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úvodník

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
rád bych vás přivítal v novém roce 2019 a chtěl bych vám jménem
svým i vedení OHL ŽS poděkovat za vaše nasazení a práci, kterou jste
v uplynulém roce odvedli. Musím s hrdostí konstatovat, že se nám
podařilo díky snaze a píli vás všech po nekonečných čtyřech letech
opět dosáhnout kladných čísel v našem hospodaření. Zatím se jedná
o neauditované výsledky, ale doufám, že už nás žádné nepříjemné
překvapení nečeká.
Dostat se k tomuto cíli nás všechny stálo mnoho energie a úsilí.
Minulý rok byl plný změn. Bylo nutné přistoupit k mnoha personálním
změnám, znovu přizpůsobit organizační strukturu tak, aby těžce
získaný profit na projektech nebyl ihned spotřebován správou
ředitelství a divizí. Snížili jsme správní režie ředitelství na 3 %
reálného obratu v loňském roce, což odpovídá naší konkurenci.
Nepředpokládám, že v tomto roce dojde k významným personálním
ani organizačním změnám. Čeká nás však úkol zefektivnění interních
procesů, jejich provázanosti napříč všemi úseky a také revize
kompetencí jednotlivých stupňů řízení společnosti.
Ve spolupráci s divizemi jsme připravili Strategii OHL ŽS na období
2019 - 2021, kterou Dozorčí rada společnosti v prosinci přijala. Máme
v plánu přiměřený růst s odpovídajícím profitem a dá se říci, že jsme
v našem přístupu spíše konzervativní. Nadále chceme udržet a rozvíjet
vlastní výrobní kapacity i mechanizaci. Náš záměr má pevné základy
a je splnitelný. Do nového roku vstupujeme se 75% naplněním výnosů,
což nás opravňuje k optimistickému pohledu plnění plánu tohoto roku.
Celkově si udržujeme zásobu práce přes 12 miliard Kč.
I přesto, že se může zdát vše až příliš růžové, čeká nás nelehký rok.
Každý sportovec by mohl potvrdit, že obhájit výsledek není snadné. Proto
bych vás rád požádal o pokračování vašeho přístupu k této společnosti
na všech úrovních, tak jak jste to v posledních měsících dokázali. Bez
každého z vás by nebylo a ani nebude možné úspěchu dosáhnout.
Přeji vám tímto do roku 2019 spoustu sil a energie jak v pracovním,
tak i soukromém životě.
Ing. Roman Kocúrek,
generální ředitel
a 1. místopředseda představenstva
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naše stavby

NA RAŽBU TUNELU DEBOREČ
„dohlédne“ patronka horníků

Slavnostním vysvěcením sochy svaté Barbory,
patronky horníků, začala 13. prosince ražba tunelu
Deboreč na modernizované trati v úseku Sudoměřice –
Votice. Tento kratší tunel ze dvou nových tunelů, které
na trase vzniknou, bude měřit 660 metrů a stavbaři jej
vybudují tzv. Novou rakouskou metodou. Kompletní
proražení tunelu má být podle plánu hotové v polovině
letošního roku.
Nová rakouská metoda spočívá v mechanickém rozpojování
horniny a jejím následném jištění primárním ostěním, kterým
se aktivují základní vlastnosti horninového masivu. Po prorážce
tunelu v létě 2019 se bude pomocí bednící formy provádět
sekundární ostění, a to včetně hloubených částí obou portálů
tunelu. Celková délka ražené části tunelu je 562 m.
Tunel Deboreč bude postavený mezi obcemi Střezimíř a Červený Újezd a díky němu se jízdní trasa zkrátí o dva kilometry.
Větší tunel Mezno bude měřit 840 metrů a také on přispěje
ke zrychlení a zefektivnění dopravy v modernizovaném úseku.
Doplní je i nová mostní estakáda nad osadou Radíč.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Soška sv. Barbory u budoucího tunelu Deboreč

naše stavby

REKONSTRUOVANÉ JANÁČKOVO DIVADLO
se v listopadu 2018 otevřelo pro diváky
Po patnácti měsících skončila stěžejní část rozsáhlé rekonstrukce Janáčkova
divadla. Diváci se do staronových prostor vrátili v sobotu 17. listopadu 2018
a užili si po nutné stavební pauze představení Příhody lišky Bystroušky.
Toto představení zároveň zahájilo divadelní festival Janáček Brno.
Mramorová zeď mezi křídly centrálního

toaletách dostaly původní zelenomodrou

schodiště je jedna ze zásadních změn,

barvu. Na úkor jednoho z nevyužívaných

kterou divadlo při rekonstrukci prošlo.

