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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Milé kolegyně, kolegové, přátelé 
ŽĎASU

při příležitosti vydání 3. ročníku speciální-
ho čísla našeho časopisu Žár bych rád zhod-
notil, čím jsme si v průběhu letošního roku 
prošli.

Po dvou letech covidové krize jsme do le-
tošního roku vstupovali s nadějemi, že nasta-
nou trochu normálnější časy a my se budeme 
moci věnovat rozběhnuté práci. Naše naděje 
se však nenaplnily a přišla překvapení, kte-
rá nebyla úplně příjemná. Došlo k napadení 
Ukrajiny. Následné sankce výrazně dopadly 
do našich rozpracovaných zakázek a i do po-
tenciálních příležitostí, které ruskojazyčný trh 
skýtal. S velkým úsilím se nám podařilo vše 
vypořádat tak, že negativní dopady do výsled-
ku hospodaření jsou minimální. Potenciál 
tohoto trhu jsme však odepsali a rozvojové 
aktivity budeme věnovat jiným směrem. Do-
pad pro nás je v miliardách korun se postup-
ně snažíme nahradit na jiných trzích. To ale 
znamená časovou ztrátu, částečnou změnu 
orientace na jiné segmenty a spoustu úsilí při 
vyhledávání příležitostí.

Chtěl bych vyzdvihnout roli našeho akcio-
náře, který v okamžiku, kdy nebylo jasné, jak 
se celá situace kolem rozpracovaných aktivit 
pro ruský trh vyvine, stabilizoval cash-flow 
firmy finanční půjčkou, a poskytl nám tak pro-
stor k řešení.

Další z nemalých výzev, které následovaly, 

byl naprosto bezprecedentní vývoj cen ener-
gií. Museli jsme řešit jak úsporná opatření, 
tak i otázky, co budeme dělat, když dojde k 
omezení dodávek plynu. Opět jsme zjistili, že 
stejně jako v covidových letech, ani teď nám 
nikdo nepomůže a vše budeme muset zvlád-
nout sami.

Neoddělitelnou součástí je samozřejmě 
i dění na ostatních trzích, kdy rostou ceny, 
dochází k výpadkům v dodávkách některého 
zboží, dodací lhůty se mění někdy naprosto 
nesmyslně.

Uvědomuji si, že toto vše dopadá nejen 
na firmu, ale i na zaměstnance do jejich sou-
kroměho života. Způsobuje to existenční sta-
rosti, vyvolává to nejistotu, co vlastně bude, 
co nás všechno čeká. 

Uplynulý rok ale nebyl jen o špatných 
zprávách a negativech. Bylo v něm i spous-
ta okamžiků, které byly pozitivní. S ročním 
zpožděním se podařilo uspořádat oslavy za-
ložení ŽĎASU. Jsem rád, že jsem se s velkým 
počtem z vás mohl setkat na koncertu skupiny 
Jelen a následně druhý den i na Dni otevře-
ných dveří ŽĎASU. Věřím, že obě tyto akce 
byly důstojnou oslavou 70+1 výročí firmy, kte-
rá hrála významnou roli v rozvoji Žďáru jako 
města. Pracovně za sebou máme také několik 
významných úspěchů. Spustili jsme novou 
technologii ESR, což nás v rámci metalurgie 
staví na naprostou špičku v rámci Evropy. Do-
končili jsme vývoj CDRO lisu na výrobu želez-
ničních dvojkolí. Vyvezli jsme první nůžky na 

železný šrot do USA. A jistě bychom takových 
počinů mohli jmenovat více. 

To vše, co jsem popsal, bychom nezvládli 
bez zapojení a nasazení všech Žďasáků. Tím-
to děkuji těm, kteří se k naší značce hlásí a 
pomáhají ji posouvat dopředu. 

Jakkoli situace nebyla a není lehká, sna-
žili jsme se podporovat i naše zaměstnance. 
V letošním roce jsme 2x navyšovali mzdy a v 
rámci sociálního programu jsme i přes rostou-
cí ceny vstupů 2x snížili cenu závodního stra-
vování pro zaměstnance. 

Náš význam pro město a život v něm zů-
stává i nadále nezanedbatelný. Podepsali 
jsme dvouletou smlouvu na dodávku tepla s 
následnou dvouletou opcí, což je pro všechny 
dobrá zpráva, která znamená stabilitu a jisto-
tu dodávek a to za cenu, která je v porovnání 
s jinými městy velice rozumná, s významným 
sociálním aspektem pro město, kde žijeme.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat 
všem zaměstnancům za jejich práci i nasaze-
ní, všem obchodním partnerům za spolupráci 
a vyjádřit přesvědčení, že v těchto nejistých 
časech jsme pevným a stabilním bodem na 
mapě výrobních společností. 

