ArcelorMittal | Říjen 2013

6

Sousedé
Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

Huť bude dále ekologizovat své provozy,
tentokrát s podporou Evropské unie

www.arcelormittal.cz l cr.ostrava@arcelormittal.com l ZDARMA

Číslo 7 l Říjen 2013

Milí sousedé,

Po výstavbě tkaninových
filtrů na spékacích pásech
jižní části aglomerace se
sníží roční emise podniku
o dalších 100 tun

V minulém čísle zpravodaje Sousedé jste se mohli dočíst
o tom, že huť podala žádost o dotace na nadstandardní
ekologické projekty. Jsme velmi rádi, že nyní již můžeme říci, že
naše dotace byly schváleny. V brzké době tak huť zahájí další
ekologické projekty v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun, mezi
kterými bude výstavba nových tkaninových filtrů, které jsou
nejmodernější odprašovací technologií na světě.  
Dotace huť získala díky své dosavadní
nadstandardní ekologizaci. V plánu má snižovat emise ještě více, než požadují nové
evropské limity, které budou platné od roku
2016. Tyto budoucí limity huť již dva roky
plní. „Dotace vnímáme jako další krok v naší
dosavadní ekologizaci. Kdybychom již dnes

Jedna ze 44 tisíc hadic
tkaninového filtru na severních
pásech aglomerace

neplnili nové evropské limity, které vstoupí
v platnost až v roce 2016, neměli bychom
na získání dotace nárok. My ale chceme
nadále přispívat ke zlepšení životního
prostředí a naše emise snižovat i pod limity
EU,“ vysvětluje Petr Baranek, ředitel pro
životní prostředí ArcelorMittal Ostrava. l

Věděli jste, že…?
• tkaninové filtry jsou vůbec

nejúčinnější dostupnou metodou
odprašování?

• tyto filtry zachytávají s více

než 99% účinností i nejmenší
prachové částice?

• vrcholem ekologizace

aglomerací, tedy tkaninovými
filtry, se v celé Evropě může
včetně nás pochlubit zatím jen
sedm hutí?

v rukou právě držíte sedmé číslo pravidelného čtvrtletníku, který vám přináší
aktuální informace o dění v naší společnosti. Jednoznačně pozitivní zprávou pro
nás i pro kraj je to, že po několika letech
investic do ekologizace provozů opět
významně investujeme také do modernizace výroby. Zahájili jsme projekt
v hodnotě jedné miliardy korun – modernizaci zařízení kontinuálního lití oceli.
Tato investice umožní naší huti vyrábět
nové a kvalitnější výrobky a zajistí odbyt
našeho zboží na nových trzích.
V ekologizaci ale pokračujeme.
Poprvé v historii jsme získali evropské
dotace pro naše ekologické projekty
v celkové hodnotě
2,6 miliardy korun,
díky nimž snížíme
náš vliv na životní
prostředí ještě
více, než bude
od roku 2016 požadovat Evropská
unie. To nás posune
v ekologizaci hutí
v Evropě na úplnou
špici.
Naše společnost
letos slaví 10 let
od privatizace,
kdy jsme se stali
součástí skupiny ArcelorMittal. Můžete
se spolu s námi podívat na souhrn toho
nejdůležitějšího, co jsme za tuto dobu
dosáhli.
Pokud vás zajímají některé konkrétní informace o naší činnosti, které jste
ve zpravodaji nenašli, nebojte se zeptat,
rádi se vám budeme věnovat. Můžete
využít například kontaktního formuláře
na našich stránkách.
Přeji vám hezký podzim,

Stavba tkaninového filtru
na severních pásech aglomerace
(2011). Brzy stejným filtrem
odprášíme i jižní pásy
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S úctou,
Tapas Rajderkar

ArcelorMittal vstoupil do huti před deseti lety.

ArcelorMittal Ostrava slaví
deset let od privatizace
V roce 2003 vstoupila do Nové huti největší světová ocelářská
a těžební skupina ArcelorMittal. Společnost ArcelorMittal
Ostrava, která je důležitým výrobcem oceli, patří mezi
nejvýznamnější zaměstnavatele nejen v Moravskoslezském
kraji, ale v celé České republice. Kromě toho také
podporujeme širokou škálu charitativních a neziskových
organizací a projektů v kraji.
ArcelorMittal Ostrava za deset let
vyprodukovala přes 25 milionů tun oceli.
K našim významným výrobkům patří
silniční svodidla. Těch jsme od roku 2003
vyrobili přes 5600 kilometrů, což by
vystačilo na cestu z Ostravy do Madridu
a zpět. Za stejné období jsme věnovali
458 milionů korun na podporu regionu.
Huť se za deset let stala
nejčistší v historii a bude se
dále ekologizovat
Ekologizace huti zůstává důležitou
součástí provozu. Emise prachu za rok
2012 činily 584 tuny, zatímco v roce

