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KOVACÍ
v Indonésii
Electrify Europe, Vídeò

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

Eurosatory, Paříž

Jedná se opravdu o velmi zajímavou
Ve středu 24. května byl mezi akciovou
referenci v daném regionu. Firma PT.
společností ŽĎAS a zákazníkem v InMohgatech
se svojíčervna
sester-se ŽĎAS společně s dceřinou
donésii
předávací
protokol
Od úterýpodepsán
19. do čtvrtka
21. června
se zástupci
divize je společně
V první polovině
skou
firmou PT.
Wahana Perkasa
potvrzující
dodávku,vemontáž
a zproMetalurgie zúčastnili
Vídni veletrhu
Electrify
Eurospolečností
TS Plzeňjedizúčastnil jednoho z nejvýznamnou kovárnou
vnějších
celé Indonésii,
takže lzeveletrhů obranné a bezpečvoznění
kovacího
souboru.
pe 2018.nového
Jak název
napovídá,
veletrhTím
byl zaměřen
na
mezinárodních
nadsázkou říci,
že vtechniky
této zemi
máme
bylo
završeno
několikaleté
pracovEUROSATORY
2018 v Paříži. Jednalo
sektor
energetiky,
což je proúsilí
Metalurgii
velmi svýznamnostní
monopol
kovacích
lisů. na
Re-tomto prestižním veletrhu, kde
níků
firmyzájmu,
ŽĎAS,protože
které věnovali
se o naši
první účast
ná oblast
vyrábí dílyrealipro parní,
plyno- na dodávky
alizace
celého se
projektu
nebyla vždy
jed- 1800 firem z celého světa,
zaci
dodávky
našeho
pro tuto
prezentovalo
přibližně
vé i vodní
turbíny,
a to zařízení
pro zákazníky
z celého
světa
jsme
s problémy
exotickou
destinaci.
PrvníEvropu
kontakty,
včetně
asi se
čtyřiceti
dalších z České republiky. Počet ná– počínaje Indií,
přes celou
a konče noduchá.
v Sever- Potýkali
souvisejícími s vštěvníků,
realizací stavby
a základů
prezentace
nabídky
zákazníka
–
převážně
z řad odborníků, přesáhl padesát
ní Americe. aTím,
že bylpro
veletrh
úzce specializovaný
i s nástrojovou atisíc.
personální
připraveností
firmu
PT.třídenní,
Mohgatech
Indonesia,
která
Nechyběly
ani oficiální delegace. Zaměření velea pouze
jednalo
se o velmi
koncentrovanou
a dovedností
zákazníka
průběhu výrobního
stavse
zabývápotkat
výrobou
zpracovateltrhu není zv hlediska
programu pro ŽĎAS pripříležitost
se s pro
našimi
zákazníky, získat
nové
by novini uvádění dooritní,
provozu
školení. k tomu, že se naše firma zapojuje
ský,
strojírenský
a ropný a
průmysl
– se
ale avzhledem
kontakty,
nové příležitosti
také dozvědět
se
Zástupci společností ŽĎAS a TS Plzeň na veletrNakonec se iale
nasazení
našich
uskutečnily
již v roce
2011. V průběhu
do díky
projektů
pro tento
sektor, účast na veletrhu byla
ky z oboru. Veletrh
doprovázelo
mnoho tematických
hu Eurosatory v Paříži jednali na téma dodávek na
odborníků
úseku
a extermnoha
jednání
se několikrát
změnilo
pro nás určitě
přínosná,
a to zejména z pohledu získání
konferencí
a představilo
se na něm
téměř 300
firem, z technického
