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Příští Žár vyjde ve čtvrtek 22. 11. 2018

Za měsíc září vyhodnotilo vedení spo-
lečnosti jako nejlepšího zaměstnance 
pana Ing. Jana Vyplašila. Ocenění si 
pan Vyplašil zaslouží nejen za rozhodu-
jící podíl na vývoji, konstrukci, úspěšné 
uvedení do provozu a předání k užívání 
Rovnací linky XRK 2 – 40 pro čínskou 
firmu Nanjing Iron & Steel Co., Ltd., ale 
i za jeho dlouhodobé, poctivé a spoleh-
livé plnění pracovních úkolů nad rámec 
svých povinností. Ochotně řeší prak-
ticky jakýkoliv problém, ať už se týká 
konstrukce, výroby, či realizace přímo 
u zákazníka.

Druhým nejlepším zaměstnan-
cem měsíce září byl vyhlášen pan 
Pavel Holas, který pracuje jako údrž-
bář elektro na provozu Ocelárny. Pan 
Holas přistupuje k výkonu své práce 
zodpovědně a je ochoten pracovat i nad 

rámec pracovní doby. Zvládá i základní 
programování PLC systémů pecí. Své 
znalosti a zkušenosti předává ostatním 
kolegům tak, aby byl zajištěn bezporu-
chový provoz EOP, VD/VOD, LF a dal-
ších zařízení Ocelárny. Svými znalostmi 
se pan Holas aktivně podílel na výměně 
a zprovoznění transformátoru pece LF1.

Michal Cyrmon, třetí nejlepší za-
městnanec v září, patří k mladým a per-
spektivním pracovníkům konstrukce 
Nástrojárny. Po hromadném odchodu 
programátorů v srpnu se zúčastnil mi-
mořádného proškolení na software 
Work NC a aktuálně vypomáhá s pří-
pravou obráběcích programů pro potře-
by výroby divize Nástrojárny. 

Všem oceněným zaměstnancům mě-
síce září děkujeme za odvedenou práci 
a gratulujeme k umístění. 

nejlepší zaměstnanci měsíce září

Od místopředsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Pavla Cesneka přijali 
poděkování zaměstnanci měsíce srpna a září, zleva: Petr Hloušek (druhý nejlepší 
zaměstnanec v srpnu), Pavel Holas, ing. Jan Vyplašil a Michal Cyrmon (všichni nejlepší 
zaměstnanci za měsíc září).

Jak jsme Vás informovali v lednovém čísle Žáru, 
8. prosince 2017 byla podepsána jedna z rozhodují-
cích zakázek pro naši společnost za poslední dobu. 
Jedná se o realizaci II. a III. etapy modernizace vál-
covny kol, které se týkají výroby a montáže prohýba-
cího lisu a rozválcovačky. Letos se v rámci této II. a III. 
etapy již ode dne podpisu smlouvy naplno rozjely 
přípravné projekční a konstrukční práce. Vedle těch-
to konstrukčních prací probíhá výběr subdodavatelů 
a od třetího čtvrtletí byla zahájena výroba výše uvede-
ných zařízení. To vše je třeba časově naplánovat tak, 
aby od června 2019 naplno vypukly montážní práce 
u zákazníka. Montážní a následné seřizovací práce 
budou probíhat v hale vedle stávající linky a za plné-
ho chodu původní linky. Montáž a seřízení musíme 

ukončit do konce roku 2019 tak, aby byla zařízení při-
pravena k okamžitému zahájení výroby. 

I přesto, že všechny úseky naší společnosti se po-
týkají s nedostatkem lidí, tak jako všude v republice, 
věřím, že maximálním úsilím se naplánované termíny 
podaří splnit ke spokojenosti nás i zákazníka. Zatím 
vše probíhá dle odsouhlaseného harmonogramu 
těchto dvou etap. Již nyní zákazník připravuje strate-
gii pro další rozvoj firmy, a to nejen zahájením prací 
na dalších etapách, ale i realizací navazujících zaříze-
ní. Profesionálním přístupem našich pracovníků jsme 
si připravili půdu pro další spolupráci a jsme rádi, že 
s námi zákazník počítá i pro další akce.

Ing. Jaromír Mach,
vedoucí tuzemského obchodu divize Strojírny

Během letošního Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu v Brně akciová společnost ŽĎAS mimo jiné 
dojednala a uzavřela tři zakázky na výrobu podle vý-
kresové dokumentace zákazníka se slovenskou spo-
lečností Železiarne Podbrezová v celkové hodnotě 
desítek milionů korun. První z nich je výroba střihacích 
nůžek. Určeny budou ke stříhání vstupního materiálu 
čtvercového průřezu 225 x 225 milimetrů různých ja-
kostí v různých délkách. „Součástí dodávky, jejíž re-
alizace je plánována na přelom listopadu a prosince 
příštího roku, bude také montáž a uvedení zařízení 
do provozu u zákazníka našimi externími montéry. 
Díky dlouhodobé spolupráci a pozitivním zkušenos-
tem s naší firmou, nás zákazník upřednostnil před 
německým konkurentem,“ upřesnil místopředseda 
představenstva a generální ředitel společnosti ŽĎAS 
Ing. Pavel Cesnek.

Další uzavřená zakázka se týká výroby ozubených dílů 
k ozubeným tyčím. Jedná se o strategický díl válcovny 
a zákazník potřebuje velmi rychlé dodání. Kromě toho 
ŽĎAS vyrobí také kontejner, který je součástí děrova-
cího lisu a slouží jako vodítko vedení předehřátého ma-
teriálu z karuselové pece při procesu děrování. Během 
setkání v expozici společnosti ŽĎAS se zástupci firmy 
Železiarne Podbrezová bylo navíc s tímto dlouhodo-
bým zákazníkem projednáno technické řešení přemís-
tění rovnací linky trubek a dělení trubek v dávce.

„Nové zakázky potvrzují, že ŽĎAS je pro své zákaz-
níky spolehlivým dodavatelem, na kterého se neváhají 
obrátit. Jsme připraveni přinášet vlastní moderní a kva-
litní řešení na míru požadavkům zákazníků, a také za-
kázky realizovat dle možností výroby v co nejkratších 
termínech. V tom je velká výhoda a podstata konkuren-
ceschopnosti naší společnosti,“ dodal Pavel Cesnek.

modernizace válcovny kol pro firmu BonAtrAnS
je v plném proudu

Letošní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se konal v prvním říjnovém týdnu, byl pro akciovou 
společnost ŽĎAS úspěšný. Podařilo se jí mimo jiné uzavřít nové zakázky za desítky milionů korun s dlouholetým zá-
kazníkem, slovenskou společností Železiarne Podbrezová a.s. Spolupráce s tímto spokojeným obchodním partnerem 
trvá už desítky let, obě firmy za tu dobu společně realizovaly celou řadu zajímavých projektů. Své problémy či náměty k řešení můžete stále 

osobně projednat s místopředsedou představen-
stva a generálním ředitelem Ing. Pavlem Cesne-
kem. Zájemci si mohou sjednat schůzku na kaž-
dou středu od 14 do 15 hodin, případně i na jiný 
termín v sekretariátu generálního ředitele:
Bc. Michaela Nevrklová, tel. 2197,
mobil 739 602 552,
e-mail: michaela.nevrklova@zdas.cz.

den generálního ředitele

Firemní noviny ŽÁR nalezne-
te nově v elektronické verzi také 
na Facebooku. Stačí, když budete 
sledovat stránku Naše srdce tvoří 
budoucnost a už Vám žádné číslo 
neuteče. 

