
Vážení zaměstnanci a spolupracovníci,

s nadcházejícími vánočními svátky bych se rád ohlé-
dl za právě končícím rokem 2018. Je to již druhý rok, 
který jsme prožili společnou intenzivní prací pro fi rmu 
ŽĎAS, a mnohé se nám za tu dobu podařilo. Kromě 
jiného probíhaly náročné práce na velkých projek-
tech pro největšího evropského 
výrobce železničních dvojkolí 
BONATRANS Group, pro novou 
lisovnu fi rmy BENTELER nebo ja-
ponskou společnost NAKAMURA. 
Podepsali jsme řadu významných 
kontraktů, jako například na do-
dávku zařízení pro volné kování 
pro skupinu BGH v Německu, 
celé řady zařízení pro tažírnu trub 
v ŽP Podbrezová nebo na dodáv-
ky velkého množství mobilních 
kontejnerových nůžek na šrot pro 
různé tuzemské i zahraniční zá-
kazníky. Divize Metalurgie rozšířila 
spolupráci na dodávkách nároč-
ných odlitků pro největší výrobce energetických pro-
duktů, jako například společnosti Siemens, Power 
Machines nebo MAN Diesel & Turbo. Nástrojárna letos 
uzavřela hned tři nové kontrakty na dodávky pro vodní 
elektrárnu Kamýk a dodávky nástrojů pro automobilo-
vý průmysl. Zvýšili jsme také aktivity a přímé působe-
ní na strategických trzích, zejména v Ruské federaci 
a státech SNS, kde jsme založili novou dceřinou spo-
lečnost ŽĎAS RUS.

V roce 2018 jsme proinvestovali kolem 260 milio-
nů korun, a započítáme-li akce zahájené v roce 2017 
a postupně dokončované během letošního roku, do-
jdeme k částce vyšší než 400 milionů korun, kterou 
jsme investovali do vybavení, zejména pro divize Stro-
jírny a Nástrojárna. Kromě mnoha jiného se jednalo 
například o generální opravu a modernizaci vyvrtávač-

ky nebo rekonstrukci a modernizaci svislého soustru-
hu pro strojírenskou výrobu, nákup nového pětiosého 
frézovacího a vyvrtávacího stroje nebo zařízení pro 
3D optické měření dílů pro naši nástrojárnu. Více než 
sedmnáct milionů korun jsme pak věnovali na technic-
ký rozvoj. Příkladem jedné z našich nejnovějších inova-
cí je nově vyvinutá softwarová podpora automatického 

kování ŽĎAS TechForge, kterou 
nyní úspěšně testujeme u našeho 
zákazníka. 

Prohloubili jsme také spolupráci 
se vzdělávacími institucemi a pod-
pořili řadu zajímavých projektů 
v regionu. Nejintenzivněji spolupra-
cujeme s VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad 
Sázavou. Jsme partnerem školy 
v různých odborných soutěžích 
a společně jsme vytvořili projekt 
„Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“, 
v němž se žáci základních škol 
zábavnou formou seznamují s od-
bornými profesemi. Do projektu se 
už zapojilo asi 60 žáků základních 

škol. Zatraktivnili jsme nabídku praxe pro žáky a stu-
denty, nabízíme stipendia a stáže, a umožňujeme 
brigády během celého roku. Čtyřicet osm studentů 
středních škol mělo letos šanci uplatnit své teoretické 
poznatky v odborných praxích, areálem fi rmy v rámci 
exkurzí prošlo více než dvacet skupin studentů střed-
ních a vysokých škol.

Nová organizační struktura, kterou jsme zavedli loni, 
během letošního roku začala velmi dobře fungovat 
a přináší nám prospěch v podobě lepší komunikace 
a zefektivnění procesů ve fi rmě. Za rok 2018 očeká-
váme přeplnění výsledku hospodaření. Tržby budou 
oproti plánu nižší, zejména kvůli nedostatku kvalitních 
pracovních sil, s nímž se potýká jak Česká republika, 
tak celá Evropa, ale i z důvodu zpoždění dodávek 
od našich dodavatelů. 

Pro příští rok máme uzavřenou nejvyšší kontraktaci za 
dlouhou řadu uplynulých let. I přes optimistický výhled 
ale nesmíme zapomínat na potenciální rizika. Osob-
ně se domnívám, že dojde k poklesu vytížení kapacit 
v sektoru automotive, který má zásadní vliv na ekono-
miku. Potýkat se budeme muset také s vývojem na me-
zinárodních trzích a s vyčerpáním potenciálu pracovní 
síly. Věříme však, že díky rozjeté náborové kampani 
na Ukrajině se nám podaří získat nové pracovníky 
a v roce 2019 očekáváme téměř 50% nárůst výsledku 
hospodaření oproti roku 2018. Ve spolupráci s předsta-
viteli společnosti CITIC Group, která nyní vykonává ak-
cionářská práva nad ŽĎAS, a.s., pracujeme aktuálně 
na dalším rozvoji potenciálu naší fi rmy.

Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, 
chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se svým ak-
tivním přístupem a osobním úsilím podíleli na pozitiv-
ním hospodářském výsledku, s nímž uzavíráme právě 
končící rok 2018. Přeji Vám i Vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví, spokojenost 
a hodně elánu do nového roku 2019.

Ing. Pavel Cesnek, místopředseda představenstva
a generální ředitel

záStuPcI cItIc GRouP PRoJeDnáVAlI Ve FIRmě ŽĎAS
PLÁNY DALŠÍHO ROZVOJE SPOLEÈNOSTI
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Příští Žár vyjde ve čtvrtek 24. 1. 2019

O dalším rozvoji společnosti ŽĎAS jednala v pátek 
30. listopadu 2018 během své návštěvy naší fi rmy 
paní Ren Xia, která vykonává funkci CEO CITIC Eu-
rope a současně je předsedkyní představenstva spo-
lečnosti ŽĎAS. 

Právě největší čínská konglomerátní společnost 
CITIC Group zachránila v květnu tohoto roku holding 
CEFC Europe a portfolio jeho společností včetně fi r-
my ŽĎAS, když vyplatila úvěry CEFC China od sku-
piny J&T Finance Group, poskytnuté do Číny, ve výši 
475 milionů eur. Bez CITIC Group by další rozvoj 
společností holdingu nebyl možný. Na základě tohoto 
nyní CITIC Group vykonává akcionářská práva nad 
CEFC Europe a společnostmi, které jsou součástí 
holdingu, spravuje tyto společnosti a plánuje rozvíjet 
jejich potenciál. 

Otázka dalšího rozvoje společnosti byla i před-
mětem návštěvy zástupců CITIC Group ve fi rmě 
ŽĎAS v minulém týdnu. ŽĎAS navštívil také pan 
Zhu Gaoming, místopředseda představenstva 
CITIC Europe a.s., dceřiné společnosti CITIC Group 
založené nově v Praze pro rozvoj evropských aktivit 
CITICu. Oba vrcholní manažeři CITICu projednali 
s místopředsedou představenstva a generálním ředi-
telem fi rmy ŽĎAS Pavlem Cesnekem a dalšími čle-
ny představenstva a managementu strategické body 
rozvoje společnosti ŽĎAS a podnikatelský plán na 
období let 2019–2022. Jeho cílem je zvyšování hod-
noty společnosti a růst zisku, ale například také vyu-

žití části areálu pro rozšíření výroby a příchod nového 
čínského investora. Projednávala se také budoucnost 
rozvoje fi remního hotelového komplexu ve Svratce, 
který paní Ren Xia osobně navštívila. 

Paní Ren Xia se během návštěvy setkala s nejlep-
šími zaměstnanci fi rmy, vyhodnocenými v jednotlivých 

měsících letošního roku, osobně jim poblahopřála 
a poděkovala za jejich výkony. Zároveň poděkovala 
čtyřem vybraným zasloužilým pracovníkům za jejich 
vynikající práci pro fi rmu i pro obory jejich působnosti. 
Představitelé CITICu si prohlédli také výrobní provozy 
společnosti.

Představenstvo a vedení
akciové společnosti ŽĎAS přeje 

všem zaměstnancům a jejich rodinám 
radostné Vánoce a spokojený

nový rok 2019.

SLOVO GENERÁLNÍHO ØEDITELE

Paní Ren Xia, která vykonává funkci CEO CITIC Europe a současně je předsedkyní představenstva 
akciové společnosti ŽĎAS, v pátek 30. listopadu ve fi rmě ŽĎAS mimo jiné osobně poděkovala nejlepším 
zaměstnancům fi rmy. Celou fotogalerii z její návštěvy si můžete prohlédnout na www.zdas.com.
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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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Ve středu 24. května byl mezi akciovou 
společností ŽĎAS a zákazníkem v In-
donésii podepsán předávací protokol 
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zadání projektu a popravdě to také již 
několikrát vypadalo tak, že se zakáz-
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s nadsázkou říci, že v této zemi máme 
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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