francouzský trh mimo jiné i s velvyslancem České
montáží ainformací
zkušeného
poda- zákaznících pro tento druh
zadání
projektustátních
a popravdě
to takéŽĎAS
již seních
o kováře
potenciálních
včetně mnoha
zastoupení.
společrepubliky ve Francii Petrem Drulákem a obchodním
řilo vše vyřešit.zakázek.
Všem pracovníkům,
kteří není z legislativních důvodů
několikrát
vypadalo
tak, žeprezentoval
se zakáz- ve společné
Jejich realizace
ně s dalšími
osmi firmami
radou Tiborem Opělou.
na realizacimožná
projektu
podíleli,
patří
ka
vůbecv nebude
realizovat. Nakonec
napřímo,
ale je
nutná spolupráce s firmou, která
expozici
rámci Ministerstva
průmyslu a se
obchodu
velký dík za dobře
vykonanoupovolení.
práci. Kovšak
v listopadu
2015
má příslušné
Pro ŽĎAS je to firma Omnipol
Českébyl
republiky.
Celkově
byl podepsán
veletrh velmi zajímavý
vací
provozu
zákazník
a jedním z důležitých témat těchto rozhovorů byly možkontrakt
kovacího
soubo- jsme
a.s., vse
kterouamimo
jiné spolupracujeme na projektu
a věříme,na
žedodávku
i úspěšný.
Neprezentovali
se soubor
zde je nyní
již potvrdil, že dodávky
podmínkylinek
kontraktu
byly
nosti pro naši firmu na francouzském trhu pro všechny
ru
s lisem
1250,dodavatel
manipulátorem
s hydraulickými
lisy pro Alžírsko. Právě
pouze
jakoCKVX
významný
do oboru energetiz naší
strany beze
zbytku
splněny.
Netypy našich zařízení, ať již zařízení pro volné kování,
QKK
a ingotovým
vozem zajímavých
QHK 5. Ten jednání,
tyto linky,
včetně
nástrojového
vybavení, jsou hlavními
ky, ale5 vedli
jsme i několik
ktenež si přát,
aby zařízení
fungovalo
pro zpracování šrotu, či rovnací a inspekční linky. Krozahrnoval
dodávku,
produkty
naší firmy
pro tento segment. Patří sem ale
rá by měla výrobu
směřovatzařízení,
k nabídkám
odlitků a zbývá,
výkovků,
plné spokojenosti
zákazníka
a bez
re- určené pro volné kování,
mě jiných náš stánek navštívil a na toto téma s námi
montáž
a oživení
celého
souboru včet- i k kuzavření
například
i kovací
soubory
a ve dvou
případech
pravděpodobně
Kovacídlouhých
soubor s lisem
1250 a manipulátorem
5 byl
v květnu ve
úspěšně
diskutoval
i velvyslanecQKK
České
republiky
Francii Petr
ně
jeho pohonu,
elektrozařízení,
vizua-Měliklamací.
které jsouStanislav
vhodnéPelikán,
pro výrobu výkovků
vál- CKVX
kontraktu
již na konci
letošního srpna.
bychom
indonéského
zákazníka. radou, Tiborem Opělou.
Drulák,uspolečně
s obchodním
lizace
integrace. na odlitky pro dvě parní turbíny. obchodní
covýchředitel
těles.Divize
Naše
prezentace na veletrhu měla ještězprovozněn
získat aobjednávky
strojírny
jeden rozměr, a to teritoriální. V rámci veletrhu a doVeletrh tedy naprosto splnil naše očekávání.
Anna Zikmundová, Zahraniční obchod
provodných akcí proběhlo několik významných jednání
Ing. Jiří Němec, vedoucí prodeje odlitků