Přejímky lisu CKW 3300/4000 se zúčastnili 
zástupci firmy Nakamura Iron Works a japonské 
montážní firmy. (Více na straně 3.)

oBrAzem
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Ve středu 24. května byl mezi akciovou 
společností ŽĎAS a zákazníkem v In-
donésii podepsán předávací protokol 
potvrzující dodávku, montáž a zpro-
voznění nového kovacího souboru. Tím 
bylo završeno několikaleté úsilí pracov-
níků firmy ŽĎAS, které věnovali reali-
zaci dodávky našeho zařízení pro tuto 
exotickou destinaci. První kontakty, 
prezentace a nabídky pro zákazníka – 
firmu PT. Mohgatech Indonesia, která 
se zabývá výrobou pro zpracovatel-
ský, strojírenský a ropný průmysl – se 
uskutečnily již v roce 2011. V průběhu 
mnoha jednání se několikrát změnilo 
zadání projektu a popravdě to také již 
několikrát vypadalo tak, že se zakáz-
ka vůbec nebude realizovat. Nakonec 
však byl v listopadu 2015 podepsán 
kontrakt na dodávku kovacího soubo-
ru s lisem CKVX 1250, manipulátorem 
QKK 5 a ingotovým vozem QHK 5. Ten 
zahrnoval výrobu zařízení, dodávku, 
montáž a oživení celého souboru včet-
ně jeho pohonu, elektrozařízení, vizua-
lizace a integrace.

Jedná se opravdu o velmi zajímavou 
referenci v daném regionu. Firma PT. 
Mohgatech je společně se svojí sester-
skou firmou PT. Wahana Perkasa jedi-
nou kovárnou v celé Indonésii, takže lze 
s nadsázkou říci, že v této zemi máme 
monopol na dodávky kovacích lisů. Re-
alizace celého projektu nebyla vždy jed-
noduchá. Potýkali jsme se s problémy 
souvisejícími s realizací stavby a základů 
i s nástrojovou a personální připraveností 
a dovedností zákazníka v průběhu stav-
by i uvádění do provozu a školení.

Nakonec se ale díky nasazení našich 
odborníků z technického úseku a exter-
ních montáží a zkušeného kováře poda-
řilo vše vyřešit. Všem pracovníkům, kteří 
se na realizaci projektu podíleli, patří 
velký dík za dobře vykonanou práci. Ko-
vací soubor je nyní v provozu a zákazník 
již potvrdil, že podmínky kontraktu byly 
z naší strany beze zbytku splněny. Ne-
zbývá, než si přát, aby zařízení fungovalo 
k plné spokojenosti zákazníka a bez re-
klamací.        Stanislav Pelikán,

    obchodní ředitel Divize strojírny

KOVACÍ SOUBOR v Indonésii

Za měsíc květen byli z nominací jednotlivých úseků 
poradou vedení vybráni opět tři nejlepší pracovníci. 
Zaměstnankyní měsíce se stala Anna Zikmundová. 
Referentka obchodu Divize Strojírny byla oceněna 
za svůj dlouhodobě spolehlivý, poctivý a iniciativ-
ní přístup k plnění zadaných úkolů a zejména pak 
za rozhodující podíl na přípravě nabídky, jednáních 
a získání kontraktu na dodávku lisu CKW 3300/4000 
pro japonskou firmu Nakamura Iron Works. Podílela 
se také na získání strategické zakázky na dodávku 
kovací a uzavírací linky pro Alžírsko, jejíž realizaci, 
včetně předávání zákazníkovi, velmi úspěšně koordi-
novala a pro kterou připravuje etapu montáže a zpro-
voznění. Na druhé pozici se umístil směnový mistr 
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

povědné a kvalitní řízení svěřené směny, kdy je díky 
svému přístupu pro své kolegy vzorem jak po stránce 
odborné, tak i lidské. Pro zajištění optimálního prů-
běhu výroby je schopen a vždy ochoten mimo svoji 
vlastní pracovní náplň zastoupit taviče operátora-
-metalurga jak na zařízení primární metalurgie (tav-
by EOP), tak i na zařízeních sekundární metalurgie 
(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí oddělení 
technologie František Kostelenec, který převzal ve-
dení technologie za velmi složité situace, přesto si 
příkladně plní své pracovní povinnosti a ve vazbě 
na zajištění technologické dokumentace potřebné 
pro výrobu je vždy ochoten pracovat nad rámec své 
běžné pracovní doby tak, aby byly požadavky výroby 
vždy plně zajištěny.

Na jihu Norska probíhá v suchém doku 
generální rekonstrukce ropné plošiny 
Njord. Ta pracovala u norského pobřeží 
od roku 1997 a nyní je největší plošinou, 
která byla přemístěna do suchého doku. 
Při rekonstrukci bude plošina zmoder-
nizována tak, aby po opětovném zpro-
voznění fungovala dalších dvacet let. 
Divize Metalurgie akciové společnosti 
ŽĎAS dodá v rámci tohoto projektu dva 
typy řetězových kol o průměru 2,2 met-
ru a hmotnosti 10 tun, resp. 7 tun, oba 
po 17 kusech. Jako součást kotevního 
systému plošiny zajišťovaného norskou 
pobočkou firmy Rolls-Royce pak ŽĎAS 
dodá ještě 17 malých blokovacích člán-
ků na řetěz. Šance naší akciové společ-
nosti na získání této zakázky se zvýšily 
po březnovém jednání se zákazníkem, 
po němž jsme se podíleli na optimalizaci 
vlastního tvaru těchto kol. Nešlo pouze 

o optimalizaci z hlediska slévárenské 
technologie, významnou roli hrála také 
hmotnost kol. Původní řešení totiž zahr-
novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo 
počítáno se třemi koly). Současné řešení 
v rámci zmíněné modernizace zahrnuje 
17 kol, kdy ve třech rozích budou čtyři 
kola a v jednom pět. Přitom však nesmí 
dojít ke zvýšení hmotnosti zařízení. Do-
dávky budou realizovány od prosince le-
tošního roku do konce dubna 2018, pod 
dohledem přejímací společnosti DNV. 
V témže roce bude poté plošina přemís-
těna zpět na ropné pole. Takto význam-
ná zakázka na výrobu řetězových kol se 
pro Divizi Metalurgie ŽĎAS objevuje po 
patnácti letech, kdy jsme dodali řetězová 
kola na výstavbu ropných plošin v Mexic-
kém zálivu a v Norském moři.

Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie

Divize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající 
se generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou 
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.

Vyhodnocení pracovníci přijali osobní gratulaci 
od místopředsedy představenstva a generálního ře-
ditele Ing. Pavla Cesneka.

Zleva: Nejlepší zaměstnanec za měsíc únor 
Ing. Jan Kotrch; vítězka soutěže za měsíc květen 
Anna Zikmundová; Ondřej Rousek (2. místo za kvě-
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).

Kovací soubor s lisem CKVX 1250 a manipulátorem QKK 5 byl v květnu úspěšně 
zprovozněn u indonéského zákazníka.

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

žďaS Se prezentoval v ruSku
V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na me-
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezenta-
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej 
všichni klíčoví hráči s působností na trhu Ruské Federace a okolních států SNS.

