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NOVINKY Z GE Počátkem roku 2017 jsme od zákazníka GE 

Transportation dostali zakázku na výrobu pěti vzorkových kusů Wheel Hub. 

Pro ČKD je toto významný krok abychom se prosadily v oblasti OHV dílů. OHV 

díly jsou určeny do hnací nápravy důlních nakladačů (Mining dumptruck). Na 

výrobu a finální odsouhlasení byly zákazníkem stanoveny čtyři měsíce. Díky 

pracovníkům, kteří se podíleli na zpracování technologie, výrobě a kontrole, 

jsme dokázali zkrátit termín cca o 1 měsíc. Vzhledem ke zkrácení termínu a 

kvalitní výrobě nám zaslal zákazník další objednávku na tyto kusy, i když ještě 

neproběhlo finální schválení v USA. V oblasti OHV dílů máme další dva nové 

projekty, které jsou pro ČKD stejně důležité. Tímto bychom chtěli poděkovat 

všem zaměstnancům za snahu a pečlivost při výrobě těchto kusů.   J.L. 

      

 

Poznamenejte si v kalendáři 

PROVOZ V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ 

Svátky 5. a 6.7. letos připadají na středu a 

čtvrtek.  Na výrobních provozech bude den 

pracovního volna přesunut ze středy 5.7. na 

pátek 7.7. V administrativních provozech 

bude v pátek 7.7. dovolená.  

V pátek 2.6. se v Kulturním domě Lorec sešli naši 

bývalí zaměstnanci. Klub přátel a seniorů ČKD 

Kutná Hora, a.s. působí již sedmnáct let a sdružuje 

více než 200 členů. Naše bývalé zaměstnance stále 

zajímá dění ve firmě, kde strávili významnou část 

svého života. Hostem na tomto setkání byl generální 

ředitel Vlastimil Kožený, který je seznámil s plány 

společnosti na nadcházející období a odpověděl na 

řadu zvídavých otázek. V sále vládla příjemná 

atmosféra a potkali jsme mnoho známých tváří. 

Všem hlavně hodně zdraví! 

   

KVALITA STRAVOVÁNÍ 

Závodní stravování v ČKD Kutná Hora, a.s. 

zajišťuje od roku 2015 společnost Compass 

Group Czech Republic (dříve Eurest). 

Poslední dobou mi připadá kvalita dodá-

vaných jídel značně kolísavá a prodávaný 

doplňkový sortiment poněkud jednotvárný. 

Může se jednat jen o můj subjektivní pocit, 

kdy se jídlo tzv. přejí a koncem prodejní doby 

je už je sortiment vyprodaný. Chtěl bych Vás 

požádat o pomoc. Rád bych vytvořil stravo-

vací komisi složenou z cca z 5ti zaměstnanců, 

kteří se pravidelně stravují a pomohli by mi 

pravidelně hodnotit kvalitu stravy. Komise by  

pak byla partnerem pro případné jednání 

s dodavatelem. Věřím, že takto získané 

objektivní informace a následná jednání 

povedou buď ke zvýšení kvality poskytova-

ných služeb nebo ke změně dodavatele a 

samozřejmě ke spokojenosti Vás všech. 

V případě Vašeho zájmu o účast v komisi mě 

prosím kontaktujte (l.133). Děkuj Jiří Skýva         

Tento megadumper unese až 360 tun nákladu, 

jeho pneumatiky jsou vysoké skoro čtyři metry 

a pohání ho motor s tažnou silou nákladního 

vlaku. Tomu odpovídá i váha odlitků pro tohoto 

„mazlíka“. V květnu jsme na F1 odlévali první 

zkušební kus. Pro všechny, kteří se na zkušeb-

ním lití podíleli to byla nová a velmi náročná 

práce. Na odlití jednoho kusu byla potřeba 10,5 

tuny tekutého kovu! Pro zajímavost odlitek této 

velikosti chladne týden. Povedlo se!   

PRAXE STUDENTŮ A UČŇŮ V ROCE 2017 

Nabídku exkurzí pro školy jsme rozšířili o možnost 

absolvování souvislých praxí přímo ve výrobních 

provozech. V letošním školním roce jsme umožnili 

celkem sedmi studentům z SPŠ Čáslav obor strojírenství a 

z SOU Řemesel v Kutné Hoře obor strojní zámečník 

absolvování praxe na provozu strojírny. Děkuji všem 

našim zaměstnancům, kteří se o ně postarali a přidali jim 

k teorii ze školy trochu svých praktických rad a 

zkušeností. Studenty nejvíce je zaujala práce na 

obráběcích centrech, kterým stroje na v jejich škole, 

především svojí velikostí nemohou konkurovat. Studenti, 

kteří při praxi přiložili ruku k dílu si i něco vydělali. ☺           

   

Ve dnech 5 – 6. Června 2017 proběhl audit 

svařování Transportation and Power Generation 

Accreditation Program. Svařovací audit je jeden 

z povinných auditů pro všechny dodavatele 

zákazníka General Electric.  

Tuto certifikaci máme prozatím pouze jako jediná 

firma v Evropě. Na celém světě je to pouze 21 

firem, které prošli certifikací a byl jim udělen 

certifikát. Certifikát je udělen pouze na jeden 

kalendářní rok, poté následuje opětovná kontrola 

ze strany PRI-TPG.V průběhu auditu nebyly zjištěny 

žádné závažné neshody. U nalezených méně 

závažných neshod budou provedena nápravná 

opatření. 
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 Finální výrobek Yanmar 

1967 – 2017 

výročí 50 let od první tavby 

Na fotce gratulace !!!– paní Růžena Kudlová 98 let 