VIP salonků se navíc rozšířilo sociální

Za bílého dne sotva zřetelné rýhy se

zázemí pro divačky. Původní lesk byl

navečer pod světlem z originálních lus-

vrácen originálnímu nábytku, šatnám,

trů mění v rukopis Leoše Janáčka a názvy

hledišti, zdem i zábradlí.

jeho oper. V přízemí vznikl i zcela
nový bufet.

Všechny práce však hotové nejsou. Stavbaři se z prostor určených pro diváky

Postupnou obnovou a renovací prošla

přesunuli do zázemí pro herce. Stále se

každá část více než padesát let staré

pracuje na zkušebně sboru nebo malém

budovy. Opravy se dočkala původní

baletním sále. Úplně hotovo by mělo být

světla, vitráže u bočních schodišť, pod-

letos na podzim.

lahy ve všech patrech. Také obklady na

útvar Kancelář GŘ a komunikace

Slavnostní otevření brněnského Janáčkova divadla
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NEMOCNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ
má nový multifunkční pavilon pro rodičky a děti
Investicí století nazývá Jihočeský kraj stavbu dvou multifunkčních
pavilonů v areálu českokrumlovské nemocnice. Zatímco menší pavilon
A byl otevřen už v létě, větší a rozsáhlejší pavilon B se představil
veřejnosti v půlce listopadu 2018. Nahradí původní pavilon gynekologie,
porodnice a dětského oddělení, který sloužil více než šedesát let.

Pavilon B má čtyři podlaží. V přízemí se
nachází zázemí a ambulance, v dalších patrech pak jednotlivá oddělení
i administrativní prostory. Ve čtvrtém
nadzemním podlaží je gynekologicko
‑porodnické oddělení strategicky
a bezbariérově propojeno s centrálními
operačními sály na chirurgii.
Hlavním cílem bylo vytvoření nových,
maximálně účelných a efektivních
prostor pro pacienty a personál nemocnice. Důraz byl kladen na jednoduchou
orientaci, optimální velikost prostor
a navázání na další pracoviště a provozy.
Do nových prostor se zdravotníci kompletně nastěhují v únoru.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Nový pavilon B českokrumlovské nemocnice

naše stavby

VODNÍ NÁDRŽ ŠANCE
prošla nejrozsáhlejší rekonstrukcí ve své historii
Po třech letech byla 5. listopadu 2018 slavnostně ukončena rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže Šance
v Moravskoslezském kraji. Od vybudování přehrady v roce 1969 šlo o první velkou a rozsáhlou rekonstrukci.
Hlavním záměrem rekonstrukce bylo posílení povodňové ochrany, lepší regulace vodních průtoků, zefektivnění
dodávky pitné vody a především celkové zlepšení bezpečnosti provozu.
Většina prací se soustředila do okolí
hráze a vznikla opatření, která mají
posloužit v případě extrémních povodní.
Přehradní nádrž je projektována tak,
aby zadržela objem odpovídající až
desetitisícileté vodě. Stavbaři navýšili
korunu hráze a hráz celkově zpevnili materiálem z nedalekého sesuvu,
který prošel sanací, jelikož ohrožoval
bezpečnost nádrže. Práce se však soustředily především na zvýšení přelivu,
Zrekonstruované VD Šance
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dvojnásobné rozšíření skluzu a úpravy
tzv. vývaru, tedy místa, kde voda odtéká
z nádrže do říčního koryta.
Modernizace se dotkla také systému
řízení vodního díla a systému měření,
pozorování a sběru vodohospodářských
dat, která se dálkovým přenosem odesílají na centrální dispečink do Ostravy.
Technické zázemí se nachází v nově
vybudovaném provozním středisku, kde
v budoucnu vznikne i informační centrum. Hráz přehrady je totiž součástí turistické stezky, a tak se počítá se zájmem
kolemjdoucích turistů.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Slavností přestřižení pásky zrekonstruované vodní nádrže Šance

naše stavby

V OLÚ PASEKA OTEVŘELI
PLICNÍ ODDĚLENÍ
v nových prostorách

Zbrusu nové pokoje pro maximálně tři pacienty, každý
s vlastním sociálním zařízením, kde se klade důraz
i na bezbariérovost a pohodlný přístup. To jsou hlavní
výhody rekonstrukce a dostavby pavilonu C v Odborném
léčebném ústavu (OLÚ) Paseka. Stavební práce trvaly téměř
rok a v pondělí 7. ledna 2019 byly nové prostory pro plicní
oddělení slavnostně otevřeny.