žďaS Se prezentoval v ruSku

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na meDivize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezentase generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.
pana
Kříže
přispěly k realizaci mnoha náročných
všichni klíčoví hráči s působností na trhu Ruské Federace a nosti
okolních
států
SNS.
o optimalizaci z hlediska slévárenské
jihu Norska
probíhá v suchém doku
zakázek.České
Patří dlouhodobě
nejlepším
pracovníkům
V rámci druhého prezentačního dne navštívil veletrh velvyslanec
republiky, kNa
technologie, významnou roli hrála také
generálníochota
rekonstrukce
technické
přípravy V
výroby.
a samo- ropné plošiny
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví
České republiky.
prů- Vstřícnost,
hmotnost kol. Původní řešení totiž zahrTa pracovala u norského pobřeží
statnostspolečnosti
při plnění úkolů
něj samozřejmostí.
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení
ŽĎASjsou uNjord.
novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo
od roku 1997 a nyní je největší plošinou,
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt
počítáno se třemi koly). Současné řešení
která
byla
přemístěna
do suchého doku.
prvním prázdninovém
(viz
fotografie
vpravo)
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení jeI vdosažení
bezprostřední měsíci
v rámci zmíněné modernizace zahrnuje
Při rekonstrukci
plošina zmodervolilo
vedení
společnosti
a.s. nejlepší bude
pracovkomunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání
nových
segmentů
a zá- ŽĎAS,
17 kol, kdy ve třech rozích budou čtyři
nizována
tak,července
aby po opětovném
zproníky. Nejlepším
měsíce
se
kazníků. Přímý kontakt se zákazníky nám zajistí rychlou a korektní
informaci zaměstnancem
o situaci
kola a v jednom pět. Přitom však nesmí
voznění
fungovala
dalších dvacet let.
stal Ing. Rudolf
Železný,
pracuje
v technickém
a vývoji našich obchodních případů a zjednoduší vztah se zákazníkem.
Zároveň
nám který
dojít ke zvýšení hmotnosti zařízení. DoDivize
akciové společnosti
úseku
Divizekomunikovali
Metalurgie. Patří
mezi Metalurgie
přední slévárenzajistí cestu pro lobby v potřebných segmentech, abychom u
zákazníka
dávky budou realizovány od prosince leŽĎAS dodá
v rámci
tohoto projektu dva
ské odborníky
oblasti počítačové
simulace
metalurna všech úrovních a dovedli si ověřit skutečnost a pravděpodobnost
danéhovpřípadu.
tošního roku do konce dubna 2018, pod
typy řetězových
kol ojsou
průměru 2,2 metgických
Díky jeho odborným
znalostem
Výstava jasně ukázala pozitivní a rozvojovou tendenci ruského
trhu.procesů.
Ruská federace
Na oba
fotografiidohledem
zleva: Ing. Josef
Krybus,společnosti
Ing. Rudolf DNV.
Na aktivně
fotografiiinvestovat
zleva: Bc. Arnošt
Kříž, František
přejímací
ru a využívány
hmotnosti 10
tun, resp. 7 tun,
v předvýrobních
etapách
možnosti
začíná
jak v oblasti
strojírenského segmentu,
tak energetiky
a me- naplno
Železný a generální ředitel Ing. Pavel Cesnek.
Hausvater, František Novotný a generální ředitel
V témže roce bude poté plošina přemíspo 17 kusech. Jako součást kotevního
MAGMASOFT.
talurgie a snaží se povýšit na světově konkurenceschopnousimulačního
úroveň. Tatoprogramu
cesta bude
Ing. Pavel Cesnek.
těna zpět na
ropné pole. Takto
systému byl
plošiny
zajišťovaného
norskou
nejlepším
zaměstnancem
zvolen
Pavel
vzhledem k zastaralosti výrobních aparátů a technologií delší, Druhým
ale pro naši
společnost
Všem
ohodnoceným
zaměstnancům
za významčerven
ná zakázka
na výrobu
řetězových
se
pobočkou
firmy Rolls-Royce
pak
ŽĎAS velice
Bártek, DiS. Pan Bártek pracuje
jako programátor
PLC
představuje zajímavou výzvu.
a červenec
děkujeme
za jejich
práci akol
grapro Divizi Metalurgie ŽĎAS objevuje po
dodá
17 malých
blokovacích
člán-k ocenění.
vizualizací.tak
Ocenění
si mimo
jiné ještě
zasloužil
za aktivní
Náš stánek
během výstavy
jak vedení
klienti zakRuskéa federace,
například
V červnu
(viz fotografie
vlevo) navštívili
vyhodnotilo
tulujeme
patnácti letech, kdy jsme dodali řetězová
na řetěz. Šance naší
přístup
k vývoji partnery
softwaru prokůprogramovatelné
auto-akciové společi z Uzbekistánu,
Turecka
a Arménie.pracovníka
Proběhla jednání
současnými
ciové
společnosti
jako nejlepšího
měsíces našimi
kola na výstavbu ropných plošin v Mexicnosti
na získánínapříklad
této zakázky se zvýšily
maty strojů
vyráběných v naší
společnosti,
i zákazníky,
pro které
se chystají
zakázkyzískal
jak v automobilovém,
tak metalurgickém
pana
Františka
Novotného.
Vítězství
nejen
kém zálivu a v Norském moři.
jednání
se zákazníkem,
paketovací
CPS 1802, pilaponabřeznovém
dělení trubek
přímo
segmentu.
Společnost
ŽĎASkteré
