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MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ŽĎAS, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
obrAzem

Představenstvo a vedení akciové společnosti ŽĎAS
přeje všem zaměstnancům příjemné prožití velikonočních svátků.

ŽĎAS SoučáStí význAmných projektů
norSkého zákAzníkA

Na montáži haly 5 v těchto dnech právě probíhá předpřejímka hydraulického lisu CKVP 4000 ze strany zákazníka, společnosti BONATRANS Group. Tento prohýbací lis o celkové hmotnosti 330 tun je
určen pro zápustkové kování za tepla a slouží k tvarování železničních kol. Po předpřejímce proběhne demontáž lisu a počátkem června bude zahájena expedice. Následovat bude montáž u zákazníka.

Jedno z významných odvětví, pro které
společnost ŽĎAS úspěšně dodává odlitky,
je mimo jiné i offshore. V posledních dvou
letech jsme v oddělení odlitků spolupracovali se dvěma předními norskými zákazníky
na několika velkých projektech. Prvním byl
IP HUSE, kam jsme dodávali celkem 34 řetězových kol, a druhým pak MacGregor, pro
kterého pravidelně dodáváme menší odlitky na sklad, a který si nás v předchozích
dvou letech vybral pro výrobu odlitků pro
projekty Bangladesh a Bangladesh 2. Pro
každý projekt jsme odlévali dva kuželové
kruhy o celkové hmotnosti 18 tun, které se
následně použily na výrobu podmořských
bójí. Ty jsou instalovány do moře pomocí
tankerů a jsou použity pro distribuci kapalného zemního plynu, který proudí přímo do
hlavního města Dháka v Bangladéši. Roční
dodávka plynu se do hlavního města díky
oběma projektům zvýšila o 3,5 milionů tun
na celkových 7,5 milionů. Projekty byly termínově velmi kritické a byly téměř pod každodenním dohledem zákazníka. Nicméně
se díky spolupráci a zvýšenému úsilí všech

oddělení povedlo vše dotáhnout do zdárného finále
a domluvený termín byl dodržen. Celkově byl zákazník velmi spokojen, což nám potvrzuje další spoluprací i v roce 2019.
Jakub Josífek, obchod Metalurgie

Větší kruh připravený k odvozu. Kvůli nadrozměru bylo
nutné pro převoz použít speciální plošinu, která odlitek
naklonila o 45°.

nejlepší zAměStnAnci měSíce březnA
Za březen zvolilo vedení společnosti jako nejlepšího zaměstnance
Mgr. Radmilu Rolinkovou. Radmila
Rolinková pracuje ve společnosti
ŽĎAS druhým rokem jako personalista specialista a má na starosti nábor
nových zaměstnanců. Již od samého
počátku přistupuje ke své práci plně
profesionálně a zodpovědně. Pracovní problémy řeší bez ohledu na
pracovní dobu, víkendy, či svátky.
Dlouhodobě buduje dobré jméno firmy mezi uchazeči, zaměstnanci, ale
i v rámci akcí pořádaných pro žáky
a studenty škol. V každém okamžiku
je správným vzorem srdcaře, který naplňuje vize společnosti ŽĎAS.
Druhým nejlepším zaměstnancem
se stal pan Ing. Vladimír Kotal, který momentálně působí jako zástupce
manažera IMS. Pan Kotal je dlouholetým zaměstnancem společnosti
ŽĎAS, kde pracoval na různých pozicích. Jeho práce byla vždy provázána
s procesem, kvalitou a jejím zajišťováním. Ocenění si pan Kotal zaslouží
především za práci, kterou odvedl na
divizi Nástrojárna. Analyzoval a popsal průběh obchodního případu Ná-

strojárnou. Práce zde trvaly téměř půl
roku, kdy se musely vyjasnit vazby
mezi všemi probíhajícími procesy. Konečné schválení směrnice a proškolení zainteresovaných zaměstnanců
(včetně prezentace) přineslo zprůhlednění a zefektivnění probíhajících
procesů. Dále pan Kotal spolupracuje
a pomáhá při zajišťování auditů, které
v naší firmě probíhají, ať už se jedná
o interní audity, audity prováděné zákazníky nebo audity od certifikačních
a dozorových organizací. Při tvorbě
a řízení interní dokumentace spolupracuje s kolegy z celé firmy. Pomáhá
jim rozklíčovat a popsat probíhající
procesy tak, aby mohly být správně
nastaveny a řízeny. Pan Kotal je vždy
ochoten pomoci a spolupracovat při
řešení problémů zpracovatelů interní
dokumentace z celého podniku. Pan
Jiří Ptáček, třetí nejlepší pracovník
v březnu, pracuje na divizi Metalurgie
v provozu Ocelárna a ingotárna jako
tavič operátor. Pan Ptáček nastoupil
do společnosti ŽĎAS již v roce 1992.
V roce 1995 úspěšně a s velmi dobrým prospěchem absolvoval půlroční kurz tavič – operátor – metalurg.

