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NÁVŠTĚVA V ARCELORMITTAL OSTRAVA 

České ocelářství se v souvislosti s debatami o udělení statusu tržní ekonomiky Číně ocitá v centru dění. 

Tým regionálních manažerů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) tak v této dynamické době využil 

možnosti navštívit největší hutní podnik v ČR ArcelorMittal Ostrava. 

 

V úvodu návštěvy byli regionální manažeři SP ČR seznámeni s historií podniku a jeho současným výrobním 

programem. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. 

 

V areálu závodu, který svou rozlohou patří mezi největší průmyslové areály v ČR, byli zástupci SP ČR 

upozorněni na ekologické investice, které společnost v posledních letech provedla. Poté měli regionální 

manažeři možnost navštívit jak ocelárnu, tak válcovnu, a mohli se seznámit s technologiemi, které se zde 

využívají. Jakkoliv při pohledu z vnějšku vypadá hutní výroba jako jedno z nejkonzervativnějších odvětví, nic 

nemůže být dále od pravdy. Moderní hutní provozy jsou dnes de facto IT podniky. 

 

Posledním bodem programu, který tým regionálních manažerů pod vedením sekční ředitelky Věry Rojíčkové 

absolvoval, bylo setkání s viceprezidentem SP ČR Janem Rafajem, který je v ArcelorMittal Ostrava 

místopředsedou představenstva a ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy. Viceprezident Rafaj seznámil 

regionální manažery s aktuální situací v hutnictví a Moravskoslezském kraji celkově. Řeč došla 

i na bezpečnost, na kterou je v podniku kladen extrémní důraz. Počet pracovních úrazů s následnou absencí 

klesl na jednotky ročně, což je u podniku se 7000 zaměstnanci pracujících v tak náročném oboru skutečně 

velký úspěch. 

 

Velký zájem vzbudil i projekt transformace firmy na zcela nekuřáckou, který tým Jana Rafaje připravoval dva 

roky. Řeč přišla i na moderní technologie. „My už některé věci, které se považují za prvky průmyslu 4.0 

děláme.“ řekl viceprezident Rafaj, který seznámil regionální manažery s některými projekty řešenými 

ve výzkumu skupiny ArcelorMittal i se záměry na další modernizaci ostravského závodu. 

 

Petr Holica 

Regionální manažer pro Moravskoslezský kraj 

 