2003 to bylo 1783 tuny. Pro porovnání,
na konci 70. let se emise huti pohybovaly kolem 40 000 tun ročně. „Situace se
významně zlepšila, patříme mezi nejlépe
ekologizované huti v Evropě, plníme
nejpřísnější limity a do ekologie nadále investujeme,“ říká Tapas Rajderkar,
generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.
Společnost za deset let svého působení
investovala do ekologizace 4 miliardy
korun z vlastních zdrojů. Nyní poprvé
získala na ekologizaci veřejnou podporu.
S pomocí evropských dotací bude realizovat další projekty v celkové hodnotě
2,6 miliardy korun, čímž svůj vliv na životní prostředí opět výrazně sníží.
l
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Archiv huti úspěšně funguje již 60 let
Ke vzniku archivu Nové huti Klementa Gottwalda dal příkaz
v roce 1953 tehdejší ministr hutního průmyslu a rudných
dolů. Dnes obsahuje akreditovaný archív huti velký počet
významných položek včetně v trezoru uložené zakládající
listiny huti.  Instituce umožňuje zájemcům studium
nejrůznějších pramenů. Historické materiály lze shlédnout
i na internetových stránkách www.novahut.cz vytvořených
u příležitosti 60. výročí ostravské huti.  
„Prací archiváře není jen zachovávat informace pro budoucí generace, ale také
chránit dokumenty v těžkých dobách.
Dokumentů zde máme tolik, že pokud
bychom je vyskládali vedle sebe, tvořily
by řadu dlouhou přes kilometr,“ říká
Hana Benkeová, pracovnice Akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava.
O studium archiválií mohou badatelé
žádat prostřednictvím formuláře, který
je ke stažení na stránkách ArcelorMittal
Ostrava.
l
První archivář,
Dr. František Král,
na snímku z poloviny
50. let

Profesní
rozvoj učitelů
technických oborů
v ArcelorMittal
Ostrava pokračuje
Do druhého ročníku programu
profesního rozvoje pro
učitele technických oborů
nastoupilo v září dalších deset
pedagogických pracovníků
z Moravskoslezského
kraje. V huti absolvují roční
odbornou praxi v reálném
provozu, kterou huť připravuje
ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností
Sedukon.

Archiv v číslech
9 – počet inventářů
ke zpracovaným archivním
souborům a zároveň počet svazků
firemní kroniky
20 – průměrný počet
každoročně provedených skartací
ve spisovnách
36 – počet archivních souborů,
které jsou v archivu uloženy
61 – počet kompletních ročníků
firemního časopisu od roku 1952
do současnosti
1127 – množství archiválií
v běžných metrech uložených
v depozitáři
23 500 – počet fotografií
v archivu
99 940 – počet negativů

„Jsme rádi, že můžeme letos v huti
přivítat dalších deset pedagogů. Velmi si
ceníme jejich odhodlání se dále vzdělávat a absolvovat u nás podnikovou
praxi mnohdy ve svém volném čase,“
uvedl Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy ArcelorMittal
Ostrava. Pedagogové budou navštěvovat odborné kurzy, stáže a exkurze dle
technického zaměření a také spolupracovat s experty v oboru přímo při práci
ve výrobě.
l

Prvních deset úspěšných absolventů
programu již získalo certifikát.
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Huť bude vyrábět
ještě kvalitnější ocel

10 let ArcelorMittal v Ostravě

ArcelorMittal Ostrava
zahájila miliardovou investici
do modernizace zařízení
plynulého odlévání oceli
(tzv. kontilití) na ocelárně.
Cílem je zvýšení kvality oceli
a produkce nových výrobků
s vysokou přidanou hodnotou,
které se používají na výrobu
součástí větrných elektráren,
automobilů a stavební
techniky i trubek pro těžbu
ropy a zemního plynu.