začala
na základě
naší účasti
budovat lis
i strategickou
za
nadstandardní
nasazení,
předvedl
při opravě
ŽĎaS má novou dceřinou společnost
po němža.s.
jsme
se podíleli
na tažné stolici pro ŽP Podbrezová,
Ochotně
řešína optimalizaci
pozici v oblasti
energetiky.
vyvrtávačky
W jaderné
160 ve směně
trvající bezmála dvacet
Chmel, obchodní ředitel
Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie
v rusku
vlastního
tvaru
těchto kol. Nešlo
pouze
problémy,
ať už se týkají vývoje,
výroby
a realizace,
hodin, kdy zapojil veškeré úsilí tak, aby stroj byl v pro- Lukáš
zprovoznění a zkoušek u zákazníka. Pan Bártek poctivozu na ranní směnu dalšího dne. Tento přístup ovšem
Koncem letošního května byla zaregistrována nová
vě, spolehlivě a aktivně plní pracovní úkoly.
není v případě pana Novotného ojedinělý. Trvale dosadceřiná firma akciové společnosti ŽĎAS s názvem
Ing. Josef Krybus, třetí nejlepší zaměstnanec měhuje dobrých výsledků při opravách zařízení v provozu
ŽĎAS RUS („ООО ЖДЯС РУС“). Tato společsíce července, pracuje jako konstruktér a programátor.
Nástrojárny a v případě potřeby pracuje v prodlouženost s působností
v Ruské
federaci
bude
Patří
k nejzkušenějším
technické přípravy
povědné
a kvalitní řízení
svěřené
směny,
kdykromě
je díky
ných směnách.
Za měsíc
květen byli zpracovníkům
nominací jednotlivých
úseků
obchodních
zajišťovat
přípravu
divize
Nástrojárna.
Je schopen
zajišťovat
speksvému
přístupuaktivit
pro své
kolegy také
vzorem
jak po účastí
stránce
František Hausvater, druhý nejlepší zaměstnanec
poradou
vedení vybráni
opět tři
nejlepšíširoké
pracovníci.
ŽĎAS, a.s.
a potřebné
parity
trum
činností, jako
jsou se
např.
konstrukce
lisovacích
odborné,
tak vi tendrech
lidské. Pro
zajištění dopravní
optimálního
průměsíce června, pracuje jako svářeč kovů na svařovně
Zaměstnankyní
měsíce
stala
Anna Zikmundová.
pro naše
zákazníky.
V současné
době firma
ŽĎAS
nástrojů
v prostředí
Catia
v5, AutoCad,
Unigraběhu
výroby
je schopen
a vždy ochoten
mimo
svoji
již více než dvacet let. Je velmi zkušený ve všech metoReferentka
obchoduSW
Divize
Strojírny
byla oceněna
RUS intenzivně
pracujezastoupit
na energetických
projekphics,
tvorbu CAD
matematických
tvorvlastní
pracovní náplň
taviče operátoradách svařování, od svařování elektrodami, MIG-MAG,
za svůjdále
dlouhodobě
spolehlivý,
poctivýmodelů,
a iniciativtech s podílem
místních
dodávek
a výkonů
a rozvíjí
bu
obráběcích
programů
pro jednotlivé
a jejich
-metalurga
jak na
zařízení
primární
metalurgie
(tavTIG a jako specialista – operátor v navařování nerezoní přístup
k plnění
zadaných
úkolů a stroje
zejména
pak
našimi
partnery.metalurgie
změny
ve vazběpodíl
na výsledky
zkoušek.
V poslední
době
byaktivity
EOP),stak
i natechnologickými
zařízeních sekundární
vé pásky pod tavidlem. Pan Hausvater plní své povinza rozhodující
na přípravě
nabídky,
jednáních
se
zásadníkontraktu
měrou podílel
na tvorbě
doku(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí
nosti příkladně a iniciativně. V případě potřeby přesčaa získání
na dodávku
lisukonstrukční
CKW 3300/4000
Lukáš oddělení
Chmel,
ředitel Kostelenec,
strategického rozvoje
a projektů
mentace
pro odvalovací
(Sedláčkovu)
na které
technologie František
který převzal
vesovéVyhodnocení
práce jde příkladem
spolupracovníkům.
pro japonskou
firmu Nakamura
Iron turbínu,
Works. Podílela
pracovníciostatním
přijali osobní
gratulaci
odpracoval
přesčasových
hodin.
dení technologie za velmi složité situace, přesto si
Třetím
nejlepším představenstva
zaměstnancem
byl vyhodnocen
se také na 60
získání
strategické
zakázky na dodávku
od místopředsedy
a generálního
řeIng. Pavla
Cesneka.
příkladně plní své pracovní povinnosti a ve vazbě
pan ditele
Bc. Arnošt
Kříž.
Pan Kříž si ocenění zaslouží mimo
kovací a uzavírací linky pro Alžírsko, jejíž realizaci,
Nejlepší
zaměstnanec
měsíctříúnor
na zajištění
technologické
dokumentace potřebné
jiné zaZleva:
přípravu
výroby
unikátníchzaodlitků
traverz
včetně předáváníSledujte
zákazníkovi,
velmi
úspěšně
koordinás
na
www.zdas.com,
profesní
síti linkedIn
Kotrch; vítězka
soutěže
měsíc květen
pro výrobu je vždy ochoten pracovat nad rámec své
pro Ing.
firmuJan
Bonatrans,
na které
měl za
společně
s týmem
novala a pro kterou připravuje etapu montáže a zproAnna Zikmundová; Ondřej Rousek (2. místo za kvěa facebookové
stránce
našeběžné
srdce
tvořídoby
budoucnost.
pracovní
tak, aby byly požadavky výroby
ostatních techniků rozhodující podíl. Technické schopvoznění. Na druhé
pozici se umístil směnový
mistr
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).
vždy plně zajištěny.
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