Jak zmínila ředitelka OLÚ Paseka Zdeňka

počtu nemocných tuberkulózou. S postu-

péče. Ústav využívají lidé z celého Olo-

Polzerová, původní pokoje před rekon-

pem času a pokroku v medicíně se

mouckého a Zlínského kraje.

strukcí obývalo více pacientů a sociální

ústav zaměřil i na léčbu dalších nemocí

zařízení u jednotlivých pokojů chybělo

plicních, později vznikla i nová oddělení,

úplně, proto pacienti sdíleli pouze spo-

například rehabilitace nebo doléčovací

lečné toalety a sprchy na chodbě. To však
už neodpovídalo současným moderním
standardům.
V opraveném třetím patře je nově čtrnáct
pokojů se třiceti lůžky, dostavěné čtvrté
patro pojme čtyřiadvacet pacientů
v jedenácti pokojích. Modernizace se
dočkala i jídelna a kuchyňka pro pacienty,
sesterna, vyšetřovna lékaře i zázemí pro
další personál. Každé patro má vlastní
přijímací recepci. Vzniklo také nové
únikové schodiště.
Odborný léčebný ústav v Pasece byl
založen v roce 1915 kvůli přibývajícímu
Plicní oddělení OLÚ Paseka

útvar Kancelář GŘ a komunikace
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Pro VFN v Praze budujeme NOVÉ RADIODIAGNOSTICKÉ
PRACOVIŠTĚ A ZÁZEMÍ PRO PERSONÁL
Přibližně dvanáct měsíců bude trvat 3. etapa rekonstrukce centrálního urgentního příjmu v pražské Všeobecné
fakultní nemocnici (VFN). Tým z Divize J - Čechy zmodernizuje stávající pavilon A8, ve kterém sídlí radiologická
a chirurgická klinika, a vytvoří nové oddělení RTG, CT a magnetické rezonance. Smlouva byla podepsána
v pondělí 7. ledna, tím byla stavba i oficiálně zahájena.
Kromě stavebních prací je v plánu i kompletní rekonstrukce technologických
rozvodů, výměníkové stanice a energetického centra. Zdravotnický personál se
dočká nového zázemí, což obnáší doktorské a sesterské pokoje, šatny a sociální
zařízení.
VFN je v současnosti jedním z hlavních
míst, kam se v Praze vozí urgentní pacienti. Od rekonstrukce urgentního příjmu
si vedení nemocnice slibuje především
větší koncentraci péče o pacienty v přímém ohrožení života.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Urgentní příjem VFN zrekonstruuje Divize J - Čechy

rozhovor

ROZHOVOR S ROMANEM MACHATÝM,

držitelem Zlatého kříže I. třídy prof. MUDr. J. Jánského za dárcovství krve
Pan Roman Machatý pracuje u společnosti od roku 1995. V současné době je zaměstnán jako mistr u střediska
T 143 v rámci Divize T - Technologie. Vedle svých pracovních aktivit je i aktivním dárcem krve. V roce 2015 získal
jedno z nejvyšších ocenění – Zlatý kříž I. třídy za 160 bezplatných odběrů. V dárcovství však stále pokračuje.

Pane Machatý, ve kterém roce
jste se poprvé rozhodl darovat
krev?

za 10 bezplatných odběrů jsem obdržel

odběrů. Následně jsem byl pozván

v roce 1995. V roce 2002 následovala

na celorepublikový sraz držitelů tohoto

Stříbrná medaile za 20 bezplatných

ocenění na zámeček v Lánech, kde se

Dárcem krve jsem se stal ve svých

odběrů a v roce 2004 Zlatá medaile

uskutečnilo slavnostní setkání s man-

26 letech. Bylo to 16. 10. 1992 v nemoc-

za 40 bezplatných odběrů. V roce 2009

želkou prezidenta paní Zemanovou.

nici v Ústí nad Orlicí. Kvůli změně byd-

mi byl udělen Zlatý kříž 3. třídy, v roce

V loňském roce jsem dosáhl jubilejního

liště jsem poté navštěvoval transfúzní

2013 Zlatý kříž 2. třídy a vše vyvr-

dvoustého odběru a nyní jsem na počtu

stanice v Pardubicích a nyní chodím

cholilo v roce 2015, kdy mi byl pře-

209. Pokud mi zdraví dovolí, možná se

do transfúzní stanice v Kolíně. Bronzo-

dán ve Valdštejnském paláci v Praze

dočkám i vrcholu, a to nejvyššího oce-

vou medaili prof. MUDr. Jana Jánského

Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezplatných

nění Českého červeného kříže, plakety
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Dar krve - dar života za 250 bezplatných
odběrů. Poté se odeberu do dárcovského
důchodu a přenechám odběry mladším
generacím.