Aplikace nástrojů Průmyslu 4.0 ve firmě ŽĎAS

Veletrh pracovních příležitostí v Brně

ŽĎAS VěnoVAl měStu zVonek SPlněných Přání 
Akciová společnost ŽĎAS darovala 
Městu Žďár nad Sázavou zvoničku 
splněných přání, která bude umístěna 
na náměstí u žďárské radnice po ce-
lou dobu adventu, a to nejen letos, ale 
každý rok ve vánočním čase. Lidé si 
na zvonek mohou zazvonit a něco si 
přát. Slavnostně zvoničku předal člen 
představenstva Mgr. Petr Štorek u pří-
ležitosti zahájení adventu a rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí ve Žďá-
ře, které se uskutečnilo v neděli 2. pro-
since od 16 hodin. Zvonek o hmotnosti 
7 kilogramů je vyrobený z více legované 
oceli G17CrMoV510 používané pro vý-
robu vysoce namáhaných dílů parních 
turbín. Byl odlit v Divizi Metalurgie ŽĎAS 
při teplotě asi 1580 °C. 

Historie odlévání zvonů ve společ-
nosti ŽĎAS je stejně dlouhá, jako vlastní 
historie firmy. První dva ocelové zvony 

byly v tehdejších Žďárských slévárnách 
a strojírnách odlity u příležitosti zaháje-
ní výroby v srpnu roku 1951. Jeden byl 
věnován městu Žďár a druhý kostelu 
v Křižánkách, kde dodnes slouží v tam-
ní zvonici. Slévárna společnosti ŽĎAS 
se k odlévání zvonů vrátila v roce 2001, 
kdy při příležitosti výročí 50 let od zahá-
jení výroby ve firmě věnovala další zvon 
městu Žďár nad Sázavou. Ten je dnes, 
spolu s prvním zvonem z roku 1951, 
umístěn před budovou současného 
Regionálního muzea na Tvrzi. Pozdě-
ji společnost ŽĎAS postupně vyrobila 
a darovala okolním obcím, farnostem 
a školám celkem 35 zvonů. Devět z nich 
je součástí zvonkohry umístěné na sta-
ré radnici, která byla věnována městu 
u příležitosti 60. výročí založení firmy 
ŽĎAS.

Termín Průmysl 4.0 je v současnosti 
jedním z nejvíce skloňovaných poj-
mů a stává se tak pro výrobní pod-
niky až magickým slovním spojením. 
Ve ŽĎAS, a.s. je vhodné pojmenovat 
dva směry této čtvrté průmyslové re-
voluce. Jsou to jednak sofistikovaná 
technická řešení aplikovaná na nově 
vyráběná zařízení (lisy, kovací soubory, 

linky a ostatní technologická zaříze-
ní), tak i modernizace, inovace a nové 
technologie vlastního výrobního zaříze-
ní podniku. Pro oba tyto směry máme 
vypracované koncepty řešení, které se 
neustále vyvíjejí tak, aby obsáhly nejno-
vější současné trendy. V těchto koncep-
tech se námi dodávaná zařízení nejen 
řídí, ale rovněž diagnostikují, predikují 

se nestandardní stavy, poruchy, život-
nosti jednotlivých komponentů s vazbou 
na plánování servisních zásahů, objed-
návání náhradních dílů, vyšších úrovní 
řízení (MES, ERP) a podobně.

Společnost ŽĎAS implementuje 
technologie do svých zařízení a neustá-
le vyvíjí další modifikace dle požadavků 
nových trendů a především na základě 

požadavků a návrhů výrobních pro-
středí našich zákazníků. Konkrétním 
příkladem je softwarová podpora auto-
matizovaného kování ŽĎAS TechForge 
pro integrované kovací soubory, kterou 
vyvinuli programátoři řídicích systémů 
a výrobních procesů naší společnosti, 
a o které jsme podrobněji psali v minu-
lém vydání Žáru.

Ve středu 21. listopadu se na brněn-
ském výstavišti pod záštitou primátora 
města konal již 12. ročník veletrhu práce 
JobChallenge. Tohoto veletrhu, který je 
určen zejména pro studenty a absolven-
ty vysokých škol, se zúčastnilo celkem 
130 vystavovatelů, přičemž akciová 
společnost ŽĎAS zde letos absolvova-
la svoji premiéru. Cílovou skupinu pro 
naši firmu představovali studenti a ab-
solventi Vysokého učení technického, 
zejména fakulty strojní. Jelikož ŽĎAS 
byl jednou z mála vystavujících firem 
nabízejících uplatnění v oblasti strojí-
renství, byl náš stánek hojně navštěvo-
ván právě studenty a absolventy tohoto 
zaměření. Návštěvníkům veletrhu byla 
z naší strany prezentována společnost 
a představeny různé formy spolupráce 
a uplatnění. Studenti se zajímali zejmé-
na o stipendijní programy a možnost 
odborné praxe, absolventi přicházeli 
se životopisy a informovali se o aktuál-
ních volných pozicích. Přestože jsme 
mimobrněnskou firmou, zaznamenali 

jsme neočekávaně velký zájem ze stra-
ny návštěvníků veletrhu, který dokládají 
navázané kontakty a dohodnutá setkání 
s jednotlivými uchazeči.