Postupně přecházel z elektrické obloukové pece na agregáty sekundární
metalurgie (LF i VD/VOD). Jedná se
o zodpovědného, pečlivého i ochotného zaměstnance, který vychází vstříc

požadavkům vedení Ocelárny a ingotárny při zajišťování plánovaných úkolů.
Všem třem vyhlášeným zaměstnancům měsíce března děkujeme za jejich práci a blahopřejeme k ocenění.

Nejlepším zaměstnancům měsíce března (zleva): Ing. Vladimíru Kotalovi, Mgr. Radmile
Rolinkové a Jiřímu Ptáčkovi pogratuloval Ing. Pavel Cesnek, místopředseda představenstva a ředitel společnosti.

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 23. 5. 2019

rozvíjíme dlouholetou spolupráci s holdingem bGh
Začátkem letošního roku uplynulo dvacet let od první velké realizace pro holding BGH, pokud tedy nepočítáme
„přestěhování“ již použitého dolůtažného (takzvaného
vajíčkového) lisu o síle 1000 tun ze závodu Leuna. Jednalo se tehdy o kovací soubor s dolůtažným dvousloupovým lisem CKW 1800, manipulátorem a ingotovým vozem o nosnosti 12 tun. Pracovníci ŽĎAS, kteří procházeli
vchodem A do budovy strojíren, mohli několik let vidět
zmíněný soubor na stěně vstupního atria. Velkorozměrný
modul s fotografií kovacího souboru bylo to první, co jste
při vstupu na levé straně nemohli přehlédnout. Kovárna
sama se nachází jižně od východoněmeckého Lipska
ve spolkové zemi Sasko, v blízkosti uhelné elektrárny Lippendorf. Ve stínu chladících věží, díky nimž, jak často

zmiňují místní, ve dne nevidíte slunce, ale jen mléčnou
mlhu, stojí výrobní závod jednoho z našich největších
zákazníků, kovárna BGH Lippendorf. V Lippendorfu
vždy razili filozofii, že neplánovaná odstávka při absenci náhradních dílů je stokrát dražší než náklady na
jejich pořízení a s určitou nadsázkou se v průběhu let
vtipkovalo, že Lippendorf má druhý soubor v náhradních dílech skladem.

V průběhu času lis samozřejmě prodělal několik výrazných oprav, ať už šlo o výměnu prasklé kotvy, či jak horního tak spodního příčníku. Nahrazeny byly lisovní válec
i zpětné válce a kromě další kotvy došlo i na sloupy. Těžko
bychom ale hledali v Německu za zmíněnou periodu lis,
který by nakoval víc provozních hodin. S jídlem
roste chuť, a tak byl manipulátor postupem času
přetěžován a obsluha lisu
ho začala v posledních letech provozu pojmenovávat jako QKK 15. Potřeba
kovat těžší bloky, reagovat
na nástup nových materiálů a přetvářet blok co
nejrychleji, aby došlo k co
nejmenším ztrátám tepV provozu našeho dlouholetého spokojeného zákazníka, německé firmy BGH Lippendorf,
byl letos v lednu úspěšně uveden do provozu nový kovací manipulátor QKK 20 NK, který
la, vedlo vedení kovárny
nahradil dosluhující manipulátor QKK 12 z roku 1998.
k rozhodnutí nahradit stá-

ŽĎAS nA Světových veletrzích
mezinárodní výstava recyklace šrotu
moskva, rusko
Mezinárodní konference „Lom černych i cvetnych metallov“ patří již řadu
let k nejvýznamnějším akcím v oboru
zpracování železného odpadu v Rusku
a okolních státech SNS, pořádaným firmou RUSLOM.COM Moskva. Letošní, již
15. ročník proběhl od 19. do 22. března.
V kongresovém sále hotelu Royal Radisson se konaly akce z oblasti nakládání s výrobními i spotřebními odpady
a probíhala různá setkání odborníků
u kulatých stolů, kde se řešilo nespočet
témat z tohoto oboru. Více než 1000 profesionálů z 35 zemí světa se setkalo na
mezinárodní výstavě recyklace černých
a barevných kovů, aby si vyměnili zkušenosti a našli zde nové partnery.
Firmy se prezentovaly jak zařízením
zpracovávajícím kovový odpad, tak