Vedla Vás k tomu nějaká osobní
zkušenost, nebo potřeba někoho
z Vašich blízkých?
Vzorem mi byl můj otec, který byl tzv.
čestným dárcem krve a popud, nebo
chcete‑li impuls k nastartování kariéry
dárce, mi dal kolega v zaměstnání pan
Tomáš Hanzl.

Počítal jste někdy, kolik litrů
krve, nebo jejích složek jste už
za celý život daroval?

Roman Machatý - držitel Zlatého kříže I. třídy prof. MUDr. J. Jánského za dárcovství

Když si to zrekapituluji, krev jsem dával

krevních destiček příjemci. Krevní

vyvarovat se tučné stravy a dodržet pitný

devadesátkrát, přičemž vám berou

destičky se totiž nedají odebrat předem

režim. Odměnou za odběr je dobrý pocit,

0,450 litrů při každém odběru, to činí

jako krev nebo plazma. Z důvodu našeho

celý den placeného volna a na konci roku

dohromady kolem 40 litrů krve. Plazmu

zaměstnání po celé republice jsem ale

daňový odpočet.

jsem dával 119× po 0,660 litrech při

bohužel musel vystoupit z tohoto regis-

každém odběru, to je celkem asi 80

tru kvůli vzdálenosti pracoviště od dané

litrů plazmy. V roce 2008 jsem mimo

transfúzní stanice.

tyto odběry absolvoval dva placené

Takový dárce musí být v případě potřeby

Dodržujete před nebo po odběru
nějaký zvláštní režim, nebo
životosprávu?

do dvou hodin od zavolání na trans-

Ano, ale nejde o nic světoborného. Stačí

fúzní stanici z důvodu přímého darování

menší dieta den před odběrem, tzn.

odběry krevních destiček a v loňském
roce jsem byl na seznamu jejich dárců.

Způsobuje Vám odběr nějaké
zdravotní komplikace, nebo
indispozice?
Není se čeho bát, jen občas se můžou
objevit známky menší únavy, z toho
důvodu to volno.

Doporučil byste dárcovství
i svým kolegům?
Jelikož dárců ubývá, měl by si každý
uvědomit, že ať už on sám, nebo někdo
z jeho blízkých, pravděpodobně krev
nebo plazmu přijal z důvodu úrazu,
operace apod. Proto se vy z vás, co
máte to štěstí a jste na tom zdravotně
dobře, zamyslete a posilte naše řady.
Věřte, že vás neubude. Všem svým
kolegům přeji to nejcennější - pevné
zdraví a děkuji, že jsem měl možnost vás
oslovit.
I já Vám pane Machatý děkuji
za rozhovor.
Jan Rupp,
HR manažer

Vyznamenání, která pan Machatý získal jako bezpříspěvkový dárce krve.
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lidské zdroje

OCENĚNÍ K PRACOVNÍM JUBILEÍM
V pátek 30. listopadu 2018 uspořádal Personálně‑právní úsek ve spolupráci s vedením společnosti
a představiteli OSŽ setkání se zaměstnanci, kteří oslavili významné pracovní jubileum, a to 20 a více
let nepřetržité práce u společnosti.
Generální ředitel společnosti a 1. mís-

Pracovně-právní vztahy poděkovali jed-

tentokrát paní Lenka Staňová, speciali-

topředseda představenstva pan Roman

notlivým jubilantům za jejich dlouhole-

sta nabídek na stř. 1103 na ředitelství

Kocúrek společně s výkonným před-

tou práci pro společnost a popřáli jim do

společnosti, a pan Dušan Halfar, elektro-

sedou Výboru OSŽ panem Oldřichem

dalších let mnoho pracovních i život-

montér u stř. T142 Divize T - Technologie

Sobolem a zaměstnankyněmi úseku

ních úspěchů. Nejstaršími jubilanty byli

kteří v roce 2018 dovršili 30 let nepřetržité práce u společnosti.
Zaměstnanci za svoji práci rovněž
obdrželi tzv. Ticket Benefit Cards
a Ticket dárkové poukazy od společnosti
Edenred, uplatnitelné v široké síti
obchodů, jejichž držení a čerpání je pro
zaměstnance výhodnější než odměna
formou výplaty ve mzdě.
V závěru slavnostního aktu se přítomní
jubilanti měli možnost obrátit na představitele vedení společnosti a prodiskutovat aktuální témata a problémy,
se kterými se zaměstnanci na svých
pracovištích setkávají, nebo se týkají
budoucího směřování naší společnosti.
Jan Rupp,
HR manažer

