, kteří hornic-
tví rozumí a chtějí kopat či razit – zů-
staly jen kvalitní osádky.

„V plusu na letošní business plán 
jsme o cca 140 tisíc tun a chceme se 
přiblížit dvěma milionům, anebo na ně 
nejlépe dosáhnout,“ pokračoval vý-
robně technický náměstek. Na druhé 
straně konstatoval, že ve druhé půl-
ce roku už nastal boj s přírodou, pro-
blémy se objevovaly zejména v poru-
bech v ostravské sloji Natan. Letos 
bylo na ČSM vykopáno už šest bloků, 
čtyři ještě fedrují a najely další dva – 
362 200 a 236 502 (zřejmě poslední 
pluhový v OKD). Do plánů byla zařa-
zena i nová stěna 401 206/1, která po-
může v příštím roce jak tunami v těž-
bě, tak  možností udržet zákazníky ku-
pující energetické uhlí.

„Přípravářské kolektivy mám plně 
vytížené do konce letošního roku a vy-
užijeme je ještě i v lednu. Program je 
daný a schválený do konce roku 2022, 
počítá se s nejméně 1700 metry v pří-
pravách a těžbou ve výši 1,28 až 1,45 
milionu tun v rubání ze šesti porubů,“ 
informoval Škorpík. Právě pro horní-
ky v rubání, jak zdůraznil, bude prá-
ce ještě nejméně celý budoucí rok, kdy 
kolektivy čeká postupné doplňování 
chlapy jak z příprav, tak důlně-tech-
nických služeb. Na čelbách, pokud by 
se zařadily ještě jedna či dvě plochy, by 
mohly všechny party zůstat až do červ-
na 2022. Právě situaci s raziči i jejich 
dalším zařazením ostatně vedení OKD 
na poradě řešilo, předáky a vedoucí to 
velmi zajímalo.

Vybavování a likvidace 
v předstihu
Všichni spěcháme a chceme kopat, 
tak komentoval dění v provoze vyba-
vování a likvidace hlavní mechanik 
Antonín Míra. „Klukům musím po-
děkovat, tento rok máme za sebou už 
čtrnáct akcí. Osm vyklízecích, pět vy-
bavovacích a jednu stavbu linky cen-
trálního odtěžení. Tři náročné úko-
ly se souběžně plnily v letním obdo-
bí a všechny probíhaly v součinnosti 
s rubáňovými, bez třenic i problémů,“ 
prohlásil.

Také on zmínil, že v revíru dnes 
zbyli jen ti nejkvalitnější. „Díky tomu 
je spojování osádek a kolektivů běž-
né a z mého pohledu vydařené,“ ne-
chal se slyšet. Vybavování a likvida-
ce dělaly (a stále dělají) tak, aby byly 
vždy o krok dopředu. Do konce letoš-
ního roku budou mít roboty dostatek 
a hned v prvním kvartále toho příští-
ho čekají provoz hned tři plnohodnot-

né překlizy. „Není se čemu divit, že si 
vozíme například žlaby dříve,“ podo-
tkl Míra. Ocenil také kvalitní přípra-
vu zařízení v povrchových mechanic-
kých dílnách.

Covidu se v OKD není 
potřeba bát
Ředitel provozu David Hájek se v úvo-
du zaměřil na epidemiologickou situ-
aci: „Covidu bych se v OKD už nebál. 
Vždyť máme proočkováno na sedm-
desát procent lidí a zbytek testujeme 
co čtrnáct dnů.“

Také z Hájkova pohledu nastal v re-
víru zlom k lepšímu – ať co se staveb-
ní připravenosti, tun či metrů týka-
lo. „Vybrali jsme si dobře. Je vidět, že 
v OKD dělají nejlepší lidi, jsme na tom 
lépe, nežli před rokem. A navíc bez je-
diné mimořádné události v dole,“ po-
dotkl ředitel provozu. I on hovořil 
o potřebě rubáňových včetně doda-
vatelů pro celý příští rok, u přípravá-
řů to bude platit přinejmenším do po-
loletí. Neopomenul potřebu vytvá-
řet rezervy, kdyby nastaly neočekáva-

né komplikace. Proto neustále tlačíme 
na urychlení ražeb, vybavování i maxi-
mální těžby z porubů.

„Není to jen o bezpečnosti, 
tunách, metrech, ale také o nákla-
dech. Ty se snažíme snižovat při co 
nejvyšších výkonech. Fantasticky 
se to povedlo třeba u metru ražené-
ho důlního díla, cena za materiál se 
snížila na úroveň dvaadvaceti tisíc 
korun. Čelby jsou vedeny kvalitně, 
máme vysoké znovupoužití materi-
álu z plenění nepotřebných důlních 
děl. I v rubání jsou náklady na tunu 
oproti minulým dobám níž, díky 
správnému vedení porubů a dobrým 
geologickým podmínkám se méně 
lepí a zavrtává, tím jsou vyšší postu-
py a nižší materiálové náklady,“ uve-
dl Hájek.

Ceny uhlí, odbyt i poptávka se vy-
víjely pozitivněji, než se předpokláda-
lo. U služeb však byla situace opačná, 
docházelo ke zdražování elektřiny či 
stlačeného vzduchu a i navzdory šet-
ření náklady na tyto komodity rostly. 
„Odrazilo se rovněž testování na co-

vid plně hrazené OKD,“ doplnil pro-
vozní ředitel.