V rámci druhého prezentačního dne navštívil veletrh velvyslanec České republiky, 
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V prů-
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení společnosti ŽĎAS 
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt 
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení je dosažení bezprostřední 
komunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání nových segmentů a zá-
kazníků. Přímý kontakt se zákazníky nám zajistí rychlou a korektní informaci o situaci 
a vývoji našich obchodních případů a zjednoduší vztah se zákazníkem. Zároveň nám 
zajistí cestu pro lobby v potřebných segmentech, abychom u zákazníka komunikovali 
na všech úrovních a dovedli si ověřit skutečnost a pravděpodobnost daného případu. 

Výstava jasně ukázala pozitivní a rozvojovou tendenci ruského trhu. Ruská federace 
začíná aktivně investovat jak v oblasti strojírenského segmentu, tak energetiky a me-
talurgie a snaží se povýšit na světově konkurenceschopnou úroveň. Tato cesta bude 
vzhledem k zastaralosti výrobních aparátů a technologií delší, ale pro naši společnost 
představuje zajímavou výzvu. 

Náš stánek během výstavy navštívili jak klienti z Ruské federace, tak například 
i z Uzbekistánu, Turecka a Arménie. Proběhla jednání s našimi současnými partnery 
i zákazníky, pro které se chystají zakázky jak v automobilovém, tak metalurgickém 
segmentu. Společnost ŽĎAS začala na základě naší účasti budovat i strategickou 
pozici v oblasti jaderné energetiky.

Lukáš Chmel, obchodní ředitel
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zbývá, než si přát, aby zařízení fungovalo 
k plné spokojenosti zákazníka a bez re-
klamací.        Stanislav Pelikán,

    obchodní ředitel Divize strojírny

KOVACÍ SOUBOR v Indonésii

Za měsíc květen byli z nominací jednotlivých úseků 
poradou vedení vybráni opět tři nejlepší pracovníci. 
Zaměstnankyní měsíce se stala Anna Zikmundová. 
Referentka obchodu Divize Strojírny byla oceněna 
za svůj dlouhodobě spolehlivý, poctivý a iniciativ-
ní přístup k plnění zadaných úkolů a zejména pak 
za rozhodující podíl na přípravě nabídky, jednáních 
a získání kontraktu na dodávku lisu CKW 3300/4000 
pro japonskou firmu Nakamura Iron Works. Podílela 
se také na získání strategické zakázky na dodávku 
kovací a uzavírací linky pro Alžírsko, jejíž realizaci, 
včetně předávání zákazníkovi, velmi úspěšně koordi-
novala a pro kterou připravuje etapu montáže a zpro-
voznění. Na druhé pozici se umístil směnový mistr 
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

povědné a kvalitní řízení svěřené směny, kdy je díky 
svému přístupu pro své kolegy vzorem jak po stránce 
odborné, tak i lidské. Pro zajištění optimálního prů-
běhu výroby je schopen a vždy ochoten mimo svoji 
vlastní pracovní náplň zastoupit taviče operátora-
-metalurga jak na zařízení primární metalurgie (tav-
by EOP), tak i na zařízeních sekundární metalurgie 
(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí oddělení 
technologie František Kostelenec, který převzal ve-
dení technologie za velmi složité situace, přesto si 
příkladně plní své pracovní povinnosti a ve vazbě 
na zajištění technologické dokumentace potřebné 
pro výrobu je vždy ochoten pracovat nad rámec své 
běžné pracovní doby tak, aby byly požadavky výroby 
vždy plně zajištěny.

Na jihu Norska probíhá v suchém doku 
generální rekonstrukce ropné plošiny 
Njord. Ta pracovala u norského pobřeží 
od roku 1997 a nyní je největší plošinou, 
která byla přemístěna do suchého doku. 
Při rekonstrukci bude plošina zmoder-
nizována tak, aby po opětovném zpro-
voznění fungovala dalších dvacet let. 
Divize Metalurgie akciové společnosti 
ŽĎAS dodá v rámci tohoto projektu dva 
typy řetězových kol o průměru 2,2 met-
ru a hmotnosti 10 tun, resp. 7 tun, oba 
po 17 kusech. Jako součást kotevního 
systému plošiny zajišťovaného norskou 
pobočkou firmy Rolls-Royce pak ŽĎAS 
dodá ještě 17 malých blokovacích člán-
ků na řetěz. Šance naší akciové společ-
nosti na získání této zakázky se zvýšily 
po březnovém jednání se zákazníkem, 
po němž jsme se podíleli na optimalizaci 
vlastního tvaru těchto kol. Nešlo pouze 

o optimalizaci z hlediska slévárenské 
technologie, významnou roli hrála také 
hmotnost kol. Původní řešení totiž zahr-
novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo 
počítáno se třemi koly). Současné řešení 
v rámci zmíněné modernizace zahrnuje 
17 kol, kdy ve třech rozích budou čtyři 
kola a v jednom pět. Přitom však nesmí 
dojít ke zvýšení hmotnosti zařízení. Do-
dávky budou realizovány od prosince le-
tošního roku do konce dubna 2018, pod 
dohledem přejímací společnosti DNV. 
V témže roce bude poté plošina přemís-
těna zpět na ropné pole. Takto význam-
ná zakázka na výrobu řetězových kol se 
pro Divizi Metalurgie ŽĎAS objevuje po 
patnácti letech, kdy jsme dodali řetězová 
kola na výstavbu ropných plošin v Mexic-
kém zálivu a v Norském moři.

Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie

Divize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající 
se generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou 
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.

Vyhodnocení pracovníci přijali osobní gratulaci 
od místopředsedy představenstva a generálního ře-
ditele Ing. Pavla Cesneka.

Zleva: Nejlepší zaměstnanec za měsíc únor 
Ing. Jan Kotrch; vítězka soutěže za měsíc květen 
Anna Zikmundová; Ondřej Rousek (2. místo za kvě-
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).

Kovací soubor s lisem CKVX 1250 a manipulátorem QKK 5 byl v květnu úspěšně 
zprovozněn u indonéského zákazníka.

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

žďaS Se prezentoval v ruSku
V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na me-
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezenta-
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej 
všichni klíčoví hráči s působností na trhu Ruské Federace a okolních států SNS.

V rámci druhého prezentačního dne navštívil veletrh velvyslanec České republiky, 
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V prů-
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení společnosti ŽĎAS 
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt 
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení je dosažení bezprostřední 
komunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání nových segmentů a zá-
kazníků. Přímý kontakt se zákazníky nám zajistí rychlou a korektní informaci o situaci 
a vývoji našich obchodních případů a zjednoduší vztah se zákazníkem. Zároveň nám 
zajistí cestu pro lobby v potřebných segmentech, abychom u zákazníka komunikovali 
na všech úrovních a dovedli si ověřit skutečnost a pravděpodobnost daného případu. 

Výstava jasně ukázala pozitivní a rozvojovou tendenci ruského trhu. Ruská federace 
začíná aktivně investovat jak v oblasti strojírenského segmentu, tak energetiky a me-
talurgie a snaží se povýšit na světově konkurenceschopnou úroveň. Tato cesta bude 
vzhledem k zastaralosti výrobních aparátů a technologií delší, ale pro naši společnost 
představuje zajímavou výzvu. 

Náš stánek během výstavy navštívili jak klienti z Ruské federace, tak například 
i z Uzbekistánu, Turecka a Arménie. Proběhla jednání s našimi současnými partnery 
i zákazníky, pro které se chystají zakázky jak v automobilovém, tak metalurgickém 
segmentu. Společnost ŽĎAS začala na základě naší účasti budovat i strategickou 
pozici v oblasti jaderné energetiky.

