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MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ŽĎAS, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.
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ohlédnutí zA mezinárodním StrojírenSkým veletrhem
V prvním říjnovém týdnu se akciová společnost ŽĎAS
představila na 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Hned první den veletrhu, v pondělí
1. října, navštívila stánek společnosti ŽĎAS vládní delegace vedená premiérem České republiky Andrejem
Babišem a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou.
Ve své expozici letos firma ŽĎAS společně se svojí
dceřinou firmou TS Plzeň prezentovala moderní technologie a nejnovější projekty, jako například atraktivní
dodávky moderních kovacích souborů do Německa
nebo Indonésie, dodávku série hydraulických lisů pro
společnost Benteler v Klášterci nad Ohří nebo probíhající projekt na dodávku linky na výrobu železničních
kol pro společnost Bonatrans. ŽĎAS také letos poprvé

představil softwarovou podporu automatického kování Žďas TechForge pro integrované kovací soubory.
Jak doplnil generální ředitel Ing. Pavel Cesnek, „tato
expertní funkce softwarové podpory, kterou vyvinuli
naši programátoři, umožňuje automatizované kování
podle zadaných parametrů. Díky tomu dojde ke zkrácení doby kování, snížení spotřeby elektrické energie,
usnadní se práce operátora a minimalizují se jeho chyby“. V expozici ŽĎAS, a.s. byl letos také vystaven odlitek skříně parní turbíny složený ze dvou dílů o hmotnostech 936 a 921 kilogramů.
Na jubilejní 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu letos přišlo více než 80 tisíc návštěvníků.
Na ploše 45 tisíc čtverečních metrů se prezentovalo celkem 1651 firem z 32 zemí. Letošní strojírenský

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

oBrAzem

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

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

ŽdAS předal v Číně další rovnačku
Pracovníci společnosti ŽDAS u čínského zákazníka Changqiang Steel koncem září úspěšně a dle plánovaného
harmonogramu předali rovnací linku
XRK 2-130. Za tímto výsledkem stojí
opět parta zkušených zaměstnanců,
kteří se dokázali vyrovnat s čínským
specifickým prostředím, a kromě náročných klimatických podmínek dokázali
vyřešit i vážné nedostatky v navazujících částech linky, které si dodal sám
zákazník.
Pan Michal Drlíček zajišťoval montáž mechaniky a pan Lubomír Kalenda
montáž elektrozařízení. Přes komunikační problémy, způsobené neznalostí

angličtiny našich čínských partnerů, dokázali tito pracovníci všechny potřebné
montážní práce urychlit a vše připravit
na příjezd techniků, Ing. Jaroslava Pibila
a pana Jiřího Flesara. Společně provedli
proplachy a propojení energií navazujících částí linky a připravili linku pro uvedení do provozu. Ve finální etapě naši
technici zvládli náročné testy kvality
a výkonu, proškolení obsluhy a údržby
a vše připravili pro podpis závěrečného
certifikátu. Všem, kteří se na této akci
podíleli, patří velké uznání a poděkování.
Ing. Stanislav Hrdina,
ředitel klíčových projektů

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

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

Programátoři firmy ŽĎAS vyvinuli systém
automatizovaného kování
Akciová společnosti ŽĎAS vyvinula
a nabízí softwarovou podporu automatického kování Žďas TechForge
pro integrované kovací soubory. Tato
zcela nově vyvinutá expertní funkce
představuje jednoduché řešení bez přidaného laserového měřicího systému
kovaných kusů. Operátor vybere jednu
z přednastavených receptur z databáze, upne výchozí ingot do kleští manipulátoru v ose, zajede do výchozího
bodu a stiskne tlačítko. Pak už jenom
sleduje celý proces automatického kování, které probíhá v jednotlivých krocích, které na sebe vzájemně navazují.
ŽĎAS TechForge je naprogramován
v PLC softwaru TIA Portal od firmy
Siemens. Součástí dodávky je i 3D vizualizace, která dále usnadňuje práci
s kovacím souborem. Obsahuje jak
zjednodušená, tak kompletní hydraulická schémata, aktuální stavy všech prvků kovacího souboru, spotřeby energií
a statistiky, detailní alarmová hlášení
a jejich archivy a mnoho dalších užitečných informací pro údržbu a servis.
Softwarová podpora je navržena
tak, aby splňovala ty nejnáročnější
požadavky našich zákazníků. K jejím
hlavním výhodám patří mezi jinými
zkrácení doby kování, snížení spotřeby energie, zkrácení doby meziohřevu,
snížení spotřeby plynu ohřívacích pecí,