Všem přeji příjemné a klidné prožití vá-
nočních svátků, pevné zdraví, pozitivní mysl 
a hodně sil do nového roku. 

Pavel Cesnek
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INOVACE A NOVINKY
Zlepšovatelství ve firmě

Předmětem zlepšovacího návrhu může 
být jakékoliv konstrukční zdokonalení či 
usnadnění nebo urychlení výroby, ale také 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci včetně návrhů řešení na zlepšení ekologie  
a pracovního prostředí. I v roce 2022 bylo po-
dáno a realizováno několik přínosných zlep-
šovacích návrhů napříč naší firmou. Jednalo 
se o regulaci tlaku v potrubí užitkové vody, 
regulaci topení v přístavku H9, zlepšení prá-
ce ve výškách, využití třískového odpadu při 
obrábění v kooperaci nebo výrobu „U“ vrubů 
na zkušebních tělesech laboratoře. Právě ten-
to posledně zmiňovaný zlepšovací návrh měl 
pro firmu významný přínos. Došlo k časové 
úspoře (místo 1 vzorku se může frézovat až 
9 vzorků najednou), ke zlepšení provedení 
tvaru „U“ vrubu, k odstranění nutnosti náku-
pu drahých nástrojů vyrobených z nástrojové 
oceli a nového zařízení. Díky tomuto řešení 
vznikla naší firmě nemalá finanční úspora  
ve výši cca 450 000,- Kč.

Elektrostruskové přetavování (ESR)
Významná investice divize Metalurgie v 

hodnotě 86 mil. Kč, zahrnující stavební úpra-
vy původních prostor pískovny, zakoupení 
technologického zařízení americké společ-
nosti CONSARC a jeho instalaci v rámci no-
vého pracoviště terciární metalurgie, byla v 
srpnu úspěšně uvedena do tříměsíčního zku-
šebního provozu. 

Elektrostruskové přetavování oceli je ra-
finační proces, který technologicky navazuje 
na stávající výrobní základnu divize Metalur-
gie. Postupné přetavování ocelových ingotů 
při tavném výkonu okolo 10 kg/min umožňuje 
dosažení nejvyšší kvalitativní úrovně vstup-
ního materiálu pro následně volně kované 
výkovky. Úspěšné zvládnutí a rozvoj techno-
logie ESR staví společnost ŽĎAS na špici svě-
tové elity výrobců oceli.
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OSLAVY 70+1 SE VYDAŘILY

Koncert
V rámci Oslav výročí 70 + 1 uspořádala 

společnost ŽĎAS dne 26. srpna 2022 pro ši-
rokou veřejnost na farských humnech koncert 
skupiny Jelen. Venkovní prostor byl naplněn 
bezmála pěti tisíci fanoušky, kteří si přišli za-
zpívat a pobavit se s populární skupinou.

V rámci koncertu proběhla akce ŽĎAS pro 
Srdíčko, při které mohli účastníci finančně 
přispět na provoz Rodinného centra Srdíčko 
ze Žďáru nad Sázavou.

Celá sbírka díky finančním darům do kasi-
ček a tržbám z občerstvení přinesla Rodinné-
mu centru Srdíčko neuvěřitelných 150.902 Kč!

Den otevřených dveří 2022
Dne 27. srpna 2022 se areál společnosti 

ŽĎAS opět otevřel veřejnosti. Během dopole-
dne prošlo turnikety 3 100 návštěvníků, pro 
které byl nachystán pestrý program. Na své si 
přišli dospělí i děti.

Kromě obvyklého metalurgického a stro-
jírenského provozu bylo možné si netradičně 
prohlédnout i systém turbín PROTUR, Ener-
getiku, Nástrojárnu, Modelárnu a dokonce i 
Akustanici s Kompresorovnou. 

Očekávaným tahákem pro návštěvníky 
byla již tradiční ukázka kování na Kovárně. 

V příštím roce se sejdeme na dni otevře-
ných dveří 1. května 2023.
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AKCE PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE

Den zdraví
Již tradičně před začátkem celozávodní 

dovolené jsme pro naše zaměstnance připra-
vili ve spolupráci se ZP MV ČR „DEN ZDRAVÍ“. 
Zájemci si opět mohli nechat změřit tlak a 
cukr v krvi, vyšetřit zrak a poradit se s výživo-
vým poradcem. Vzhledem k tomu, že se akce 
konala již po druhé, největší zájem byl o vý-
živové poradenství, zaměstnanci totiž mohli 
zjistit, zda došlo oproti předchozímu roku ke 
zlepšení jejich zdravotního stavu.

Cyklovýlet
V sobotu 4. června 2022 proběhla v po-

řadí již čtvrtá cyklistická vyjížďka. Tentokrát 
byla trasa vedena převážně po lesních komu-
nikacích a končila po 35 kilometrech u Pilské 
nádrže pozdním obědem.