Ocenění jubilantů

SPORTOVNÍ HRY v termínu 31. 5.–1. 6. 2019
Vážení zaměstnanci

Místem konání je náš oblíbený areál

hry navštěvovaly téměř dvě stovky našich

a příznivci sportovního dění,

na Baldovci, kde vás přivítáme v pátek

zaměstnanců a že se spolu zase všichni

dovolte, abych vám s radostí oznámil,

31. 5. 2019. Těšit se můžete na tradiční

setkáme při této jedinečné události.

že v letošním roce se budou opět konat

disciplíny, kterými bude fotbal, volejbal,

Těšíme se na vás!

Sportovní hry, přičemž se bude jednat

jízda na kole, dobrodružná hra a další.

již o jejich 24. ročník. Díky vyhlašovateli

V průběhu večera nám hudební doprovod

těchto her, Ing. Romanu Kocúrkovi,

zajistí kapela Zelená pára a bude možné

generálnímu řediteli a 1. místopředsedovi

se ubytovat v chatkách do soboty 1. 6. ,

představenstva, se v letošním roce vracíme

kdy celá akce končí.

ke klasickému pojetí her, jejichž cílem
je vzájemné setkávání zaměstnanců

Pevně věřím, že touto akcí navážeme

a pracovních týmů.

na silná léta, během kterých Sportovní

Za přípravný tým
Jan Rupp, HR manažer
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naše stavby

Výkopem míče BYLA ZAHÁJENA STAVBA
FOTBALOVÉHO STADIONU V KOŠICÍCH
Symbolickým výkopem fotbalového míče z místa, odkud se v budoucnu
budou zahajovat i fotbalové zápasy, začaly v pondělí 29. října 2018 práce
na stavbě nové Košické fotbalové arény. Společnost OHL ŽS Slovakia
ji postaví v konsorciu s firmou AVA‑stav.

Vývoj stavby stadionu je naplánován
na několik pracovních etap. První etapa
stavby by měla být hotová do konce roku
2019. Stadion bude splňovat fotbalové
standardy a kritéria pro zápasy nejvyšší
slovenské fotbalové soutěže.
Po dokončení poslední etapy bude
stadion, který pojme až 13 tisíc diváků,
splňovat podmínky kategorie 4 UEFA
a může hostit i mezinárodní fotbalové
zápasy. Kromě sportovních zápasů se
počítá také s pořádáním společenských
a kulturních událostí.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Vizualizace budoucího fotbalového
stadionu v Košicích

ocenění

OHL ŽS znovuzískala prestižní
OCENĚNÍ BEZPEČNÝ PODNIK
Šestnáct společností se zavedeným a především funkčním
systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si v úterý
23. října 2018 převzalo ocenění Bezpečný podnik, které uděluje
Státní úřad inspekce práce. Mezi oceněnými nechyběla ani
společnost OHL ŽS, které se prestižní ocenění podařilo obhájit.
Firmu OHL ŽS reprezentoval generální ředitel Roman Kocúrek a diplomy
si převzal od náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska
a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna.
Slavnostní akt se konal v pražském Kaiserštejnském paláci.
Ocenění Bezpečný podnik se získává na tři roky a po celou dobu je
oceněná firma pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce.
V České republice se v současnosti prokazuje platným osvědčením
79 firem.
útvar Kancelář GŘ a komunikace
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osobní doprava

Výběrové řízení na dodávku
OSOBNÍCH VOZŮ PRO OHL ŽS
S ohledem na skutečnost, že
30. 4. 2019 končí uzavřená smlouva
na odběr osobních vozidel Škoda
mezi naší společností a společností
Škoda Auto, a.s., provedlo středisko
Osobní dopravy výběrové řízení na
dodávku osobních vozů na další
dvouleté období.
Osloveni byli dodavatelé vozidel
Hyundai, Peugeot, Renault a Škoda.
Po vyhodnocení nabízené skladby vozidel, která by měla pokrýt všechny naše
potřeby, cenových podmínek a dalších
parametrů bylo rozhodnuto o pokračování spolupráce s automobilkou Škoda.
Cenové nabídky na vozy Škoda jsme
si vyžádali od pěti dealerů. Součástí
vyhodnocování byl také nabízený
Zaměstnanecký program. Nejvýhodnější cenové a dodací podmínky nám
nabídla společnost AZ SERVIS, se kterou bude uzavřena dvouletá smlouva
a zároveň uzavřena Rámcová kupní
smlouva se společností ŠKODA Auto,
a.s. na dodávky osobních vozidel pro rok
2019 a 2020.
V dalších dvou letech budeme nakupovat
zejména vozidla Fabia a Octavia ve stříbrné barvě. I nadále se bude jednat
o vozidla s vyšší výbavou. Konkrétně
o tyto specifikace:
• Škoda Fabia kombi 1.0 TSI / 81 kW,
nejvyšší výbava Style + tažné zařízení,
parkovací senzory vpředu i vzadu,

