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MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ŽĎAS, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

GENERÁLNÍ ØEDITEL DOPROVODIL PREZIDENTA DO ÈÍNY
V posledním dubnovém týdnu se místopředseda představenstva a generální ředitel
společnosti ŽĎAS Ing. Pavel Cesnek zúčastnil podnikatelské mise prezidenta republiky Miloše Zemana do Číny, kterého doprovodilo celkem asi 60 českých podnikatelů.
Jedním z témat jednání prezidentů České republiky a Číny byla právě podpora českých podnikatelů, kteří mají zájem o vstup na čínský trh, s cílem otevřít českým fir-

mám kratší, snazší a lepší cestu k čínským odběratelům. Čeští podnikatelé se během
mise mimo jiné zúčastnili také dvou Česko-čínských podnikatelských fór v Pekingu
a ve městě Tiencin. Generální ředitel Pavel Cesnek během cesty navštívil několik
výrobních firem z oblasti důlního a zpracovatelského průmyslu a jednal kromě jiného
o potenciálních dodávkách firmy ŽĎAS pro ocelářský a automobilový průmysl.

OBRAZEM

DIVIZE METALURGIE DODÁ VÝKOVKY
PRO ÈERPADLA JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Akciová společnost ŽĎAS získala v kompletním auditu nejvyšší možné hodnocení od ruského energetického gigantu Rosatom a uzavřela strategický
kontrakt na dodávky výkovků pro jadernou energetiku.

Na montáži haly 5 v těchto dnech probíhá montáž dvou kontejnerových nůžek pro
tuzemské zákazníky. Nůžky CNS 730/190 MTC budou vybaveny elektrickým pohonem
a jsou určeny pro firmu ŠROT GEBESHUBER s.r.o., Sokolnice. Kontejnerové nůžky
CNS 400K v provedení s dieselovým motorem se vyrábí pro společnost Trhy kovového
odpadu – Plus, spol. s r.o. a k zákazníkovi budou expedovány v červnu.

Počátkem letošního března ve firmě
ŽĎAS úspěšně proběhl kompletní
audit společnosti CKBM (součást
ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) pro dodávky metalurgických výrobků do atomové energetiky. Naše společnost byla auditem
hodnocena na nejvyšší možné úrovni
a stala se tak auditovaným dodavatelem pro veškeré společnosti a projekty ruské skupiny Rosatom. „Jsme
rádi, že jsme prošli auditem společnosti CKBM s tak vysokým hodnocením, potvrdila se nám tím vysoká
kvalita našich procesů a výrobků.
Společnost CKBM vysoce ohodnotila úroveň naší společnosti a my se
tak stáváme možná prvním přímým
dodavatelem českého průmyslu pro
projekt Akkuyu Nuclear, a jedním
z mála českých výrobců, kteří zvládli
splnit náročná obchodní i auditová
kritéria skupiny Rosatom. Nemusíme
tak využívat prostředníků, jak tomu
u mnoha dodávek českého průmyslu
pro ruský Rosatom bývá,“ uvedl Ing.
Pavel Cesnek, místopředseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti ŽĎAS.

Podle smlouvy dodá ŽĎAS výkovky pro
výrobu hlavních cirkulačních čerpadel
určených pro několik jaderných elektráren. Výkovky projdou po mechanickém
zpracování zkouškami, odpovídajícími
2. a 3. bezpečnostní třídě. „K výběru dodavatelů kovových polotovarů jsme vždy
přistupovali velmi zodpovědně, protože
na tom přímo závisí naše klíčové dodávky. CKBM vůbec poprvé uzavírá smlouvu
se společností ŽĎAS, která splňuje naše
požadavky a má nezbytné kompetence“, uvedl výkonný ředitel CKBM Sergej
Ščuckij. „V březnu jsme provedli ve firmě
ŽĎAS audit, který potvrdil, že je tato firma
připravena a schopna dodat požadovanou produkci. České výkovky jsou pro
nás nezbytné pro realizaci dodávek do
tří jaderných elektráren – Kurské, Leningradské a Akkuyu. S firmou ŽĎAS dále
jednáme také o spolupráci při výstavbě
dalších elektráren v Rusku i v zahraničí“, doplnil Sergej Ščuckij. V roce 2019
vyrobí ŽĎAS pro CKBM na 400 výkovků
o celkové hmotnosti přes 200 tun. V závislosti na technologických požadavcích
na produkty projdou výkovky mechanickým a tepelným zpracováním a fyzickou
a ultrazvukovou kontrolou.