Nejlepší zamìstnanci v èervnu a èervenci

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 27. 9. 2018

výroBa hMotných odlItKŮ na dIvIzI MEtalUrGIE
Jak jsme již naše čtenáře informovali v minulém vydání Žáru, počátkem
června se pracovníkům elektroocelárny
podařilo úspěšně odlít první z celkem
tří hmotných odlitků traverz projektu
modernizace firmy BONATRANS. Celý
příběh však započal již mnohem dříve. Díky dlouhodobému a úspěšnému
jednání zástupců obchodu i managemetu firmy se podařilo získat prestižní
zakázku na modernizaci válcovny kol
BONATRANS. Součástí zakázky je
mimo jiné i lis, pro který je vyžadována výroba velmi hmotných polotovarů,
v tomto případě odlitků traverz. Původní
konstrukce a slévárenská technologie
traverz byla natolik hmotná, že hrozila
nutnost objednání odlitků externě. Proto konstruktéři i vývojáři Divize Strojírny
navrhli a výpočetně ověřili nový, lehčí
design vlastní traverzy (viz obrázek)
a technologové Divize Metalurgie optimalizovali slévárenskou technologii na
minimální možné nálitkování odlitku.
Výsledkem této úzké spolupráce obou
divizí bylo snížení surové váhy odlitků
včetně všech technologických přídavků na 83 tun (horní traverza), 88 tun
(pohyblivá traverza) a 90 tun (spodní

traverza). Nejedná se tedy o rekordní
váhy doposud odlitých odlitků Metalurgie. U nejhmotnější spodní traverzy
byl „pouze“ zopakován rekord z roku
2015, kdy byla opět pro divizi Strojírny
lita střední traverza o surové hmotnosti 90 tun. Unikátní je však to, že k odlití
všech tří hmotných odlitků došlo během
krátkého časového úseku – v průběhu
pěti týdnů. Každý z odlitých kusů musel
v pískové formě, do které byl odlit, dva
týdny chladnout z teploty lití blížící se
1600°C až na teplotu 500°C. Poté byly
odlitky z forem vytrženy a přemístěny
na dochlazení na vzduchu. Čistírenští
apretéři následně odstranili vtokovou
soustavu a odlitek dočistili, aby mohl být
tepelně zpracován na teplotě přibližně
900°C. Po částečném dochlazení z této
žíhací teploty byly z odlitku upáleny tzv.
nálitky i kapsy, a dále již za okolní teploty v současné době probíhá broušení
povrchů i apretace. Z této fáze výroby je
fotografie odlitku horní traverzy, kterou
vidíte na obrázku. Aby materiál odlitků
dosáhl požadovaných mechanických
vlastností, je dalším důležitým výrobním
krokem tepelné zpracování, které u tohoto typu oceli sestává z normalizační-