Zvládli jsme situaci 
a vyděláváme …
… těmito slovy se na hlavní předá-
ky a vedoucí úseku obrátila předsed-
kyně představenstva OKD Vanda 
Staňková. Také z jejího pohledu zbyli 
v revíru ti nejlepší. Plnění plánu a zvý-
šená těžba znamená lepší výnosy pro 
společnost a zároveň výdělek pro ně. 
„Když si vzpomenu na loňský rok, 
kdy jsme slyšeli z mnoha stran, že by-
chom měli skončit, že jsme ztrátoví 
a stojíme peníze. My jsme pokračovali 
dál a dokázali jsme, že může být lépe. 
A je to díky vám všem. Ve skutečnos-
ti teď OKD vydělává a nikdo nemůže 
tvrdit, že nám stát pomohl a my pení-
ze jen utratili. Naopak věřím, že nezů-
staneme nic dlužni,“ prohlásila před-
sedkyně představenstva. S poděková-
ním nejen přítomným, ale vůbec všem 
v OKD – bez nich by se tady už neko-
palo a nerazilo.

„Přežili jsme, máme plán a úspěšně 
ho přeplňujeme. Zatímco v celé řadě 
nákladů jsme úspěšně pod plánem, 
těžba a tržby jsou naopak nad plánova-
nými čísly. Přispívají k tomu v posled-
ních měsících nepochybně i zvýšené 
tržní ceny uhlí, bez vás a bez těžby by-
chom ale neměli co prodávat,“ pozna-
menala Vanda Staňková k současnosti.

O budoucnosti se zmiňovala zce-
la otevřeně v tom smyslu, že je podle 
ní správné znát jasně daný konec, po-
skytnout zaměstnancům možnost se 
s vědomím termínu konce těžby na něj 
připravit, dotěžit zásoby dle plánu 
a utržit dostatečné peněžní prostřed-
ky, abychom mohli spravedlivě lidi od-
měnit za jejich odvedenou práci, než-
li žít s nejistotou o délce další existen-
ce OKD, při které by se v dobrých do-
bách vytvořený finanční „polštář“ 
velmi pravděpodobně spotřeboval. 
OKD samozřejmě vypracovala ana-
lýzu k možnému pokračování těžby 
i po roce 2022, ale v současnosti platí 
rozhodnutí o ukončení těžby do kon-
ce roku 2022, respektive do dotěže-
ní plánovaných porubů dle středně-
dobého výhledu. Jakákoli změna roz-
hodnutí by byla samozřejmě na vlast-
níkovi OKD. „Chceme každopádně 
skončit důstojně a s penězi na zapla-
cení našich lidí,“ uzavřela předsedky-
ně představenstva.

Očkování proti koronaviru na Dole ČSM.
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Zástupci rubáňových kolektivů v OKD s Vandou Staňkovou.
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Srpen ve znamení nájezdů hned 
dvou klíčových porubních bloků
STONAVA – Dodavatelští horníci 
z Alpexu podávali v minulém měsíci 
v OKD nejkvalitnější výkony v tunách 
a metrech. Ale také díky ostatním ko-
lektivům – především těm, kteří do-
sáhli na parametry limitních výkonů 
– se splnily technické režimy v rubá-
ní i přípravách. Nakopalo se 105 tisíc 
tun, vyrazilo 610 metrů.

Opět se fedrovalo nad 
business plán
„Nejvíce se dařilo právě dodavate-
lům z kolektivu Dariusze Zelka ve stě-
ně 463 310 na Jihu a pak kmenové-
mu kolektivu Bogdana Kanii ve stěně 
292 200/3 na Severu,“ komentoval sr-
pen vedoucí provozu rubání Roman 
Janulek. Technický režim byl naplněn 
stoprocentně, navíc nad business plán 
se v osmém měsíci přidalo osmadvacet 
tisíc tun. Celkem letos rubáňoví v revíru  
natěžili nad business plán 122 tisíc tun.

Ve druhé půlce prázdnin skonči-
ly po devíti měsících osádky Kamila 
Turoně těžbu v porubu 463 304, nafed-
rovaly tam 273 000 tun a přešly na li-
kvidační práce této stěny. V závěru srp-
na připravil kolektiv Bogdana Kanii 
k likvidaci své pracoviště ve 29. sloji 
a pak ho čekal v září přechod do rubá-
ní 362 200.

„Rozjeli jsme dále nový porub 
463 200/1 s horníky Ladislava Valíčka, 
tento blok bude velmi důležitý pro 
úspěšný výsledek letošního a potaž-
mo i příštího roku. Čím dříve ho vyko-
peme, tím dříve budeme schopni na-
jíždět navazující poruby ve sloji Natan 
v průběhu roku 2022,“ uvedl Janulek. 
V poslední srpnové dekádě se také za-

pluhovávali u Rudolfa Kubeše ve stěně 
236 502. „Na tu budeme v posledním 
kvartále rovněž hodně spoléhat a věří-
me, že kolektiv naváže na kvalitní prá-
ci z předešlého porubu 236 501,“ dopl-
nil vedoucí provozu rubání.

Michoń, čtvrtá nejvyšší 
letošní ražba
Na čelbách v OKD byl zazname-
nán čtvrtý nejlepší výsledek letošní-
ho roku – raziči Ryszarda Michońie 
na třídě 292 227/2, která bude slou-
žit jako úvodní třída porubu 292207, 
postoupili o 173 metrů. Vyražením 
pěkných 132 metrů dojel na konec 
výduchu 292 247 kolektiv Dariusze 
Marcola, který v září po postavení re-
spové odbočky pokračoval v přípravě 
prorážky 292 267.

Kolektiv Davida Lichého začal 
chystat výdušnou třídu 401 246/1 
(pro porub 401 206/1) a jeho kolega 
z úseku Marek Noworyta (po ukon-
čení vybavovacích prací na úvodní 
třídě 401 226/1) stavět respovou od-
bočku pro prorážku 401 266/1. Parta 
od Romana Kadlece ukončila  prá-
ce v oblasti porubu 362 200, v září 
nastoupila na ražbu výdušné třídy 
463 240/2. 

