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Biomonitoring na Koksovně 
Marta Polášková 

 

V evropských koksovnách ArcelorMittal 
probíhá program, který má vést ke sní-
žení zátěže a eliminaci zátěžových 
pozic v oblasti hygieny a zdraví. Jed-
ním z úkolů je např. zřízení hygienické 
smyčky na šatnách (což u nás funguje 
již léta), vybavení  OOPP, biomonito-
ringy  apod. Na koksárenské baterii 1-2 
momentálně probíhá biomonitoring – 
odběry moči. Byla vybrána skupina 
zaměstnanců pracujících 
v kontrolovaném pásmu chemické kar-
cinogenity na nejvíce zatížené pozici. 
Tato skupina se skládá z kmenových i 
agenturních zaměstnanců.  Je známo, 
že karcinogenní látky se dostávají do 
těla hlavně kůží. Proto se této skupině 
navýšil počet montérek tak, aby si 
mohli každý den obléci čisté. Skupina 
bude trvale pod kontrolou. První kolo 
odběrů již proběhlo. V rámci programu 
budou zaměstnanci vybaveni maskami. 
Musí proběhnout testování a analýza, 
jaká maska je pro danou skupinu nej-
vhodnější. Zaměstnanci byli proškoleni 
a přestěhováni na šatnu, kde jsou 
sběrné skříně prádelny. V první chvíli 
se může zdát, že jsou tato opatření 
otravná. Pokud má ale tento monitoring 
sloužit ke zlepšení zdravotního stavu 
zaměstnanců a má snížit ohrožení zá-
važnými onemocněními, tak tuto aktivi-
tu vítáme a budeme podporovat.  

Průmysl 4.0  
(radujte se, bojte se) 
Ivan Pěknica 
 

Robotizace, digitalizace, 
umělá inteligence – to co 
bylo před čtvrtstoletím 
sci-fi, je nyní běžné . 
Kde by nás napadlo, že 
telefon bude umět více než 
obrovské sálové počítače. 
Je tu další, čtvrtá průmyslo-
vá revoluce! 
Svět začíná být čím dál 
více virtuální. Stále se na-
jdou lidé, kteří se diví, že si 
koupí cestu ve vlaku a jízdenku nema-
jí. Letenky téměř neexistují. Ale zvyká-
me si. Zvykáme si, že v obchodě na-
koupíme sami, aniž bychom potřebo-
vali prodavačku, nakonec ani ten ka-
menný obchod není nutný. 
V Evropě funguje řada strojírenských 
firem, kde je celý výrobní proces zcela 
automatický. Veškeré zařízení mezi 
sebou komunikuje, proto zřídka dochá-
zí k nějakým výpadkům. Kvalita je 
téměř stoprocentní, poruchy se odha-
lují ještě dříve než nastanou. Je zde 
zaměstnána jen hrstka zaměstnanců –  
lidí. Zato vysoce vzdělaných! 
A hutnictví?  Závod Automatizace 
v naší huti nabírá další a další zkušené 

specialisty. Cílem těchto odborníků je 
vytvořit automatický provoz, kde se 
technologie bude řídit úplně sama. 
Napříč celou firmou.  
Jsou různé studie, které mají jedno 
společné – nikdo pořádně neví, kam to 
povede. Co s lidmi, kteří přijdou o prá-
ci? Přeškolit je na IT inženýry nebude 
snadné. Co s množstvím nadvýroby, 
co s výpadkem daní, co s tradičním 
školstvím? 
Během blízké budoucnosti zřejmě do-
jde k výrazné změně v životě lidí, ve 
fungování firem a celé společnosti. To, 
co nás čeká, bude jiný svět. Hledejme 
odpovědi a buďme připraveni. 

KRÁTCE  

 Dne 3.-.4.11. proběhlo v Ostravě jednání 

Hutnické odvětvové sekce OS KOVO  

 Dne 8.11. jsme se zúčastnili mezinárodní 

konference na téma Průmysl 4.0 

 Na badmintonový turnaj  konaný 19.11. 

se hlaste  na tel.2051 

Ruce 

Robert 47 let, 30 let pro huť 

Kafeterie 
Ing. Petr Slanina 
  

Vyhodnocujeme dotazník ke kafeterii, který jsme udělali ve spolupráci 
s ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis, ZO OS KOVO Mittal Steel 
Ostrava – Aservis a ZO OS KOVO Elektrárna Mittal Steel Ostrava. 
Do uzávěrky tohoto čísla jsme bohužel nestihli vyhodnotit všechny odpovědi, 
proto se této problematice budeme více věnovat až v příštím vydání eNHáčka. 
Z toho, co jsme zatím zpracovali vyplývá, že drtivá většina zaměstnanců 
(napříč celou hutí) nemá zájem o převedení mzdových prostředků do tohoto 
systému. Jedna z mnoha připomínek v dotazníku: „Chci žít v bohatém státě, 
tak ať majitelé firem platí daně…….“ 