NEJLEPŠÍ ZAMÌSTNANCI MÌSÍCE DUBNA
Vedení společnosti vyhodnotilo jako nejlepšího pracovníka měsíce dubna pana Milana Vašíka. Pan Vašík pracuje jako horizontkář na stroji W 200 CNC na Těžké obrobně, kde ke svěřeným
úkolům přistupuje iniciativně a zodpovědně. Jde o spolehlivého
pracovníka, který často pracuje o sobotních a nedělních směnách, a plní na 112 procent. Ing. Luboš Novotný se stal druhým nejlepším zaměstnancem měsíce dubna. Pan Novotný je
jedním z nejzkušenějších a nejschopnějších konstruktérů v divizi
Nástrojárna. Zajišťuje veškerý rozsah konstrukčních prací od návrhu metody lisování až po přípravu a realizaci korekčních a optimalizačních smyček při předávání nástrojů na lisech zákazníka.
Třetím nejlepším zaměstnancem se stal pan Antonín Košťál,
který je dlouholetým a zkušeným zaměstnancem společnosti s osvědčením k revizím a zkouškám vyhrazených plynových
a tlakových zařízení. Provádí revize a zkoušky plynových zařízení, zejména rozvodů topných a technických plynů. Zajišťuje konstrukční a projekční činnost v provozu Energetika a spolupracuje
s interními středisky a externími organizacemi při opravách a rekonstrukcích rozvodů, energetických sítí a zařízení. V současné
době nad rámec svých pracovních povinností aktivně pracuje na
projektu PROTUR. Pan Košťál se dokáže operativně přizpůsobovat požadavkům výroby tak, aby bylo vše vždy v termínu a požadované kvalitě splněno.
Vyhodnoceným zaměstnancům děkujeme za jejich práci
a gratulujeme k ocenění.

Antonín Košťál, Milan Vašík a Ing. Luboš Novotný (zleva) obdrželi poděkování a gratulaci za umístění v soutěži o nejlepšího zaměstnance měsíce dubna od místopředsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Pavla Cesneka.

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 20. 6. 2019

INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2019

Zlepšovatelství ve firmì

Již 25. mezinárodní konference Inženýrská mechanika se konala od pondělí 13. do čtvrtka 16. května v prostorách hotelu
Svratka. Letos se jí zúčastnilo 117 odborníků z 9 zemí a předneseno bylo celkem 102 příspěvků, z toho 29 posterů. Autoři
pěti vyhodnocených posterů ve středu 15. 5. převzali ocenění z rukou generálního ředitele ŽĎAS, a.s. Ing. Pavla Cesneka.
Na fotografii zleva: technický ředitel Ing. Radek Vlček, autor vítězného posteru Ing. Petr Straka, PhD., generální ředitel
Ing. Pavel Cesnek, dále Ing. František Šebek, PhD., Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ing. Kateřina Šimečková, Ing. Jiří Čečrdle, PhD.,
Prof. Riszard Dindorf a Ing. Igor Zolotarev, CSc.