i svými aktivitami z oblasti zpracování
a zejména prodeje kovového odpadu.
Celý týden probíhaly přednášky delegátů na téma nákupu a prodeje černého i barevného šrotu, problémů a rizik
s nákupem i prodejem šrotu a mnoho
dalších. ŽĎAS zde již tradičně prezentoval své zařízení na zpracování kovového
odpadu, které má ve světě stále dobrý
zvuk. Na našem stánku proběhlo několik
zajímavých jednání, ať už se stávajícími
zákazníky, tak i se zákazníky novými.
Účastí na této akci učinil ŽĎAS další významný krok ke zviditelnění své značky
v oboru, k posílení vazeb se stávajícími
zákazníky a budování nové sítě potenciálních zájemců o naše zařízení.

vající manipulátor novým, s výrazně vyšší nosností 20 tun.
Cílem kovárny bylo přetvářet bloky o hmotnosti 16 a později i 18 tun. Díky nové koncepci manipulátoru se zvýšila
i možnost kovat různorodé spektrum pouzder a kroužků.
Zákazník si nepřál zasahovat do mechaniky lisu a provádět výrazné úpravy na stávajícím pohonu. Výjimkou tak
bylo pouze zvýšení síly na 2000 tun. Podařilo se však zákazníka kromě manipulátoru a ingotového vozu přesvědčit i na nahrazení kompletní elektriky a řízení. Základním
kritériem pro schválení investice byl minimální čas na odstávku. Rozdělili jsme tedy některé práce a prováděli je
v časových odstupech. Nové kolejiště manipulátoru bylo
namontováno v letní odstávce 2018 vedle stávajícího
kolejiště. Na podzim téhož roku proběhla montáž kolejiště ingotového vozu, po kterém mohl nadále dočasně
pracovat starý ingotový vůz. Práce na elektrice probíhaly
průběžně po celý rok. Nebyla ani jiná možnost, protože
kovárna odstavila lis 15. prosince 2018 a v týdnu od 7. do
11. ledna 2019 již požadovala přetvářet bloky pro finální
produkci. I díky šikovnosti pracovníků společnosti ŽĎAS
se to povedlo. Je potřeba rozumět i důvodům zákazníka.
Lis, který je srdcem kovárny, vlastně Lippendorf živí a delší odstávka by znamenala nejen propad v tržbách, ale i riziko, že ztratí své stávající zákazníky. To by mělo pro firmu
neblahé následky. Realizace se pro nás stala příležitostí
vyzkoušet si zase něco nového a dle dosavadních reakcí
je spokojenost i na straně zákazníka.
Petr Mičík, zahraniční obchod divize Strojírny

exkurze ve výrobních provozech
ŽĎAS patří k firmám, které nabízejí spolupracujícím základním, středním a vysokým školám možnost nahlédnout pod
pokličku výrobních procesů jak v metalurgickém provozu, tak ve strojírenství
nebo při výrobě nástrojů. Exkurze pomáhají žákům základních škol rozhodnout
se případně pro technické obory vzdělávání. Naopak studentům středních a vysokých škol pak umožní exkurze poznat
výrobní procesy a ověřit si teorii v praxi.
Středoškolští studenti u nás také mohou v rámci výuky absolvovat tematicky

zaměřené exkurze, například v oblasti
technické dokumentace, měření, hydraulické zkušebny a podobně. Zároveň mají
možnost zpracovat si u nás maturitní,
bakalářskou, či diplomovou práci. Často
nás na základě exkurze oslovují studenti
se zájmem o letní brigády nebo dlouhodobou spolupráci. Od začátku letošního
roku proběhlo již patnáct exkurzí, což
znamená, že v průměru každý týden provedeme jednu skupinu studentů a máme
se čím pochlubit.
Jitka Škorpíková, personalista specialista

Jan Zdražil,
zahraniční obchod divize Strojírny

předání hydraulického lisu hDp 2000
Koncem roku 2018 proběhla v Kurské
oblasti v Rusku ve společnosti AES
Kurčatov první etapa šéfmontáže vysokotlakého lisu HDP 2000, při níž byla
smontována mechanická, hydraulická
a elektrická část dodávky. Oživovací
akce pokračovaly začátkem roku 2019
po provedení nutných stavebních úprav
provozovatelem. Závěrečné oživení,

zprovoznění a předání lisu konečnému
zákazníkovi proběhlo letos v březnu.
Lis je určen pro zpracování sekundárního odpadu z jaderných elektráren či
obdobných provozů. ŽĎAS dodal do
zemí SNS již pět těchto lisů z celkově
devíti vyrobených. Všechny předešlé
dodávky byly pod záštitou německé
firmy NUKEM. Dodávka do AES Kurčatov v Kurské oblasti
byla první přímou dodávkou ruskému zákazníkovi bez účasti firmy
NUKEM. Toto pracoviště
je částí jaderné elektrárny v Kurčatově a mělo
by být zprovozněno koncem roku 2022 firmou
NIKIMT-Atomstroy Moskva. Obchodní úsek děkuje všem zúčastněným
za příkladně provedenou
práci u zákazníka.