Mgr. Radmila Rolinková,
specialista vzdělávání

Vedení společnosti ŽĎAS vyhodnotilo jako nejlepšího listopadového zaměstnance 
pana Josefa Bukáčka. Pan Bukáček pracuje pro naši společnost jako frézař již 
44 let. Svědomitě a příkladně plní stanovené úkoly a je ochoten pracovat i nad rá-
mec pracovní doby. Ochotně se staví k řešení jakéhokoliv problému, samozřejmě 
ve spolupráci s technologií a konstrukcí Generálních oprav. Marián Vincej, druhý 
nejlepší zaměstnanec v listopadu, pracuje na středisku Lehká obrobna jako sou-
stružník. Specializuje se na výrobu středících pouzder z barevných kovů a řezání 
vícechodých závitů různých profilů. Pan Vincej je spolehlivý a svědomitý pracovník 
s iniciativním přístupem. Je vždy ochoten pracovat nad rámec své pracovní doby 
ve vazbě na zajištění termínového plnění zakázek, včetně sobotních a nedělních 
směn. Aktivně se zapojuje do začleňování nových pracovníků do pracovního ko-
lektivu na pozici patrona. Třetím oceněným pracovníkem je pan Daniel Kolník. Pan 
Kolník pracuje v divizi Nástrojárna jako rýsovač. Zajímavostí je, že se jedná o bri-
gádníka – důchodce, který již několikrát vstřícně vyhověl naší žádosti o prodloužení 
pracovního poměru v souvislosti s dlouholetým problémem zajistit pracovníka na 
tuto opomíjenou profesi. Kromě vlastního rýsování odlitků a výkovků provádí i je-
jich vstupní kontrolu, zjištěné nedostatky ihned samostatně řeší s referenty nákupu, 
konstrukce a technologie. Vypomáhá rovněž s příjmem a evidencí materiálu na me-
zisklad divize Nástrojárna a s vedením dílenského archívu výrobní dokumentace.

Všem oceněným zaměstnancům děkujeme za odvedenou práci a srdečně gra-
tulujeme. 

Nejlepší zamìstnanci v listopadu ŽĎAS nA SVětoVých VeletRzích

Již po několikáté se zástupci společnosti ŽĎAS vydali prezentovat naši firmu 
na regionální veletrh Recycling do holandského města Gorinchem. Tentokrát 
se veletrh konal od 20. do 22. listopadu. Jedná se o menší veletrh v Holand-
sku, který je zaměřen na oblast recyklace odpadů. Společnost ŽĎAS se zde 
společně se svým partnerem – společností Klann Anlagentechnik GmbH pre-
zentovala produkcí zařízení na zpracování šrotu. 

Veletrhu se zúčastnilo 138, převážně lokálních vystavovatelů z oblasti Bene-
luxu. Naším tahákem číslo jedna jsou zde mobilní nůžky na zpracování šrotu 
CNS 400 v provedení s dieselmotorem a elektropohonem. V Holandsku ak-
tuálně pracují kontejnerové nůžky s dieselpohonem ve firmě Bakker Metaal 
ve městě s-Graveland, v Belgii jsou pak v provozu troje mobilní nůžky rovněž 
s dieselpohonem, takže jsme mohli uvést i zajímavé reference z konkrétních 
provozů v dané lokalitě. Zákazníci velmi ocenili možnost zapůjčení nůžek na 
vyzkoušení, kterou nabízí společnost Klann Anlagentechnik GmbH. 

Díky úzkému zaměření veletrhu přicházeli na stánek zájemci s konkrétními 
dotazy a požadavky. Jednání byla věcná a slibovala zajímavé a především re-
álné projekty do budoucna.

Ing. Jarmila Pospíchalová, Marketing
Petr Mičík, obchod Divize Strojírny

Naše společnost se letos opět zúčastnila již tradičního výročního setkání němec-
kého svazu zpracovatelů šrotu BDSV. Setkání se tentokrát konalo ve Stuttgartu 
od 21. do 22. listopadu. V rámci tohoto setkání jsme na našem stánku prezen-
tovali zařízení na zpracování kovového odpadu. Společně s námi se zúčastnila 
i firma Klann Anlagentechnik GmbH, která nás zastupuje v prodeji těchto zaří-
zení na německém trhu. Setkání se zúčastnilo asi 500 členů BDSV prakticky ze 
všech firem, které zpracovávají šrot v Německu, nebo dodávají zařízení pro tyto 
firmy. Stánky s prezentací vlastního programu zde mělo celkem 47 firem. Z naší 
přímé konkurence to byly například firmy Metso Lindemann, Danieli Henschel, 
ATM Recyclingsystems, IUT Beyeler (Taurus), Recuperma a další.