Mezinárodní konference sléváren CAEF 2019
Firma ŽĎAS před rokem hostila konferenci Svazu
evropských sléváren. Pořádání letošní, 103. konference, se ujala německá slévárna SHB Bösdorf nedaleko Lipska. Ve jmenované slévárně, kterou jsme
měli možnost si prohlédnout, vyrábějí odlitky do asi
6 tun, a to zejména na automatické a druhé, poloautomatické formovací lince. Odlitky jsou určeny
pro těžební průmysl. Slévárna se nachází v oblasti
podobné našemu severočeskému hnědouhelnému
revíru a obsluhuje zdejší těžbu a přepravu nerostných surovin.
Vlastní konference se zúčastnilo 21 sléváren
z celé Evropy a několik oborových svazů. Z nejzajímavějších témat, která se na konferenci diskutovala,
lze zmínit především nedostatek kvalifikovaného personálu a zpomalování ekonomiky. V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaného personálu zněla otázka

„Jak zatraktivnit práci v metalurgii pro nejmladší generaci?“, a „Jak k tomu využít moderní komunikační
technologie?“. Problém, který se nedaří dlouhodobě
řešit v celé Evropě. Pokud jde o zpomalování ekonomiky, proběhla přednáška ekonomického experta,
která ukazovala na zpomalování zejména ekonomiky Německa, Itálie a obecně také automobilového průmyslu, což jsou oblasti, které jsou i pro nás
velmi důležité. Zmiňoval se i nečitelný vývoj kolem
Brexitu, jeho možné ekonomické dopady a jiné ekonomické problémy. Tedy převážně se jednalo o témata, která nevyzněla příliš pozitivně. Přesto asociace
Worldsteel Association předpokládá, že meziročně
by měla celosvětová potřeba oceli v příštím roce
stoupnout o 1,3 %, tedy o jedno procento. Věříme, že
se nám v tomto segmentu podaří uspět.
Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie

Zlepšovací návrhy mají v naší firmě dlouholetou tradici.
Jejich hlavním posláním je především úspora nákladů, ale nejen to. Často směřují například také do oblasti bezpečnosti práce, ekologie anebo do zlepšení
různých procesů v rámci firmy. V loňském roce se již
pozitivně projevily nastavené změny ve zlepšovatelství
z roku 2017 a celkový počet podaných zlepšovacích
návrhů vystoupal na číslo 47. Díky aktivitě a návrhům zlepšovatelů se podařilo vytvořit úsporu ve výši
3 683 904 korun. V této souvislosti stojí za zmínku, že
na odměnách za přijaté zlepšovací návrhy bylo v roce
2018 vyplaceno více než 280 tisíc korun. Stále platí,
že za každý smysluplný podaný zlepšovací návrh náleží zlepšovateli odměna za podání ve výši 500 korun
a v případě přijetí a realizace navrženého řešení samozřejmě odměna podle přínosů, které ze zlepšovacího
návrhu plynou. Stejně jako na počátku roku 2018, jsme
i letos vyhodnotili tři zlepšovací návrhy s nejvyšším přínosem a odměnili zlepšovatele mimořádnou odměnou
v pořadí 5 000, 3 000 a 2 000 korun.
V rámci další podpory zlepšovatelského hnutí a s cílem rozšířit stávající pravidla o motivování celých kolektivů (středisek) k vyšší zlepšovatelské aktivitě, týmové
spolupráci a zdravé soutěživosti, vedení firmy odsouhlasilo s platností od ledna 2019 zavedení bodového
systému přijatých zlepšovacích návrhů. Body za zlepšovací návrhy se přidělují na základě uznaných finančních přínosů. V případě, že nejsou vyčísleny finanční
přínosy (návrh se týká například bezpečnosti práce
a podobně), se body přidělují podle zařazení zlepšovacího návrhu do skupiny ve vazbě na technickou úroveň,
koncepčnost a význam daného řešení pro firmu ŽĎAS.
Přidělené body jsou přičítány útvaru, v němž zlepšovatel pracuje. O přidělení bodů rozhoduje Komise pro
průmyslově právní ochranu. Bližší informace o bodovém hodnocení získáte v oddělení technického servisu,
nebo na intranetových stránkách v záložce Technický
servis. V lednu následujícího roku bude provedeno vyhodnocení útvarů a první tři útvary s největším počtem
bodů získají odměnu ve výši 10 000, 7 000 a 5 000
korun. Odměnu lze využít na volnočasové aktivity pro
celý útvar, včetně mistrů nebo vedoucích (například
bowling, sport, restaurace, masáže a podobně).
Věříme, že tyto změny pozitivně ovlivní rozhodování nejen jednotlivců, ale i skupin, zda zlepšovací
návrh podat či nikoliv, a že stojí za to se zamyslet
a přijít s novým nápadem.
Kamil Kluch, technický servis