Lukáš Chmel, obchodní ředitel



ŽdAS předal v Číně další rovnačku

ohlédnutí zA mezinárodním StrojírenSkým veletrhem 

Akciová společnosti ŽĎAS vyvinula 
a nabízí softwarovou podporu auto-
matického kování Žďas TechForge 
pro integrované kovací soubory. Tato 
zcela nově vyvinutá expertní funkce 
představuje jednoduché řešení bez při-
daného laserového měřicího systému 
kovaných kusů. Operátor vybere jednu 
z přednastavených receptur z databá-
ze, upne výchozí ingot do kleští mani-
pulátoru v ose, zajede do výchozího 
bodu a stiskne tlačítko. Pak už jenom 
sleduje celý proces automatického ko-
vání, které probíhá v jednotlivých kro-
cích, které na sebe vzájemně navazují.

ŽĎAS TechForge je naprogramován 
v PLC softwaru TIA Portal od firmy 
Siemens. Součástí dodávky je i 3D vi-
zualizace, která dále usnadňuje práci 
s kovacím souborem. Obsahuje jak 
zjednodušená, tak kompletní hydraulic-
ká schémata, aktuální stavy všech prv-
ků kovacího souboru, spotřeby energií 
a statistiky, detailní alarmová hlášení 
a jejich archivy a mnoho dalších užiteč-
ných informací pro údržbu a servis.

Softwarová podpora je navržena 
tak, aby splňovala ty nejnáročnější 
požadavky našich zákazníků. K jejím 
hlavním výhodám patří mezi jinými 
zkrácení doby kování, snížení spotře-
by energie, zkrácení doby meziohřevu, 
snížení spotřeby plynu ohřívacích pecí, 

zvýšení provozní efektivity, usnadnění 
práce operátora a minimalizace chyb 
obsluhy. Automatizované kování ŽĎAS 
TechForge je vhodné i pro malé série 
výkovků, jako jsou kvadráty, plocháče 
nebo hřídele. 

Zařízení pro volné kování patří dlou-
hodobě k pilířům výrobního programu 
akciové společnosti ŽĎAS. V posled-
ních letech získala firma v této ob-
lasti řadu prestižních zakázek, ať už 
se jedná o dodávku kovacího soubo-
ru pro firmu BGH Freital v Německu 
nebo pro zákazníka v Indonésii, nebo 
o právě probíhající projekt dodáv-
ky dvousloupového dolůtažného lisu 
CKW 3300/4000 určeného pro dlouho-
dobého japonského zákazníka, společ-
nost NAKAMURA.

Firma ŽĎAS v posledním roce věnuje 
zvýšenou pozornost vývoji moderních 
technologií, aby udržela krok se svě-
tovou konkurencí. Vývoj nové expert-
ní funkce automatizovaného kování 
je jedním z konkrétních výsledků této 
snahy a profesionální práce našich 
specialistů.

Ing. Radek Sejtko,
vedoucí oddělení Elektrické systémy

Programátoři firmy ŽĎAS vyvinuli systém 
automatizovaného kování

V prvním říjnovém týdnu se akciová společnost ŽĎAS 
představila na 60. ročníku Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu v Brně. Hned první den veletrhu, v pondělí 
1. října, navštívila stánek společnosti ŽĎAS vládní de-
legace vedená premiérem České republiky Andrejem 
Babišem a ministryní průmyslu a obchodu Martou No-
vákovou. 

Ve své expozici letos firma ŽĎAS společně se svojí 
dceřinou firmou TS Plzeň prezentovala moderní tech-
nologie a nejnovější projekty, jako například atraktivní 
dodávky moderních kovacích souborů do Německa 
nebo Indonésie, dodávku série hydraulických lisů pro 
společnost Benteler v Klášterci nad Ohří nebo probí-
hající projekt na dodávku linky na výrobu železničních 
kol pro společnost Bonatrans. ŽĎAS také letos poprvé 

představil softwarovou podporu automatického ková-
ní Žďas TechForge pro integrované kovací soubory. 
Jak doplnil generální ředitel Ing. Pavel Cesnek, „tato 
expertní funkce softwarové podpory, kterou vyvinuli 
naši programátoři, umožňuje automatizované kování 
podle zadaných parametrů. Díky tomu dojde ke zkrá-
cení doby kování, snížení spotřeby elektrické energie, 
usnadní se práce operátora a minimalizují se jeho chy-
by“. V expozici ŽĎAS, a.s. byl letos také vystaven od-
litek skříně parní turbíny složený ze dvou dílů o hmot-
nostech 936 a 921 kilogramů. 

Na jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenské-
ho veletrhu letos přišlo více než 80 tisíc návštěvníků. 
Na ploše 45 tisíc čtverečních metrů se prezentova-
lo celkem 1651 firem z 32 zemí. Letošní strojírenský 

veletrh neslavil jen své vlastní výročí, ale připomínal 
i 100 let od vzniku samostatného československého 
státu. I proto se stalo partnerskou zemí jubilejního roč-
níku Slovensko. Česko-slovenský formát mělo i zahá-
jení veletrhu a Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
kterého se poprvé zúčastnili premiéři České i Sloven-
ské republiky. Společné průmyslové legendy pak připo-
mněla výstava 100ries, kde vystavila jeden ze 45 ex-
ponátů také akciová společnost ŽĎAS. Jako součást 
výstavy vznikla i replika sochy T. G. Masaryka, kterou 
přímo před zraky návštěvníků vyfrézoval robot. Hlavní 
pozornost však věnovali návštěvníci vlastním expozi-
cím vystavovatelů. Celkově byla úroveň letošního roč-
níku MSV v Brně z hlediska návštěvnosti vystavovateli 
i návštěvníky velmi kladně hodnocena.

Pracovníci společnosti ŽDAS u čínské-
ho zákazníka Changqiang Steel kon-
cem září úspěšně a dle plánovaného 
harmonogramu předali rovnací linku 
XRK 2-130. Za tímto výsledkem stojí 
opět parta zkušených zaměstnanců, 
kteří se dokázali vyrovnat s čínským 
specifickým prostředím, a kromě nároč-
ných klimatických podmínek dokázali 
vyřešit i vážné nedostatky v navazují-
cích částech linky, které si dodal sám 
zákazník.

Pan Michal Drlíček zajišťoval mon-
táž mechaniky a pan Lubomír Kalenda 
montáž elektrozařízení. Přes komuni-
kační problémy, způsobené neznalostí 

angličtiny našich čínských partnerů, do-
kázali tito pracovníci všechny potřebné 
montážní práce urychlit a vše připravit 
na příjezd techniků, Ing. Jaroslava Pibila 
a pana Jiřího Flesara. Společně provedli 
proplachy a propojení energií navazují-
cích částí linky a připravili linku pro uve-
dení do provozu. Ve finální etapě naši 
technici zvládli náročné testy kvality 
a výkonu, proškolení obsluhy a údržby 
a vše připravili pro podpis závěrečného 
certifikátu. Všem, kteří se na této akci 
podíleli, patří velké uznání a poděko-
vání.

Ing. Stanislav Hrdina,
ředitel klíčových projektů

Sledujte nás na www.zdas.com
a profesní síti linkedin.

Společná expozice firem ŽĎAS a TS Plzeň 
v pavilonu V patřila opět k architektonicky 
nejzdařilejším prezentacím, které byly na MSV 
v Brně k vidění.