Jeden z výsledků simulace symetrického zatížení budoucího lisu (řez, jedna čtvrtina)
a fotografie současného stavu odlitku horní traverzy

ho žíhání a popuštění na požadovanou
pevnost. V následujícím období budou
odlitky traverz postupně hrubovány na
divizi Strojírny, vráceny zpět na Metalurgii na opravu případných vad zjištěných
defektoskopií. Před Vánoci 2018 by již
všechny kusy měly být zpět na Divizi

Strojírny, připraveny k finálnímu opracování.
Všem technikům i dělníkům, kteří se
na této prestižní zakázce podílejí, patří uznání i dík za dobře vykonávanou
a profesionální práci.
Ing. Jan Čech, Ph.D., hlavní metalurg

oBrazEM

Na montáži haly 4 probíhala v červnu a červenci montáž linky s lisem CPB 100 pro
firmu MORAVIA CANS a.s. Bojkovice. V současné době je lis již demontován a bude
následovat expedice. Linka s lisem CPB 100 je určena k paketování zmetkových dílů
a výrobního odpadu při výrobě aerosolové hliníkové nádobky pro kosmetický, chemický
a farmaceutický průmysl.

Na montáži haly 5 probíhala v červenci montáž mechanické části čtvrtého lisu CYAB 1200
pro firmu Benteler v Klášterci nad Ohří. V pondělí 20. srpna byla zahájena expedice lisu
ze ŽĎAS, a.s., následně bude probíhat montáž ve firmě Benteler. Zařízení by mělo být
u zákazníka předáno v automatickém v provozu v prosinci letošního roku.

návštěva pákistánské delegace
V červenci byla na montáži haly 5 smontována a odzkoušena linka s lisem CPS 180
pro firmu Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. Lis byl v polovině července expedován
k zákazníkovi a předán do zkušebního provozu. Linka bude sloužit k paketování
odstřižků výronků při kování hliníkových slitin. Při výrobě s více než dvaceti částečně
i plně automatizovanými kovacími zařízeními vzniká velké množství odstřižků výronků
z hliníkových slitin ukládaných do HAKI beden, které se následně paketují a rovnají na
palety. Od roku 2002 společnost pro paketování využívala hydraulický paketovací lis
CPB 100 s hydraulickou rukou. Ten bude nahrazen linkou s lisem CPS 180.

Těsně před začátkem letních prázdnin, v pátek 29. června navštívila akciovou
společnost ŽĎAS významná delegace, kterou přivítal místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Cesnek. Jednalo se o delegaci nejvyššího vedení POF (Pakistan Ordnance Factories) v doprovodu představitelů firmy
Omnipol a.s., v čele s viceprezidentem pro obchod, Ing. Jurkem, MBA. Po prohlídce firmy proběhla prezentace možností společnosti ŽĎAS. Do závodů POF dodal
ŽĎAS v minulosti několik hydraulických i mechanických lisů. Možnosti, jak na tyto
dřívější dodávky navázat, byly hlavním tématem následné diskuse.
Anna Zikmundová, zahraniční obchod

Slavnostní předání cen průmyslového podniku 2018
Na konci akademického roku 2017/18 byly v soutěži
Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta
strojního inženýrství VUT v Brně, vyhodnoceny nejlepší bakalářské a diplomové práce. Hodnotitelská
komise se skládala ze zástupců VUT a partnerských
firem, mezi kterými nechyběla ani akciová společnost
ŽĎAS. Ze všech přihlášených prací bylo nakonec vybráno 12 bakalářských a 18 diplomových, jejichž autoři
převzali ocenění. Při slavnostním ceremoniálu promocí předala firma ŽĎAS celkem pět Cen průmyslového
podniku 2018.
Jedním z oceněných absolventů je i Bc. Martin
Myška, který převzal cenu z rukou Ing. Radka Vlčka,
technického ředitele společnosti ŽĎAS. Pan Myška,
absolvent bakalářského studia v oboru obecného
strojírenství, byl oceněn za excelentní závěrečnou práci na téma Teorie front a virtuální továrna za pomoci

včEra, dnES a zítra...