Zvyšujeme bezpečnost na pracovišti

Významnou investici huť představila
na letošním Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně

Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku
a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava,
hovoří o nové investici
„Jsme rádi, že navzdory přetrvávající
nepříznivé situaci v ocelářství můžeme
realizovat tak významnou modernizaci.
Nové a kvalitnější výrobky obohatí naše
portfolio a zvýší naši konkurenceschopnost,“ uvedl Tapas Rajderkar, generální
ředitel ArcelorMittal Ostrava. Všechna nově vybudovaná výrobní zařízení
budou splňovat požadavky na nejlepší
dostupné techniky a nebudou znamenat
vyšší ekologickou zátěž. 
l

Záleží nám na tom, aby se naši
zaměstnanci vraceli domů z práce
zdraví. Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci patří proto mezi naše hlavní
priority. Dlouhodobě pracujeme
na prevenci pracovních úrazů a daří se

nám snižovat počet úrazů s následnou
absencí, a to nejen u vlastních
zaměstnanců, ale i u zaměstnanců
externích firem, které v našem areálu
pracují. Jsme držiteli ocenění Bezpečný
podnik. 
l

Pečujeme o naše
zaměstnance
Péče o naše zaměstnance nespočívá jen
v nadprůměrné mzdě, ve které jim bylo
za deset let vyplaceno celkem 37 miliard
korun. V roce 2012 činila průměrná
mzda (bez započítání platů nejvyšších
manažerů) 34 213 korun, což je o třetinu více než průměrná mzda v kraji.
Na zdravotním a sociálním pojištění jsme
pak za naše zaměstnance odvedli více
než 12 miliard korun. Našim pracovníkům
nabízíme také propracovaný systém
sociálních výhod a benefitů. 
l

Na podporu regionu
jsme věnovali 458 milionů korun
Podporujeme zdravotně a sociálně
znevýhodněné občany, seniory, rozvíjíme volnočasové aktivity dětí, spolupracujeme s místními úřady na rozvoji
městských částí a obcí a pomáháme
neziskovým a charitativním organizacím.

Podporou veřejně prospěšných projektů
pro nás ale dobročinnost nekončí. Jsme
firma s největším počtem pravidelných
dárců krve v regionu a několik tisíc
našich zaměstnanců se také každoročně
věnuje dobrovolnictví.. 
l

Vyrobili jsme
25 milionů tun oceli

Do podniku jsme investovali 7 miliard korun

Náš podnik má roční kapacitu výroby surového železa a oceli více než 3 miliony tun.
Od roku 2009 vyrábíme přibližně 2 miliony
tun železa a oceli ročně. Mez naše produkty patří ploché a dlouhé výrobky, silniční
svodidla, důlní výztuže a, trubky.
l

Tři miliardy korun jsme investovali
do modernizace našich zařízení, abychom si uchovali konkurenceschopnost
na globálních trzích s ocelovými výrobky. Nadpoloviční část investic, přibližně
4 miliardy korun, směřovala do ekologizace našich provozů. Během deseti let
jsme snížili emise prachu o dvě třetiny,
a významně tak snížili svůj vliv na životní prostředí. V roce 2012 jsme u emisí
prachu dosáhli historického ročního minima 584 tuny. Plníme veškerou platnou
legislativu včetně zpřísněných emisních
stropů v integrovaných povoleních
Moravskoslezského kraje. Na většině
provozů navíc s předstihem splňujeme
nejpřísnější limity Evropské unie, které
vstoupí v platnost v roce 2016. 
l
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10 let ArcelorMittal v Ostravě

Na podporu čtyř dobročinných projektů
jsme věnovali půl milionu korun

Nápady zaměstnanců Jsme pilířem ekonomiky
přinášejí úspory

Celkem 4 621 návštěvníků Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích
se zapojilo do speciální charitativní akce ArcelorMittal Tanec
pro život. Lidé si ve stanu ArcelorMittal Ostrava vybírali ze čtyř
dobročinných projektů, které podpořili svým tancem. Celkem
vytancovali 500 tisíc korun.  

V ArcelorMittal Ostrava dokážeme ocenit
dobré nápady, které zlepšují výkonnost
našeho podniku. V průběhu deseti let podali zaměstnanci 1 152 zlepšujících nápadů,
z nichž 808 bylo přijato jako životaschopné inovace. Dosud jsme zrealizovali 596
nápadů. Jako motivaci jsme zlepšovatelům vyplatili během deseti let mimořádné
odměny ve výši 6,6 milionu korun. 
l
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v regionu, také co se finančních
ukazatelů týče. Za posledních deset let
odvedla naše společnost spolu s dceřinými společnostmi na daních celkem
14,5 miliardy korun. Pokud bychom
připočetli i daň z přidané hodnoty
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Emise na historickém minimu
Uvědomujeme si vliv hutní výroby
na životní prostředí a tento vliv neustále snižujeme. V době vstupu skupiny
ArcelorMittal do nové huti v roce 2003 se
naše emise prachu pohybovaly na úrovni
1783 tuny za rok. Od té doby jsme do snižování vlivu na životní prostředí investovali přes čtyři miliardy korun a emise
jsme postupně snižovali. V roce 2012 jsme

za prodané výrobky, jednalo by se
celkem o 21,4 miliardy korun. Významná
část těchto prostředků se vrací do našeho kraje. Ještě významnější podporou
kraje jsou pak platy našich zaměstnanců, kterým jsme za deset let vyplatili
l
přes 37 miliard korun. 