ŽĎAS hostil konferenci
zpracovatelù šrotu
V prvním květnovém týdnu se v prostorách hotelu Svratka konalo
4. jednání zásobovačů hutních podniků. Program konference zahájil úvodním slovem prezident České komory zpracovatelů kovového odpadu Ing. Zdeněk Trojek. Poté následovala prezentace společnosti ŽĎAS a našich zařízení určených ke zpracování kovového
odpadu, kterou přednesli Ing. Jaromír Mach, vedoucí tuzemského
obchodu divize Strojírny, a výzkumný a vývojový pracovník Ing. Michael Formánek. Konference se zabývala mimo jiné aktuálními cenami šrotu na tuzemském a zahraničním trhu, zazněly informace
o vývozu a dovozu šrotu a proběhla řada jednání mezi zúčastněnými firmami. Setkání bylo ukončeno v pátek 3. května dopoledne
exkurzí ve výrobních provozech naší firmy.

Slavnostního předání ocenění dárců krve se osobně zúčastnili tři dárci z pěti pozvaných.
Na fotografii zleva: Vlastimil Kalda, Stanislav Maša, Vlastimil Litochleb (všichni tři absolvovali 80 odběrů krve).
Osobně jim pogratulovali a ocenění předali (zleva): předseda odborové organizace Rostislav Dvořák a personální ředitel Mgr. Petr Havelka. Další dva ocenění - Josef Karásek a Jiří Poul, kteří darovali krev čtyřicetkrát, obdrží
ocenění a dárkové poukazy v náhradním termínu.

Na konferenci zásobovačů hutních podniků prezentovali počátkem
května zástupci divize Strojíren naše zařízení na zpracování šrotu.

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.

TISÍCE NÁVŠTÌVNÍKÙ SI PROHLÉDLY FIRMU

Přesně 4293 návštěvníků letos využilo Dne otevřených dveří k návštěvě
společnosti ŽĎAS, která tentokrát
zpřístupnila veřejnosti dvě stěžejní výrobní haly s ukázkami výroby
z oborů strojírenství a metalurgie.
Ukázky práce na kovacím souboru
a ukázky kalení byly poprvé doprovázeny živým komentářem, což návštěvníci velmi oceňovali. V provozu
strojírenské výroby byla k vidění celá
řada zbrusu nových strojů, montáž
zařízení určených k válcování a tvarování železničních kol pro společnost Bonatrans, nebo třeba časosběrné video z montáže kovacího
souboru. Stejně jako loni, byl i tentokrát připraven bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé a celým
dnem návštěvníky provázela živá kapela. Kromě oblíbených lákadel v podobě předvádění hasičské techniky
a hasičských stříkaček si letos firemní hasiči připravili i výstavu fotografií
dokumentujících jejich celoroční aktivity a osvětové akce.

