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NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Jiří Víška, 1. místo
Strojní zámečník

Jiří Víška aktivně spolupracoval 
při zásahu poskytnutí první pomoci 
u těžkého pracovního úrazu obou 
dolních končetin zaměstnance v pro-
sinci 2020. Aktivně komunikoval 
s  pacientem, který upadal do šoku, 
a  tím výrazně přispěl k tomu, že se 
podařilo udržet zraněného pracov-
níka při vědomí. Odváděl pozornost 
zraněného od fyzického zranění a vy-
tvářel prostor pro práci zasahujících 
hasičů.

Mgr. Žaneta Sklenářová, 2. místo
Obchodník

Žaneta Sklenářová nastoupila 
do  ŽĎASu před rokem na pozici ob-
chodníka pro východní trhy. I přes 
toto poměrně krátké působení se 

velmi rychle etablovala a převzala 
komplikovanou agendu spojenou 
s pilotním projektem dodávky výkov-
ků pro ruskou státní firmu Rosatom. 
Kromě Ruska zásadně přispívá k roz-
voji vztahů a obchodních příležitostí 
také na Ukrajině, v Bělorusku a dal-
ších rusky mluvících zemích. 

Ing. Lukáš Kolbábek, 3. místo
Výzkumný a vývojový pracovník

Lukáš Kolbábek pracuje jako vý-
zkumný a vývojový pracovník v  Kon-
strukci tvářecích zařízení. Jedná se 
o zodpovědného a spolehlivého 
pracovníka s iniciativním přístupem 
k plnění pracovních úkolů. Příkladem 
je projekt Siegen/Weidenau, na kte-
rém odvedl spoustu práce nad rámec 
svých pracovních povinností. K  da-
ným úkolům přistupuje iniciativně 
a  neustále pracuje na  svém profes-
ním rozvoji.

Všem oceněným kolegům v  pro-
sinci blahopřejeme.

Ve dnech 7. a 8. ledna proběhla u rakouského zákazníka vykládka, ustavení 
a zprovoznění nových nůžek CNS 730/190 MTC-E. Firma Eisenhandel Gebeshu-
ber má sídlo ve městě Steyr (česky znám jako Štýr), které se nachází ve spol-
kové zemi Horní Rakousko.

Ve ŽĎASu se nakládalo ve středu 6. ledna a cestu dopravci mírně zkompli-
kovalo rozsáhlé sněžení jak na Vysočině, tak i v jižních Čechách. Nakonec vše 
dobře dopadlo a druhý den ráno v osm hodin již mohl 200 tunový jeřáb složit 
jak vnější násypku, tak i nůžky, a následně ustavit stroj na dřevěné podkladní 
hranoly (tím je zajištěn přístup k odpadu, který se dostává do prostoru za no-
žovými saněmi a následně propadává otvory ve dnu nůžek). Ten samý den byly 
nůžky připojeny k zákazníkem nově zřízené elektrické přípojce a řídicí systém 
nůžek tak mohl být přes noc pod napětím. Po aktivování takzvaného víkendo-
vého režimu (předehřev oleje) se přes noc na otevřeném šrotišti, za mínuso-
vých teplot okolního prostředí, ohřál olej na potřebnou pracovní teplotu +10 °C 
a v pátek mohly být nůžky bez prodlevy spuštěny, odzkoušeny a vystaveny pl-
nému provozu.

Petr Mičík 
zahraniční obchod Divize Strojírny

Nejlepší zaměstnanci za prosinec 
(zprava) Jiří Víška, Mgr. Žaneta 
Sklenářová a Ing. Lukáš Kolbábek 
převzali ocenění od generálního 
ředitele Pavla Cesneka.

V areálu ŽĎASu o rozloze 640 000 m2 se 
najde spousta zajímavých zákoutí. 
A co teprve, když nám krásně nasněží…

Časopis ŽÁR on-line: https://bit.ly/2DhUrqT

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V PROSINCI Seriál V RAKOUSKU PRACUJÍ NAŠE NOVÉ NŮŽKY 

Nově zprovozněné nůžky CNS 
730/190 MTC-E umožní našemu 
rakouskému zákazníkovi zpracová-
vat těžší objemový šrot a dosaho-
vat vyšších výstupů zpracovaného 
materiálu.

Kontejnerové nůžky CNS 400 K fungovaly 
v rakouské firmě Gebeshuber od roku 2008 
a nyní byly nahrazeny novými nůžkami 
ŽĎAS. Původní nůžky i po tak dlouhé době 
provozu odkoupila společnost Klann An-
lagentechnik, která je bude půjčovat dalším 
potenciálním zákazníkům k odzkoušení.