matematického modelu. „Klíčovým aspektem práce
bylo vytvoření matematického modelu reálné výrobní
linky, sloužící pro simulaci chodu výrobku v továrně,
s využitím pro pilotní simulace a plánování odstávek
ve firmě“, popsal vítěznou práci její autor. Bc. Myška
dále pokračuje ve studiu na Ústavu energetického
inženýrství, kde by se podle svých slov chtěl zabývat
mezioborovým propojováním energetiky a výpočetní
techniky. Slavnostním ceremoniálem vyvrcholil letošní
ročník Ceny průmyslového podniku. Všem nominovaným i oceněným absolventům gratulujeme a přejeme
mnoho úspěchů v dalším studiu i profesním životě. Fakultě strojního inženýrství bychom chtěli poděkovat za
uspořádání této soutěže, která propojuje akademickou
a komerční sféru a pomáhá firmám získat odborníky,
kterých je na trhu práce stále nedostatek.

Oceněný autor v soutěži Cena průmyslového podniku
Bc. Martin Myška převzal na Fakultě strojního inženýrství
VUT v Brně cenu z rukou technického ředitele ŽĎAS, a.s.
Ing. Radka Vlčka.

SErIál
Ve středu 20. června 2018 uspořádalo vedení společnosti ŽDAS ve spolupráci
s odborovou organizací kulatý stůl s bývalými zaměstnanci z různých profesí.
Cílem setkání bylo připomenout téměř 70 let dlouhou historii firmy a načerpat ze zkušeností přítomných pamětníků poučení a inspiraci pro další rozvoj.
Ti ve svých vystoupeních srovnávali svá aktivní léta se současným stavem
společnosti a tak poodhalili, kde došlo k pozitivnímu vývoji a kde je naopak
prostor pro zlepšování. Na závěr setkání obdrželi všichni přítomní poděkování
za celoživotní práci od generálního ředitele Ing. Pavla Cesneka.

Zástupci různých profesí z řad bývalých zaměstnanců se koncem června zúčastnili
kulatého stolu s představiteli firmy ŽĎAS.

V několika následujících vydáních firemních novin Žár Vám přineseme zajímavé příspěvky účastníků kulatého stolu. První příspěvek projektanta Ing. Jana Aldorfa se
týká úspěšného období velkých projektů v oblasti zařízení válcoven, v němž nechybí
ani rady a náměty pro současné kolegy. Pro ty pan Aldorf navíc sepsal i podrobnou
rekapitulaci významných dodávek firmy ŽĎAS v období sedmdesátých a osmdesátých let a náměty na spolupráci s českými i zahraničními projekčními organizacemi.

Konstrukce a projekce investičních celků válcoven
Do firmy ŽĎAS jsem nastoupil 1. července 1967. Začínal jsem jako konstruktér a projektant, několik let jsem
se účastnil uvádění našeho zařízení do provozu v Íránu, maďarském Ozdu a v Mariupolu na Ukrajině. Po
návratu jsem se stal vedoucím oddělení, později pak
zástupcem vedoucího odboru válcoven. Od roku 1988
až do svého odchodu do penze jsem byl vedoucím odboru konstrukce válcoven.
Mým oborem působnosti byla konstrukce a výroba
investičních celků v oboru válcoven. Válcovny měly
tehdy čtyři až šest oddělení, největší oddělení mělo asi
40 zaměstnanců. Celkem pracovalo před rokem 1989
v oboru válcoven, včetně projekce, kolem 240 lidí.
Později se projekce válcoven sloučila s projekcí tvářecích strojů, takže pak v úseku konstrukce a projekce
pracovalo celkem asi sto osmdesát až dvě stě zaměstnanců. Od 80. let se už v konstrukci začaly postupně
používat počítače, do té doby však bylo pro tuto práci
potřeba mnohem více pracovníků. Kromě zpracování technologického zařízení do výrobní dokumentace
jsme jako hlavní dodavatel připravovali i zadání pro
další práce, například stavební zadání pro základy zařízení včetně všech druhů sklepů a kanálů, trubných