Letošní novinkou bylo předávání cen
v několika soutěžích připravených ve
spolupráci firmy ŽĎAS se školami. Jak
uvedl personální ředitel, Mgr. Petr Havelka, „hlavním cílem spolupráce společnosti ŽĎAS s technickými školami
je zpopularizovat průmysl jako takový,
i firmu ŽĎAS v regionu a přivést děti
už ze základních, středních a vysokých
škol do naší společnosti. V technických
kroužcích Mámo, táto, pojď si se mnou
hrát, pořádaných ve spolupráci s vyšší
odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Žďáru nad Sázavou, i na
základních školách v dílnách pracovní
výchovy si letos děti vyrobily lampičku,
což zahrnovalo práci se dřevem, s kovem i elektrikářskou dovednost.“ Do
soutěže o nejlepší lampičku bylo zařazeno 29 lampiček, z toho 21 lampiček
za jednotlivce a 8 za školy, a to ve dvou
kategoriích – o cenu odborné poroty
a o diváckou cenu. Cenu odborné poroty, kterou byl pobyt v dětském táboře v Zubří, získala Veronika Slámová
ze základní školy v Bohdalově (pobyt

v letním dětském táboře v Zubří, věnovala společnost ŽĎAS), cenu diváků –
stavebnici Merkur pak obdržel Šimon
Novotný z Nového Veselí.
„Kromě technických kroužků pro děti
jsme letos chtěli navíc motivovat studenty středních škol k zájmu o práci
v naší firmě, respektive o pokračování
ve studiu na vysoké škole s technickým zaměřením“, vysvětlil Petr Havelka. „Domluvili jsme se tedy s Fakultou
strojní Vysokého učení technického
v Brně, se Střední průmyslovou školou ve Žďáře a Střední průmyslovou
školou v Třebíči na vyhlášení soutěže
o nejlepší technicky zaměřenou maturitní práci.“ Každá střední průmyslová
škola nominovala 10 nejlepších prací
a odborníci z VUT v Brně vyhodnotili
z celkových dvaceti prací 10 nejlepších, jejichž autoři získali dekret o přijetí ke studiu na FSI VUT v Brně bez
přijímacího řízení. Z těchto deseti ještě
technický ředitel ŽĎAS, a.s. Ing. Radek
Vlček ve spolupráci s profesory z VUT
vybral tři úplně nejlepší práce, jejichž

autoři obdrželi šek na 10, 7 a 5 tisíc korun. Odborníci VUT v Brně byli příjemně překvapeni celkově vysokou úrovní
maturitních prací, takže je předpoklad,
že se mohou stát základem i pro seminární nebo bakalářské práce jejich
autorů, s konzultací technických specialistů ze společnosti ŽĎAS. Absolutním
vítězem v soutěži o nejlepší maturitní
práci se stal Jakub Simon z VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou za práci „Lamelový
běžecký pás“, na druhém místě se
umístil Matěj Šmahel ze SPŠ Třebíč
za práci „Úprava válce malého motocyklu“, třetí cenu pak získal Petr Šustal
z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za
práci nazvanou „Špalíkovací stroj“.
Za organizátory akce děkujeme
všem, kteří se letos do přípravy Dne
otevřených dveří zapojili, a věříme, že
si k nám i v příštím roce najde cestu
minimálně stejný počet návštěvníků.
A vy, kteří k nám zavítáte i v roce 2020,
nezapomeňte si s sebou přinést pamětní pohlednici, na níž obdržíte další
razítko. Těšíme se na Vás!
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Poznámky z výroèní konference firemní
odborové organizace

OBRAZEM

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.

hurá na prázdninový tábor

do zubří

Tak nějak by se dala nazvat facebooko- 1. července, přivítáme první dětské rekreanty. Celkový počet přihlášených dětí
vá a telefonická komunikace mezi školádo všech tří běhů opakovaně překročí
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a v několika případech i naší země. Je anty v Zubří čeká? To opravdu nemůžepravdou, že přípravu letních táborů od- me prozradit. Snad jen to, že účastníci
borová organizace v nedávné minulosti všech tří běhů si užijí spoustu příjemné
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rodičovských dotazů hned na začátku důležitá zpráva pro rodiče – Vaše děti
nového roku 2017, kdy už budou k dis- budou i na letošním táboře v péči zkušepozici přihlášky, byla příprava letního ných hlavních a oddílových vedoucích.
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

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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z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu
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