Akce „Přijďte znovu pobejt“
V pátek 23. září 2022 proběhla akce 

„Přijďte znovu pobejt“, kterou již po druhé 
jako poděkování za práci pro své zaměstnan-
ce připravilo vedení společnosti ŽĎAS. V rám-
ci odpoledne proběhly soutěže o nejlepší pá-
lenku a o nejlepší štrúdl. Byl vyhlášen i Srdcař 
ŽĎASU 2, kterého si volili sami zaměstnanci. 
Pro rok 2022 se stal vítězem pan Zdeněk Ja-
roš. Jsme rádi, že se kromě dobrého pití a jíd-
la na skvělé náladě podílelo i krásné počasí 
a hudební produkce pana Romana Štorka. 
Děkujeme všem, kteří ‚‚přišli znovu pobejt“ a 
těšíme se na setkání zase za rok!

Dům klidného stáří - harmonika
Ve čtvrtek 10. března 2022 jsme pro naše bývalé kolegy, kteří žijí v Domově klidného stáří 

ve Žďáře nad Sázavou, připravili odpoledne s harmonikou, na kterou opět skvěle zahrál pan 
Kašík. V loňském roce se setkání kvůli pandemii uskutečnit nemohlo, klientům jsme pouze 
předali výtvarné pomůcky pro tvůrčí aktivity. Každý rok se snažíme udělat obyvatelům domova 
radost něčím jiným. Letos jsme klientům věnovali sportovní náčiní, které již naplno využívají v 
nové tělocvičně.  

Odpoledne se vydařilo a přejeme si, aby ten příští, již pátý ročník, opět proběhl v tak dobré 
náladě, jako ten letošní.

Děkujeme, že můžeme dělat radost. 

AKCE PRO VEŘEJNOST
Mikulášská nadílka v Ječmínku

V letošním roce to bylo již počtvrté, co 
jsme dětem z Azylového domu Ječmínek při-
pravili Mikulášskou nadílku. Mikuláš s čertem 
přišli za dětmi po 3 letech osobně a předali 
celkem 22 balíčků.

Sportovní den s Kristiinou Mäki
V květnu jsme připravili Dětský sportovní 

den s Kristiinou Mäki. I přes nepřízeň počasí 
se akce zúčastnilo spoustu dětí, které si moh-
ly jak zaběhat s Kristiinou, tak i zasoutěžit v 
různých sportovních disciplínách. Každé dít-
ko si odneslo dáreček.



Výroční vydání6 

XIX. REPREZENTAČNÍ PLES

XIX. REPREZENTAČNÍ

PLES
Hvězda večera
NO NAME
Dům kultury Žďár nad Sázavou
21. LEDNA 2023 OD 19.30
VSTUPNÉ 300 KČ

Večerem provede
MARKÉTA HRUBEŠOVÁ

K tanci a poslechu zahrají
PARTYLEADERS

Doprovodný program
COCKTAIL SHOW, DISKOTÉKA,
FOTOKOUTEK

Rezervace na telefonu 566 642 650.  
Předprodej od 12. 12. 2022 na recepci ŽĎAS, a.s.

Soutěž o volné lístky
Chcete vyhrát vstupenku na XIX. reprezentační ples? Je to jednoduché.  
Do 4. ledna 2023 zašlete Vaše správné odpovědi na níže uvedené dotazy na e-mailovou adresu  
dana.kellerova@zdas.cz. Dne 6. ledna 2023 budou vylosováni 2 výherci a každý dostane  
2 volné vstupenky na ples a překvapení k tomu. 

1.V roce 2019 byl hlavní hvězdou večera: 
a.) Michal David
b.) Miro Žbirka

2. V roce 2020 zahájila ples:
a.) Bubenická show skupiny Asaf
b.) Mažoretky z Nového Města na Moravě

3. Milovníkům cimbálové muziky na plese již 2x zahrála: 
a.) Cimballica
b.) Cimbálová muzika Tomáše Zouhara

PODPORUJEME DĚTI 
Technické kroužky

Za podpory společnosti ŽĎAS se na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 
konají Technické kroužky „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“. Výuka 
probíhá jak na pracovišti Strojírenská tak na pracovišti Studentská. 
Žáci základních škol si v letošním roce mohou vyrobit například robo-
ta, autíčko, automatickou krabičku nebo krmítko pro ptáčky. Vyhodno-
cení nejlepšího výrobku pak proběhne na Dni otevřených dveří, který 
společnost ŽĎAS připravuje na již tradiční termín 1. května 2023 a o 
výherci rozhodnou sami návštěvníci.

