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Zahájili jsme výrobu nové oceli pro automobilový průmysl
ArcelorMittal Ostrava vyvinula a jako jediná v evropské části skupiny ArcelorMittal vyrábí ocel, která
najde uplatnění především v automobilovém průmyslu. Na středojemné válcovně vyrábí ploché
tyče pro listové pružiny, které jsou součástí závěsného systému vozidel. Produkce nového výrobku si
vyžádala investici ve výši více než 210 milionů korun.
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Vážení a milí sousedé,

Tyče najdou uplatnění především v automobilovém průmyslu
„Výroba tyčí pro automobilový průmysl je krokem ve zvyšování podílu výrobků s vysokou přidanou hodnotou, které nám
zajistí lepší konkurenceschopnost. Tento další nový výrobek,
který jsme vyvinuli v Ostravě, je důkazem, že na výzkum
a vývoj klademe skutečně velký důraz,“ říká Vijay Mahadevan,
generální ředitel ArcelorMittal Ostrava
Hlavní využití nacházejí listové pružiny v automobilovém
průmyslu. Na výrobu plochých tyčí pro listové pružiny se
používá nízkolegovaná ušlechtilá ocel, která se vyznačuje
vysokou pevností a odolností vůči namáhání, což ji předurčuje k výrobě vysoce namáhaných strojních součástí, jako
jsou právě listové pružiny. Ostravská huť je jediným závodem
skupiny ArcelorMittal v Evropě, který tyče pro listové pružiny
vyrábí; podobný výrobek vyrábí ArcelorMittal například v Kanadě nebo Brazílii.
l
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nyní dostáváte do rukou již dvacáté vydání našeho zpravodaje s novinkami o dění
v huti.
Letos v létě jsme opět rozdávali peníze
pro neziskové projekty v regionu. Během
festivalu Colours of Ostrava a Festivalu
v ulicích se do našeho projektu Tanec
pro život zapojilo neuvěřitelných 4 447
návštěvníků. Také díky nim jsme podpořili Český červený kříž, Svaz ochránců
přírody Salamandr a Klauny z Balónkova
celkovou částkou 350 000 korun. Jsme
rádi, že se každý rok do projektu zapojuje
tolik lidí, aby společně s námi pomohli
dobré věci.
Pro naše zaměstnance jsme připravili
Týden pro podporu zdraví, jehož cílem je
upozornit, jak důležitý
je zdravý životní styl
a také prevence.
Pracovníkům jsme
dali možnost specializovaných lékařských
vyšetření přímo na
pracovišti a uspořádali pro ně sportovní
soutěže. Školili jsme se
i v tom, jak poskytovat první pomoc a jak
reagovat v případě
požáru. V září jsme
také oslavili rok od
chvíle, kdy se naše huť stala nekuřáckou
společností.
Z oblasti výroby rozhodně stojí za
zmínku naše výrobky, které slaví úspěch
v České republice i v zahraničí. Jsou jimi
například ploché tyče pro listové pružiny,
které se využívají v automobilovém
průmyslu. Ty jsme poprvé představili na
letošním Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně.
Věřím, že vás nové číslo zpravodaje
zaujme a přinese nové zajímavé informace. Spoustu informací o dění v naší huti se
v případě zájmu dozvíte také na našich internetových stránkách nebo na sociálních
sítích.
Přeji vám hezký podzim,
Vijay Mahadevan
Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava

Na festivalu Colours of Ostrava se znovu tancovalo pro dobrou věc

350 tisíc korun dostaly tři neziskové organizace
díky dalšímu ročníku Tance pro život
Během festivalu Colours of Ostrava a Festivalu v ulicích
probíhala tradiční akce Tanec pro život ostravské huti
ArcelorMittal. Taneční stan navštívilo celkem 4 447
návštěvníků. Ti svými výkony podpořili tři neziskové projekty
v regionu. Letos se podařilo vytancovat 343 390 Kč. Huť částku
zaokrouhlila a věnovala celkem 350 tisíc korun. Získané peníze
pomohou projektům Českého červeného kříže, Českého svazu
ochránců přírody Salamandr a Klaunům z Balónkova
Ve speciálním stanu na obou festivalech
návštěvníci napodobovali choreografie
předváděné profesionálními tanečníky.
Podle podobnosti pohybu získal soutěžící body, které se převedly na peníze.
Tanečník si poté vybral jeden ze tří dobročinných projektů, kterému jím získané
peníze poputují.
„V našem stanu čekalo návštěvníky
opět velké taneční rozptýlení. Dobrá nálada trvala po celou dobu obou
festivalů. Jsme rádi, že se každý rok
projektu účastní tolik lidí. Je to jedinečná
příležitost se zábavnou formou zapojit

do dobročinných aktivit,“ říká Monika
Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb v ArcelorMittal Ostrava.
Peníze věnované hutí ArcelorMittal
Ostrava poslouží k nákupu vybavení pro
záchranný tým Českého červeného kříže,
k záchraně ohrožených druhů rostlin
v okolí beskydských řek, o kterou se stará
Český svaz ochránců přírody Salamandr
a k rozšíření vzdělávacího programu Klaunů z Balónkova, kteří formou divadelního
představení učí děti z mateřských škol
zdravému životnímu stylu. 
l
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Téměř 6 tisíc pracovníků huti udělalo
něco pro své zdraví
Celkem 5 941 zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava se během
pěti dnů v září zapojilo do aktivit, které upozorňují na důležitost
dobrého zdraví.