zařízení, autorádio s BT, vyhřívaní

osobní vozy Škoda s 10 až 17% slevou

střešní nosič, autorádio s BT, paket pro

předních a zadních sedadel, tempo-

podle konkrétního typu vozu. Současně

špatné cesty,

mat, ochrana podvozku.

je možno využít 10% slevy na servisní
práce, náhradní díly a příslušenství

• Škoda Octavia 1.6 TDI / 85 kW,
nejvyšší výbava Style + bezklíčové

Součástí Rámcové kupní smlouvy bude

odemykání, alarm, vyhřívané čelní

také benefitní program, který umožní

sklo s vyhřívanými ostřikovači, tažné

našim zaměstnancům nakupovat nové

v AZ SERVISu.
úsek Podpůrné služby
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lidské zdroje

X. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
dětí zaměstnanců Skupiny OHL
V loňském roce byla stejně jako v minulých letech vyhlášena výtvarná
soutěž Skupiny OHL, do které se zapojily děti našich zaměstnanců.
Soutěžním úkolem bylo ztvárnit téma Vánoc za použití libovolné
techniky.

Rovněž jsme získali 3. místo v kategorii
mladších dětí, které bylo uděleno Danielu
Vastlovi, synu Ing. Martina Vastla, technika přípravy z Divize J – Čechy.
Všechny děti, které se do soutěže zapojily, obdržely diplomy a drobné dárky

Soutěž probíhala ve dvou věkových

Během X. ročníku této soutěže

od OHL ŽS, a.s. Vítězové získali speci-

kategoriích, a to pro mladší děti ve

zaznamenala Česká republika a děti

ální ocenění od OHL, S. A., která byla

věku od tří do sedmi let a pro starší děti

z OHL ŽS, a.s. nevídaný mezinárodní

vyhlašovatelem soutěže. Předání cen

ve věku osm až dvanáct let.

úspěch. Daniela Doubková, dcera

proběhlo na půdě OHL ŽS v sídle ředi-

Ing. Ondřeje Doubka, výrobního mana-

telství společnosti formou zábavného

O pořadí v jednotlivých kategoriích roz-

žera Divize R – Dopravní stavby, obsa-

odpoledne, které pro děti i jejich rodiče

hodovala nezávislá porota ve Španělsku.

dila 1. místo v kategorii starších dětí.

připravili zaměstnanci Personálně
‑právního úseku a útvaru Kancelář GŘ
a komunikace. Moderování her a soutěží
během tohoto setkání se ujal herec Divadla Husa na provázku pan Ondřej Kokorský. Děti se mohly při odchodu těšit také
z pohlednic nebo plakátů, které zachycovaly jejich soutěžní obrázky.
Jako další forma poděkování za účast
v soutěži byl ve vstupní hale budovy
ředitelství společnosti zpracován souborný banner se soutěžními výkresy.
Všem účastníkům gratulujeme
a děkujeme za účast v soutěži.
Jan Rupp,
HR manažer

Společné foto účastníků výtvarné soutěže

web

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY společnosti OHL ŽS
Ke každé významné firmě patří bezesporu

Stránky pro nás vytvořila brněnská

můžete otevřít v kterémkoliv internetovém

i moderní prezentace. Abychom tomuto

reklamní agentura Marco, s jejímiž

prohlížeči na svém počítači i na dalších

dostáli, spustili jsme před vánoci

zástupci jsme více než půl roku řešili

zařízeních jako jsou chytré telefony nebo

redesignované webové stránky spo-

vše od celkové podoby přes jednotlivé

tablety.

lečnosti. Najdete je na stávající adrese

sekce až po sebemenší (ale podstatné)

www.ohlzs.cz a už úvodní stránka zaujme

detaily. Nejdůležitější změnou je příjemné

Web jsme navrhovali intuitivně, zacho-

moderním a jednoduchým designem.