zvýšení provozní efektivity, usnadnění
práce operátora a minimalizace chyb
obsluhy. Automatizované kování ŽĎAS
TechForge je vhodné i pro malé série
výkovků, jako jsou kvadráty, plocháče
nebo hřídele.
Zařízení pro volné kování patří dlouhodobě k pilířům výrobního programu
akciové společnosti ŽĎAS. V posledních letech získala firma v této oblasti řadu prestižních zakázek, ať už
se jedná o dodávku kovacího souboru pro firmu BGH Freital v Německu
nebo pro zákazníka v Indonésii, nebo
o právě probíhající projekt dodávky dvousloupového dolůtažného lisu
CKW 3300/4000 určeného pro dlouhodobého japonského zákazníka, společnost NAKAMURA.
Firma ŽĎAS v posledním roce věnuje
zvýšenou pozornost vývoji moderních
technologií, aby udržela krok se světovou konkurencí. Vývoj nové expertní funkce automatizovaného kování
je jedním z konkrétních výsledků této
snahy a profesionální práce našich
specialistů.
Ing. Radek Sejtko,
vedoucí oddělení Elektrické systémy

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

100 LET REPUBLIKY
Slavíme kulaté výročí
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku
Československa. Významné historické jubileum je
spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku
je tento den státním svátkem a příležitostí k oslavám
a vzpomínkovým akcím.
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, odkazuje navíc i na další události z let 1918, 1938, 1948 či 1968,
které také neodmyslitelně patří k významným milníkům naší historie. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda o postoupení pohraničních území
Československa Německu, v únoru roku 1948 se
chopili moci komunisté a v srpnu roku 1968 došlo
k invazi vojsk pěti členských zemí Varšavské smlouvy
do Československa.
ŽĎAS je sice o 33 let mladší než Československá
republika, výroba byla v naší firmě zahájena v roce
1951, odkazuje se však k historii výroby železa
na Vysočině, jejíž počátky se datují už do roku 1614.
K největšímu rozvoji železářství v našem regionu pak
došlo kolem roku 1838, kdy nový majitel žďárského
panství František Josef, kníže z Ditrichštejna, spojil polničský a ranecký provoz a stal se tak jedním
z největších producentů železa v českých zemích.
Vyráběl asi 6 000 tun železa za rok a zaměstnával
kolem 2 500 lidí. V Polničce byla navíc postavena válcovna, kde se ve velkém vyráběly plechy, tyčové železo, trubky pro vodovody a plynovody a především
kolejnice. V roce 1880 pak Josef Janáček ve Starém
Ransku založil strojní zámečnictví, které postupně
proměnil v opravdovou továrnu. K významným strojírenským podnikům patřila také továrna na výrobu zemědělských strojů Josefa Marka v Nových Dvorech
nebo strojírenský podnik Josefa Pohanky ve Žďáře
v Dolní ulici.
Využijme toho, že jsme se stali svědky tak významného výročí a oslavme jej společně zamyšlením
i účastí na zajímavých akcích, které se u jeho příležitosti konají.
Podrobný program oslav 100 let republiky ve Žďáru nad Sázavou naleznete na internetových stránkách www.zdarns.cz, na plakátech a na facebookových stránkách města.

Ocenění sedmi statečných

Vznik republiky a Žďár
Vznik republiky si spojujeme především s jásajícími
davy a plamennými řečníky, ovšem lidem se tehdy
žilo velmi těžko. Vždyť právě zuřila světová válka. Byl
hlad, ceny potravin byly neúnosné, lidé byli znaveni
dlouhým strádáním. Životy jim navíc brala španělská
chřipka.
Žďárský pekař Hynek Leskour si do svých poznámek k významnému pondělku poměrně lakonicky
zapsal: „28. října, převrat: Rakousko kapitulovalo.“
Ten den se také do Žďáru dostaly první zprávy o vyhlášení samostatnosti. Protože je ale nepotvrdily
další věrohodné zdroje, byly reakce lidí spíše uměřené. Až v úterý 29. října vznik republiky definitivně
potvrdily pražské ranní noviny. Následných oslav
se slavnostní schůzí v budově dnešního Městského divadla a s průvodem městem se prý zúčastnilo
na 1 500 lidí. Řečníci promluvili o významu této dějinné události, o současných povinnostech každého
Čecha a o nutnosti všeobecného zachování klidu
a pořádku. Přečetli provolání Národního výboru, První zákon a provolání Socialistické rady a oznámili občanům města, že četnictvo bylo požádáno, aby konalo službu jako dosud. Schůzi zakončil zpěv národní
hymny a při slavnostním průvodu byla před soudní
budovou, což je dnešní Stará radnice, provolávána
sláva Tomáši Garriguovi Masarykovi, prezidentu Wilsonovi, Jihoslovanům, českým legiím a novému státu. Poté se život všech vrátil do běžných kolejí, bojujících s těžkostmi onoho nelehkého času. V srdcích
občanů však klíčila naděje, že bude lépe.

