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Víte, že ...
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Rok 2018 ve znamení rozvoje a investic

…vytápíme přibližně dvě třetiny
města Žďár nad Sázavou?

…naši firemní hasiči jsou zapojeni
do Integrovaného záchranného
systému Kraje Vysočina a zasahují
každý rok u řady požárů a nehod
i mimo areál firmy?
…pitná voda v areálu firmy z vlastních vrtů má kojeneckou kvalitu?
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…po kolejích firmy se za rok 2018
převezlo 110 346 tun nákladu?
…naše služební vozidla loni najela
celkem 1 410 000 kilometrů?
…tržby společnosti se loni meziročně zvýšily o 13,4 % na celkových
2,610 miliardy korun?
…za loňský rok jsme poskytli naše
produkty nebo služby celkem
1 292 zákazníkům?
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V roce 2018 jsme ve společnosti ŽĎAS
proinvestovali přibližně 260 milionů
korun. Řada investičních projektů
byla zahájena už v roce 2017 a loni postupně dokončována. Celkový objem
investic za toto období tak přesahuje
425 milionů korun.
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1. Nové CNC obráběcí centrum
FRF 300/6 v provozu nástrojárny
2. Nová lokomotiva pro vnitropodnikovou přepravu materiálu a výrobků - díky této investici se výrazně
sníží provozní náklady na kolejovou
dopravu
3. Zmodernizovaný kovací soubor
s lisem CKV 1800 / 2250
4. Montáž nové vodorovné vyvrtávačky W 250 HC v prostorách haly 5
5. Nové CNC obráběcí centrum
v provozu modelárny ŽĎAS
6. Nové zařízení pro zkoušku tahem

2

Počátkem letošního roku byl na kovárně ŽĎAS znovu uveden do provozu
kovací soubor s lisem CKV 1800/2250
a manipulátorem QKK 12 po generální opravě a modernizaci. To ale není
vše. Během několika příštích let je
plánována výroba a instalace zcela nového kovacího souboru, který
umožní výrobu váhově a rozměrově
větších a náročnějších výkovků s rozšířením technologických možností.

3
kování pro integrované kovací soubory. Konstruktéři představili nový
manipulátor QKK 20 NK a stacionární
pily na dělení tyčí s horním a spodním
řezem. S VUT jsme spolupracovali
na grantových projektech řešících redukci žíhání svařovaných dílů a optický systém měření.
Dokončili jsme výzkum v oblasti aplikace korozivzdorných ocelí v primárním a sekundárním okruhu jaderných elektráren a odlili první tavbu
speciální austenitické oceli legované
borem, určenou na výrobu plechů
používaných při uskladnění vyhořelého paliva v jaderné energetice.