Už jsme rok
nekuřáckou
společností
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Naše důlní výztuže jsou ve světě úspěšné
Výztuže z ArcelorMittal Ostrava se nově uplatňují v Jižní Americe
a v Africe při výstavbě tunelů nebo těžbě zlata a diamantů.

1. září uplynul přesně rok od chvíle,
kdy se huť stala zcela nekuřáckou
společností. V rámci přípravy na
nekuřácký režim měli zaměstnanci
možnost podstoupit komplexní odvykací kůru pod dohledem
lékaře specializovaného na léčbu
závislosti na tabáku, kterou měli
v případě úspěchu úplně zdarma.
Na odvykací léčbu zaměstnanců
vynaložila huť spolu s pojišťovnou
přes 713 tisíc korun.

Závod
automatizace
už rok úspěšně
řídí provozy
ArcelorMittal
Ostrava
Letos v létě uběhl rok od vzniku
nového závodu Automatizace, do
něhož společnost dosud přijala
na pozice programátorů a elektroprojektantů 68 zaměstnanců.
Nový závod řídí prostřednictvím
počítačových systémů provoz celé
ostravské huti.

Každoročně v huti vyrábíme přibližně 60 tisíc tun výztuží

Zaměstnanci se učili, jak podávat první pomoc
Během Týdne pro podporu zdraví, který pro své zaměstnance připravuje ostravská
huť každoročně, byla k dispozici například vyšetření krve či zjištění hladiny cholesterolu a sacharidů. Zaměstnanci se také mohli zapsat do programu 50+ zaměřeného na ochranu zdraví ve zralém věku, dozvědět se, jak zdravě hubnout, užít si
masáže nebo si dopřát zdravou svačinu za zvýhodněnou cenu.
Tradičně byly pro zaměstnance připraveny hutnické sportovní hry i turnaje ve
fotbale a v kuželkách. Ani letos nechyběla praktická cvičení hašení požáru a poskytování první pomoci.
l

Ostravská huť je jediným dodavatelem
důlních výztuží na trzích střední a východní Evropy. Nyní se výztuže z Ostravy začínají používat i v oblastech Jižní
Ameriky, například v Chile, Peru a Gua-

temale. Výztuže jsou obráceně ohýbané
a slouží zde pro výstavbu tunelů. V africké Sierra Leone se důlní výztuže z ArcelorMittal Ostrava uplatňují především
v dolech na těžbu zlata či diamantů.  l

Uplynulo 10 let od spojení
Mittal Steel a Arcelor

Návštěvníci expozice ArcelorMittal Ostrava
věnované výrobě oceli si odnesli bezmála 40 tisíc lžiček
Loni jsme ve Velkém světě
techniky v Dolní oblasti
Vítkovic otevřeli interaktivní
výstavu, která návštěvníkům
přibližuje výrobu oceli.
Do expozic v Dolní oblasti
Vítkovic dorazí ročně přes
milion návštěvníků, přičemž
z výstavy ArcelorMittal „Ocel
– materiál našeho bytí“ si
svůj suvenýr v podobě lžičky
odneslo na 40 tisíc z nich.
Lžička je v expozici symbolickým finálním
produktem výroby oceli, kterou si může
každý návštěvník vyzkoušet na 15metrovém exponátu. Ten znázorňuje hutní výrobu od přeměny železa na ocel přes plynulé
odlévání, řezání, válcování a lisování do
l
konečného výrobku.

Nabídka práce
STROJVEDOUCÍ
A VÝPRAVČÍ
Působíte v oblasti
železniční dopravy?
Chcete se stát součástí velké
nadnárodní společnosti?
ArcelorMittal Ostrava
hledá kolegy na pozici

STROJVEDOUCÍ
A VÝPRAVČÍ
Staňte se součástí našeho týmu!
Bližší informace naleznete na
stránkách: www.arcelormittal.cz,
v sekci Kariéra v Nabídce volných
pracovních míst.
Spojením Mittal Steel a Arcelor vznikla největší ocelářská a těžařská společnosti na světě

Tehdejší světová ocelářská jednička a dvojka se spojily v roce
2006. Za tu dobu společnost ArcelorMittal vyrobila a dodala
890 milionů tun ocelových výrobků, významně investovala
do výzkumu a vývoje, do ekologizace i snižování energetické
náročnosti. V oblasti BOZP snížila počet závažných pracovních
úrazů o 70 %.

Interaktivní výstava ukazuje, jak se vyrábí ocel

Během posledních deseti let dodala společnost ArcelorMittal ocel významným
světovým projektům. Mezi ně patří například fotbalové stadiony v Brazílii, nový
kryt pro jadernou elektrárnu v Černobylu,

největší loď světa Harmony of the Seas,
Světové obchodní centrum v New Yorku,
metro v katarském Dauhá či ochrana proti
zvyšující se mořské hladině v italských
Benátkách. 
l

V případě Vašeho zájmu zasílejte
své životopisy na Nábor zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava, e-maily:
Lucie.Matuszkova@arcelormittal.com,
Petra.Ryskova@arcelormittal.com
ArcelorMittal Ostrava a.s. patří
do největší světové ocelářské
a těžařské skupiny ArcelorMittal.
Ročně vyrábí více než 2 miliony
tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví a strojírenství. Průměrný výdělek v roce
2015 činil 34 615 korun.

