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Ke skalnímu lezení ho přivedl kolega ze směny
TŽ „Díky lezení jsem našel par-
tu kamarádů, která mě dokáže 
zdravě vyhecovat,“ říká Roman 
Wojtas, předseda horolezeckého 
oddílu TJ TŽ Třinec. V Třineckých 
železárnách pracuje 19 let, prošel 
si úpravnou i údržbou, nyní pra-
cuje jako mechanik v přestavbové 
dílně ASC stolic na válcovně C.

K přírodě a horám měl blízko od 
dětství, ale ke skalnímu lezení ho 
přivedl kolega ze směny, který ho 
vzal na nedalekou Godulu. Po první 
zkušenosti ve stěně si řekl, že už 
více nepoleze, ale postupem času 
začal na skály jezdit víc a víc, pře-
devším na Sulov, Porubku, Slnečné 
skaly či na Manínskou tiesňavu na 
Slovensku. Přidal i Polsko, Chorvat-
sko, Maltu, Itálii a Španělsko.

„Začátky nebyly lehké, nevěděl 
jsem, jak se mám navázat, o tech-
nice jsem neměl ani páru. Vše mě 
naučila skupinka lidí, která mě 
vzala mezi sebe, a lezeme spolu 
dodnes,“ vzpomíná Roman. 

Skalní lezení vnímá jako jistou 
přípravu na lezení v horách. O 
těch nejvyšších ale zatím nepře-
mýšlí, lákají ho alpské vrcholy. 
Jezdí především do Vysokých Ta-

ter, kde kromě některých lezec-
kých cest zdolal třeba Javorový 
štít, Gerlachovský a Lomnický 
štít. Těch štítů, věží a jehel bylo 
více, například Ladové štíty, Žabí 
kôn, Volia veža plus přechody hře-
benů jako Vidlový hřeben, Dračí 
hřeben a jiné.

„Tatry se pyšní mnohými obtíž-
nými cestami, já si však vybírám 
ty vedoucí na krásné, jinak nepří-
stupné vrcholy. Říká se, že cesta 
je cíl, s čímž souhlasím, ale rád si 

tento cíl okořením vrcholovým vý-
stupem,“ rozvádí Roman Wojtas.

Podobně jako mnozí nadšenci 
z našeho regionu i Roman Wojtas 
leze ledy. Lezečky vymění za zimní 
obuv a mačky velmi rád. Do bato-
hu přibalí teplé oblečení a cepín a 
vyráží směr Vysoké Tatry. Dle jeho 
slov je to specifický druh lezení, bě-
hem něhož je třeba věřit materiálu 
více než u jištěného lezení na skále.

„Lezec si musí vrtat ledové 
šrouby a zvažovat různé okol-

nosti. Jde o tvrdost ledu nebo 
zhodnocení možností případné-
ho sesuvu sněhu či ledu,“ říká 
Roman Wojtas. Co ho tedy vede 
k tomu, že ledové stěně uvěří a 
naleze do ní? „Asi skutečnost, 
že jsem valcíř a vím, jak se jisti-
cí materiály vyrábějí. Ke všemu 
vždy sleduji aktuální informace 
z terénu. Jsem si však vědom, že 
ne všechno v životě dokážeme 
ovlivnit,“ odpovídá s pokorou 
Roman.

Letos si ledové lezení ani výstu-
py na tatranské štíty neužil. Na slo-
venské skály vyjel naposledy v létě. 
Lézt nemůže ani na boulderingové 
stěně. Vše je omezeno. Poslední rok 
byl pro lezení katastrofický, což se 
odráží i v poklesu počtu členů tři-
neckého horolezeckého oddílu. Je-
diným oživením byl skialpinismus. 
Díky dobrým sněhovým podmín-
kám se tak dospělí členové oddílu 
mohli dostat na Javorový, Lysou 
horu, Ropici, Šindelnou či Ostrý. 