V průběhu tohoto, především přátelského setkání, jehož účelem je hlavně shr-
nutí celého roku, proběhla řada rozhovorů s firmami, které vlastní naše nůžky 
CNS 400. Nutno podotknout, že s nůžkami CNS 400 K panuje mezi našimi zá-
kazníky všeobecná spokojenost. Akce proběhla v pozitivní atmosféře, protože 
rok 2018 byl pro „šrotaře“ relativně úspěšný.

Jak ve své řeči zhodnotil prezident BDSV pan Schwenter, rok 2018 byl pro 
zpracovatele šrotu po delší době relativně pozitivní a všichni doufají, že rok 2019 
se tomu opět přiblíží, přestože tomu vývoj zatím nenasvědčuje. Investic v Ně-
mecku do nových zařízení bylo relativně málo, kupovala se především menší 
a mobilní zařízení. Na trhu s použitým zařízením se výrazně zvedla nabídka po-
užitých nůžek po likvidaci firem, které nepřežily roky 2016 a 2017, takže pokud 
někdo nutně potřebuje obnovit zařízení, má na výběr a není nucen investovat 
v nejisté době do nových zařízení.

Stanislav Pelikán, obchodní ředitel Strojíren
Ing. Michael Formánek, konstrukce tvářecích strojů

Recycling Gorinchem, Holandsko

BDSV Stuttgart, německo

Pokračování na str. 3

Člen představenstva ŽĎAS, a.s. Mgr. Petr Štorek v neděli 2. prosince 
na náměstí slavnostně předal zvonek splněných přání, jako dar naší 
společnosti městu Žďár nad Sázavou.

Stánek firmy ŽĎAS na veletrhu 
JobChallenge v Brně přilákal velké 
množství studentů i absolventů 
technických oborů.



Průmysl 4.0 transformuje výrobu ze sa-
mostatných automatizovaných jednotek 
na plně integrovaná automatizovaná 
a průběžně optimalizovaná výrobní pro-
středí. Naším cílem je vytvářet tato vý-
robní prostředí, ve kterých se uplatňuje 
maximální úroveň digitalizace, robotiza-
ce, maximalizace účinnosti a spolehli-
vosti zařízení výroby na základě infor-
mací, které poskytuje systém o daném 
aktuálním stavu. 

V této oblasti spolupracujeme s řa-
dou firem a nasazujeme různé techno-
logie pro různá řešení, a to až do ko-
nečných detailů konstrukčních uzlů. 
V hojné míře sbíráme o jednotlivých 
konstrukčních uzlech data, predikujeme 
budoucí stavy, využíváme vibrodiagnos-
tické metody. Tak například každý stroj 
vytváří během provozu vibrace, které 
jsou způsobeny nevyvážením, nesou-
osostí nebo rezonancí. Tyto nežádoucí 
vibrace mají negativní vliv na technický 
stav a provozuschopnost strojů. Auto-
matizované sledování kvality detekuje 

odchylky ještě před poškozením jed-
notlivých dílů. Rovněž sledujeme a vy-
hodnocujeme pomocí senzorů kvalitu 
oleje, pomocí příslušných kontrolerů 
dále vyhodnocujeme spotřebu a úniky 
tlakového vzduchu, odezvu, hysterezi 
a polohu vzduchových a hydraulických 
ventilů, monitorujeme teplotní stabilitu 
jednotlivých tepelně namáhaných částí 
strojů apod. Nepřetržité monitorování 
těchto veličin zajišťuje včasné varování 
před vznikajícím poškozením a oka-
mžitý zásah údržby, čímž se prodlužuje 
životnost jednotlivých komponent stroje. 