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

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

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

Jen sedm průmyslových firem se zúčastnilo všech
šedesáti ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně: ArcelorMittal, Pfeiffer Vacuum, Siemens,
Swisstool Gruppe, Šmeral Brno, Vítkovice a ŽĎAS.
Společnost ŽĎAS si za šedesát let z veletrhu mimo
jiné odnesla za vynálezy a inovace 16 Zlatých medailí.
Letos tedy oslavila 60. jubileum MSV společně s Veletrhy Brno, a kromě vlastní expozice se prezentovala
i mezi takzvanými „šedesátníky“ na výstavě 100RIES
v pavilonu A. Kromě ohlédnutí za historií, tam vystavila pohyblivý model integrovaného kovacího souboru s lisem CKW 4000 a manipulátorem QKK 35. „Toto
zařízení jsme dodali v roce 2008 do Indie, v mezičase
prošlo modernizací a do dnešního dne zákazníkovi
úspěšně slouží k výrobě širokého sortimentu volně
kovaných výkovků“, upřesnil místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek. Ten také v závěru slavnostního zahajovacího večera v pondělí 1. října osobně převzal ocenění
za věrnost MSV v Brně z rukou ministryně průmyslu
a obchodu Marty Novákové a generálního ředitele
společnosti Veletrhy Brno Jiřího Kuliše.

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

Speciální barevná příloha měsíčníku ŽÁR, říjen 2018

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ MÁ SVÉHO VÍTĚZE
Fotografie na prvním místě získala 398 hlasů
Hlavní cena v naší letní fotosoutěži již má svého
majitele. V úterý 9. října předal generální ředitel společnosti ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek společně s personálním ředitelem Mgr. Petrem Havelkou fotoaparát
Nikon do rukou šťastné výherkyně Karolíny Klusáčkové. Ta dostála svému slibu, že výhru věnuje nízkoprahovému centru Ponorka ve Žďáře nad Sázavou,
a ihned jí odevzdala do rukou vedoucí zařízení Veroniky Brychtové. Ještě jednou blahopřejeme vítězce
letošního ročníku soutěže a děkujeme všem zúčastněným za jejich fotografie.

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

Karolína Klusáčková, 1. místo, 398 lajků

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

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

Marek Rosecký, 2. místo, 388 lajků

Jan Nedvěd, 3. místo, 321 lajků

Výběr ze soutěžních fotek

Pavel Slavíček

Petr Zelený

Leoš Klement

Všechny přihlášené fotografie si můžete prohlédnout v sobotu 27. října od 9 do 17 hodin na Staré radnici při akci Slavíme se Žďárem
nebo na našich facebookových stránkách www.fb.me/srdcebudoucnost.
Speciální barevná příloha měsíčníku ŽÁR, říjen 2018

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

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

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

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

Zvolený člen dozorčí rady:
Ing. Michael Formánek

ŽĎAS navázal systematickou
spolupráci s vut
V pondělí 8. října 2018 proběhlo úvodní setkání představitelů vedení šesti ústavů
Vysokého učení technického z Brna se zástupci personálního a technického útvaru ze společnosti ŽĎAS, a.s. V rámci setkání byla prezentována odborná technická témata z oblasti rozvoje firmy pro roky 2019 – 2021 a byla otevřena diskuze,
jakou formou je možno do těchto výzkumných projektů zapojit vědecké pracovníky
z VUT. Výsledkem diskuze byla definice okruhů a harmonogramů pro zahájení
společných prací.
V oblasti personalistiky byly probírány možnosti společného postupu při propagaci odborného technického vzdělávání, tvorby programu pro nábor mezi středními a vysokými školami a naší společnosti, s cílem co nejvíce zaujmout studenty.
Řešila se spolupráce při stipendijních programech, stážích studentů, ale i spolupráce vědeckých pracovníků VUT. Výstupem ze setkání byly čtyři vědecké projekty
z oblasti techniky a jeden z oblasti personalistiky.

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

Jitka Škorpíková, specialista vzdělávání

vČerA, dneS A zítrA...

Seriál

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

jak dříve fungovala konstrukce
tvářecích strojů
ŽĎAS jsem poznal během svého studia
na střední průmyslové škole strojnické v Českých Budějovicích při exkurzi
v roce 1963. Zaujala nás vnitřní parková úprava, která se všem velice líbila.
Po skončení SPŠ strojnické v Českých

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

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

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

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

oBrAzem

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

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

www.ZDAS.cz
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Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.
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Tak nějak by se dala nazvat facebooková a telefonická komunikace mezi školáky – táborníky v období posledních pěti
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rodičovských dotazů hned na začátku
nového roku 2017, kdy už budou k dispozici přihlášky, byla příprava letního
tábora zahájena již začátkem února.
V současné době vrcholí přípravy v areálu tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu
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