uživatelské prostředí a responzivní styl,

vali jsme, co fungovalo, a zmodernizo-

díky kterému si stránky ve vysoké kvalitě

vali, co by mělo odpovídat současným

IV/2018 |

11

trendům. Výsledkem je především to, že

u OHL ŽS zde najdou seznam aktuálně

Ty lze prohlížet dle účelu nebo dle divize,

v jednotlivých přehledných sekcích najde

nabízených benefitů.

která je zhotovila. Krátké popisy a tabulku
se základními informacemi vždy doplňuje

vše potřebné zaměstnanec společnosti
i široká veřejnost. „Nový web splňuje náš

Zaměřili jsme se také na přehled vybra-

cíl být i pro širokou veřejnost významnou,

ných referenčních staveb z posledních let.

silnou a moderní stavební firmou s dlou-

obsáhlá fotogalerie.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

holetou historií,“ okomentoval novou
webovou prezentaci generální ředitel
Roman Kocúrek.
Nechybí tedy kompletní informace o firmě
i celé skupině OHL, odkazy na důležité
dokumenty ke stažení, kontakty napříč
firmou či další nabízené služby jako je
pronájem mechanizace, elektrotechnologické služby či geodetické práce. V sekci
Aktuality se můžete dočíst o současném
dění ve firmě. Neméně důležitá je také
sekce Zaměstnání, kde naleznete aktuální
výpis všech konkrétních volných pozic.
Stávající zaměstnanci i zájemci o práci
Nová a moderní prezentace společnosti OHL ŽS

oceňujeme

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ
roku 2018 v divadle Reduta
Poslední lednový den letos patřil každoročnímu vyhlášování nejlepších
zaměstnanců uplynulého roku. Tradiční prostory Městského divadla
Brno jsme tentokrát, jakožto generální partner sezony Národního
divadla Brno, vyměnili za prostory divadla Reduta na Zelném trhu.

V úvodu večera promluvil generální
ředitel Roman Kocúrek. Ještě před ním
sklidil ovace i předseda představenstva
Juan Antonio Felices Romo, který svou
zdravici přednesl v češtině.
Po uvítání hostů právě oni dva předali
ocenění nejlepším zaměstnancům roku
2018. Každá ze šesti divizí vybrala
jednoho svého oceněného zástupce
a šestici mužů doplnila jediná žena za
ředitelství společnosti. Na závěr byl
symbolicky oceněn i dlouholetý dárce
krve, pyšnící se více než dvěmistovkami
bezpříspěvkových odběrů. Rozhovor
s ním najdete v tomto čísle Mozaiky.
Po slavnostním ceremoniálu následovalo
divadelní představení Improvozona!,

Oceněným blahopřáli generální ředitel Roman Kocúrek a předseda představenstva J. A. Felices Romo.
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jejíž žánr se dá nazvat jako „four
‑men‑show“. Čtveřice talentovaných
herců nás bavila improvizovaným
hraním ve třech dvacetiminutových
scénkách, vždy na námět vybraný přímo
diváky. Scénky pak byly doplněny
hudebními přechody v podání neméně
talentovaných muzikantů.
Všem oceněným ještě jednou
gratulujeme k výborným výsledkům.
útvar Kancelář GŘ a komunikace

Nejlepší zaměstnanci roku 2018:

Zvláštní ocenění za více než
200 bezpříspěvkových odběrů krve

Ing. Tomáš Heřman
technik přípravy, Divize J - Čechy

Roman Machatý
mistr, Divize T - Technologie

Zbyněk Břečka
stavbyvedoucí, Divize M – Morava
Jozef Paučin
vedoucí projektu, Divize S - Slovensko
Ing. Zdeněk Mlýnek
výrobní manažer, Divize R - Dopravní stavby,
středisko Tunely
Ing. Martin Chládek
programátor řídících systémů,
Divize T - Technologie
Ing. Martin Dostál
ředitel výstavby, Divize Z – Železnice
Mgr. Martina Veselská
manažer nabídek, ředitelství společnosti