Pro strojírenskou výrobu byla provedena modernizace vodorovné vyvrtávačky W 250 HC v celkové hodnotě
více než 60 milionů korun.
Provoz nástrojárny byl mimo jiné vybaven novým elektroerozivním obráběcím strojem, malým obráběcím
centrem a pětiosým obráběcím strojem. Letos v červnu zde bude zprovozněno další pětiosé obráběcí centrum
s délkou stolu 8 metrů, což umožní
obrábění ještě větších dílů.
V posledních dvou letech jsme výrazně zvýšili investice do technického
rozvoje, loni přesáhly 17 milionů korun. Naši programátoři vyvinuli softwarovou podporu automatického
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Investice do budoucích generací
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Nežijeme pouze dneškem, díváme se
i do budoucnosti. Proto se společně
s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou věnujeme volnému času dětí. Již druhým
rokem realizujeme projekt „Mámo,
táto, pojď si se mnou hrát“. Ve volném
čase v něm děti učíme základním
řemeslným dovednostem a necháváme je společně s jejich rodiči vyrábět různé předměty a proniknout
do technických oborů.
Protože tato aktivita má již od počátku úspěch, vyjeli jsme za dětmi
o prázdninách i na letní tábor, kde
jsme jim zpestřili odpoledne výrobou
hlavolamů, dřevěných zvířátek a krabiček z kovu.
Letos si v rámci „Mámo, táto, pojď
si se mnou hrát“ zájemci od A do Z
vyrobí lampičku. Výsledky jejich snažení budou k vidění na Dni otevřených dveří, kdy vyhlásíme nejlepšího
„řemeslníka“.
Současně budeme
vyhlašovat i cenu diváků, do které se
můžete zapojit, pokud nás 1. května
navštívíte.
Neomezujeme se jen na školní a mimoškolní aktivity, ale snažíme se rukodělné aktivity přiblížit i širší veřejnosti. To se nám podařilo třeba loni na Dni
Žďáru v tvořivé dílničce. Tento počin
bychom chtěli zopakovat i v letošním
roce. Pokud máte zájem, určitě nás
navštivte s dětmi nebo i bez nich.
www.zdas.com
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Věnujeme se samozřejmě i dalším
skupinám mladé generace. Studentům středních škol radíme, jak se
připravit na pohovor, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci. Pro maturanty letos ve spolupráci s VUT
v Brně pořádáme soutěž o nejlepší
maturitní práci. Nejlépe hodnocené práce obdrží finanční odměnu
od společnosti ŽĎAS a jejich autoři budou přijati ke studiu na VŠ bez
přijímacího řízení. Vy se s nimi budete moci rovněž seznámit 1. května
na Dni otevřených dveří ŽĎAS.
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1. Společný stánek ŽĎAS a VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou na Dni Žďáru 2018
2. Tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče
na Dni Žďáru 2018
3. Práce v dílnách v rámci kroužků
„Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“
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4. Předávání cen v soutěži KOVO
JUNIOR 2018 - Obráběč kovů, jíž byl
ŽĎAS partnerem
5. Workshop pro studenty středních
škol zaměřený na vstup do prvního
zaměstnání
6. Tvořivá dílna „Mámo, táto, pojď si se
mnou hrát“ na letním táboře v Zubří u Nového Města na Moravě
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7. Štastný majitel vlastnoručně vyrobeného hlavolamu
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Nejen prací je člověk živ
Loni jsme připravili pro veřejnost Den otevřených dveří, který v mnohém předčil všechny
předcházející ročníky. Areálem
prošlo rekordních 5 135 návštěvníků, pro něž byl připraven bohatý
doprovodný program.
Byli jsme partnerem Dne Žďáru.
Na náměstí jsme připravili program pro děti i dospělé s chutí si
hrát.
Koncem října jsme společně
s Městem oslavili 100. výročí vzniku
Československé republiky. Při této
příležitosti jsme uspořádali výstavu historických fotografií, program pro děti a charitativní akci,
jejíž výtěžek putoval do žďárského
stacionáře.
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Dlouhodobě podporujeme Nemocnici v Novém Městě na Moravě.
Každoročně sponzorujeme Sportovní hry pro zdravotně postižené
z domova Kamélie v Křižanově.
Nezapomínáme ani na své bývalé
zaměstnance, pro které jsme letos
v lednu uspořádali společenské
setkání v Domě klidného stáří.
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1. Ukázky kovacího souboru s lisem
CKV 1800 / 2250 na Dni otevřených
dveří 2018
2. Davy zvídavých návštěvníků v provozu strojíren na Dni otevřených
dveří
3. Výstava historických fotografií
u příležitosti 100. výročí založení
republiky
4. Odpoledne s harmonikou
v Domě klidného stáří
5. Stánek na Dni Žďáru 2018
6. Slavnostní zahájení Sportovních her
pro zdravotně postižené v areálu
rekreačního střediska v Zubří
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Víte, že…

Zábava, ale i rozvoj
Vzdělávání je velké téma všech firem
současnosti. I pro nás je vzdělání klíčové a po trochu chudších časech se
do rozvoje našich zaměstnanců začínáme znovu obouvat.
2018 byl rokem rozvoje mistrů. Pro 80
zaměstnanců jsme uspořádali Mistrovskou akademii, kde měli kolegové možnost se podívat pod pokličku
komunikačních dovedností, finančního řízení, analýzy problémů, principů štíhlé výroby a dalších témat,
která jim mohou pomoci v každodenních činnostech.

Více než 200 zaměstnanců jsme proškolili v počítačové gramotnosti, a to
od základních okruhů, až po vysoce
specializované programové záležitosti.
V duchu rčení „kolik řečí znáš, tolikrát
jsi člověkem“ jsme pro více než stovku
našich zaměstnanců uspořádali interní jazykové kurzy, od nezbytné angličtiny přes němčinu, ruštinu až po základy českého jazyka pro cizince.
Protože Mistrovská akademie měla
kladnou odezvu, navázali jsme na ni
cyklem Projektového řízení a pokračovat budeme i v letošním roce.

!

…našimi největšími zákazníky
v loňském roce byly firmy Bonatrans Group, Siemens, Škoda Auto,
Nakamura, Železiarne Podbrezová a Benteler Automotive?

…téměř 50 % z celkových tržeb
společnosti tvoří dodávky zahraničním zákazníkům, z nichž loni
nejvíce putovalo do Německa,
na Slovensko, do Japonska, Rumunska a Švédska?
…v současné době v naší společnosti pracuje 1 963 zaměstnanců?
…průměrná mzda za rok 2018 činila 27 305 korun a její nárůst oproti
roku 2017 byl 9,09 %?
...za zlepšovací návrhy byly loni
vyplaceny odměny v celkové výši
282 363 korun?
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Rok systémových změn
ŽĎAS se mění a posouvá vpřed.
V polovině roku 2018 byla ve firmě
nastavena nová pravidla pro odměňování zaměstnanců, zrevidovali jsme nastavení kvalifikačních
a mzdových tříd, upravili jsme tarify
a výrazně zvýšili základní mzdy. Zavedli jsme řadu motivačních odměn.
Díky tomu všemu a díky dobré práci
našich zaměstnanců se nám podařilo zvýšit průměrnou hrubou mzdu
ve firmě o více než 9 %. Nově jsme
www.zdas.com
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zavedli plošnou výplatu mimořádné
roční odměny pro všechny zaměstnance firmy. Za rok 2018 její výše
činila 8000 korun na osobu. Dále
pokračujeme v organizaci práce
formou divizního uspořádání a posilujeme všechno osvědčené. Naším cílem je znovu se stát absolutní
špičkou jak v regionu, tak i mimo
něj. Pokud chcete být součástí takového cíle, naše dveře jsou pro Vás
otevřené.

