Tisková informace Státního úřadu inspekce práce ze dne 15. 5. 2017
Desáté setkání držitelů titulu „Bezpečný podnik“
na území Plzeňského a Karlovarského kraje
Pod záštitou společnosti Kdynium, a. s., ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro
Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni proběhl 28. dubna 2017
již 10. ročník setkání držitelů titulu „Bezpečný podnik“. Setkání se uskutečnilo v prostorách
závodu společnosti Kdynium, a. s., která se zabývá přesným litím kovů pomocí technologie
vytavitelných modelů.
Vedle zástupců plzeňského oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) Ing. Miroslava Duchka,
Ing. Jarmily Hrubé a Jiřího Vacka se setkání zúčastnili zástupci společností v regionální působnosti
OIP Drůbežárské závody Klatovy, a. s., HF-Czechforge, s. r. o., Hollandia Karlovy Vary, s. r. o.,
Mbtech Bohemia, s. r. o., Plzeňská Teplárenská, a. s., Škoda Machine Tool, a. s., ŠKODA TVC,
s. r. o., Plzeň. Tyto společnosti se účastní programu „Bezpečný podnik“, splněním jehož podmínek
získaly stejnojmenné osvědčení.
Setkání zahájil Ing. Miroslav Duchek, vedoucí inspektor OIP, který ve svém vystoupení podal
informaci o významu a přínosu programu a o průběhu programu „Bezpečný podnik“ v rámci
působnosti OIP.
Za společnost Kdynium, a. s., přivítal účastníky pan Luboš Polívka, člen představenstva
a generální ředitel firmy, který přítomné seznámil s historií společnosti, jejím postupným vývojem,
zaměřením a výrobní náplní. Dále vystoupil pan Václav Larva, technik BOZP, PO
a průmyslové ochrany, který se ve svém příspěvku zaměřil na seznámení přítomných s některými
historickými památkami v okolí.
Po úvodní prezentaci hostitelské společnosti proběhla exkurze v jejích provozech. Přítomní se
seznámili s provozem výroby a kompletace voskových vytavitelných modelů a s jejich
zaformováním do pryskyřic tvořících formy. Přítomní také navštívili kvantometrickou laboratoř,
kde je během tavení kovů zjišťována jejich jakost. Další pracoviště v pořadí exkurze představoval
provoz přípravy forem k lití, kde dochází k vytavení voskového modelu z vytvrzené pryskyřičné
formy. Na závěr účastníci přihlíželi i odlévání do dříve připravených forem.
Po ukončení exkurze ve výrobě setkání pokračovalo diskuzí, při níž došlo k výměně zkušeností při
zavádění programu „Bezpečný podnik“ v jednotlivých společnostech. Diskuze jednotlivých
zástupců společností a zástupců OIP se týkala zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení
BOZP v rámci uvedeného programu.
Závěrem setkání nabídla pořádající společnost Kdynium, a. s., přítomným možnost prohlédnout si
židovskou synagogu ve Kdyni. Zájemci o tuto prohlídku se poté přesunuli
do synagogy, kde se seznámili nejen se samotnou budovou, ale i s historií židovské obce
ve Kdyni.
Toto tradiční pracovní setkání opět potvrdilo, že osobní poznání firem a předávání zkušeností je
vysoce efektivní a osvědčená forma rozvoje programu „Bezpečný podnik“.
Jiří Vacek, inspektor odd. inspekce VTZ a stavebnictví
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
Kolářská 451/13
746 01 Opava
tel.: 950 179 101, e-mail: opava@suip.cz, www.suip.cz