„Středisko příprav dosud vyrazi-
lo 7370 metrů, což je 575 metrů nad 
bussines plán. I když v srpnu pokra-
čovala v kolektivech zvýšená absence, 
přesto se dařilo plnit stanovené technic-
ké režimy, které navazují na plnění sta-
vební připravenosti obfárávaných po-
rubních bloků,“ řekl vedoucí přípravá-
řů Petr Glas. Nad business plán se v os-
mém měsíci přidalo sedmdesát metrů.

Na hluk v pracovním prostředí, 
stačí někde špunty, jinde mušle
STONAVA – Hluk v pracovním prostředí 
je v zásadě trojí – impulzní (vydávaný 
kladivem), nepravidelný (brusky, vrtač-
ky) a nepřetržitý (ventilátory, čerpadla, 
motory) – a v důlních i povrchových 
provozech se objevují všechny jeho 
druhy. Pro zaměstnance znamenají 
nikoliv nepatrné rizikové faktory, a proto 
společnost OKD zaměřuje bezpečnostní 
poučení tentokrát právě na ně.

„A to pod heslem: Preventivní cho-
vání – lidské zdraví ochrání!“ informuje 
Luboš Dúbravka z postu vedoucího 
odboru řízení bezpečnosti. Síla zvuko-
vých vln určujících hlasitost vyjádřená 
decibely (dB) je při překročení hodnoty 
85 dB škodlivá. A při dlouhodobém 
vystavování jeho vlivům v pracovním 
prostředí (ale i volném čase) může být 
příčnou trvalého poškození sluchu 
včetně jeho ztráty.

„Hluk snižuje obecnou odolnost 
organismu vůči zátěži, zasahuje do běž-
ných regulačních pochodů, ovlivňuje 
pracovní výkon a zhoršuje komunikaci. 
Jako jeden z mnoha faktorů se může při 
dlouhodobé expozici podílet na vzniku 
hypertenze, poškození funkce srdce 
a také zvýšení rizika infarktu, snížení 
imunity organismu, chronické únavy či 
nespavosti,“ varuje Dúbravka. Přímé po-
škození sluchu pak hrozí při krátkodo-
bém pobytu v hluku nad 130 dB, může 
dojít k perforaci ušního bubínku.

„V dole a prostředí provozů úpraven 
uhlí, mechanických dílen a podobně 
se nachází celá řada zařízení vydávají-
cích hluk, kolem nichž se pohybujeme. 
Sami používáme při své práci stroje 
a nástroje, které jsou dalším zdrojem 
hluku,“ pokračuje vedoucí odboru řízení 
bezpečnosti. K ochraně firma dává 
zaměstnancům pracujícím v prostředí 
nad 80 dB pomůcky na vyžádání (v OKD 

jsou povinni je mít všichni fárající i lidé 
v dílnách a úpravně). Tam, kde je 85 dB 
a více,  se nosí ochrana sluchu povinně 
a její používání je přísně vyžadováno.

„Kategorie rizik jsou čtyři od ne-
pravděpodobného nepříznivého vlivu 
na zdraví až po vysoké riziko ohrožení. 
Ochranné pomůcky máme dvojího 
druhu – jednoduché zátkové chrániče 
do zvukovodu a  mušlové chrániče, 
které jsou dobrou volbou pro profese 
pracující v riziku hluku denně a pře-
vážnou část směny, čili pro zámečníky 
u hydraulických agregátů, vrtače 
u vrtných souprav a podobně,“ vzkazuje 
Dúbravka.

K protihlukovým opatřením v OKD 
patří kromě ochranných pracovních 
pomůcek i instalace tlumičů na racho-
tících strojích a zařízeních, instalace 
izolovaných kabin (strojníků těžních 
zařízení, čerpaček, klimatizace) či pravi-
delné kontroly zaměstnanců ve zdravot-
nickém zařízení.

Vytěženo za tři a půl měsíce včetně 
rozjezdu a baldachu!
STONAVA – Ferdunk lepší, než se předpo-
kládalo, měl ve stěně 292 200/3 na se-
verní lokalitě Dolu ČSM kolektiv hlav-
ního předáka Bogdana Kanii z úse-
ku vedeného Karlem Pochopeněm. 
Vykopal ji včetně rozjezdu a baldachu 
za tři a půl měsíce a celkem v ní natěžil 
bezmála 110 tisíc tun uhlí.

„Obrovské díky za výsledky, kte-
ré tam chlapi podávali po celou dobu 
těžby,“ nechal se slyšet vedoucí pro-
vozu rubání OKD Roman Janulek. 
Pro horníky od Kanii to bylo vlastní 
rubání po roční odmlce, kdy střídali 
jiné party, dalším pomáhali, likvido-
vali vykopané bloky a nakonec si ten 
„svůj“ vybavili. „Ukázalo se, že ani 
v tom mezičase kopat nezapomněli,“ 
řekl Janulek.

Porub 292 200/3 s necelou stovkou 
sekcí DBT 1300/3100, kombajnem 
SL 300 (přezdívaným havíři z kolekti-

vu  Ferrari),  stěnovým dopravníkem 
PF 6/1042 a podporubovým doprav-
níkem PZF 11 najel v předstihu. A to 
jak díky řádné stavební připravenos-
ti, tak úsilí spolupracujících vybavo-
vačů s hlavním předákem Zbyňkem 
Kramným a vedoucím úseku Jánem 
Slovikem.

Mocnost se na tomto pracovišti se 
směrnou délkou 366 metrů pohybo-
vala okolo 1,6  metru uhlí. „Podmínky 
tam měl kolektiv nad očekávání dob-
ré a dosahoval průměrných denních 
postupů ve výši čtyř a půl až pěti a půl 
metru,“ popisoval vedoucí provozu 
rubání.