„Věřím, že se naše základna 
zase rozroste, že se situace brzy 
uklidní a budeme se moci zase 
scházet a trénovat jak na stěně 
u Tesly, tak na skalách na Sloven-
sku,“ doufá Roman Wojtas, který 
by chtěl své svěřence v budoucnu 
více vést k závodnímu lezení. 

„Naše scéna se může pochlu-
bit lezci, kteří sbírali úspěchy ve 
světovém poháru, proto chci jít 
trochu více tímto směrem a pro-
školit naše trenéry tak, abychom 
náš oddíl posouvali kupředu. Moc 
bych si přál, abychom měli lepší 
podmínky, trénování na vysoké 
stěně by nám v mnohém pomoh-
lo,“ uzavírá Roman Wojtas.	 (mc)

P O Š I C H T Ě

Bez	čelovky	to	prostě	nahoru	někdy	nejde. Na	laně	se	cítí	jako	ryba	ve	vodě.	 Foto: archiv RW (2)

Huť se stala akciovou 
společností před 30 lety
TŽ	Letos	1.	dubna	uplynulo	přesně	30	let	od	významného	mezníku	v	
historii	Třineckých	železáren.	1	dubna	1991,	v	den	152.	výročí	zalo-
žení	hutě,	byly	železárny	převedeny	na	státní	akciovou	společnost.

První	zasedání	představenstva	a	dozorčí	rady	nově	vzniklé	akciové	
společnosti	se	uskutečnilo	3.	dubna	1991.	

Na	základě	rozhodnutí	ministerstva	průmyslu	ČR	zastupoval	valnou	
hromadu	na	jednání	vrchní	ředitel	odvětví	hutního	průmyslu	MP	ČR	
Jaroslav	Dušek,	který	během	jednání	představil	členy	představenstva	
jmenované	ministerstvem	průmyslu	ČR.

Předsedou	představenstva	byl	zvolen	Jaroslav	Raab,	místopředse-
dou	Gustav	Hojdysz.	Členové	představenstva	se	jednomyslně	shodli,	
že	ředitelem	akciové	společnosti	Třinecké	železárny	bude	jejich	
dosavadní	ředitel	Gustav	Hojdysz.	 (mc)	

RETRO OKÉNKO

Vzpomínky na fabriku 
penzisty ze Smilovic
GUSTAV	CHWISTEK,		
BÝVALÝ	SERVISNÍ	TECHNIK

Třinecké železárny organizují set- 
kání s důchoci, k nimž se řadím 
již více než rok. Současná situace 
však setkání neumožňuje, proto 
jsem obdržel dopis, ve kterém 
stálo, že se tato tradiční akce 
uskuteční snad letos v létě. Vše 
však nasvědčuje tomu, že i tento 
termín je z důvodu nepříznivé 
epidemické situace ohrožen. 

Lockdown, čas, kdy i my „mla-
dí“ penzisté musíme sedět doma 
a čekat, až se probudí jaro, ve mně 
vyvolal nostalgické vzpomínky. 

V huti jsem strávil téměř 40 
let, v naprosto jiném prostředí 
oproti současnosti. Působil jsem v 
servisním oddělení odboru Tech-
nologie a výzkum a společně s tý-
mem techniků jsme řešili servis 
pro výrobky oceláren a válcoven.

Loni jsme byli svědky totální-
ho lockdownu v Lombardii. Já si v 
souvislosti s tím vzpomněl na slu-
žební cestu do firmy IRE-OMBRA v 
Bergamu v roce 2015. V době, kdy 
celý svět sledoval nejhorší situaci 
v první vlně koronavirové kletby, 
jsem pro naše partnery nahrál pár 
skladeb na housle. Zaslal je obchod-
níkům do kanceláře Moravia Steel 
Italia prostřednictvím WhatsAppu. 
Jejich vřelá reakce a slova díků mě 
velmi potěšila. Od té doby na hous-
le cvičím častěji, aby mě můj učitel 
(91 let) mohl pochválit.