Slavnostní setkání obchodních partnerů 
v prostorách expozice ŽĎAS, a.s.  TS Plzeň a.s.
ve středu 1. října zahájil generální ředitel
Ing. Pavel Cesnek.

Během veletržního týdne probíhalo v expozici 
společností ŽĎAS a TS Plzeň mnoho 
obchodních a technických jednání.

oBrAzem

Tým zkušených pracovníků firmy ŽDAS v září úspěšně předal rovnací linku XRK 2-130 
čínskému zákazníkovi Changqiang Steel.



100 LET REPUBLIKY

Vznik republiky a Žďár

Ocenění sedmi statečných

Slavíme kulaté výročí

Vznik republiky si spojujeme především s jásajícími 
davy a plamennými řečníky, ovšem lidem se tehdy 
žilo velmi těžko. Vždyť právě zuřila světová válka. Byl 
hlad, ceny potravin byly neúnosné, lidé byli znaveni 
dlouhým strádáním. Životy jim navíc brala španělská 
chřipka.

Žďárský pekař Hynek Leskour si do svých pozná-
mek k významnému pondělku poměrně lakonicky 
zapsal: „28. října, převrat: Rakousko kapitulovalo.“ 
Ten den se také do Žďáru dostaly první zprávy o vy-
hlášení samostatnosti. Protože je ale nepotvrdily 
další věrohodné zdroje, byly reakce lidí spíše umě-
řené. Až v úterý 29. října vznik republiky definitivně 
potvrdily pražské ranní noviny. Následných oslav 
se slavnostní schůzí v budově dnešního Městské-
ho divadla a s průvodem městem se prý zúčastnilo 
na 1 500 lidí. Řečníci promluvili o významu této dě-
jinné události, o současných povinnostech každého 
Čecha a o nutnosti všeobecného zachování klidu 
a pořádku. Přečetli provolání Národního výboru, Prv-
ní zákon a provolání Socialistické rady a oznámili ob-
čanům města, že četnictvo bylo požádáno, aby ko-
nalo službu jako dosud. Schůzi zakončil zpěv národní 
hymny a při slavnostním průvodu byla před soudní 
budovou, což je dnešní Stará radnice, provolávána 
sláva Tomáši Garriguovi Masarykovi, prezidentu Wil-
sonovi, Jihoslovanům, českým legiím a novému stá-
tu. Poté se život všech vrátil do běžných kolejí, boju-
jících s těžkostmi onoho nelehkého času. V srdcích 
občanů však klíčila naděje, že bude lépe.

Jak vypadal Žďár za první republiky, vám přiblíží 
přednáška Miloslava Lopaura v úterý 6. listopadu 
v 17:00 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry a vý-
stava „Svoboda!“, která potrvá v Regionálním muzeu 
od 25. září do 18. listopadu. Možná vás překvapí, 
že tehdejší doba se poněkud lišila od toho, jak ji líčí 
jeden současný televizní seriál.

Stanislav Mikule 
Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou

Jen sedm průmyslových firem se zúčastnilo všech 
šedesáti ročníků Mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně: ArcelorMittal, Pfeiffer Vacuum, Siemens, 
Swisstool Gruppe, Šmeral Brno, Vítkovice a ŽĎAS.

Společnost ŽĎAS si za šedesát let z veletrhu mimo 
jiné odnesla za vynálezy a inovace 16 Zlatých medailí. 
Letos tedy oslavila 60. jubileum MSV společně s Ve-
letrhy Brno, a kromě vlastní expozice se prezentovala 
i mezi takzvanými „šedesátníky“ na výstavě 100RIES 
v pavilonu A. Kromě ohlédnutí za historií, tam vysta-
vila pohyblivý model integrovaného kovacího soubo-
ru s lisem CKW 4000 a manipulátorem QKK 35. „Toto 
zařízení jsme dodali v roce 2008 do Indie, v mezičase 
prošlo modernizací a do dnešního dne zákazníkovi 
úspěšně slouží k výrobě širokého sortimentu volně 
kovaných výkovků“, upřesnil místopředseda předsta-
venstva a generální ředitel společnosti ŽĎAS Ing. Pa-
vel Cesnek. Ten také v závěru slavnostního zahajova-
cího večera v pondělí 1. října osobně převzal ocenění 
za věrnost MSV v Brně z rukou ministryně průmyslu 
a obchodu Marty Novákové a generálního ředitele 
společnosti Veletrhy Brno Jiřího Kuliše.

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku 
Československa. Významné historické jubileum je 
spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen sa-
mostatný československý stát. Pro Českou republiku 
je tento den státním svátkem a příležitostí k oslavám 
a vzpomínkovým akcím.

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, odkazuje na-
víc i na další události z let 1918, 1938, 1948 či 1968, 
které také neodmyslitelně patří k významným milní-
kům naší historie. V roce 1938 byla podepsána Mni-
chovská dohoda o postoupení pohraničních území 
Československa Německu, v únoru roku 1948 se 
chopili moci komunisté a v srpnu roku 1968 došlo 
k invazi vojsk pěti členských zemí Varšavské smlouvy 
do Československa.

ŽĎAS je sice o 33 let mladší než Československá 
republika, výroba byla v naší firmě zahájena v roce 
1951, odkazuje se však k historii výroby železa 
na Vysočině, jejíž počátky se datují už do roku 1614. 
K největšímu rozvoji železářství v našem regionu pak 
došlo kolem roku 1838, kdy nový majitel žďárského 
panství František Josef, kníže z Ditrichštejna, spo-
jil polničský a ranecký provoz a stal se tak jedním 
z největších producentů železa v českých zemích. 
Vyráběl asi 6 000 tun železa za rok a zaměstnával 
kolem 2 500 lidí. V Polničce byla navíc postavena vál-
covna, kde se ve velkém vyráběly plechy, tyčové že-
lezo, trubky pro vodovody a plynovody a především 
kolejnice. V roce 1880 pak Josef Janáček ve Starém 
Ransku založil strojní zámečnictví, které postupně 
proměnil v opravdovou továrnu. K významným strojí-
renským podnikům patřila také továrna na výrobu ze-
mědělských strojů Josefa Marka v Nových Dvorech 
nebo strojírenský podnik Josefa Pohanky ve Žďáře 
v Dolní ulici.

Využijme toho, že jsme se stali svědky tak vý-
znamného výročí a oslavme jej společně zamyšlením 
i účastí na zajímavých akcích, které se u jeho příle-
žitosti konají.

Podrobný program oslav 100 let republiky ve Žďá-
ru nad Sázavou naleznete na internetových strán-
kách www.zdarns.cz, na plakátech a na facebooko-
vých stránkách města.

Z dění v roce 1918 ve Žďáře nemáme žádné fotografie. 
Proto přikládáme snímek z odhalení pomníku obětem 
1. světové války v roce 1921.

Na slavnostním zahajovacím večeru MSV Brno 2018 v rotundě pavilonu A převzal generální ředitel ŽĎAS, a.s. Pavel Cesnek 
z rukou ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno Jiřího Kuliše oce-
nění za účast na všech 60 ročnících Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Na výstavě 100RIES ŽĎAS vystavil pohyblivý model inte-
grovaného kovacího souboru, který byl v roce 2008 dodán 
indickému zákazníkovi.