Letos v březnu byl úspěšně předán do užívání ruskému
zákazníkovi vysokotlaký lis HDP 2000 na zpracování
sekundárního odpadu z jaderných elektráren.

Jan Zdražil,
zahraniční obchod
divize Strojírny

Ve čtvrtek 11. dubna si provozy společnosti ŽĎAS prohlédli studenti SPŠS Betlémská Praha pod vedením učitele Petra Kondrčíka. Odborný výklad o metalurgické výrobě si vyslechli
od vedoucího provozu Ocelárny a ingotárny, Ing. Martina Balcara, Ph.D.

podpora dálkového studia
Stejně jako ostatní průmyslové firmy,
i ŽĎAS se v současnosti potýká s nedostatkem pracovníků v kvalifikovaných
profesích. Uvítali jsme proto možnost
nabídnout našim zaměstnancům dálkové studium na VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou v oborech: Strojní mechanik, Obráběč kovů, Elektrikář a Modelář. Jedná se
o tříleté obory, jejichž realizace je směřována tak, aby probíhala především o víkendech. Uchazeči jsou přijímáni na základě přihlášky ke studiu do jednotlivých
ročníků na základě předchozího vzdělání a absolvované praxe. Protože je škola

zapojena do projektu Nová závěrečná
zkouška 2, znamená to, že absolventi
učebních oborů vykonávají závěrečnou
zkoušku podle jednotného zadání. Ta se
skládá ze tří částí, a to z písemné, praktické a ústní zkoušky, která se koná před
zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Naše společnost nabízí svým
zaměstnancům tuto možnost zvyšování
si kvalifikace a dohody spojené s kvalifikovanějším uplatněním ve výrobě.
Jitka Škorpíková, personalista specialista

ŽĎAS partnerem oslav Dne země
Akciová společnost ŽĎAS se letos opět
stala partnerem akce Den Země 2019
ve Starém Městě, kterou pořádá náš
významný zákazník, společnost REC
Group s.r.o. Program 12. ročníku oslav
je připraven pro mateřské a základní
školy (ve čtvrtek 25. 4. a v pátek 26. 4.).
Sobota 27. 4. je určena široké veřejnosti.
Začíná se v 11 hodin a na co se může-

hasiči ve školce

te v rámci této ekologicko-kulturní akce
těšit, naleznete na adrese: www.recgroup.cz/den-zeme-2019-0. V roce 1990
se 22. duben stal Mezinárodním dnem
Země. Dnes jej slaví více než miliarda
lidí ve 175 státech světa. Den Země se
stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.

Naši firemní hasiči hravou formou poučili děti z mateřské školky Sluníčko, jak se zachovat
v případě vypuknutí požáru.

Společnost ŽĎAS se letos poprvé aktivně zapojila do úklidové akce s názvem Čistá Vysočina, která je součástí kampaně Den Země. V sobotu 13. dubna vyrazili její zaměstnanci
do lesa poblíž Křiváku a společně nasbírali desítky pytlů odpadků. Akce v rámci projektu
Zdravý Kraj Vysočina, které se každoročně účastní obce, neziskové organizace, školy, soukromé firmy i jednotlivci, proběhla letos už po jedenácté. Jsme rádi, že jsme mohli tentokrát
i my alespoň částečně přispět ke zkrášlení prostředí, v němž společně žijeme.

Nejen pomoc při požárech, ale i prevence a osvěta jsou náplní práce firemních hasičů společnosti ŽĎAS. V průběhu měsíce března a dubna navštívili
nedalekou mateřskou školku Sluníčko
dva členové naší posádky. Program zahájili krátkým povídáním o tom, co dělat, pokud požár vypukne. Následovala
ukázka hasičské výzbroje, kterou si
děti mohly samy vyzkoušet, a program
ve třídě ukončila dobrodružná hra simulující únik z hořícího a zakouřeného
domu. Po krátké přestávce na převleče-

ní se paní učitelky i s dětmi přesunuly
ven, kde bylo přistavené nejmenší hasičské auto, které má jednotka společnosti ŽĎAS ve svém vozovém parku.
To, i přes jeho dětské rozměry, všechny
zaujalo a na závěr si děti mohly vyzkoušet, jak se pracuje s hadicí při hašení
opravdových požárů. Děkujeme dětem
za milé a pozorné publikum a našim hasičům za to, že nás chrání nejen v případě požárů, ale i živelných katastrof,
dopravních nehod, úrazů a dalších nepříjemných situací.