Všechny tyto informace jsou vyhod-
noceny jak v samotném řídicím sys-
tému, tak i pomocí příslušných elek-
tronických diagnostických systémů 
(kontrolerů) a jsou předávány do mo-
nitorovacích a ovládacích systémů 
SCADA (speciálně vyvinutá softwarová 
aplikace pro styk s dozorujícím operáto-
rem výrobního prostředí) a současně do 
výrobních informačních systémů (MES). 
Dozorující operátor má možnost sledo-

vat on-line záznamy, stejně jako predi-
kovaná hlášení (upozornění na možný 
nedostatek nebo poruchu), alarmy, či 
stavová hlášení. Vše je samozřejmě 
podrobně komentované s doporučením 
pro provedení nápravy. Výrobní data je 
možné sledovat ve všech úrovních říze-
ní podniku. Rovněž vzdáleně je možné 
sledovat data pomocí přístupu do sítě 
internet. Tím jsou splněny hlavní poža-
davky moderního řízení strojů a to jak 
na kompatibilitu, modularitu, konfiguro-
vatelnost, sběr dat a vytváření znalost-
ních databází. Pro budoucí rozvoj firem 
jsou provozní data velice cenná.

Co se týká diagnostiky při nastalé 
poruše – filozofie takto navrženého di-
gitálního prostředí zásadním způsobem 
zkracuje čas identifikace závady a na-
vádí údržbu zařízení k cílenému servis-
nímu zásahu, poskytuje údaje k vedení 
skladového hospodářství náhradních dí-
lů a podobně. Pro vzdálený diagnostický 
přístup z naší akciové společnosti do do-
daného výrobního prostředí využíváme 
model samostatné diagnostické stanice, 
která je instalována přímo u zákazníka.

Velice důležitá je spolupráce napříč vše-
mi vývojovými obory. Z tohoto pohledu 
narůstá při návrhu nových digitálních 
a robotických pracovišť a linek rovněž 
potřeba většího počtu vývojových pra-
covníků – specialistů, a to převážně 
o pracovníky vývoje SW PLC, vizualizací, 
virtualizací a nově rovněž simulací. Dále 
specialistů v oboru HW, hydraulických 
systémů, mechaniky, technologů navr-
hovaných výrobních prostředí, pracovní-
ků z řad vibrodiagnostiky a v neposlední 
řadě vysoce kvalifikovaných servisních 
pracovníků. Co se týká uživatelského 
prostředí nově vznikajících digitálních 
pracovišť a linek, minimalizuje se počet 
obsluhovatelů těchto zařízení. Moderní 
obsluha vlastně vykonává ve velké míře 
pouze dozorující činnost. Takže postup-
nými kroky se vlastně naplňuje přísloví 
„Na manuální práci jsou přece stroje“. 
Ze všech těchto poznatků je tedy patr-
né, jakým směrem se postupnými kroky 
posouvá odbornost a kvalifikace jednot-
livých pracovníků firmy.

Ing. Radek Sejtko,
vedoucí oddělení Elektrické systémy

Aplikace nástrojù Prùmyslu 4.0

Firemní odznaky v soukromé sbírce 
„Sběratelé jsou šťastní lidé“, napsal kdysi J. W. Goe-
the. Sběratelství má v České republice dlouhou tradici 
a dá se říci, že je jakýmsi naším národním koníčkem. 
O zajímavé sbírce odznaků, pohlednic a dalších upo-
mínkových předmětů si redakce Žáru v listopadu po-
vídala s bývalým zaměstnancem firmy ŽĎAS a vášni-
vým sběratelem, Ing. Zdeňkem Formánkem. 

K zálibě pana Formánka přivedl jeho tatínek, který 
byl ředitelem školy v Třeboni a členem spolku Sokol, 
a sbíral mimo jiné sokolské odznaky – jeho syn sbír-
ku rozšířil a dnes se může pochlubit odznaky většiny 
všesokolských sletů. Vážně se pan Formánek začal 
sběratelství věnovat kolem roku 1962 během studií 
na střední průmyslové škole. S jistou nostalgií dodnes 
sbírá staré i nové pohlednice, turistické průvodce 
a vše, co se týká jeho rodné Třeboně. Už v šedesá-
tých letech se ale začal specializovat také na sbírání 
odznaků československých podniků, firemních vlaje-
ček, pamětních medailí nebo třeba firemních přívěsků 
na klíče. Těchto předmětů má podle svých slov dnes 
řádově kolem deseti tisíc, nikdy to přesně nepočítal. 

Část zajímavé sbírky Zdeňka Formánka, která začala 
vznikat s jeho nástupem do firmy v roce 1969, tvoří 
také odznaky společnosti ŽĎAS. Ty nejstarší pocháze-
jí z období 50. až 60. let dvacátého století a jsou mezi 
nimi jak odznaky s logem firmy, tak odznaky vydané 
ke kulatým výročím podniku, odznaky pro nejlepší, za-
sloužilé či vzorné pracovníky, odznaky pro mistra I., II. 
a III. třídy, ale například i odznaky odborného učiliště 
nebo tělovýchovné jednoty ŽĎAS.