Loni na podzim přibyly v kostele 
v Novém Veselí dva nové zvony. Větší 
(500 kg – tón A1) byl tradičně pojme-
nován podle patrona kostela svatý 
Václav a pro menší (220 kg – tón D2) 
bylo ve veřejné anketě vybráno jmé-
no svatý Jan Pavel II.

Zvony byly zhotoveny u rodin-
né firmy Rduch, která sídlí v Polsku 
v  Rybnikách, severně od Ostravy. 
Náklady na výrobu nových zvonů se 
vyšplhaly na více než půl milionu 
korun, všechny byly navíc vybaveny 
elektrickým pohonem. Na pořízení 
zvonů se finančně podíleli jak ob-
čané regionu, tak  obce ve farnosti. 
Na transparentním účtu se nakonec 
sešlo přes milion korun. Jako podě-
kování za pomoc s touto sbírkou ob-
jednala Farnost Nové Veselí u společ-
nosti ŽĎAS zhotovení osmi zvonků, 
které budou darovány největším při-
spěvatelům a zůstanou tak vzpomín-
kou na tuto velikou událost našeho 
regionu.
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Ve dnech 1. až 11. prosince 2020 proběhly na hale 4 zkoušky odhrotovacího 
zařízení na srážení hran tyčí o průměru 80 až 200 milimetrů, s délkou sražení 
od 0,5 do 6 milimetrů a úhlu sražení 30°, 45° a 60°. Pomocí online přímého 
přenosu byly zkoušky úspěšně ukončeny přejímkou zákazníkem OEMK Starý 
Oskol, Rusko, pro kterého jsme toto zařízení vyvinuli.

Projekt navázal na úspěšnou spolupráci a dodávky této firmě v předcho-
zích letech. Unikátní konstrukce zařízení umožňuje odhrotovat dva konce tyčí 
současně. Tímto řešením jsme umožnili zákazníkovi zabudovat nové zařízení 
do stávajících dvou linek úseku broušení a dvou linek úseku loupání Úpra-
ven tyčí SPC 1. Zařízení tvoří vlastní odhrotovací stroj, rotační kladky, opěrné 
kladky, přítlačné válečky, elektrozařízení, hydraulická část a tukové mazání. 
Po úspěšném předání bylo zařízení demontováno, zabaleno a připraveno 
k expedici. 

Expedice proběhla ve dnech 21. až 23. prosince loňského roku. Úspěšnými 
zkouškami se podařilo termín expedice zkrátit téměř o dva měsíce. Montáž 
odhrotovacího zařízení do první linky u zákazníka v OEMK bude zahájena letos 
v květnu a kompletní předání zařízení ve všech čtyřech linkách bude ukončeno 
v listopadu tohoto roku.

Úspěšné předání a plnění termínů vůči OEMK bylo z pohledu naší firmy 
velice důležité, neboť v těchto dnech probíhají oboustranné podpisy smluv 
na dva nové projekty. Jedná se o demagnetizaci tyčí a dodávku rovnací a kon-
trolní linky na rovnání tyčí o průměru od 80 do 200 milimetrů a čtyřhranných 
tyčí od 70 do 140 milimetrů.

Děkuji všem pracovníkům, kteří se podíleli na úspěšném předání odhroto-
vacího zařízení. Je dobře, že značka ŽĎAS má i po 70 letech svůj kredit, který je 
dán odbornou vyspělostí a pracovitostí všech zaměstnanců společnosti ŽĎAS.

Ing. Josef Dvořák
Výzkumný a vývojový pracovník 

Konstrukce zařízení pro zpracování válcovaných výrobků

ODHROTOVACÍ ZAŘÍZENÍ JSME DO RUSKA PŘEDALI ONLINE

Současná zvláštní doba si žádá 
nová řešení. Přejímka odhroto-
vacího zařízení pro ruského zá-
kazníka se v prosinci uskutečnila 
na dálku pomocí online přenosu.

Unikátní konstrukce zařízení 
umožní zákazníkovi odhrotovat 
dva konce tyčí současně.

Výroba zvonů je pro naši slévárnu 
radostí i tradicí. Právě odlitím 
zvonu byl před sedmdesáti lety 
zahájen její provoz.

Zařízení na srážení hran tyčí bylo úspěšně předáno dlouholetému ruskému 
zákazníkovi, společnosti OEMK Starý Oskol.

V prosinci jsme uzavřeli smlouvu na 
dodávku dalšího zařízení pily na dě-
lení trubek přímo na tažné stolici 
250 kN do společnosti Železiarne 
Podbrezová.