Činnost skupiny TŽ-MS sledu-
ji prostřednictvím Třineckého 
hutníku a webových stránek, a 
to i proto, že v jsem v době, kdy 
to epidemická situace umožňo-
vala, doprovázel exkurze. Přejme 
si, abychom se co nejdříve mohli 
zase normálně setkávat, sporto-
vat a těšit se ze života.

(Příspěvek redakčně krácen)

Řetězárna spustila 
novou moderní linku
ČESKÁ	VES	Dělníci, kteří v Řetězárně Čeká Ves na Jesenicku v roce 1905 vyrobili první  
svařovaný řetěz, by nestačili žasnout. Dnes jeden zaměstnanec na směně obsluhuje dvě 
moderní linky na svařování článkových řetězů. Jediná z nich zvládne vyrobit až 800 tun 
různých typů svařovaných článkových řetězů o rozměrech 5 až 10 milimetrů. 

TOMÁŠ	ŽELAZKO

Investice dceřiné firmy Třineckých 
železáren do moderní výrobní lin-
ky KER/KEH 4.2 činila 26 miliónů 
korun. Z největší části tato výrobní 
linka vyrábí řetězy závěsné v jakos-
ti 80 a 100, kladkostrojové, země-
dělské, lesní a různé průmyslové 
řetězy, které jsou vyváženy zhruba 
do 40 zemí světa, přičemž největ-
ším odběratelem je Německo. 

„Důvodem, proč jsme se roz-
hodli investovat do této moderní 
linky, jsou vyšší nároky zákazní-
ků na kvalitu, větší různorodost a 
komplexnost výrobků a také zvy-
šující se počet zakázek,“ uvedl vý-
robní ředitel společnosti Vratislav 
Bártek s tím, že linka KER/KEH 
4.2 nahradila starší typ pořízený 
v roce 1977 s maximální roční ka-
pacitou 500 tun svařovaných ře-
tězů. Stejnou linku firma pořídila 
loni, po kladných zkušenostech 
letos přibyla druhá.

Zakoupená linka KER/KEH 4.2 
disponuje komplexním řešením 
nové konstrukce ohýbacího me-
chanismu od německého dodava-
tele Wafios. Výhodou této investi-
ce jsou výrazné časové úspory na 
přestavbu výrobního sortimentu 
linky, automatické softwarové ří-
zení veškerých tvarovacích a ohý-
bacích mechanismů za působení 
přesněji nárokovaných výrobních 
nástrojů. Díky tomu i kvalitnější-

ho výstupu ve formě řetězového 
sortimentu jak mechanických, 
tak rozměrových parametrů. 

„Filozofie linky byla výrobcem 
komplexně změněna ve formě 
konstrukčních prvků, kde byly 
veškeré mechanické vačkové ovlá-
dací a tvarovací prvky nahrazeny 
přesnější technologií servopoho-
nů. Prvky novodobé digitalizace 
tohoto výrobního zařízení umož-
ňují rychlejší reakci servisních 
úkonů s možností monitorování, 
vyhodnocení a odstranění ano-
málie či poruchy pomocí online 
vzdáleného připojení zabudova-
ného výrobcem,“ doplnil výrobní 
ředitel. 

Řetězárna Česká Ves od roku 
2015 do modernizace výroby in-

vestovala více než 300 milionů 
korun, a to zejména do nejmo-
dernějších technologií na výrobu 
řetězů. K největším investicím 
patřily nové výrobní linky, žíhací 
pece, svařovací automaty, dráto-
tahy a další nové technologie.

„Věděli jsme, že pokud chce-
me držet trendy v tomto obo-
ru, musí přijít na řadu výrazná 
modernizace technologie. Díky 
investicím jsme výrazně zvýšili 
efektivitu a kapacitu výroby, tak-
že jsme více konkurenceschop-
ní,“ vysvětlil Vratislav Bartek. 
Dodal, že firmě se podařilo vý-
razně zvýšit produktivitu práce, 
přičemž pořízením moderních 
technologií vyřešili nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil.

Nová	linka	zvýšila	produktivitu	práce.	 Foto: archiv Řetězárny
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