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Vážení a milí sousedé,
právě držíte v rukou letní vydání našeho
zpravodaje. Doufám, že si užíváte slunečných dní.
U nás jsme léto zahájili velkou oslavou. Je to přesně 50 let od výroby prvních ocelových silničních svodidel. Od
roku 1968 jsme jich vyrobili více než
45 tisíc kilometrů, což by s rezervou
vystačilo na cestu kolem světa. Jsem
rád, že naše výrobky významně přispívají k lepší
bezpečnosti na silnicích,
což potvrzují
také policejní
statistiky.
Léto bude
ale hlavně
ve znamení festivalů.
Už deset let
je naše huť
partnerem
festivalu Colours of Ostrava a Festival v ulicích
podporujeme
od jeho začátku. Na obou festivalech se již několik let objevuje náš stan Tanec pro život,
jehož cílem je nejen pomáhat, ale také
se přitom bavit. Děkuji každému, kdo se
v našem stanu zastavil, a podpořil svým
tancem některý z projektů, které život
v našem kraji udělají zase o něco lepší.
Přeji vám příjemné čtení o novinkách
a zajímavostech z huti. Pokud byste rádi
měli aktuální přehled o dění u nás, sledujte nás na sociálních sítích.
Všem přeji krásné léto.
ASHOK PATIL
Generální ředitel
a předseda představenstva
ArcelorMittal Ostrava
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Naši zaměstnanci získali více než 600 tisíc
pro neziskové organizace
Mezi 38 dobročinných projektů, které přihlásili do
soutěže o granty zaměstnanci huti, jsme rozdělili celkem
606 953 korun. Příspěvek podpoří rozvoj školek a škol,
volnočasových aktivit dětí či hendikepovaných.
„Mnoho našich zaměstnanců se ve svém
volném čase věnuje dobročinným aktivitám. Proto jsme je i letos podpořili v jejich
úsilí a přispěli na projekty, na kterých se
dlouhodobě podílejí. Za 12 let existence
zaměstnaneckých grantů jsme rozdělili
5 710 846 korun mezi 481 neziskových
projektů v regionu,“ říká Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti
a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.
O grant mohli požádat všichni zaměstnanci, kteří se v neziskovém sektoru
dlouhodobě angažují. Letos přišly žádosti
od 79 pracovníků. Z nich komise vybrala

38 projektů, a rozdělila mezi ně celkovou
částku 606 953 korun.
Mezi podpořené organizace patří třeba
Český svaz včelařů v Ostravě Zábřehu,
který díky příspěvku bude moct obnovit
zařízení pro léčbu včelstev. Tradičně je
velký zájem o podporu volnočasových
aktivit dětí, finanční podporu letos získala
například Tělovýchovná jednota Sokol
Baška. Huť podpořila také integrační klub
Brána organizace Centrum pro rodinu
a sociální péči, který pořádá program pro
mladé lidi se zdravotním postižením, nebo
Sportovní klub vozíčkářů na letní tábor. l
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Naše svodidla pomáhají zlepšovat bezpečnost
na silnicích už 50 let

Máme nového pomocníka!
Při projektování nových technologií pomůže 3D skener

Před 50 lety jsme v huti vyrobili první ocelová silniční svodidla. Od roku 1968 jich bylo více než 45 tisíc
kilometrů. Svodidla z Ostravy patří k hlavním bezpečnostním prvkům na většině českých silnic.

Nový přírůstek v rodině moderních technologických pomocníků bude detailně mapovat
a zaznamenávat dispozice, rozměry a tvar budov, zařízení, ocelových konstrukcí i potrubí.

Skener lze ovládat nejen na dotykovém displeji, ale také na dálku.
„Novinka ulehčí práci mnoha zaměstnancům. Výstupy ze skeneru jsou ideální pro
vytváření návrhů nových investičních celků
nebo rekonstrukcí zařízení. Získáme náhledy
do všech míst v interiéru i exteriéru ve vysoké kvalitě, které nám umožní ve virtuál-

ním prostředí měřit rozměry zařízení, a řešit
tak konkrétní problémy související například
s bezpečností v daném prostoru nebo zlepšováním stávajících technologií,“ vysvětluje
Pavel Machala, z oddělení údržby duševního
vlastnictví v ArcelorMittal Ostrava.

Skener Faro Focus S150 váží přes
4 kilogramy a disponuje laserem 1. třídy
a za sekundu naměří až 980 tisíc bodů.
Díky širokému teplotnímu rozsahu od –20
do 55° C lze kvalitně skenovat téměř ve
všech prostorách hutě.
l

Naše svodidla jsou nedílnou součástí nejen českých silnic.

Výroba silničních svodidel byla zahájena
10. července 1968 v tehdejší Nové huti.
Každý rok vyrobíme přibližně 1000 km
ocelových svodidel. Uplatnění nacházejí
zejména v Česku, ale také třeba na Slovensku nebo v Litvě.
V huti vyrábíme 5 typů svodidel. Za
posledních 15 let se podle statistik Policie
ČR podílela svodidla na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích v Moravskoslezském kraji o 38 % a nehod s vážnými
následky o 49 %.
l

INFOBOX
l Mezi největší inovace za půlstoletí výroby našich svodidel patří například

použití povlaku Magnelis®, nové formy protikorozní ochrany oceli. Magnelis®
chrání ocel až dvakrát déle než běžné žárové pozinkování, tedy 40 let. Zajímavou vlastností povlaku je také jeho schopnost samoregenerace, kdy se povlak
v místě poškození, např. řezu nebo vrypu, opět zacelí!
l Myslíme na všechny účastníky silničního provozu. Proto jsme vyvinuli speciální
svodidlo se spodní pásnicí, které umí ochránit také motorkáře. Svodidlo je chrání
před podjetím nebo nárazem do nekrytých částí svodidel, což bývají příčiny
vážných zranění, a při nárazu pohltí část kinetické energie.
l Ve spolupráci s univerzitou v Zaragoze jsme se podíleli na vývoji SMART svodidla, které má v sobě zabudovány tři typy senzorů. První je schopen vyhodnotit
klimatické podmínky, druhý umí upozornit na případné problémy s průjezdností
a třetí senzor dokáže při nárazu do svodidla okamžitě odeslat signál složkám
záchranného systému.
l Pracujeme na přípravě tzv. ještě chytřejšího svodidla s použitím nejnovějších
technologií. Součástí systému bude i aktivace dronu při nehodě pro snímání
a vysílání aktuálního stavu záchranným složkám!

Díky projektu Tanec pro život jsme neziskové organizace
podpořili částkou 300 tisíc korun
Taneční stan je již tradiční součástí
festivalů Colours of Ostrava a Festivalu
v ulicích. Díky téměř 5 000 tanečníkům, kteří letos do stanu přišli, můžeme
podpořit neziskové organizace v našem
kraji. Letos peníze putují do Armády
spásy a Českému svazu ochránců přírody
Salamandr.
„Od roku 2010, kdy je Tanec pro život
součástí ostravských Colours a Festivalu v ulicích, už si v tanečním stanu
ArcelorMittal zatančilo skoro 45 tisíc
návštěvníků. Pro 32 organizací v Moravskoslezském kraji vytancovali celkem
3,6 milionu korun,“ uvedla Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb v ArcelorMittal
Ostrava.

Body, které jsme převedli na peníze,
návštěvník získal za nápodobu choreografie, předváděnou profesionálním ta-

nečníkem. V této roli se letos představil
také herec Vladimír Polák nebo zpěvák
David Stypka.
l

