
Soutěž o nejlepší maturitní práci



Název společnosti: ŽĎAS, a.s. 
Akciová společnost

Adresa:        Strojírenská 675/6
591 01  Žďár nad Sázavou
Česká republika

IČ.: 46347160
DIČ.: CZ46347160

Zahájení
výroby:          27. 8. 1951

Rozloha areálu: 640 000 m2

Obrat: 92 080 000 Eur (2017)

Počet zaměstnanců: cca 2000

Kdo jsme

Areál společnosti ve Žďáře nad Sázavou www.zdas.com



ŽĎAS, a.s. je držitelem mezinárodní certifikace
integrovaného systému řízení, který zahrnuje:

 výzkum a vývoj technologií a výrobu odlitků, výkovků, 
ingotů a modelového zařízení

 výzkum, vývoj, výrobu, montáž, uvádění
do provozu a servis zařízení válcoven,
tvářecích strojů a nástrojů a částí strojů
dle specifikace zákazníka

 výrobu a distribuci energií a médií

 svařování se zohledněním vyšších požadavků
na jakost dle normy EN ISO 3834-2

Mezinárodní certifikace

Kovací soubor s lisem 1250/1600
a manipulátorem QKK 8 v provozu ŽĎAS, a.s. www.zdas.com



Výrobní program

www.zdas.com

Výroba a vývoj dle zadání zákazníka.

Tvářecí stroje
Zařízení na zpracování
válcovaných výrobků

Ingoty
Výkovky
Odlitky
Modely

Automobilový průmysl
Spotřební průmysl
Speciální výroba

Automatizace
Robotizace
Elektrické systémy
Konstrukční kancelář

Externí montáže
Hydraulická zkušebna
Měření
Servis
Energetika

Metalurgie Nástrojárna Strojírny Technika Služby



Metalurgie

www.zdas.com

Odlitky pro parní turbíny Odlitky pro Francisovu turbínuOdlitky pro Kaplanovu turbínu

Odlitky pro tvářecí strojeOdlitky pro těžební průmysl Odlitky pro nukleární energetiku



Výroba nástrojů pro spotřební průmysl, elektro a automobilový 
průmysl, včetně dodávek pro výrobu nejsložitějších dílů 
karosérií s užitím obráběcích center včetně řízení v systému 3D.

 Pro automobilový průmysl
 Pro postupové tváření
 Pro spotřební průmysl
 Pro speciální výrobu

Nástrojárna

www.zdas.com



Zařízení pro volné kování

 Integrované kovací soubory
 Dolůtažné kovací lisy CKW 
 Hornotlaké kovací lisy CKVX 
 Hornotlaké kovací lisy CKV
 Kolejové manipulátory QKK 
 Manipulační zařízení

Hydraulické lisy a mechanické lisy

 Hydraulické lisy univerzální
 Hydraulické lisy pro automobilový průmysl
 Hydraulické lisy hlubokotažné
 Hydraulické lisy rovnací
 Hydraulické lisy speciální
 Vřetenové lisy s elektrickým pohonem
 Hydraulické vřetenové lisy

Strojírny

Kovací soubor s lisem CKV 2000, dvěma manipulátory QKK 8
a ingotovým vozem QHK 8, BGH Freital, Německo www.zdas.com



Zařízení na zpracování odpadu

 Kontejnerové nůžky CNS 400 K, K-E
 Hydraulické nůžky na šrot CNS 730/190
 Stacionární hydraulické nůžky na šrot CNS
 Paketovací lisy CPS 
 Paketovací lisy CPB, HDP 2000

Paketovací lis CPS 630

Semi-mobilní nůžky na šrot
CNS 730 SM

Strojírny

www.zdas.com



Zařízení na zpracování válcovaných výrobků

 Zařízení na rovnání tyčí a trubek
 Zařízení na rovnání profilů a železnic
 Zařízení na rovnání plechů
 Inspekční a rovnací linky