Sběratelská vášeň pana Formánka neopouští ani 
v důchodu a chybějící předměty do své sbírky shá-
ní prostřednictvím různých sběratelských sdružení či 
klubů, nebo třeba na aukru. V poslední době ho nej-
více zajímají odznaky různých firem ze Žďárského 
regionu.

Ve firmě ŽĎAS jsem působil od roku 
1960, kdy jsem nastoupil po ukončení 
studia na univerzitě. Pracoval jsem zde 
v oblasti informačních technologií. Ko-
legové z OTŘ (Organizace a technika 
řízení) zavedli ve firmě děro-štítkovou 
techniku. Po nástupu jsem se měl vě-
novat nastupující éře počítačů. První 
pokusy probíhaly na počítači LGP 30, 
který ještě dnes můžete vidět v Tech-
nickém muzeu v Brně. Byl to počítač 
velmi jednoduchý. Nevýhodou bylo, že 
byl pouze jeden, a že strojový čas jsme 
dostávali hlavně v noci. Postupně se zde 
začaly objevovat počítače MINSK. V teh-
dejší době jsem znal všechna výpočet-

ní střediska v republice. Jezdili jsme 
do První brněnské, kde později instalo-
vali i MINSK 22 – to už bylo na hromad-
né zpracování dat. Vedle toho běžela 
děro-štítková technika. Já osobně jsem 
pracoval v oddělení Výzkum a vývoj, 
kde jsme se spolu s dalšími dvěma až 
třemi kolegy zabývali technickými vý-
počty. Byla to éra počítače Salb D 21, 
který měly Továrny strojírenské techniky 
(TST), ke kterým jsme patřili a s nimiž se 
nám dobře spolupracovalo. Když dostali 
Salb D 22, podařilo se nám získat před-
chozí model sem k nám. Spolupracovali 
jsme například s Technikou, či s firmou 
TOS Kuřim. Pak přišel počítač M 4030, 

proto se v areálu firmy ŽĎAS vybudoval 
boční sál, který je zde dodnes. Tento 
počítač měl nahradit Salb D 21. Počí-
tač M 4030 byl už určen pro hromadné 
zpracování dat. V roce 1980 bylo poří-
zeno takzvané Modelovací a vyhodno-
covací zařízení (MVZ) osazené počítači 
PDP 11/70 a PDP 11/34, určené pro 
technické výpočty a zpracování měření. 
Tam se již realizovala technická příprava 
výroby. V době, kdy už jsme patřili pod 
společnost Vítkovice, vznikla ve ŽĎASu 
skupina, jejímž posláním bylo zpracovat 
technickou přípravu výroby pro počítač 
pořádně. Byl jsem jmenován do čela 
této skupiny a s kolegy jsme vytvořili in-
tegrovaný systém řízení, který ve firmě 
fungoval ještě donedávna. Pak přišel po-
čítač ICL. Všechny počítače, které k nám 
do firmy přicházely, byly vždy špičkou 
v dané době. Postupně se přecházelo na 
dnešní organizaci techniky a padly sálo-
vé počítače (ty jsou v současné době už 
historickou záležitostí). Dnes je systém 
založen na serverech na jednotlivých 
místech a data jsou, pokud vím, uspořá-
dána jinak. Postupně se ISŘ, které fun-

govalo deset nebo dvanáct let, doplňo-
valo a nahrazovalo jinými komponenty. 
Z firmy jsem odcházel v roce 1999, těs-
ně před kritickým rokem označovaným 
jako K2000, kdy příprava na tento rok 
byla z hlediska výpočetní techniky hek-
tická. Systémy nebyly na nové tisíciletí 
připraveny. Tento souboj jsem už nechal 
jiným a nakonec se nic zvláštního nesta-
lo a vše proběhlo bez komplikací. Nyní, 
kdy jsem v důchodu, často potkávám 
bývalé kolegy a společně vzpomínáme. 
Pokud to mohu posoudit, v současnosti 
má ve firmě výpočetní technika mnohem 
lepší pozici, než tomu bylo za nás. Když 
jsme v 60. letech začínali, tak našemu 
oboru spousta lidí nevěřila. Podle mých 
informací v současnosti v tomto oboru 
pracuje ve firmě ŽĎAS spousta schop-
ných lidí. Jako zajímavost jsem při svém 
setkání s managementem společnosti 
předal všem, které to zajímá, materiál 
s názvem Historie počítačů ve ŽĎASu, 
jehož jsem jedním z autorů.