Květnová těžba činila 12 183 (roz-
jezd), červnová 38 421, červenco-
vá 39 500 a srpnová před dojez-
dem na stop čáru a začátkem kla-
dení umělého stropu pak 19 491 
tun. Koncem prázdnin byl vydoby-
tý blok 292 200/3 přichystán k likvi-
daci, osádky od Kanii se směnový-
mi předáky Tomaszem Manczakem, 
Miroslava Vaľanym, Miroslavem 
Bystroněm, Michalem Stejskalem 
a zámečníky vedenými Lukášem 
Weiserem a Jaroslavem Čapkem pře-
šly do bloku 362 200. 

Na důlních i povrchových pracovištích je zdrojů hluku spousta.
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Separátní větrání patří v dole k nejhlučnějším.

Ferrari, tak říkají horníci od Kanii kombajnu.
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Limitní výkony v těžbě

• Kolektiv hlavního předáka Bogdana 
Kanii z úseku vedoucího Karla 
Pochopeně v porubu 292 200/3 
nakopal 25 459 tun při měsíčním po-
stupu 62,7 metru, čemuž odpovídal 
průměrný denní postup 2,18 metru 
a rubáňový výkon 11 tun na horníka 
a směnu. 

• Kolektiv hlavního předáka Dariusze 
Zelka z úseku Alpex vedoucího 
Januze Piełky v porubu 463 310 
nakopal 47 632 tun při měsíčním po-
stupu 101 metru, čemuž odpovídal 
průměrný denní postup 3,26 metru 
a rubáňový výkon 19 tun na horníka 
a směnu. 

Limitní výkony v ražbě

• Kolektiv hlavního předáka Davida 
Lichého z úseku vedoucího Romana 
Gajdzici na čelbě 401 246/1 vyrazil 
66 metrů při průměrném postupu 
3,30 metru denně, čemuž odpovídal 
čelbový výkon 15,71 centimetru 
na raziče a směnu. 

• Kolektiv hlavního předáka Vladimíra 
Sliže z úseku vedoucího Adriana Firly 
na čelbě 546 22/2 vyrazil 64 metrů 
při průměrném postupu 3,20 metru 

denně, čemuž odpovídal čelbový 
výkon 15,24 centimetru na raziče 
a směnu. 

•    Kolektiv hlavního předáka Ryszarda 
Michońie z úseku Alpex vedoucího 
Pawła Paleje na čelbě 292 227/2 
vyrazil 173 metrů při průměrném 
postupu 5,97 metru denně, čemuž 
odpovídal čelbový výkon 35,09 
centimetru na raziče a směnu. 

Hodnoty zdrojů hluku

(orientačně naměřené hladiny akus-
tického tlaku)
•  kolejové a závěsné lokomotivy, 

nakladače a přibírkové stroje nad 
85 dB,

•  vrtací vozy, sbíjecí kladiva, pneu-
matické utahovačky nad 90 dB,

•  hydraulické agregáty, čerpadla, 
úhlové brusky, pneumatické 
vrtačky nad 95 dB,

•  vrtací kladiva do kamene, pneu-
matické pily na dřevo, akuvrtačky, 
utahovačky nad 100 dB,

•  většina typů separátních ventilá-
torů nad 105 dB.

Nejčastější výmluva …

… v dole od haví ře nepoužívajícího 
ochranu sluchu: „Nemám je schvál-
ně, protože musím slyšet kolegu při 
dorozumívání!“ Odbor řízení bezpeč-
nosti v této souvislosti připomíná, že 
chrániče neizolují člověka od zvuku 

(hluku) úplně, ale podle svého typu 
sníží jeho hladinu. Například při 
práci v prostředí se 100 dB postačí 
zátkové „špunty“ Ear Classic, které 
sníží hluk o 35 dB na již přijatelných 
65 dB.
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Karel Pochopeň a Bogdan Kania.

Dariusz Zelek a Dariusz Hetman.

Roman Gajdzica a David Lichý.

Vladimír Sliž a Adrian Firla.

Paweł Palej a Ryszard Michoń.
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Hornické slavnosti OKD 2021 obstály  
v konkurenci akcí i předpovědi počasí

HBZS je tradičním partnerem Hornických slavností.

ANNA K.

I letos se vydávaly kmenovým a dodavatelským zaměstnancům nápojenky.

Petr Harazin frontman skupiny NEBE.

Dokončení ze strany 1
„Už začínají chodit!“ poznamenáva-

la předsedkyně představenstva těžební 
společnosti Vanda Staňková k návštěvní-
kům po druhé hodině odpolední, kdy zpo-
za mraků vycházely i sluneční paprsky. 
Program, nabitý hudebními hvězdami, za-
hájila Anna K., která ani nemusela karvin-
ské publikum moc povzbuzovat, aby při-
cházelo k pódiu. To po ní patřilo zpěvačce 
Tereze Maškové, skupině Nebe či zpěváku 
Petrovi Bendemu, v průběhu jehož kon-

certu se začaly objevovat avizované dešťo-
vé přeháňky.

Závěr Hornických slavností patřil ostrav-
ským bardům, kapele Buty. Jejich vystou-
pení si účastníci  sice užívali už v mokru, ale 
přesto s nadšením. „Tata! Tu písničku jsme 
už dva roky nehráli,“ uvedl frontman Radek 
Pastrňák jeden z přídavků, jež program le-
tošních Hornických slavností definitivně 
uzavřel. 

