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PODPIS DALŠÍ ETAPY PROJEKTU PRO BONATRANS
V prosinci roku 2017 uzavřel ŽĎAS
smlouvu na intenzifikaci linky železničních kol pro společnost Bonatrans
Bohumín. Celý projekt se skládá z několika etap, po podpisu byla uplatněna opce na etapy 2 a 3, která zahrnuje
válcovací stolici a prohýbací lis. Obě
tyto etapy byly úspěšně dokončeny
v roce 2019 a v současné době probíhá
roční zkušební provoz těchto zařízení.
Zajímavostí je, že letos v červenci se
společnosti Bonatrans podařilo na našem zařízení vyrobit více než dvacet
tisíc železničních kol, což představuje nejvyšší počet vyrobených kusů
za měsíc v historii firmy.
Letos v červenci byla uplatněna
opce na etapu 5, která představuje
úsek děrovacího lisu, včetně manipulačního zařízení. K 31. červenci 2020
byl podepsán dodatek číslo 2 kontraktu v hodnotě nižších stovek milionů
korun a byly zahájeny konstrukční práce na projektu. Vyrábět se začne letos
na podzim, s plánovaným dokončením

ING. ONDŘEJ BLÁHA

v pololetí příštího roku. Následovat
bude montáž, v srpnu příštího roku
pak bude lis předveden zákazníkovi v provozu na montáži ŽĎAS, a.s.
Ve společnosti Bonatrans bude lis předán do užívání v prosinci roku 2021.
Stejně jako tomu bylo u předchozích etap, i tentokrát se bude zařízení montovat a oživovat u zákazníka
za plného provozu celé linky, což je
pro realizační tým velice náročné. Věříme, že i tuto etapu dokončíme k plné
spokojenosti zákazníka, a že se podaří podepsat kontrakt i na následující
etapy projektu.
Společnost Bonatrans Group patří
k našim dlouhodobým a významným
zákazníkům. V současné době ještě
probíhají vzájemná jednání o dalších
možnostech spolupráce v oblasti dodávek zařízení na výrobu železničních
kol.
Ing. Jaromír Mach,
tuzemský obchod divize Strojírny
Představujeme

Na pozici manažera organizace, řízení a kontroly byl nově jmenován
Ing. Ondřej Bláha.
Ondřej Bláha vystudoval na Univerzitě obrany obor Mechanizace
budování ženijních staveb a obor
Management informačních zdrojů.
Do firmy ŽĎAS nastoupil letos v červenci. Předtím patnáct let působil
v Armádě České republiky a na Ministerstvu obrany, a to převážně na pozici vnitřní kontroly a podpory managementu. Je mu 37 let, žije ve Žďáře
nad Sázavou, je ženatý a má dvě děti
ve věku čtyř a sedmi let. Volný čas tráví
především s rodinou, příležitostně se
věnuje sportu.

Časopis ŽÁR můžete číst on-line.
Stačí zadat https://bit.ly/2DhUrqT

Seriál

Nejlepší zaměstnanci za červenec (zleva) Viktor Kravčenko, Jan Hemza a Daniel
Kučera převzali ocenění od generálního ředitele Pavla Cesneka.
Viktor Kravčenko, 1. místo
Mistr kvality NDT
Viktor Kravčenko iniciativně a aktivně přistupuje k plnění požadavků
výroby. Mezi spolupracovníky má autoritu a velmi dobře vede tým s cílem
včas splnit termíny zakázek. Velmi
dobře se orientuje v normách a specifikacích pro nedestruktivní zkoušení
materiálu a nebrání se vyhledávání
nových trendů a jejich využití v praxi.
Díky svému přehledu a dodržování
pravidel navíc předešel závažnému
úrazu svého kolegy.
Jan Hemza, 2. místo
Svářečský dělník
Jan Hemza pracuje na Řezárně
jako svářečský dělník, dále obsluhuje
vodní paprsek a nůžky na plech. Podává velmi dobrý pracovní výkon a v ma-

ximální míře odvádí přesčasové hodiny. Iniciativně přistupuje k zadaným
úkolům a v krizových situacích ochotně vypomáhá i na jeřábu a jako vazač.
Daniel Kučera, 3. místo
Modelář – programátor CNC
Daniel Kučera pracuje na Modelárně jako programátor pro obráběcí
centra SAHOS POWER 5000 a Houfek
TAURUS X5. Je svědomitý, spolehlivý
a je schopen neustále inovovat procesy programů pro obráběcí centra.
Díky víceprofesnosti na obráběcích
centrech je ochotný zajišťovat i obsluhu o víkendových směnách a zástup
za nemocné.
Všem oceněným kolegům v měsíci
červenci blahopřejeme.

FINÁLNĚ OPRACOVANÉ ODLITKY PRO SIEMENS

Na montáži haly 5 probíhá montáž kovacího manipulátoru QKK 8NK pro ruského zákazníka z města Kolpino. Přejímka celého kovacího souboru CKV
1250/1600 zákazníkem ve ŽĎASu by měla proběhnout na podzim, expedice
pak do konce letošního roku. Montáž a zprovoznění v závodě zákazníka se plánují na počátek roku 2021.

NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ČERVENCI

Sledujte nás také
na sociálních sítích.

V polovině července byly v provozu Strojíren finálně opracovány odlitky ventilu
pro společnost Siemens.
V únorovém vydání firemních novin jsme čtenáře Žáru informovali o záměru dodávat našemu strategickému zákazníkovi, skupině Siemens, hotově opracované
díly. Na fotografii je jeden ze dvou ventilů, které jsme finálně opracovali.
Protože tyto ventily na slévárně stále vyrábíme, věříme, že dojde k dohodě
na opracování dalších kusů. Naším hlavním cílem však není vyrábět velké množství opracovaných ventilů, ale rozvinout spolupráci na všech úrovních opracování, tedy mezi obchodem, technologií, výrobou a kontrolou, a v budoucnu opracovávat odlitky turbínových skříní na hotovo.
Ing. Jiří Němec,
obchod odlitků divize Metalurgie

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÝCH CERTIFIKÁTŮ ISO
Jak jsme vás informovali v červnovém
vydání firemních novin Žár, ve dnech
25. až 28. května provedla certifikační společnost TÜV NORD v naší firmě
úspěšný audit integrovaného systému managementu.
Slavnostní předání získaných certifikátů ve všech třech zavedených
systémech, tedy systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systéu managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, proběhlo ve středu
5. srpna ve společnosti ŽĎAS. Certifikáty slavnostně předal našemu generálnímu řediteli jednatel společnosti
TÜV NORD Ing. Jan Weinfurt.
Ing. Milan Černý,
manažer IMS
Roman Gracias, MBA.
ředitel úseku Kvalita
Na fotografii zleva: Milan Černý –
manažer IMS, Pavel Cesnek – generální ředitel společnosti ŽĎAS, Jan
Weinfurt – jednatel společnosti TÜV
NORD a Roman Gracias - ředitel úseku Kvalita.

MONTÁŽ A ZKOUŠKY POHONU BIOSTANICE
V průběhu měsíce srpna bude na hale
5 probíhat montáž a zkoušky tří kusů
hydraulických pohonů biostanic určených pro projekty Feixiang a Daming
v Číně.
Moderní konstrukce pohonů je
navržená tak, aby mohly být převáženy a provozovány v klasických kontejnerech. To představuje velkou úsporu
nákladů a zkrácení času montáže u zákazníka. Zajímavostí je i skutečnost,
naši specialisté z oddělení konstrukce
hydrauliky museli vyřešit a navrhnout
kromě řešení standardního hydraulického okruhu i řešení dopravy pro
nás dosud zcela neznámého média –
biomasy.
Ing. Stanislav Hrdina,
ředitel klíčových projektů

V AREÁLU FIRMY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VÝSTAVU O JADERNÉM PRŮMYSLU

Ve vchodu „A“ haly 9 si až do 25. srpna můžete prohlédnout výstavu o historii
a současnosti jaderného průmyslu v České republice.

Historii, současnost a schopnosti českého jaderného průmyslu připomíná
výstava 65 let českého jaderného průmyslu, která je od 5. srpna umístěna
areálu ŽĎAS, a.s., vchodu „A“ do haly
9. Výstava ukazuje schopnost a připravenost českého jaderného průmyslu zapojit se do výstavby nových jaderných bloků v Česku, ale i ve světě.
Jaderná energetika má pro Českou republiku zcela zásadní význam
zejména kvůli obrovskému přesahu
do mnoha dalších oborů. Právě od jádra se totiž odvíjí naše energetická
soběstačnost a konkurenceschopnost
českého průmyslu. Jaderný průmysl,
výzkum a vzdělávání se u nás začaly rozbíhat v roce 1955 a o dva roky
později se Československo stalo devátou zemí na světě, která uskutečnila řízenou řetězovou štěpnou reakci.
Později se české podniky staly dodavateli komponent pro reaktory VVER
stavěné v tehdejším Východním bloku
a kompletů reaktorů vyrobily několik

desítek. Na tuto historii v současnosti
navazují dodávkami komponent a služeb jak pro domácí bloky, tak i pro zahraniční – dodávají směrem na východ
i na západ. Dnes se rozhoduje o tom,
jakou podobu bude mít česká jaderná energetika v budoucnu. Její podíl
na výrobě elektřiny má podle Státní
energetické koncepce růst a mají být
postaveny až čtyři nové bloky.
V rámci výstavy se prezentují české firmy, které dodávají komponenty
pro jadernou energetiku, včetně společnosti ŽĎAS, vysoké školy a odborné
společnosti. Projekty jaderných bloků
nabízené České republice představují
dodavatelé jaderných technologií CGN
(Čína), KHNP (Jižní Korea) a Rosatom
(Rusko).
Putovní výstavu, která měla premiéru na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, organizuje
zpravodajský web Atominfo.cz. V prostorách společnosti ŽĎAS si ji můžete
prohlédnout až do 25. srpna 2020.
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NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO ŽÍHACÍ PECE

V rámci investiční akce „Stěhování tří kusů žíhacích pecí z kalírny na hale 3“
se v současné době připravují nové základové konstrukce. Nové umístění dvou
pecí bude na hale 9 ve 13. lodi, jedna pec bude instalována na kovárně. Pece
budou datovými kabely propojeny s velínem pro sledování zadávání vsázek.