Jedná se již o čtvrté zařízení ob-
dobného typu na tažných stolicích, 
které jsme tomuto zákazníkovi doda-
li. První prototyp jsme vyvinuli a vyro-
bili v letech 2015 až 2016 speciálně 
na základě jeho specifických potřeb 
a požadavků. V současné době 
probíhá konstrukční zpracování a 

zahájení výroby a zařízení bude pře-
dáno do  provozu u zákazníka letos 
v listopadu. Předpokládáme, že zá-
kazník bude se zařízením spokojen 
stejně jako v případě předchozích 
dodávek a budeme moci i nadále 
pokračovat v úspěšné spolupráci. 
Do budoucna předpokládáme mož-
nost dodání ještě dalšího jednoho až 
dvou obdobných zařízení.

Ing. Jaromír Mach 
obchod Divize Strojíren

VYROBÍME DALŠÍ PILU PRO PODBREZOVOU

ZVONKY PRO FARNOST V NOVÉM VESELÍ 

Vyrobené zvonky si ve firmě ŽĎAS od zaměstnanců Metalurgie Bc. Arnošta 
Kříže a Jiřího Hromádky osobně převzal starosta Nového Veselí, MVDr. Zdeněk 
Křivánek.



Příští ŽÁR vyjde ve čtvrtek 25. 2. 2021

Už v prosincovém vydání Žáru jsme 
čtenáře informovali o novém seriálu 
k 70. výročí firmy ŽĎAS, ve kterém 
budeme každý měsíc v roce 2021 
přinášet zajímavé informace z histo-
rie naší společnosti. Celým letošním 
rokem nás také bude provázet ofici-
ální logo oslav „70 let spolu“, které 
v Žáru vždy upoutá na náš výroční se-
riál. Tentokrát otiskujeme zajímavý 
pohled historika žďárského Regio-
nálního muzea Stanislava Mikuleho 
na to, jak úzce je život města Žďáru 
nad Sázavou propojený s podnikem 
ŽĎAS.

Když v roce 1947 padlo rozhodnutí vybudovat ve Městě 
Žďáře komplex strojíren a sléváren, málokdo tušil, jak vý-
razně se změní podoba a tvář města i zdejší krajiny. O rok 
později byl zahájen proces sloučení Města Žďáru s obcí 
Zámek Žďár, a nové město se od roku 1950 jmenuje Žďár 
nad Sázavou. Rostoucí podnik se stal místní dominantou.

Pro své zaměstnance vybudoval ŽĎAS, který měl být 
původně součástí brněnských Spojených strojíren a slé-
váren Bohumíra Šmerala, nové domy. Nejprve kolonii 
podsklepených montovaných rodinných domků typu 
Danmark, lidově zvanou Dagmarky, následně sídliště, 
kterému dodnes zůstalo označení po městě proslaveném 
za  2.  světové války Stalingrad s více než dvěma tisícov-
kami bytů, firma se také podílela na výstavbě dalších 
čtyř sídlišť. Zatímco v roce 1947 mělo Město Žďár zhru-
ba 3 500 obyvatel, rok po zahájení provozu ŽĎASu měl 
Žďár nad Sázavou již 5 526 obyvatel. S novými obyvateli, 
pro které se zpočátku vžilo označení „Žďasácká náplava“, 
přišly ale také problémy se zásobováním. Zdroje z města 
a jeho okolí nemohly uspokojit potřeby obyvatel, kterým 
se nedostávalo zejména základních pekařských výrobků, 
ovoce, zeleniny a textilu. A že to byl závratný růst, o tom 
svědčí fakt, že v roce 1953 jsme měli již 7 197 trvale přihlá-
šených obyvatel a zhruba 1 100 přechodně přihlášených, 
přičemž všichni dohromady vlastnili 79 osobních automo-
bilů a 199 motocyklů. V roce 1961 mělo „Ocelové srdce 
Vysočiny“ už 9 664 trvalých obyvatel, v roce 1975 celkem 
19 600 (v tom roce byly také integrovány Hamry nad Sáza-
vou) a v roce 1978 pak celkem 20 660 obyvatel. Růst počtu 
obyvatel města během necelých třiceti let ze zhruba 3 500 
obyvatel na 20 660 je tedy přímým důsledkem činnosti 
podniku ŽĎAS, se kterým se pojí i vše další, co s sebou 
nárůst osídlení nesl – například nová sídliště, obchody, 
infrastruktura, zdravotní střediska, uvažovalo se dokonce 
i o nemocnici.