Jako tradičně se v rámci progra-
mu slavností představila Nadace OKD 

Pietní akt v doprovodu Akorďanky.
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Slovy předsedkyně představenstva

Přišli jsme sem dnes, abychom věnovali vzpomínku a vzdali 
úctu těm z nás, kteří při své práci obětovali to nejcennější. 
Povolání horníků je, i přes všechna moderní zařízení a bez-
pečnostní opatření, nesmírně těžké a nebezpečné. Den 
za dnem jdou do práce, vstoupí do klece a jedou kilometr 
pod zem. Mají můj velký obdiv a úctu.
Seznam těch, kteří se z práce nikdy nevrátí, je smutný. Už ni-
kdy nepřijdou domů, neobejmou svou ženu, neuvidí vyrůstat 

svoje děti ani vnoučata. Nezajdou si „na jedno“ po práci.
Éra těžby černého uhlí se pomalu chýlí ke konci. Zelená ev-
ropská nálada, povolenky, restrikce, umocněné tím vším, co 
se dělo kolem nás minulý rok, to všechno ještě více uspíšilo 
budoucí útlum.
Nesmíme ale zapomenout na to, že stovky let jsme díky lidem 
v dole měli čím svítit, topit si a žít své pohodlné, bezpečné 
životy. Vzdejme úctu horníkům i jejich rodinám!

Hornická dechovka v čele průvodu přes hlavní karvinské náměstí.

Hornické slavnosti začaly pietním aktem na Univerzitním náměstí.

Vedení firmy uctilo památku hornických obětí.

Petr Bende.
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Hornické slavnosti OKD 2021 obstály  
v konkurenci akcí i předpovědi počasí

Nadační městečko v obležení
ještě před oficiálním začátkem

KARVINÁ – Zatímco posezení u pivních 
stanů, nemluvě o prostoru pro publikum 
před hlavní scénou, se plnilo v parku B. 
Němcové na HS 2021 od druhé hodiny 
odpolední  pozvolna, v Nadačním měs-
tečku už bylo živo..

„Měli jsme vše postaveno v jed-
nu a prakticky hned začalo chodit 
spousty lidí s dětmi,“ uvedla Karolína 
Preisingerová, ředitelka Nadace OKD. 
Ta byla s projektovou manažerkou 
Silvií Balčíkovou v moravském lidovém 
kroji, městečko totiž letos vzniklo 
pod heslem „Letem světem“ a dámy 
z NOKD představovaly zástupkyně naší 
republiky.

O program – soutěžní stezku pro děti 
s odměnami za splnění všech úkolů – se 
hlavně staraly neziskovky a další těžař-
skou nadací podporované či s ní spolu-
pracující organizace. U hasičů z Karviné-
Hranic se například montovaly hadice, 
u mažoretky Michelle dělaly kotouly 

a salta, u spolku ADAM – autistické 
děti a my skákalo v pytlích, Regionální 
knihovna Karviná a SŠTaS připravily 
testy znalostí a zručností, horolezci z TJ 
Baník Karviná umožnili výstupy na le-
zeckou stěnu, fotbalisté z MFK Karviná 
nechávali kopat na branku …

„Měli jsme fotokoutek, kreativní 
dílničku, pletly se copánky, malovalo 
na tvářičky, skákalo a dovádělo na na-
fukovacích atrakcích,“ popisovala dále 
Preisingerová. Nechybělo z podobných 
akcí známé puzzle s motivem Nadace 
OKD a hornického regionu. A spousta 
heliem plněných barevných balonků, 
které se víceméně staly jakýmsi sym-
bolem letošního nadačního městečka.

Jeho zřízení podpořily i společnost 
OKD a Prisko. „Chci jim nejen za nadaci, 
ale taky za naše partnerské neziskovky 
a hlavně malé i velké návštěvníky měs-
tečka, kteří si užili moc hezké odpoled-
ne, poděkovat,“ doplnila Preisingerová.

Obrovská skládačka uprostřed městečka.

Program Nadačního městečka připravily partnerské neziskové organizace.

Nadační městečko se zaplnilo jako první.

Představitelky NOKD v lidových krojích.

Na slavnostech nechyběl ani tanec.

Radek Pastrňák ze skupiny BUTY.

I letos se vydávaly kmenovým a dodavatelským zaměstnancům nápojenky.

Petr Harazin frontman skupiny NEBE.

a HBZS Ostrava. Nadační městečko ví-
talo po celé odpoledne děti různých vě-
kových kategorií. Velký zájem byl mezi 
návštěvníky také o techniku HBZS 
Ostrava, která na prostranství před am-
fiteátrem představovala některé ze svého 
zásahového vybavení.

Cestu si na ně našlo dostatek lidí na to, 
aby byli pořadatelé – společnost OKD – spo-
kojeni. Vždyť v regionu se v tento den kona-
lo mnoho dalších akcí, včetně Dnů NATO 
v Mošnově. 

Petr Bende.
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Jeřábník dorazil 
hned po ranní šichtě
KARVINÁ – Samozřejmě na nějaké to 
pivo, ale taky na koncert Anny K. Tak 
vysvětloval Štefan Zaviatič, proč se 
objevil v sobotu 18. září ve fryštátském 
parku mezi nejčasnějšími návštěvníky 
Hornických slavností OKD 2021.

„Jedu přímo z ranní šichty,“ pokra-
čoval Štefan pracující na nádvoří Dolu 
ČSM-Sever jako jeřábník v povrcho-
vých provozech. Cestou ještě přibral 

přítelkyni, se kterou se domluvil 
na společném programu – firemní 
a hornické oslavě.

„Nejprve pro poukázky,“ hrnul se 
ke stánku s logem těžební společnosti, 
kde, jak se stalo už tradicí, dávali kme-
novým i dodavatelským zaměstnan-
cům po předložení ASEP karty poukaz 
na bezplatný odběr dvou nápojů. Pak 
s pivem pod pódium!