RNDr. Jan Grigar

SERIÁLVÈERA, DNES A ZÍTRA...

z historie počítačů ve firmě ŽĎAS

Na konci letošního června se u generálního ředitele Ing. Pavla Cesneka setkali 
zástupci firmy s bývalými zaměstnanci firmy ŽĎAS, kteří reprezentovali nej-
různější profese. Posledním příspěvkem v našem seriálu Včera, dnes a zítra, 
který z tohoto setkání vznikl, Vám přinášíme úvahu vývojového pracovníka 
RNDr. Jana Grigara.

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

Upozorňujeme všechny přátele zimních sportů, že na 42. ročník Světového poháru 
v biatlonu, který se uskuteční od 20. do 23. prosince 2018 v Novém Městě na Mora-
vě, je zajištěna bezplatná kyvadlová doprava. Podrobné informace naleznete na ofi-
ciálních stránkách www.biathlonnmnm.cz/info-divaci/doprava, na firemním intranetu 
ŽĎAS, a.s. a na nástěnkách v areálu firmy.

kyvadlová doprava na biatlon

Pokrač. ze str. 2

Ing. Zdeněk Formánek se věnuje sběratelství už od dob studií na střední škole. Velkou část jeho sbírky tvoří 
firemní odznaky, včetně téměř kompletního sortimentu odznaků společnosti ŽĎAS od 50. let 20. století.
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Výbor klubu důchodců přeje všem svým členům a jejich rodinám spokojené 
a příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 pak přeje nejen jim, 
ale i všem bývalým i stávajícím zaměstnancům akciové společnosti ŽĎAS hlav-
ně pevné zdraví, optimismus a životní pohodu.

Výbor KD

okÉnko DÙchoDcÙ

V sobotu 1. prosince se uskutečnil tradiční zimní turnaj žďasácké odborářské ligy 
v bowlingu. Soutěž probíhala na čtyřech drahách Bowling-clubu Žďár v hale na Bou-
chalkách za účasti 20 soutěžících, z toho pět v ženské a patnáct v mužské kategorii. 
Během turnaje odházel každý účastník čtyři série po deseti hodech. V kategorii žen 
zvítězila Alena Prudičová se ziskem 476 bodů, druhá skončila Jana Tomková se 
450 body a třetí Dagmar Havelková se ziskem 434 bodů. V kategorii muži zvítězil Jo-
sef Slabý se ziskem 686 bodů, druhé místo obsadil Petr Seknička s 682 body a třetí 
místo Josef Hron se ziskem 661 bodů. Poděkování organizátora turnaje patří všem 
soutěžícím, kteří se turnaje zúčastnili. 

Václav Marek, člen VZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

Zimní turnaj v bowlingu

Jménem výboru Základní organizace odborového svazu 
KOVO akciové společnosti ŽĎAS přeji všem našim zaměst-
nancům a jejich rodinám radostné a pokojné prožití vánočních 
svátků.

Do nového roku 2019 dobré zdraví, štěstí a osobní pohodu.

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

Bowlingový turnaj družstev

V sobotu 24. listopadu 2018 proběhl v pořadí již druhý bowlingový turnaj, který pro 
své zaměstnance v letošním roce uspořádalo vedení společnosti ŽĎAS. Tentokrát 
se ke sportovnímu klání sešlo 14 družstev a soutěžilo se v kategoriích ženy, muži 
a smíšená družstva. Kategorii ŽENY jednoznačně ovládlo svým výkonem družstvo 
ve složení Iva Korbářová, Lenka Skřivánková, Drahomíra Prouzová a Marta Ondráč-
ková, prvenství v kategorii MUŽI bylo v silné konkurenci deseti družstev v režii Pavla 
Vařáka, Ivo Krále, Jiřího Cempírka a Josefa Slabého a v kategorii SMÍŠENÉ si první 
místo vybojovalo družstvo ve složení Marta Pátková, Iva Švomová, Stanislav Vencá-
lek a Michal Vondrů. Absolutní jedničkou v celkovém počtu nasbíraných bodů byl pan 
Pavel Škoda, který svým skvělým výkonem 921 bodů s přehledem přeházel ostatní 
hráče. Akce se nesla v uvolněné atmosféře a všichni soutěžící si domů odnesli i malé 
poděkování za účast na této sportovní akci. Všem zúčastněným patří dík za hezky 
strávené sobotní dopoledne.

Vítězné družstvo v kategorii ŽENY zleva: Iva Korbářová, Lenka Skřivánková, 
Drahomíra Prouzová a Marta Ondráčková

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.

Vydává: Vedení ŽĎAS, a. s., ve spolupráci s VZO OS KOVO ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou. 
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. 
Neprodejné.

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.

Návštěvníci z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol osvědči-
li na Minifestivalu řemesel velmi dobré znalosti o akciové 
společnosti ŽĎAS.

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
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