ŽĎAS svým zaměstnancům také pomáhal vyplnit vol-
ný čas. Listujeme-li starými ročníky Žáru, nepřehlédneme 
kulturní aktivity podniku, například amatérský divadelní 
soubor či v novější době dnes již neexistující expozici 
žďárského baroka v budově konventu někdejšího žďár-
ského kláštera. Při JKP (Jednotný klub pracujících) vznik-
la i jazyková škola. Ke kultuře můžeme přiřadit také ob-
líbenou atrakci žďárského náměstí, zvonkohru, odlitou 
při příležitosti 60. výročí první tavby v roce 2011. Stranou 
nezůstal ani sport. Na začátku 70. let byla TJ ŽDAS nej-
větší tělovýchovnou jednotou v okrese. Měla dva odbory 
– odbor základní a rekreační tělesné výchovy a odbor tu-
ristiky – a celkem 16 sportovních oddílů: kopanou, lední 
hokej, košíkovou, odbíjenou, házenou, lehkou atletiku, 
tenis, stolní tenis, lyžování, rychlobruslení, cyklistiku, 
judo, šachy, moderní gymnastiku, jachting a vytrvalostní 
plavání (otužilci). S tím jde ruku v ruce podíl na budování 
sportovišť, na kterých členové oddílů odpracovali tisíce 
brigádnických hodin. Příkladem je třeba stavba zimního 
stadionu nebo areálu s loděnicí u Velkého Dářka. Pod hla-
vičkou firmy ŽĎAS dodnes funguje zdejší fotbalový klub či 
volejbalový tým, u dalších sportů firma figuruje jako spon-
zor. ŽĎAS také vybudoval rekreační střediska ve Svratce 
a Jevišovicích a dětský tábor v Zubří.

Po dvaceti letech fungování firmy už ŽĎAS vyvážel své 
výrobky do třiceti zemí světa, mezi nimiž vedle Sovětské-
ho svazu, Velké Británie či Francie nalezneme také Egypt, 
Indii, Mexiko, Chile či Bolívii. S výrobky se k odběratelům 
podívali také zaměstnanci firmy, kteří pracovali například 
na jejich kompletaci a uvedení do provozu. Mohli tak na-
vštívit místa, která byla pro ostatní Žďáráky té doby prak-
ticky nedosažitelná.

Mgr. Stanislav Mikule 
historik Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou

JAK ŽĎAS ZMĚNIL ŽĎÁR70 LET SPOLU

Slavný prvoligový hokejový tým 
TJ ŽĎAS v sezóně 1979–80. 
Horní řada: Ota Jonák, Miloslav 
Novák, Bohumil Prachař, Jaroslav 
Poláček, Zdeněk Paulík; prostřed-
ní řada: Milan Vilímek (masér), 
Milan Ujčík, MUDr. Aleš Blažek 
(lékař), Lubomír Kocmánek, Pavel 
Stloukal, Miroslav Skála, Dalibor 
Ptáček, František Doležal, Oldřich 
Nejezchleb, František Němec 
(vedoucí mužstva), Antonín Janda; 
dolní řada: Václav Marek, Petr 
Bavor, Ing. František Hamerník 
(předseda oddílu), Vladimír 
Rozenkranc, prof. Vladimír Kobera 
(trenér), Bohumil Trávník, Jiří 
Poláček

OBRAZEM

Příprava základových konstrukcí pro tři obrážečky HOV25, HOV 63 a STSY 
1400, které se přemísťují z haly 4 na halu 5. Hodnota základových konstrukcí 
činí celkem 1 110 tisíc korun.

Stavební úpravy nových prostor pro Elektrodílnu a Elektroprojekci na hale 59 
se blíží do finále. Elektrodílna bude umístěna v 1. lodi haly a Elektroprojekce 
ve 2. NP přístavku.
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Dodržováním několika jednoduchých zásad lze efektivně zvýšit 
bezpečnost na pracovišti. Týká se to i obyčejné chůze. Myslete 
na to a buďte obezřetní.

BEZPEČNĚ PŘI CHŮZI

 � Sleduj, kam šlapeš!
 � Používej cestu určenou k chůzi!
 � Při chůzi po schodišti se přidržuj zábradlí!
 � Neutíkej!
 � Při chůzi netelefonuj!
 � Před vstupem na komunikaci se řádně rozhlédni!
 � Pozor na projíždějící dopravní prostředky 

ve vnitřních prostorech!

Seriál

OKÉNKO DŮCHODCŮ
Výbor Klubu důchodců akciové společnosti ŽĎAS 
přeje svým členům a všem jejich blízkým do no-
vého roku 2021 životní pohodu, a hlavně pevné 
zdraví.

Současně upozorňuje, že členský příspě-
vek na tento rok ve výši 180,- Kč můžete uhradit 
do  15.  března 2021 osobně na závodním výboru 
OS KOVO v úředních hodinách, tedy v pondělí nebo 
středu od 8 do 15 hodin, nebo přímo na číslo účtu 
1622276399/0800. 

Závodní výbor OS KOVO je přestěhován 
– vstup je přes osobní vrátnici ŽĎAS.

Z důvodu opatření proti šíření koronaviru není 
v současné době možné se scházet a plánovat spo-
lečné akce. Jakmile se situace zlepší, budeme Vás 
v Žáru informovat.

Seriál