Štefan, jeřábník z nádvoří severní lokality stonavské šachty na HS 2021.
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Klienti Nové šichty 
v LIBERTY Ostrava
OSTRAVA – Zdař Bůh, synci ze šach-
ty, pojďte včil robiť ku nám! Pod tím-
to heslem se ve čtvrtek 15. září ko-
nala exkurze bývalých zaměstnanců 
OKD, registrovaných v Nové šichtě, 
do společnosti LIBERTY Ostrava 
a.s. (založeného před sedmdesáti lety 
jako Nová Huť) v Ostravě-Kunčicích. 
Oceláři touto cestou cílili na možné 
budoucí zaměstnance a nechyběla 
u toho ani Nová šichta.

„Iniciátorem byla sama společ-
nost LIBERTY Ostrava, která pro 
své provozy hledá zejména valcíře, 
hutníky, jeřábníky, ale i další profe-
se,“ informovala manažerka nábo-
ru a Nové šichty Markéta Klopcová. 
Tu do huti doprovázela i konzultant-
ka OKD pro lidské zdroje Karolína 
Bachurska. Na exkurzi se přihlásilo 
devětadvacet registrovaných klientů 
Nové šichty.

„Obecně byli ze strany ocelářů 
chváleni bývalí kolegové z OKD, kteří 
aktuálně v huti pracují,“ pokračovala 
Klopcová. LIBERTY také vypravila 
pro zájemce speciální autobus, který 
měl odjezd z Karviné v 9 hodin ráno. 
Odvezeme, ukážeme fabriku a aj gu-
láš bude – těmito slovy avizovaný pro-
gram zcela dostál svého naplnění, ná-
vrat účastníků byl až okolo jedné ho-
diny po poledni.

„V doprovodu zástupců personál-
ního oddělení pořádající firmy a mi-
stra jsme si prohlédli provoz středo-
jemné válcovny. K tomuto účelu zde 

mají zhotovenou speciální, takzva-
nou exkurzní lávku. Odtud nám pro-
vázející mistr představil pracovní 
operace na jednotlivých úsecích vál-
covací tratě,“ popisovala Klopcová. 
Po prohlídce provozu došlo i na slibo-
vaný guláš.  V poslední části exkurze 
pak personalisté sdělovali další detai-
ly k poptávaným pracovním pozicím 
a ochotně zodpovídali na všechny kla-
dené dotazy.

„Zájemci dostali k vyplnění kon-
taktní formuláře a společně s nimi 
odevzdávali i své předem připrave-
né životopisy,“ uvedla Klopcová. Již 
na místě projevilo patnáct lidí zájem 
najít v huti, po odchodu ze šachty, 
další profesní uplatnění.  Nyní je per-
sonalisté ocelářů průběžně kontaktu-
jí, aby zjistili jejich konkrétní zájmy 
a nabídli jim adekvátní pracovní po-
zice. Většina zájemců tak má do kon-
ce září naplánovanou další návštěvu, 
a to již konkrétního pracoviště spo-
lečnosti LIBERTY Ostrava.

Prohlídka provozu středojemné válcovny 
s výkladem. 
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Ostrava-Kunčice, Frýdecká 332 
(100 m za mostem Rudná - Frýdecká směr Vratimov)
Tel.: 596 237 498, 596 238 499, e-mail: obchod.ova@tecampcv.cz

Olomouc-Holice, Techmologická 913/13 
(nový areál mezi ulicemi Holická a Technologická)
Tel.: 585 203 625, 585 203 626, e-mail: obchod.olo@tecampcv.cz

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
mATERIÁLy PRO VýsTAVbU
A OprAVy inženýrskýCh sÍtÍ

Venkovní kanalizace
– PCV, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
    žebrované pro venkovní kanalizace
– Plastové revizní šachtice a vpustě
– Litinové poklopy, mříže, vpustě
– Betonové výrobky pro venkovní kanalice

Venkovní vodovody
– Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny,
    vodárenské armatury
– PE roury a tvarovky pro vodov. přípojky, 
    vodoměry, vodoměrné šachty a přísluš.

Domovní odpady
– PP potrubí a tvarovky pro vnitřní odpady 
    s odolností 90 ˚C
– Tiché odpadní systémy
– Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, balkony,
    dvory, koupelny i střechy
Plynovody
– PE potrubí a tvarovky, chráničky, armatury, HUP

www.pcvalfa.cz

Ostatní
– Vnitřní rozvody pitné vody, topení, mirelon
– Betonové výrobky pro terénní úpravy 
    (dlažby, obrubníky, palisády aj.)
– Drenážní systémy, geotextilie
– Chráničky pro vedení kabelů
– Odvodňovací žlaby
– Ostatní doplňky z plastů, folie, 
    mříže, lapače (gajgry), nádrže, 
    žumpy aj.
– Gabionové sítě

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

listopad-duben po - pá 6.30 - 15.00

květen-říjen po - pá 6.30 - 16.00

              
         So 7.00 - 11.00

Velkoodběratelům poskytujeme

množstevní slevy!

Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
SRPEN 2021

Rubání – kombajny

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. ALPEX_Zelek(463310/) Pielka 47632 1537 638.9 38,413 3,26 SL 300, FAZOS 15/33, 15/31

2. Kania(292200/3) Pochopeň 25459 886 374.5 19,973 2,18 SL 300, DBT 1300/3100

3. Valíček(463200/1) Kubanek 19728 867 301.9 16,694 1,72 SL 300, FAZOS 15/33 

4. Turoň(463304/) Miarka 302 60 28.8 1,584 0,22 SL 300, FAZOS 15/31

Rubání – pluhy

Pořadí kolektiv vedoucí úseku těžba (t) tuny / den odrubaná plocha 
za den   (m2/ den)

rub. výkon
   (t/hl/sm)

denní
postup   (m) kombajn, výztuž

1. Kubeš(236502/) Pamánek, Ing. 648 162 78.3 4,730 0,45 GH9-38VE, DBT 600/1400

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí úseku měsíční
ražba    (m) m / d čistý výlom/den

    (m3/den)
čelbový výkon     
(cm/hl/sm) typ zařízení

1. ALPEX_Michoń(292227/2) Palej 173,00 5,77 144,74 30,35 MR 340X-Ex SANDVIK K04

2. ALPEX_Marcol(292247/) Zguda, Mgr. 132,00 4,55 106,97 23,96 MR 340X-Ex SANDVIK C05

3. Kadlec(463240/2, 362280/) Čáp 79,00 4,94 117,63 27,75 MR 340X-Ex SANDVIK C04

4. Lichý(401246/1) Gajdzica 66,00 3,00 69,00 15,24 AM-50/132 C01

5. Pavlík(463246/) Firla 58,00 3,41 85,64 16,35 MR 340X-Ex SANDVIK C03

6. Fajman(463260/5) Firla 35,00 1,94 51,53 9,26 AM-50/132 C03

Přípravy – klasické technologie 

Pořadí kolektiv vedoucí úseku měsíční ražba
    (m) m / d čistý

výlom/den    (m3/den)
čelbový 

výkon    (cm/hl/sm) typ zařízení

1. Slíž(54622/2) Firla 64,00 3,05 63,70 13,44 VVH-1U C02, D 1131 HAUSHERR,NOELL C02

2. Noworyta(54022/) Gajdzica 3,00 1,50 39,45 8,78 Trhací práce, D 1131 HAUSHERR,NOELL P04

Rubání – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí 
úseku těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den 

(m2/ den)
rub. výkon 
 (t/hl/sm)

denní
postup (m)

1. Valíček Kubanek 311604 1691 455.9 33,805 2,38

2. Turoň Miarka 217860 1320 597.9 21,830 3,60

3. ALPEX_Zelek Pielka 212032 1562 573.4 39,241 2,95

4. Kania Pochopeň 118754 1284 622.6 29,497 3,58

5. ALPEX_Kurek Pielka 111269 1290 440.7 32,320 2,37

6. Nachtnebl Kubanek 94007 1686 297.5 30,523 2,62

7. POLCARBO_Dąbek Sᶒdkowski 84883 1516 580.2 37,819 2,89

Rubání – pluhy

Pořadí kolektiv vedoucí úseku těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den   
(m2/ den)

rub. výkon
   (t/hl/sm)

denní
postup   (m)

1. Kubeš Pamánek, Ing. 207267 1266 683.4 29,545 3,88

Přípravy – kombajny

Pořadí kolektiv vedoucí úseku ražba (m) m / d čistý výlom/den
 (m3/den)

čelbový výkon 
 (cm/hl/sm)

1. ALPEX_Marcol Zguda, Mgr. 1194,00 5,31 120,52 27,95

2. ALPEX_Michoń Palej 1072,00 4,76 114,24 25,13

3. Noworyta Gajdzica 775,00 5,27 131,19 29,30

4. Kadlec Čáp 760,00 5,67 129,60 31,82

5. Lichý Gajdzica 739,00 4,37 94,35 26,99

6. Pavlík Firla 620,00 4,13 91,18 19,82

7. Fajman Firla 571,00 4,26 107,63 19,40

8. ALPEX_Pasik Bajaczyk, Ing. 480,00 4,21 99,46 22,19

9. Špička Firla 198,00 4,50 112,95 23,14

10. Vereš Wdowka 174,00 4,14 96,31 24,65

Přípravy – klasické technologie

Pořadí kolektiv vedoucí úseku ražba  (m) m / d čistý
výlom/den (m3/den)

čelbový 
výkon (cm/hl/sm)

1. Slíž Firla 347,00 2,82 77,03 13,05

2. Fajman Wdowka 197,00 4,69 92,90 23,36

3. ALPEX_Pasik Bajaczyk, Ing. 27,00 1,29 34,05 6,92

4. Noworyta Gajdzica 3,00 1,00 26,30 4,78

LEDEN – SRPEN 2021

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

Prohlídka provozu LIBERTY Ostrava.
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Rocktherapy 2021: Dominik, Michal 
a Kamila získali celkem přes sto tisíc
ORLOVÁ – Perseus, SolarSystem, 
Singum Regis, Within Silence, 
Forrest Jump, Ahard, XIII. Století, 
Gate Crasher, Bastard, to byly tvr-
dé rockové a metalové skupiny, jež se 
koncem srpna postaraly o zlepšení ži-
vota tří handicapovaných dětí. Na fes-
tivalu RockTherapy se pro ně totiž vy-
bralo dohromady 106 300 korun.

„Rozdělily se rodinám dvanáctile-
tého Dominika Kovaříka, čtrnáctile-
tého Michala Ondrůše a patnáctileté 
Kamily Fábryové. To byly tváře letoš-
ního – již dvanáctého – ročníku za-
měřeného tentokrát na děti s mentál-

ním postižením,“ informovala Silvie 
Balčíková za Nadaci OKD. Ta opět 
dobročinný festival podpořila.

„Jeho smyslem bylo návštěvníky 
nejen pobavit hudbou a poskytnout 
jim i bohatý doprovodný program, 
ale také přilákat co nejvíce lidí, kteří 
přispějí do veřejné sbírky,“ upřesnila 
nadační referentka. Výtěžek z toho-
to ročníku, jak dodala, využijí rodi-
ny Dominika, Michala a Kamily na-
příklad na různé zdravotní pomůcky 
do domácností, pořízení tabletu, ko-
čárku či tříkolky a zaplacení lázeň-
ského pobytu.