bowlingový turnaj pro zaměstnance
Již potřetí připravilo vedení akciové
společnosti ŽĎAS pro své zaměstnance turnaj družstev v bowlingu, který se
uskutečnil v sobotu 23. března 2019
v bowlingovém centru Sauna. Tentokrát
mezi sebou bojovalo dvanáct družstev,
kde největší zastoupení měla divize
Nástrojárna. To se také odrazilo i v konečné rekapitulaci, kdy zástupci divize
Nástrojárna vybojovali hned tři první
místa, a to v kategorii muži - družstvo
ve složení Pavel Vařák, Ivo Král, Jiří
Cempírek a Josef Slabý a v kategorii
smíšený - družstvo ve složení Michal

Cyrmon, Roman Lukášek, Lucie Sopčáková a Vladimír Klimeš. Kategorie
ženy byla opět v režii úseku Služby,
družstvo ve složení Marta Ondráčková,
Drahomíra Prouzová, Ivana Staňková
a Iva Korbářová, kdy Drahomíra Prouzová ovládla i příčku v kategorii nejlepší hráčka. Absolutní jedničkou v počtu
naházených bodů se stal hráč již zmíněné DNA Michal Cyrmon, který v pěti
kolech naházel úctyhodných 952 bodů.
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené
sobotní dopoledne.

Děti si ochotně vyzkoušely práci s hasičskou hadicí. Celou fotogalerii naleznete
na facebookových stránkách Naše srdce tvoří budoucnost nebo na profesní síti LinkedIn.

Audit integrovaného systému
managementu
Stalo se již tradicí, že každý rok v květnu probíhá v naší společnosti audit integrovaného systému řízení. Také letos
provede tento audit externí certifikační
společnost TÜV NORD a je naplánován
na 20. - 23. května. Při auditu integrovaného systému řízení jsou společně
prověřovány požadavky mezinárodních
norem pro systém kvality dle EN ISO
9001:2015, environmentální systém dle
EN ISO 14001:2015 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS
OHSAS 18001:2007. U všech tří norem
bude prováděn kontrolní audit s cílem

Generální ředitel Pavel Cesnek osobně pogratuloval všem vítězným družstvům. Na
fotografii družstvo ve smíšené kategorii ve složení (zleva) Michal Cyrmon, Roman Lukášek, Lucie Sopčáková a Vladimír Klimeš.

Firemní noviny ŽÁR naleznete v elektronické verzi také
na Facebooku. Stačí, když budete sledovat stránku Naše srdce
tvoří budoucnost, a už Vám žádné číslo neuteče.

potvrdit platnost stávajících certifikátů.
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci bude ale již naposled auditován
podle této normy. V příštím roce bude
muset být systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při prodlužovacím auditu auditován již podle požadavků nové
normy ISO 45001:2018. Všem zaměstnancům přeji nejenom bezproblémový
průběh nadcházejícího auditu, ale hlavně mnoho úspěchů při plnění požadavků a očekávání našich zákazníků.
Ing. Milan Černý, manažer IMS

novinky v závodním stravování
Od 1. června 2019 nás čeká změna v závodním stravování – veškerou péči
o stravování převezme od nynějšího dodavatele přímo společnost ŽĎAS. Cílem
plánované změny je zlepšení kvality jídla, zejména pak dokonalá kontrola nad
používanými surovinami a pestřejší skladba jídelního lístku. Celá akce je připravována tak, aby nijak nenarušila stravovací služby ve firmě. Věříme, že tento
krok povede k větší spokojenosti strávníků.
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Rolinkové, tel. 607 030 781, radmila.rolinkova@zdas.cz, na firemním intranetu v záložce Personální odbor nebo na https://www.zdas.com/cs/kariera/.
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do všech tří běhů opakovaně překročí
hranici 600 dětí. Druhý táborový běh
opět nabídne táborové vyžití 55 dětem
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předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
za přivedení zaměstnance do profese:
► Obsluha obráběcího
centra
► Obsluha 3D měření
► Nástrojář
► Konstruktér
► Soustružník
► Horizontkář
► Frézař

► Zámečník
► Svářeč
► Kalič
► Jeřábník
► Kovář
► Tavič
► Formíř
► Mistr – vrchní mistr

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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