Tábory
Technického vzdělávání podporujeme i v rámci dětského letního 

tábora v Zubří. Letos jsme si opět společně se SPŠ Strojírenská Žďár 
nad Sázavou připravili pro děti všech táborových běhů v Zubří pro-
gram, který navazuje na celoroční akci Mámo, táto, pojď si se mnou 
hrát. Děti všech věkových skupin si mohly obrousit dřevěnou hračku, 
složit strojní součástku, vyrobit hlavolam nebo zapojit elektrický ob-
vod. Při odchodu dostal každý malou odměnu za snahu a šikovnost.
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SPOLUPRÁCE SE STUDENTY A ŠKOLAMI

Dáváme své prostory k dispozici pro 
výuku

Naši PLC programátoři jsou skuteční od-
borníci, kteří mohou předávat spoustu vědo-
mostí, dovedností a zkušeností z praxe. Proto 
mezi sebe zvou studenty „žďárské průmyslov-
ky“, aby jim v rámci dlouhodobější PLC výuky, 
která probíhá přímo v provozech společnosti 
ŽĎAS, ukázali, jak zúročit teoretické vzdělání 
v praxi. Společný vzdělávací program s VOŠ 
SPŠ Žďár nad Sázavou je již tradiční součástí 
školního roku studentů třetích ročníků.

Jsme firma otevřená studentům
Rádi využíváme možnost komunikovat se 

studenty a žáky, kteří se připravují na budou-
cí povolání. Proto se již tradičně účastníme 
různých veletrhů vzdělávání, kde studentům, 
žákům, rodičům, učitelům i široké veřejnosti 
můžeme představit ŽĎAS, naši nabídku pro-
gramů a příležitostí od exkurzí přes stáže, 
praxe, brigády, pomoc se studentskými pra-
cemi, stipendijní programy, soutěže až po 
pracovní příležitosti. Na začátku školního 
roku jsme tedy navštívili JOBStart na VŠ po-
lytechnické v Jihlavě, akci DIDACTA na SPŠ v 
Třebíči, dny otevřených dveří na VOŠ SPŠ ve 
Žďáře nad Sázavou a tradiční festival vzdělá-
vání ve Žďáře nad Sázavou. 

Podpořili jsme soutěž Řemeslo 
Vysočiny

Krajská soutěž na Střední průmyslové 
škole ve Žďáře nad Sázavou Řemeslo Vysoči-
ny 2022, konaná dne 9. února 2022, proběhla 
i v tomto roce za naší podpory. Tato akce je 
každoročně pořádána pro žáky strojírenských 
oborů středních škol.

Byli jsme partnerem Ideathonu
Celkem osm studentských týmů se utkalo 

na soutěži pořádané Krajem Vysočina v pro-
storách Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem 
dne 25. a 26. února 2022. Cílem soutěže je 
podpořit inovativní nápady středoškoláků na-
šeho regionu. Studenti se mohli realizovat v 
oblastech zaměřených na ekologii, šetrný ži-
votní styl, modernizaci a digitalizaci ve vzdě-
lávání. V odborné hodnotící komisi nás zastu-
poval technický ředitel divize Metalurgie Ing. 
Jan Čech, Ph.D.

Nechyběli jsme na Dni firem na VUT  
v Brně

Na Fakultě strojního inženýrství VUT v 
Brně jsme se dne 3. března 2022 jako per-
spektivní zaměstnavatel představili studen-
tům, abychom jim kromě pracovních příle-
žitostí nabídli i naše stipendijní programy, 
stáže, odbornou praxi, pomoc při ročníko-
vých, bakalářských, diplomových pracích.  

Soutěž o nejlepší maturitní práci
Tradičně jsme pod záštitou Fakulty stroj-

ního inženýrství VUT v Brně a ve spolupráci 
se „žďárskou a třebíčskou průmyslovkou“ 
ocenili maturanty těchto průmyslových škol, 
kteří se úspěšně zapojili do námi vyhlašova-
né Soutěže o nejlepší maturitní práci. Autoři 
deseti nejúspěšnějších prací mohli využít 
přijetí na fakultu bez přijímacích zkoušek. 
Tři nejlepší práce jsme pak ocenili finančním 
darem. Vyhlášení proběhlo 22. června 2022 v 
prostorách ŽĎASU.

Pro vítěze soutěže KOVO Junior 2022 
jsme připravili věcný dar

KOVO Junior je celostátní soutěží pro 
studenty učebního oboru obráběč kovů - 
soustružení, která proběhla pod patronací 
pana krajského radního RNDr. Jana Břížďaly 
na Střední průmyslové škole ve Žďáru nad 
Sázavou v dubnu letošního roku. Slavnostní 
předání cen proběhlo 8. dubna 2022 na Staré 
radnici ve Žďáru nad Sázavou.
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ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

www.zdas.com

Zaujali jsme Vás těmito informacemi? 
Staňte se součástí rodiny Žďasáků. 

Ozvěte se nám!

personalni@zdas.cz 
+420 566 642 541