Den horníků si připomněly i spolky a to nejen v regionu

Uctění obětí z Barbory, bude  
mše i odhalení pamětní desky
KARVINÁ – Kroužek krojovaných horníků 
(KKH) Barbora s bezmála ročním zpož-
děním zapříčiněným epidemiologickou 
situací odhalí pamětní desku u příleži-
tosti třicátého výročí velkého důlního 
neštěstí na této šachtě. Stane se tak 
v neděli 3. října.

„Původně jsme měli slavnostní akt 
odbýt vloni, přesně v den, kdy jsme si 
smutné jubileum připomínali, ale z dů-
vodů pandemie covid-19 jsme ho muse-
li odložit a přesunout,“ říká Jan Kavka, 
předseda KKH Barbora. Ten na první 
říjnovou neděli chystá nejprve boho-
službu od 10:30 v „křivém“ kostele sv. 
Petra z Alkantary. Po ní bude následovat 

přesun na Důl Barbora, kde dojde 
v památkově chráněné kompresorovně 
k odhalení pamětní desky. „Nakonec 
zveme účastníky do naší klubovny 
na nám. Budovatelů 1420 v Karviné, 
kde si společně prohlédneme klubové 
kroniky a zavzpomínáme na hornické 
kamarády,“ popisuje Kavka.

Horníci a další zaměstnanci z Barbory 
si tak připomenou 18. říjen 1990, kdy 
v 16:10 došlo ve 40. sloji Prokop v 5. kře 
mezi 8. a 9. patrem k výbuchu metanu. 
Nepřežilo třicet chlapů a dva byli vážně 
zraněni. Nad přesnou příčinou stále visí 
otazníky – skrytý zápar nebo mechanic-
ká jiskra? 

Útěk v řetězech v Havířově pod 
hlavičkou Nadace OKD
HAVÍŘOV – Horolezecký oddíl Tatran 
Havířov pořádá v domovském městě 
v sobotu 16. října již po dvanácté 
sportovně-kulturní akci Útěk v řetězech. 
Její název není vybrán jen tak, protože 
soutěžící dvojice skutečně budou muset 
spěchat do cíle a cestou plnit deset 
úkolů připoutáni jeden ke druhému!

„Prozradit můžeme pouze to, že 
registrace je už v sedm hodin ráno 
na Náměstí Republiky naproti Elánu, 
v osm odvezeme přihlášené na tajné 
místo, kde v deset odstartují, tajná je 
i trasa,“ uvádí Jan Chrápek, závodní 
báňský záchranář z Dolu ČSM-Sever, 
dobrovolník v oddíle a srdcovkový 
patron akce.

„Přihlásit se může kdokoliv starší 
osmnácti let, mládež nad patnáct pak se 
souhlasem rodičů. Maximální kapacita 
je třiatřicet soutěžících dvojic,“ říká Milan 
Zupko za organizátory. Ti pro tento ročník 
vymysleli téma dvanácti znamení zvěro-
kruhu pod heslem „Osud máš ve svých 
rukou“. Překvapením budou i úkoly.

Jistý je každopádně doprovodný 
program trvající od 9 do 18 hodin. 
Představí se mj. místní sportovní 
a zájmové kroužky, tanečníci, hudební 
kapely včetně AV Bandu, vystoupí 
známý silák Železný Zekon. V souladu 
s osvětovou a preventivní tradicí Útěku 
v řetězech nebude chybět protidrogové 
kontaktní centrum.

Na dobrou věc přispěly i zúčastněné 
kapely ze svých honorářů.
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Klub z Františka oslavoval s jubilanty v Horní Suché.

FO
TO

: K
PH

M
O

Minuta ticha za oběti důlních neštěstí na Dole Michal.

Zástupci našeho kraje na celostátním setkání v Mostě.

KARVINÁ – Zářijov ý hornický svátek 
se stal příležitostí pro uspořádání 
společenských či vzpomínkov ých 
akcí i pro organizace sdružené 
v Koordinačním v ýboru důchod-
ců (KVHD) OKD. Kter ý na akti-
vity těchto spolků přerozděloval 
podporu získanou od těžařské na-
dace.

„Den horníků 2021 v různé po-
době avizovaly kluby bý valých 
zaměstnanců šachet František, 
Lazy, Dukla, Odra...“ oznámila 
Silvie Balčíková, projektová ma-
nažerka Nadace OKD. KKH Dolu 
František byl v tomto ohledu jed-
ním z nejaktivnějších: Nejprve měl 
zájezd na tři dny do Telče, Českých 
Budějovic, Českého Krumlova 
(včetně fárání do starého grafi-
tového dolu) a na Hlubokou. Pak 
dělal v Horní Suché oslavy pro-
fesního svátku a při jednom po-

přál svým jubilantům k 70., 75., 
80., 85., 90. či 95. narozeninám. 
Klub samotný si ostatně připo-
menul i sté výročí vzniku a obdr-
žel od radnice vlajku Horní Suché, 
aby s ní reprezentoval domovskou 
obec.

Tento prapor se objevil – spo-
lu s logy Nadace OKD, Nadace 
LANDEK a jiných regionálních 
havířských organizací – v Mostě, 
kde se uskutečnilo celostátní 25. 
Setkání hornických měst a obcí.

1. ročník mělo naopak Setkání 
ostravsko - karvinských pamět-
níků k výročí Dne horníků. To 
v Ostravě zorganizoval Alexandr 
Zaspal, ředitel historické, chrá-
něné šachty Michal. „Věřím, že se 
z něj stane nová tradice,“ nechal se 
slyšet. Vzdát hold havířskému po-
volání a uctít také jeho oběti přišli 
zástupci spolků, VŠB i HBZS.
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