BLAHOPŘÁNÍ
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 oslavili někteří naši zaměstnanci
významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého
pracovního poměru u naší společnosti.
30 let pracuje u společnosti
Dušan Halfar, elektromontér (středisko T142)

lidské zdroje

MIKULÁŠSKÉ PŘEDSTAVENÍ
v Radosti

25 let pracují u společnosti
Josef Tetur, specialista stavební výroby (středisko T145)
Miroslav Rus, mechanik a opravář nákl. automobilů a ost.
zařízení (středisko 1742)
Jaromír Sedláček, mechanik a opravář nákl. automobilů a ost.
zařízení (středisko 1742)
Miroslav Mlénský, obsluha razících strojů, tunelář (středisko
M240)
Marian Jandera, technolog (středisko T145)
20 let pracuje u společnosti
Ing. Kamil Uher, specialista tvorby cen (středisko T121)
15 let pracují u společnosti
Ing. MartinPolášek, manažer výrobní (středisko M440)
Božena Johnová, referent organizační jednotky (středisko Z130)
Ing. Karel Mazánek, MBA, manažer výrobní (středisko J340)
Ing. Miroslav Janíček, vedoucí projektu (středisko M440)
Ing. Petr Čenžák, specialista obchodu a technické přípravy
(středisko M440)
Ing. Michal Sodomka, manažer výrobní (středisko R161)
Miroslava Tichá, asistentka ředitele (středisko J110)
Děkujeme za vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme
a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.

V sobotu 1. 12. 2018 jsme v rámci Programu+ uspořádali Mikulášské představení v brněnském Divadle Radost. Děti v doprovodu
rodičů, nebo prarodičů zaplnily celou kapacitu Divadla Radost,
která představuje 140 míst. Po pohádce Pipi dlouhá punčocha
přišel na scénu tolik očekávaný Mikuláš v doprovodu anděla
a malého čerta a vyslechl si mikulášské písně a básničky v podání
dětí našich zaměstnanců. Ty také obdržely balíčky s ovocem, slad-

Mgr. Daniela Musilová,
personálně - právní ředitelka

kostmi a drobnými reklamními předměty a s pocitem úlevy odešly
vstříc blížícím se Vánocům.
Jan Rupp,
HR manažer

www.ohlzs.cz

OHL ŽS, A.S. HLEDÁ
NOVÉ ZAMĚSTNANCE
PO CELÉ ČR

DĚLNICKÉ PROFESE:
• ZEDNÍK
• TESAŘ
• INSTALATÉR
• ŽELEZÁŘ/STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK
• STROJNÍK - OBSLUHA ZEMNÍCH A PŘÍBUZNÝCH STROJŮ
• OBSLUHA RAZÍCÍCH STROJŮ - TUNELÁŘ
• ŘIDIČ NÁKLADNÍCH A SPECIÁLNÍCH VOZIDEL
• ELEKTROMONTÉR
• TRAŤOVÝ DĚLNÍK
• STAVEBNÍ DĚLNÍK

BOHATÁ NABÍDKA BENEFITŮ:
• Penzijní a životní připojištění
• Onkologická prohlídka, očkování
• Stravenky, 3 dny zdravotního volna ročně
• Příspěvky na dětskou rekreaci
pro každé dítě
• Bezúročné půjčky, zájezdy, rekreace
ve vlastních zařízeních
• Odměny za odpracované roky
a mnoho dalších
Dělníkům nabízíme
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK – jednu mzdu a dále:
• Dopravu do práce a zpět na naše náklady
• Ubytování v místě stavby, cestovní náhrady
• Příspěvek na dovolenou
Všem zaměstnancům nabízíme
ODMĚNU PRO ZÍSKATELE 10 000 Kč,
pokud najdou a doporučí nového
zaměstnance v dělnických profesích.

THZ PROFESE:
• MISTR
• STAVBYVEDOUCÍ
• TECHNIK PŘÍPRAVY
• TECHNIK SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
• SPECIALISTA KVALITY
• SPECIALISTA TVORBY CEN
• VEDOUCÍ PROJEKTU
• PROGRAMÁTOR MĚŘENÍ A REGULACE

Kontaktujte Personálně-právní úsek
na emailu:

zamestnani@ohlzs.cz
a zanechte nám svoje kontakty.
Oslovíme Vás.

Ředitelství společnosti
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 571 111, fax: +420 541 212 166
www.ohlzs.cz, ohlzs@ohlzs.cz, IDS: xbicgdt

Divize J – Čechy

Divize S – Slovensko

Oblast Praha
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 761 111

Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, SK
tel.: +421 02 3278 4100

Oblast České Budějovice
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 022 321

Divize Z – Železnice

Divize M – Morava

Divize R – Dopravní stavby

Oblast Brno
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 572 576

Drážní 11, 627 00 Brno - Slatina
tel.: +420 541 573 356

Oblast Olomouc
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 100 333

Divize T – Technologie

Oblast Ostrava
Hlávkova 1, 702 04 Ostrava
tel.: +420 596 157 225

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
tel.: +420 541 572 212

Světlá 5, 614 00 Brno
tel: +420 541 574 001