Opět začalo kolektivní vyjednávání 
Vítězslav Prak 
 

Před několika málo měsíci skončilo vyjednávání podstatné části nové 
KS na roky 2017- 2019. Zbývající část včetně mezd na rok 2017 se začíná 
vyjednávat. 
Vyjednávací tým za naši stranu zůstává ve stejném složení. Je to logické. Vy-
jednat mzdy na rok 2017mají ti, kteří již rok vyjednávají Kolektivní smlouvu. 
V říjnu jsme předložili zaměstnavateli náš návrh na navýšení mezd v roce 
2017, kde požadujeme celkový nárůst o 5,7%.  
Odpověď zaměstnavatele byla, že navýšení mezd bude pouze v rámci ekono-
mických možností AMO. 
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Cyklovýlet do neznáma, ano či ne? 
Ing. Marek Hromádka 

 
Po naložení kol a nasednutí do autobusu začaly zaznívat hlasy. 
“Ty, proč nejsou Pasohlávky a jedeme někde jinde?  Nevíš, jaké 
to v tom Radějově je? A co to rekreační středisko Hutník?“  
Stačilo se ovšem podívat na webové stránky a člověk si mohl udělat 
zevrubný obrázek o tom, co ho tam může čekat.  Po příjezdu do Ra-
dějova následovalo rozdělení na ubikace a do chatek. Děcka, povím 
vám, fakt jsme se vrátili do dětských let, kdy se absolvovaly o prázd-
ninách tábory. Většina z nás si pamatuje i stejné vybavení chatek a 
pokojů. Tady bylo vidět, že ne vše staré se hned musí vyměnit. Ně-
které věci dokážou sloužit i víc jak 40 let. Rekreační středisko bylo 
určeno převážně pro tábory dětí a o jeho stáří nemluvě. To se potvrdi-
lo i u prvního jídla, kde jeho výdej byl u okénka, byl rychlý, samoob-
služný, a pro některé i retro. K pochvale patří bufet, který byl pro nás 

otevřen po celý den od 8-24 hod., rozmanitost alka-nealka i pochutin 
byla nad očekávání za ceny, z kterých by si naše závodní bufety měly 
vzít příklad.   
A co se týká výletů na kole, bylo opravdu kam jezdit.  20km do Veselí nad Moravou, 9km do Strážnice, 12km do pohos-
tinných sklípků v Petrově, slabých 35 km na zámek do Milotic či do Buchlova. Baťův kanál kam si dohlédl,  2km na roz-
hlednu Travičná a 10 minut pěšky přišla vhod přehradní nádrž Lučina, která poskytovala v parných dnech příjemné 
ochlazení. Na necelé 4 dny návštěvy této oblasti Bílých Karpat a Strážnického Pomoraví nadčasová nabídka.  
Počasí nám tak jako loni i letos přálo, teplotně snad i ještě více a tak přesto, že Pasohlávky nabízely lepší standart uby-
tovaní, v Hutníku bylo něco navíc. S výhodou malé roztahanosti jednotlivých ubikací jsme se lépe poznávali a poslední 
den poseděli i zazpívali u kytary, taky jsme nemuseli v těchto horkých dnech platit za teplou vodu ve sprchách a bylo 
jedno, zda se koupete 2x či 3x za den.  
Každé místo má své plus i mínus, klidně si dokážu představit, že se Pasohlávky budou střídat s jinou lokalitou, takže 
cyklovýlet do neznáma ANO! 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika pořádá zájezd  

Autonomně pozitivní 
 

Je už pozdě odpoledne, na hale to rachotí, 
mistr stojí, vzhůru kouká, jak se chlapi lopotí. 

 
Jeřáb spadl z kolejnice i s břemenem na háku, 
dříve bylo nehod více, jako v buchtě je máku. 

 
Teď je ale nová doba, incidentů méně je, 

skvěle nám jde nadvýroba, pracujeme nadšeně. 
 

WCM, ten super nápad, uleví se údržbě, 
přestane nám olej kapat, projeví se na tržbě. 

 
Nebude už mistr zírat, jak v savaně surikata, 

každý problém, každá potíž, vyřeší se natotata! 

Závazné přihlášky s nevratnou platbou u Jitky Javůrkové :  

jitka.javurkova@arcelormittal.com, tel. 2051 do 30.11.2016 

Adventní 
OLOMOUC 

 

sobota 10. 12. 2016 

8:00  – odjezd z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN 
8:30  – odjezd z Ostravy parkoviště Domu Kultury 
17:00 – odjezd z Olomouce 
18:30 – cca příjezd zpět do Ostravy a Havířova 

Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR a rodinné 

příslušníky 50,-Kč, cena pro ostatní 250,- Kč. 