rozvodů, výrobu kabin a podobně. Tyto podklady do
realizační podoby zpracovávaly velké projekční kanceláře, s nimiž jsme tehdy intenzivně spolupracovali.
V tuzemsku to byly převážně Hutní projekty, v zahraničí pak tehdejší „Gipromezy“ nebo v případě stavebního zadání například Lenpromstroj projekt v tehdejším
Leningradě.
Po roce 1989 se osamostatnila tehdejší elektroprojekce, vznikla společnost DEL, do které následně odešla řada našich konstruktérů, stejně tak do nynější firmy Siemens. Když jsem odcházel do penze, bylo nás
v konstrukci už pouze kolem osmdesáti. I tak jsme dokázali realizovat některé zajímavé investiční projekty,
jako například dodávky zařízení pro úpravu kontislitků
nebo inspekční linky do Starého Oskolu, rekonstrukci
jemné válcovny v Třinci a řadu dalších.
Z firmy jsem nakonec odešel až v roce 2006. Dnes,
když čtu firemní noviny Žár, vidím, že z bývalé slávy
projekce a výroby válcoven ve firmě ŽĎAS bohužel
zůstalo už jen velice málo. Mám pocit, že se kromě
jiného v tuzemsku i v zahraničí také dosti zpřetrhaly
svazky s projekčními organizacemi – zde se domnívám, že by k obnovení spolupráce mohly přispět na-

příklad naše informační nabídky k řešení jejich problémů. Vždy je důležitý zájem, vstřícnost a osobní vztahy.
Nedávno jsem také četl v novinách, že Nová Huť
připravuje rekonstrukci středojemné válcovny plochých
válcovaných výrobků. Obdobnou kompletní rekonstrukci jemné válcovny na kulatinu jsme dodávali do Třince
kolem roku 2004, kdy jsme obstáli proti německé konkurenci. Další informace se týká rekonstrukce úseku
vratných duí kolejnicové Třinec, realizované nyní jinou
žďárskou firmou – poslední rekonstrukci v tomto úseku
realizoval ŽĎAS počátkem 90. let. Věřím, že bychom
dokázali uspět i nyní. V podobných případech by podle
mého názoru pomohlo obnovit spolupráci s bývalými
kolegy z těchto firem a pro první kontakt k jednáním
přizvat i vrcholový management společnosti ŽĎAS.
Je třeba začít znovu budovat osobní vztahy a přizvat
k realizaci mladé pracovníky, kteří tak mají jedinečnou
příležitost získat cenné zkušenosti.
Ing. Jan Aldorf

V příštím čísle otiskneme pohled pana Františka
Havlíka, který ve firmě ŽĎAS pracoval jako horizontkář.

Poděkování firemním hasičům
Dovolujeme si otisknout poděkování adresované na Ing. Pavla Cesneka, generálního
ředitele ŽĎAS, a.s.
Dobrý den, pane řediteli, ve středu 20. června
přijeli do naší MŠ Okružní hasiči Vaší firmy
a přiblížili dětem práci hasičů. Během výkladu
a pak i pomocí hry byly děti seznámeny s chováním při nebezpečí požáru, na školní zahradě
si prohlédly hasičskou techniku. Chtěla bych
poděkovat těmto Vašim zaměstnancům za přípravu a provedení akce, která byla pro děti
velmi zajímavá, a byly z ní nadšené. Fotografie si můžete prohlédnout na webu mszdar.cz
(MŠ Kamarád).
Na sobotu 23. června byl pro zaměstnance připraven turnaj v malé kopané, kterého se aktivně zúčastnilo šest družstev.
Počasí bylo docela chladné, ale bez deště, a tak záleželo pak už jen na hráčích samotných, jak aktivně se zapojí do hry, aby
jim nebyla zima. Vítězem turnaje se stalo družstvo Nákupu ve složení: Radim Chmelíček a dále na fotografii zleva: Milan Franc,
Martin Malenovský, Tomáš Sádovský, Jan Nedvěd, David Hrstka, Jakub Šindelka a Miloslav Bureš.

Zároveň chci vyjádřit respekt a obdiv k práci Vašich hasičů. S pozdravem
Milena Houfová, MŠ Okružní
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