Speciální barevná příloha měsíčníku ŽÁR, říjen 2018



Hlavní cena v naší letní fotosoutěži již má svého 
majitele. V úterý 9. října předal generální ředitel spo-
lečnosti ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek společně s perso-
nálním ředitelem Mgr. Petrem Havelkou fotoaparát 
Nikon do rukou šťastné výherkyně Karolíny Klusáč-
kové. Ta dostála svému slibu, že výhru věnuje nízko-
prahovému centru Ponorka ve Žďáře nad Sázavou, 
a ihned jí odevzdala do rukou vedoucí zařízení Vero-
niky Brychtové. Ještě jednou blahopřejeme vítězce 
letošního ročníku soutěže a děkujeme všem zúčast-
něným za jejich fotografie.

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Fotografie na prvním místě získala 398 hlasů

Výběr ze soutěžních fotek

Všechny přihlášené fotografie si můžete prohlédnout v sobotu 27. října od 9 do 17 hodin na Staré radnici při akci Slavíme se Žďárem 
nebo na našich facebookových stránkách www.fb.me/srdcebudoucnost.

Karolína Klusáčková, 1. místo, 398 lajků

Marek Rosecký, 2. místo, 388 lajků Jan Nedvěd, 3. místo, 321 lajků

Pavel Slavíček Leoš KlementPetr Zelený

U příležitosti 100. výročí založení republiky byla letos 
v červnu společností ŽĎAS vyhlášena letní fotosou-
těž. Byla otevřena všem zájemcům, kteří do ní mohli 
zasílat fotografie na téma Průmyslové srdce Vyso-
činy slaví 100 let republiky. Soutěžní snímky bylo 
možné zasílat od 21. června až do 30. září.

Každá přijatá fotografie byla umístěna na facebooko-
vé stránky Naše srdce tvoří budoucnost, kde mohli 
návštěvníci hlasovat pro jednotlivé fotografie. Autor 
snímku s největším počtem lajků k poslednímu září 
získal hlavní cenu. Tou byl fotoaparát značky Nikon, 
který jistě začínajícím fotografům udělá radost.

Zleva: Pavel Cesnek, Karolína Klusáčková, 
Veronika Brychtová, Petr Havelka

Speciální barevná příloha měsíčníku ŽÁR, říjen 2018



ŽĎAS navázal systematickou
spolupráci s vut

hry bez hranic 

Vzhledem ke skutečnosti, že se voleb 
člena dozorčí rady voleného zaměst-
nanci ve dnech 9. – 10. 10. 2018 nezú-
častnila alespoň polovina oprávněných 
voličů ve smyslu schváleného voleb-
ního řádu, proběhlo dne 22. 10. 2018 
druhé kolo těchto voleb dle nového 
volebního řádu. Druhého kola voleb se 
zúčastnilo celkem 835 oprávněných vo-
ličů. S celkovým počtem 427 hlasů byl 
zvolen Ing. Michael Formánek, který tak 
bude zastupovat zaměstnance společ-
nosti v dozorčí radě.

výsledky volby člena dozorčí rady
voleného zaměstnanci ŽĎAS, a.s. 

ŽĎAS jsem poznal během svého studia 
na střední průmyslové škole strojnic-
ké v Českých Budějovicích při exkurzi 
v roce 1963. Zaujala nás vnitřní parko-
vá úprava, která se všem velice líbila. 
Po skončení SPŠ strojnické v Českých 

Budějovicích jsem studoval na Vysoké 
škole strojní a elektrotechnické v Plzni, 
obor konstrukce výrobních strojů. Po 
absolvování jsem nastoupil do ŽĎASu 
hlavně kvůli bytu, který mi byl rok po 
nástupu přidělen. Nastoupil jsem do 

konstrukce tvářecích strojů, do kolekti-
vu mechanických lisů, který pracoval na 
klikových lisech LU a LUD, těch zde bylo 
vyrobeno něco přes 400 kusů. Dále se 
tady konstruovaly a vyráběly vřeteno-
vé lisy (třecí, hydraulické a jiné), kovací 
buchary KPH, na kterých se většinou 
kovalo nářadí (klíče, kleště a podobně). 
Pak se začaly klikové lisy inovovat a byly 
zahájeny práce na vývoji postupových 
automatů. Vyrobených a uvedených 
do provozu bylo celkem třináct. Technic-
ký rozvoj probíhal tak, že jsme objížděli 
firmy po republice a podle toho, jaké lisy 
který zákazník potřebovat, takové jsme 
začali vyvíjet a vyrábět. Tak to bylo na-
příklad s postupovými automaty, které 
pracují ve většině firem dosud. V oblasti 
postupových automatů byla vytvoře-
na společná konstrukční kancelář, kde 

jsme byli my, Němci (z tehdejší NDR) 
a Rusové. Výroba byla rozdělena tak, 
že Němci měli vyrábět malé lisy, Ruso-
vé všechny velikosti a my ty větší. A jak 
probíhalo zaučování nových lidí? Kaž-
dému, kdo nově přišel do konstrukce, 
byl přidělen zkušenější konstruktér, kte-
rý ho zasvěcoval do problematiky a měl 
ho na starosti. Vedoucí si dávali velký 
pozor, aby noví lidé byli řádně zaučová-
ni. Chybu v konstrukci jsme si nemohli 
dovolit. Byli jsme dobrý kolektiv. Každý 
měsíc jsme se scházeli i mimo práci, 
a v tom ostatně pokračujeme i v sou-
časné době, kdy už jsme v důchodu.

Ing. Zdeněk Formánek

V příštím vydání přineseme čtenářům 
příspěvek Anežky Odvárkové, která 
ve firmě působila jako technolog.

V pondělí 8. října 2018 proběhlo úvodní setkání představitelů vedení šesti ústavů 
Vysokého učení technického z Brna se zástupci personálního a technického útva-
ru ze společnosti ŽĎAS, a.s. V rámci setkání byla prezentována odborná technic-
ká témata z oblasti rozvoje firmy pro roky 2019 – 2021 a byla otevřena diskuze, 
jakou formou je možno do těchto výzkumných projektů zapojit vědecké pracovníky 
z VUT. Výsledkem diskuze byla definice okruhů a harmonogramů pro zahájení 
společných prací. 

V oblasti personalistiky byly probírány možnosti společného postupu při propa-
gaci odborného technického vzdělávání, tvorby programu pro nábor mezi střední-
mi a vysokými školami a naší společnosti, s cílem co nejvíce zaujmout studenty. 
Řešila se spolupráce při stipendijních programech, stážích studentů, ale i spolu-
práce vědeckých pracovníků VUT. Výstupem ze setkání byly čtyři vědecké projekty 
z oblasti techniky a jeden z oblasti personalistiky.

Jitka Škorpíková, specialista vzdělávání

V sobotu 8. září se společnost ŽĎAS 
jako partner a sponzor zúčastnila páté-
ho ročníku Her bez hranic v Dalečíně. 
Soutěžního odpoledne se zúčastnilo 
jedenáct obcí (Bystřice nad Pernštej-
nem, Dalečín, Dolní Rožínka, Horní 
Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strážek, 
Štěpánov nad Svratkou, Velké Janovi-
ce, Vír a Zvole). Všechny týmy soutě-
žily v deseti hrách. Vítězství nakonec 
obhájila Dolní Rožínka, která si tak 
ponechala putovní pohár. Na druhém 
místě se umístilo město Bystřice nad 

Pernštejnem a třetí skončil tým z Rož-
né. Společnost ŽĎAS podarovala 
všechny účastníky drobnými upomín-
kovými předměty. Zároveň zástupkyně 
personálního oddělení, paní Jitka Škor-
píková, připravila doprovodný program 
pro děti v podobě malování. Na závěr 
byl vylosován výherní obrázek, jehož 
autor získal cenu od naší firmy. Drob-
né odměny získaly všechny děti, které 
se do doprovodného programu zapojily. 
Díky pěknému počasí, skvělé organiza-
ci a příjemné náladě si akci užili nejen 
účastníci, ale i diváci a organizační tým.