Od vstupu zahraničního investora,
kterým se v roce 2003 stala největší hutní a důlní společnost na světě
ArcelorMittal, proběhla v ostravské huti
významná restrukturalizace. Během ní
se vydatně investovalo do modernizace
výroby a ekologických opatření. Závazek
z privatizační smlouvy, kterým bylo investovat 242 milionů USD do roku 2013,
tak byl beze zbytku splněn s několikaletým předstihem. 
l

Český červený kříž Ostrava
Na nákup humanitárního přívěsu
určeného k přepravě materiální
pomoci a zřízení zázemí pro
mobilní ošetřovnu, putuje z Tance
pro život 125 000 korun.
Český svaz ochránců
přírody Salamandr
Program péče o ohrožené druhy
rostlin v povodí Olše, Ostravice
a Mohelnice byl podpořen částkou
120 000 korun.
Osvětové divadelní představení
pro děti s Klauny z Balónkova
Ve spolupráci se sdružením
KIWANIS Ostrava bude také díky
podpoře ve výši 130 000 korun
pro děti předškolního věku
připraveno speciální divadelní
představení s naučným
podtextem, které je upozorní
na rizikové situace.

Úspěšná
restrukturalizace
naší hutě

Návštěvníci festivalu u nás
vytančili 500 tisíc korun
na charitativní projekty

Pojízdná kavárna
Mental Café fungující
ve spolupráci s multižánrovým
centrem Cooltour
Díky podpoře ve výši
125 000 korun bude zakoupen
pojízdný stánek s kavárenským
vybavením. Výtěžek z prodeje
kávy pak bude využit na odměnu
obsluhy s mentálním postižením.

Edukační kampaň „Dávej na sebe pozor!“
letos zavítá i do mateřských škol

dosáhli historického minima 584 tuny,
což je v porovnání s rokem 2003 pokles
o 67 %. V ekologizaci nadále pokračujeme,
letos dokončujeme odsíření energetiky
a koksovny v hodnotě tři čtvrtě miliardy
korun a do konce roku 2015 zrealizujeme
další ekologické projekty v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun, tentokrát poprvé
s podporou EU. 
l

5 600 km svodidel stačí na cestu
z Ostravy do Madridu a zpět
Od roku 2003 jsme v ArcelorMittal
Ostrava vyrobili 5 600 kilometrů
svodidel. Takové množství by vystačilo
třeba na cestu z Ostravy do Madridu

„Po celou dobu festivalu panovala
ve stanech ArcelorMittal Tanec pro
život úžasná atmosféra. Lidé se bavili
až do pozdních hodin a zároveň nám
pomohli udělat něco dobrého pro charitativní a neziskové organizace v našem
regionu,“ říká Monika Pěnčíková, vedoucí
oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.
l

Podpořené
organizace
a jejich projekty

a zpět. Jsme velmi hrdí na to, že více
než 70 % svodidel, které zajišťují vaši
bezpečnost na českých silnicích, pochází
od nás. 
l

Klub Kiwanis, který huť dlouhodobě podporuje, organizuje druhý
ročník vzdělávací kampaně „Dávej na sebe pozor!“ k prevenci
úrazů pro děti z Moravskoslezského kraje. Didaktické obrázky
malířky Vlasty Švejdové opět upozorní na rizikové situace, se
kterými se mohou děti setkat doma i venku. Tentokrát se projekt
nebude zaměřovat jen na dětská oddělení nemocnic, ale
dostane se díky podpoře z huti i do mateřských škol.
Obrázky s tematikou bezpečnosti
a zdraví malířky Vlasty Švejdové se
používaly již v 80. letech. „Je pro mě
osobně důležité, že mohu přispět k tolik
významnému vzdělávání dětí v oblasti

zdraví a bezpečnosti,“ řekla malířka.
V projektu „Dávej na sebe pozor!“ jsou
její nové obrázky doplněné jednoduchými básničkami Radima Raszky, zaměstnance ArcelorMittal Ostrava.
l

Malířka Vlasta
Švejdová se
zaměstnancem huti
Radimem Raszkou
Součástí
kampaně je
také edukační
divadlo Klaunů
z Balónkova