Strojírny

www.zdas.com

Inspekční linka pro závod
OEMK Stary Oskol v Rusku 

Inspekční linka pro závod
OEMK Stary Oskol v Rusku 



Provoz Energetiky zajišťuje nákup, výrobu, 
distribuci, rozvod a prodej:

 elektrické energie
 tepelné energie
 tlakové emulze
 zemního plynu
 stlačeného vzduchu
 acetylénu
 vody, vč. jejího čištění
 opravy a údržbu energetických zařízení

Společnost ŽĎAS, a.s. je vlastníkem licencí pro podnikání 
v energetických odvětvích dle zák. 458/2000 Sb. na výrobu   
a rozvod tepla a elektřiny.

Energetika

Nový transformátor vysokého napětí
pro napájení elektrické obloukové pece. www.zdas.com



Soutěž o nejlepší maturitní práci



Soutěž o nejlepší maturitní práci 2020 pořádá společnost
ŽĎAS, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně, SPŠ Žďár nad Sázavou
a SPŠ Třebíč v rámci projektu podpory technického
vzdělávání žáků středních škol.

Soutěže o nejlepší maturitní práci 2020
se mohou zúčastnit studenti:

 4. ročníků, kteří budou maturovat
ve školním roce 2019 / 2020

 kteří navštěvují SPŠ Žďár nad Sázavou nebo SPŠ Třebíč

 kteří odevzdají přihlášku do soutěže do 17. ledna 2020      
a vypracují svoji závěrečnou práci do 3. dubna 2020

 jejichž práce je tematicky zaměřena na strojírenství
nebo příbuzné obory

Komu je soutěž určena?

www.zdas.com



Základní pravidla soutěže:

 soutěž je dvoukolová

 v prvním kole vybere každá škola 10 nejlepších prací,
které poustoupí do druhého kola

 ve druhém kole bude odbornou porotou vybráno 5 prací
z každé školy, které postoupí do finále soutěže

 ve finále budou vybrány 3 nejlepší práce,
které obsadí 1. – 3. místo a získají hlavní ceny

Oceněno bude všech 10 prací,
které postoupí do finále.

Jaká jsou pravidla?

www.zdas.com



Výsledky soutěže budou vyhlášeny 1. května 2020
na Dni otevřených dveří společnosti ŽĎAS, a.s.

Výhry v soutěži:

Ocenění pro autory 10 nejlepších prací
 Certifikát přijetí na FSI VUT bez přijímacího řízení

Ocenění pro vítěze finále soutěže

 3. místo
Certifikát přijetí na FSI VUT
Finanční odměna 5 000 Kč

 2. místo
Certifikát přijetí na FSI VUT
Finanční odměna 7 000 Kč

 1. místo
Certifikát přijetí na FSI VUT
Finanční odměna 10 000 Kč

Co mohu vyhrát?

www.zdas.com



Benefity pro účastníky soutěže:

 vypracujete excelentní maturitní práci

 pod vedením odborných pracovníků získáte nové 
vědomosti z oboru strojírenství

 můžete se dostat na prestižní vysokou školu
bez přijímacího řízení

 pokud se Vaše práce umístí mezi třemi nejlepšími,
získáte navíc zajímavou finanční odměnu

Co mi soutěž přinese?

www.zdas.com



Co pro účast v soutěži musíte udělat:

 studovat SPŠ Žďár nad Sázavou nebo SPŠ Třebíč

 maturovat ve školním roce 2019 / 2020

 vyplnit přihlášku nejpozději do 17. ledna 2020

 napsat práci zaměřenou na strojírenství nebo příbuzné 
obory do 3. dubna 2020

 dostat se do výběru 10 nejlepších prací ze školy

 přijet 1. května 2020 na Den otevřených dveří společnosti 
ŽĎAS, a.s., kde se dozvíte finální výsledky soutěže

Opáčko na závěr

www.zdas.com



NAŠE SRDCE

TVOŘÍ BUDOUCNOST

Přejeme všem mnoho úspěchu

v soutěži o nejlepší maturitní práci.