SeriálvČerA, dneS A zítrA...

jak dříve fungovala konstrukce
tvářecích strojů

Už potřetí pokračujeme v našem seriálu, který navazuje na setkání s bývalý-
mi zaměstnanci uskutečněné koncem letošního června u generálního ředitele 
Ing. Pavla Cesneka. Tentokrát otiskujeme příspěvek Ing. Zdeňka Formánka, 
který ve firmě ŽĎAS pracoval jako vývojový pracovník konstrukce tvářecích 
strojů.

Zvolený člen dozorčí rady:
Ing. Michael Formánek

Týmy z jednotlivých obcí plnily během Her bez hranic různé typy úkolů.

Ve čtvrtek 18. října 2018 proběhl 23. veletrh vzdělávání na SPŠT v Třebíči, kte-
rého se zúčastnilo 61 vystavovatelů z řad středních škol a zástupců firem, které 
se středními školami spolupracují. Naše společnost ŽĎAS dlouhodobě podpo-
ruje technické vzdělávání žáků a touto formou jsme měli možnost se setkat 
nejen se současnými studenty SPŠT, ale i s rodiči a dětmi, které se rozhodují, 
jaké profesi se chtějí věnovat.

V průběhu druhého říjnového týdne proběhla na hale 5 závěrečná etapa interní 
montáže mechaniky lisu CKW 3300/4000. Byly odzkoušeny hlavní pohyby lisu, 
dle možností připojení na mobilní zkušební agregáty. Před zahájením demon-
táže proběhla přejímka lisu zástupci zákazníka  – firmy Nakamura Iron Works. 
Přejímky se zúčastnil i zástupce japonské montážní firmy, která bude hlavním 
partnerem při instalaci zařízení u konečného zákazníka. Kromě přejímky lisu 
proběhly i diskuze nejen na téma montáže lisu, ale i jeho přepravy a podobně. 
Tyto neméně důležité kroky plnění kontraktu jsou však ještě před námi. 

oBrAzem
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Výbor klubu důchodců připravuje na druhý týden v prosinci zájezd do předvánoční Bra-
tislavy. Pokud se podaří dojednat předpokládaný program, tak podrobnosti uvedeme 
v příštím Žáru.

Dále upozorňujeme naše členy, že jsme ve spolupráci s výborem ZO OS KOVO při-
pravili tradiční Výroční setkání důchodců, členů OS KOVO, akciové společnosti ŽĎAS, 
které se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 ve 14.00 hodin v Domě kultury ve Žďáře 
nad Sázavou.

Program:
• zahájení
• zpráva předsedy výboru klubu důchodců
• vystoupení hostů

Po ukončení uvedeného programu, cca od 15.00 hodin, nám bude hrát Venkovská kape-
la vedená kapelníkem panem Jaroslavem Šimkem.

Dům kultury bude otevřen od 13.00 hodin. Vstup pouze na platné odborářské průkazky 
důchodců ŽĎAS, a.s.

Výbor KD

okénko dŮChodCŮ

Po delší přestávce vyrazili odboráři akci-
ové společnosti ŽĎAS na společný výlet. 
Tentokrát se jejich cílem staly Alpy a kon-
krétně místo, kterému se jinak přezdívá 
také rakouský Gran Canyon, u nás známý 
jako Otcovy příkopy. Ze Žďáru se odjíždě-
lo v brzkých ranních hodinách v sobotu 
15. září a cesta trvala pět hodin. Účastníci 
si z možných tras zvolili výstup do kopce, 
proti proudu průzračně čisté řeky, kterou le-
movala ostrá skaliska. Po zhlédnutí prvního 
vodopádu si ti nejzdatnější prodloužili trek 
o cestu k dalším dvěma, a oproti plánova-
ným osmi až deseti kilometrům, se jejich 
krokoměry nakonec zastavily na hodnotě 
dvaceti kilometrů. Závěrečný úsek trasy byl 
opravdu velmi prudký a někteří se neobešli 
bez pomocných lan. Nakonec však všichni 

horu zdolali a při pohledu na alpskou krajinu 
s typickými staveními, zelenými pastvinami 
a pasoucími se stádečky krav na únavu 
zapomněli a vysloužili si i pochvalu zkuše-
ného alpského průvodce. Další zastávkou 
na jejich putování byl štýrský Mariazell 
a významné poutní místo. Účastníci výletu 
si prohlédli především tamní baziliku, která 
uchovává sošku Panny Marie ze 13. století 
a bývá také označována jako Velká matka 
Rakouska. Už naši předkové za Rakouska-
-Uherska podnikali poutě do Mariazellu, 
pěšky jim to tehdy trvalo asi týden. Odboráři 
se však po jejich stopách vydali už v pohod-
lí klimatizovaného autobusu a plni zážitků 
a radosti se vraceli domů, aby se už nyní 
mohli těšit na příští zájezd.

Bohumil Kosour, člen VZO

Až do 18. listopadu můžete v Regionálním 
muzeu města Žďáru nad Sázavou v budo-
vě Tvrze navštívit výstavu „Svoboda!“, jejíž 
podtitul zní „Žďár za první republiky“. Výsta-
va přiblíží život v obou Žďárech především 
v období první republiky. Co nového zdej-
šímu obyvatelstvu změna zřízení přinesla? 
Co se po pádu monarchie změnilo napří-
klad pro služebnou Boženu Mokrou, továr-
níka Františka Špilara nebo pro majitelky 
žďárského velkostatku z řad bývalé šlechty 
Eduardinu Khevenhüller-Metsch a Klotyldu 
Festeticsovou? Jaké nové podniky vznikly? 
Jak se rozvíjel spolkový život? Jak to bylo 
s nárokem na dovolenou a výši výplat? Proč 
se dva umělci, Hedvika Böhmová-Hájková 
a František Drdla, dočkali v nové republice 
zcela rozdílného přijetí? A jak dopadl správ-

ce velkostatku Bakesch, kterého se po pádu 
mocnářství Žďáráci rozhodli vyexpedovat 
pryč? To vše se dozvíte na výstavě, věno-
vané stému výročí vzniku republiky. Samo-
zřejmě se můžete těšit i na různé perličky 
a zajímavosti ze života více i méně známých 
žďárských osobností. Uvidíte také dosud 
nevystavované předměty, často zapůjčené 
soukromými vlastníky. Pro školy jsou připra-
veny úkoly s testem, které si samozřejmě 
může vyzkoušet kdokoliv. Nechybí ani při-
pomínka návštěvy prezidenta Osvoboditele.

Pořadatelé děkují za pomoc při přípra-
vě výstavy dědicům pana Viléma Frendla, 
rodinám Omesových, Sedlákových, Brych-
tových, Domesových, Švomových, Svobo-
dových, Friebových a Horáckému muzeu 
v Novém Městě na Moravě.

odboráři navštívili otcovy příkopy

Pozvání na výstavu

Přednášeli jsme na semináři 
evropské normy v technické praxi
ŽĎAS, a.s., jakožto člen České společnosti pro technickou normalizaci 
(ČSTN), působil v letošním roce v roli odborného a organizačního garan-
ta semináře „Evropské normy v technické praxi“, který proběhl ve dnech 
24. – 25. září. Velký dík patří panu Petru Zástěrovi z oddělení Technický 
servis, který celou akci organizačně zastřešil. Naše společnost se před-
stavila se svým výrobním programem a přednáškovým blokem „Průmys-
lové vlastnictví“ (Mgr. Radek Příhoda).