BEZPEČNĚ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Seriál

Dodržováním několika jednoduchých zásad lze efektivně zvýšit bezpečnost
na pracovišti. To se týká i zacházení s chemickými látkami. Přitom stačí málo,
abyste těmto rizikům předcházeli. Myslete na sebe i vaše blízké.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seznam se s bezpečnostním listem!
Dodržuj stanovené pracovní postupy!
Používej předepsané OOPP!
Chemické látky uchovávej v obalech k tomu určených!
Zamez náhodnému požití či potřísnění!
Zamez náhodnému úniku a skladuj pouze na určených místech!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 3. 8. 2020 je ve společných vnitřních prostorách firmy, na všech přístupových komunikacích ve výrobních
halách, na chodbách všech budov,
zakázán pohyb a pobyt osob, bez zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky.
Ochranu dýchacích cest nemusí
mít zaměstnanec v kanceláři, pokud je
od jiné osoby vzdálen alespoň 2 metry a dále zaměstnanec na provozu
po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti
alespoň 2 metry od jiné osoby.
Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 9. 2020

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
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LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ZUBŘÍ V ROCE PANDEMIE
V březnu byla zavedena plošná vládní zdravotní a hygienická opatření v souvislosti s infekčním onemocněním Covid 19. Táborová registrace přihlášek dětí běžela
už od začátku roku a příjem přihlášek pokračoval dál bez omezení. Netrpělivě jsme
sledovali vývoj epidemie a změny opatření přijímaných vládou. V průběhu jarních
měsíců bylo vše nejisté. Na dotazy rodičů o pořádání tábora jsme reagovali pouze odkazem na aktuálně zveřejněné mediální informace, které se ze dne na den
měnily a opíraly se o odhady dalšího vývoje nemoci nejen v České republice. S napětím jsme očekávali oznámení ministerstva zdravotnictví, které buď tábory nepovolí, nebo stanoví jasné podmínky všem organizátorům letních táborů pro jejich
pořádání. Až v posledním květnovém týdnu byl oficiálně zveřejněn povolený počet
skupin dětí (do 500) a stanovena pravidla zpřísněných hygienických podmínek.
Splnění podmínek pro nás bylo přijatelné. Všechny podané přihlášky jsme u rodičů telefonicky ověřili, a začal závod s časem. Museli jsme vše administrativně
zvládnout během jednoho měsíce a tábory připravit v maximální kvalitě. Velkou
výhodou byl stálý informační kontakt s hlavními vedoucími v období mimořádných
opatření, kdy se přípravné práce na táborových programech nezastavily. Byli jsme
si vědomi, že se letošní rok výrazně liší od těch předešlých, a že pořádáním tábora
vstupujeme do velkého rizika okamžitého zrušení tábora v případě, že se zjistí nákaza u některého z dětí. Naštěstí se tak nestalo, a děti odjížděly do tábora ve standardním režimu, pouze s rouškou na ústech a odměřením teploty při nástupu do
autobusů. Pomyslné klíče od tábora pak přebírali v jednotlivých bězích od předsedy odborů Rostislava Dvořáka hlavní vedoucí v pořadí David Kuhn, Vlastislav Křišta
a Tomáš Jun. Pobyt v táboře si ve třech bězích postupně užívalo 562 dětí, a to jak
z rodin zaměstnanců firmy, tak i těch, které využily trvale otevřené nabídky táborového pobytu dětí v malebném přírodním prostředí Vysočiny. Že se tábor vydařil
i v letošním mimořádném roce, mohli rodiče každodenně sledovat na táborových
přenosech facebooku jednotlivých běhů.
Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

OKÉNKO DŮCHODCŮ
DEN SENIORŮ NA ZUBŘÍ
Výbor klubu důchodců ZO OS KOVO spolu s vedením Rekreačního střediska v Zubří
zvou členy klubu a jejich blízké na 1. ročník akce Den seniorů na Zubří.
Program: prohlídka tábora a okolí, sportovní relaxace (volejbal, pétanque, šipky,
stolní tenis…), lodičky, sbírání hub nebo výlet na Pohledeckou skálu – každý podle
svých schopností a počasí. Setkání bude zakončeno opékáním špekáčků a zpěvem při harmonice. Účastníci obdrží svačinu a táborový oběd.
Akce se koná ve čtvrtek 24. září. Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží,
stanoviště č. 5., návrat do 19.00 hodin.
Členové Klubu důchodců zdarma, nečlenové 100 Kč na místě (v Zubří).
Přihlášky telefonicky na čísle: 566 643 156, paní Netolická, nebo osobně na sekretariátu ZO OS KOVO ŽĎAS.
Upozornění pro účastníky: pro vlastní pohodlí vezměte s sebou sportovní oblečení
(tričko, tepláky a sportovní obuv). Bude možnost se převléknout v chatkách.
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