1. Výuka cizích jazyků
2. Kurz v programu MS EXCEL v rámci
školení zaměstnanců v počítačové
gramotnosti
3. Akademie mistrů 2018
4. Kovací lis pro japonského zákazníka
dokončený v létě 2018
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Mise, vize, hodnoty

1. Mise
Jsme Průmyslové srdce Vysočiny.
Na tradici a lidech stavíme budoucnost.
Společně vytváříme hodnoty, jistotu,
příležitosti, růst a spokojenou rodinu.

3. Hodnoty
Vzájemná úcta a respekt
Vždy a za všech okolností si vážíme ostatních. Jednáme s nimi podle pravidel slušného chování, férově a tak,
abychom je nepoškodili. Neznamená to nutně, že vždycky
musíme s každým souhlasit, ale odlišný názor bude vyjádřen otevřeně a korektně.
Odpovědnost

2. Vize
Chceme být:
 partnerem první volby
pro komplexní řešení na míru.
 nositelem strojírenské tradice,
ale i nových trendů a inovací.
 všestranně odpovědnou firmou
s šetrným přístupem ke svému okolí.
 firmou srdcařů.

Dobře zvažujeme své jednání a děláme vše pro to,
abychom nepoškodili firmu. Otevřeně a čestně přijímáme
důsledky svých rozhodnutí, ať jsou pozitivní nebo negativní. Ne vždy se musí vše povést. Přijímáme odpovědnost
proto, abychom se poučili z vlastních chyb, nikoliv abychom našli viníka.
Týmová spolupráce
Během pracovní doby vždy reprezentujeme společnost.
Nejsme tu jako jednotlivci nebo uzavřená skupina. Základním pravidlem je vzájemná podpora prospívající celku. „Dnes pomůžeš Ty mně, zítra já Tobě a společně půjdeme kupředu.“
Důvěra
Při řešení pracovních úkolů i problémů se obracíme přímo na spolupracovníky, kterých se týkají. Zároveň víme,
že stejně to vnímají i ostatní. Společně hledáme řešení
problému, nikoliv viníka. Když si lidé důvěřují, mohou se
na sebe spolehnout.
Otevřenost
Pokud disponujeme názorem nebo informací, sdělíme
ji přímo tomu, koho se týká. Vždy slušně a tak, aby bylo
možné dále diskutovat. Intriky a jednání za zády jsou nepřípustný faul! Informaci sdělujeme vždy v plném rozsahu.
Osobní rozvoj
Neustále pracujeme na osobním zlepšování. Nemusíme
nutně studovat školu nebo navštěvovat kurz, ale vždy bychom si měli být schopni zodpovědět otázku: „Co jsme se
za poslední rok naučili nového?“
Osobní příklad
Dbáme na to, aby naše činy i jednání nebyly v rozporu
s tím, co vyžadujeme od ostatních. Je to základní kámen
osobní věrohodnosti.
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Ochutnávka 2019
A co nás čeká v letošním roce?
Blíží se 1. květen a s ním Den
otevřených dveří s oblíbenými
prohlídkami provozů a atraktivním doprovodným programem
pro děti i dospělé.
Naši zaměstnanci se v nejbližší
době mohou těšit na bowlingový
turnaj.
Květen bude příležitostí pro společnou cyklistickou vyjížďku, která měla loni obrovský úspěch.
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Pro děti připravujeme s našimi odboráři letní tábor v Zubří, včetně
odpoledne na téma „Mámo, táto,
pojď si se mnou hrát“.
Budeme součástí Dne Žďáru.
Určitě se společně setkáme
na celé řadě dalších akcí.

1. Bowlingový turnaj čtyřčlenných
družstev pro zaměstnance společnosti ŽĎAS
2. Jedno z vítězných družstev v jarním
turnaji v malé kopané
3. Start cyklistické vyjížďky
4. Na Dni otevřených dveří společnosti
ŽĎAS, který se tradičně koná 1. května, se můžete po areálu povozit
firemním vlakem.
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www.zdas.com

Sledujte nás on-line:
Internetové stránky: www.zdas.com
Facebook: www.fb.me/srdcebudoucnost
LinkedIn: www.linkedin.com/company/zdasas
YouTube: www.youtube.com/c/ZDASas
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„ROSTEME, NABÍRÁME, HLEDÁME“

Hledáme šikovné kolegy
Nabízíme uplatnění pro široké spektrum profesí
v tradiční strojírenské firmě sídlící na Vysočině,
zaměstnanecké benefity a motivační ohodnocení.

Náborový příspěvek

50 000 Kč
na vybraných pozicích

Ozvěte se nám a zjistěte,
co Vám ŽĎAS může nabídnout.

ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
+420 566 641 111
zdas@zdas.cz
www.zdas.com

NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