Mgr. Radek Příhoda, vedoucí odd. Technický servis

Mezi vystavovateli nechyběla ani VOŠ a SPŠ ve Žďá-
ře nad Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my 
jako její významný partner. Téměř polovina studijních 
učebních oborů v nabídce této školy učí žáky řemesl-
ným dovednostem. Patří sem zejména obor obráběč 
kovů, nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář 
a jiné. Žáci školy vykonávají ve firmě ŽĎAS, a. s. 
praxi, využívají výhod stipendijního programu, úzce 
spolupracují s odborníky ve strojírenských a metalur-
gických oborech. Všichni absolventi školy mají mož-
nost najít ve ŽĎAS, a.s. pracovní uplatnění a dále se 
rozvíjet ve svém oboru a řemesle. To byl také jeden 
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu 

řemesel 2017 prezentovala společně s VOŠ A SPŠ 
vzájemné partnerství. 

Pro návštěvníky, zejména žáky základních škol re-
gionu, jsme si jako součást naší prezentace připravili 
malý test vědomostí o akciové společnosti ŽĎAS. Vy-
plněné anketní lístky byly slosovány a zástupci firmy, 
Kraje Vysočina a partnerské školy vylosovali 4 šťastné 
výherce. Ti byli odměněni hodnotnou cenou.

Všechny návštěvníky festivalu tradičně upoutaly 
modré balónky s logem firmy ŽĎAS, které dělaly ra-
dost především dětem. Co nás velmi potěšilo, byl zá-
jem o prezentaci naši firmy a dobré znalosti dětí o ní, 
které prokázaly při zodpovídání soutěžních otázek.

Děkujeme VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za možnost 
prezentovat společné partnerství v technickém vzdě-
lávání a také Kraji Vysočina za propagaci technických 
řemesel. 

Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

V pondělí 5. června 2017 byl v rekreač-
ním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s. 
v Zubří u Nového Města na Moravě za-
hájen v pořadí už 42. ročník Sportovních 
her zdravotně postižených družstev. 
Historie sportovních soutěží sahá až 
do roku 1975, kdy proběhl první ročník 
tohoto sportovního klání. V letošním 
roce areál přivítal na 130 soutěžících 
z 10 domovů, kde jsou zřizovateli Kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj. Firma 
ŽĎAS je po celou dobu trvání těchto 
sportovních her aktivním podporova-
telem a také sponzorem soutěžního 
družstva domova Kamélie Křižanov. 
Tuto skutečnost připomenul ve svém 

uvítacím vystoupení předseda ZO OS 
KOVO ŽĎAS, a.s. pan Rostislav Dvořák. 
Za firmu ŽĎAS přivítal všechny přítom-
né personální ředitel firmy Mgr. Petr Ha-
velka. Popřál soutěžícím hodně úspěchů 
při plnění sportovních disciplín a prožití 
celého sportovního týdne v přátelské 
atmosféře. Soutěže probíhají celý týden, 
účastníci si zasportují, naváží nová přá-
telství nebo se potkají s přáteli z minu-
lých let. Pro všechny je účast na hrách 
mimořádným zážitkem, na který se vždy 
velmi těší.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. 

a Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

Tak nějak by se dala nazvat facebooko-
vá a telefonická komunikace mezi školá-
ky – táborníky v období posledních pěti 
měsíců. Současná moderní komunikace 
už dávno překročila hranice nejen naše-
ho žďárského okresu, ale i hranice kraje 
a v několika případech i naší země. Je 
pravdou, že přípravu letních táborů od-
borová organizace v nedávné minulosti 
zahajovala nejdříve s příchodem jara, 
tedy na přelomu měsíce března a dub-
na. Tahle doba už je ta tam. Pod tíhou 
rodičovských dotazů hned na začátku 
nového roku 2017, kdy už budou k dis-
pozici přihlášky, byla příprava letního 
tábora zahájena již začátkem února. 
V současné době vrcholí přípravy v are-
álu tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu 

1. července, přivítáme první dětské re-
kreanty. Celkový počet přihlášených dětí 
do všech tří běhů opakovaně překročí 
hranici 600 dětí. Druhý táborový běh 
opět nabídne táborové vyžití 55 dětem 
s bezlepkovou dietou. A co dětské rekre-
anty v Zubří čeká? To opravdu nemůže-
me prozradit. Snad jen to, že účastníci 
všech tří běhů si užijí spoustu příjemné 
zábavy, koupání, sportovních a zábav-
ných her a budou obohaceni o nová 
seznámení s kamarády. Závěrem ještě 
důležitá zpráva pro rodiče – Vaše děti 
budou i na letošním táboře v péči zkuše-
ných hlavních a oddílových vedoucích.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
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Odpovědná redakce – Marketing ŽĎAS, a. s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, tel. 566 643 967, 
e-mail: redakce@zdas.cz. Registrováno MK ČR E 11279. Tisk UNIPRESS s. r. o. Žďár nad Sázavou. 
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využíváte všechny poSkytovanÉ 
beneFity?

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

www.ZDAS.cz

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

►Obsluha obráběcího
centra

►Obsluha 3D měření
►Nástrojář
►Konstruktér
►Soustružník
►Horizontkář
►Frézař

►Zámečník
►Svářeč
►Kalič
►Jeřábník
►Kovář
►Tavič
►Formíř
►Mistr – vrchní mistr

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
za přivedení zaměstnance do profese:

Pro bližší informace o podmínkách mimořádné odměny kontaktujte personální
oddělení.

V případě zájmu o informace o dalších volných pozicích rovněž kontaktujte 
personální oddělení, popřípadě se můžete podívat na webové stránky společnosti
www.zdas.cz v sekci nabídka zaměstnání.

 » 5 týdnů dovolené
 » Pružná pracovní doba
 » Příspěvky ke mzdě na Velikonoce, dovolenou a Vánoce
 » Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců, příspěvek na jazy-
kové kurzy
 » Příspěvek na stravování včetně vlastní jídelny – výběr ze 7 jídel denně, 
svačinový bufet
 » Příspěvek na penzijní připojištění až 700 Kč !
 » Letní tábory pro děti zaměstnanců
 » Možnost zvýhodněného využití rekreačního zařízení firmy
 » Rekondiční pobyty pro zaměstnance z rizikových pracovišť
 » Zvýhodněné telefonní tarify pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 » Úrazové pojištění zaměstnanců
 » Možnost přechodného ubytování
 » Možnost sociální výpomoci pro zaměstnance
Bižší informace o možnostech a způsobu čerpání benefitů získáte 
na personálním oddělení: hala 5, 2. patro, dveře číslo 210.

Ve středu 14. června patřilo žďárské náměstí středním odborným školám regionu, které tu prezentovaly 
svoje studijní programy. Atraktivitu nabídky zvyšovaly ukázky výsledků odborné praxe žáků vystavují-
cích škol, popřípadě ukázka možností spolupráce škol s partnerskými firmami. Nad týdenní přehlídkou 
Minifestivalu řemesel 2017 převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS

Sportovní hry zdravotně 
poStižených v zubří 2017 

hurá na prázdninový tábor
do zubří

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.
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