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Vážení Zálesáci,
v tomto úvodníku Vám chci přiblížit některé současné vlivy, které působí na náš
podnik, mají dopad na hospodaření a ovlivňují naše ekonomické možnosti.
Zákaznické trendy kladou vysoký důraz na flexibilitu výrobců. To znamená
požadavek na schopnost se rychle přizpůsobovat novým zakázkám a rychle
reagovat na změny ve výrobě. To samozřejmě zhoršuje efektivitu, zvyšuje nároky
na řízení a náklady na výrobu.
Naproti tomu všichni zákazníci tlačí na snížení ceny, samozřejmostí je rychlost
dodávek a bez kompromisu kvalita produktu. Aktuálně se tlak na snižování cen
projevuje agresivním a až neetickým jednáním řady našich obchodních partnerů.
Jaký to má pro nás důsledek? Proti loňskému roku prostě obdržíme za stejné
množství odvedené práce ve stejné kvalitě mnohem méně prostředků. Není
to pro naši společnost nic fatálního, ale musíme se chovat ve všech ohledech
hospodárně.
Vliv pracovního trhu. Již několik let zde přetrvává velmi silný vliv pracovního trhu.
Především se jedná o nedostatek pracovníků do odborných profesí. Paradoxem
doby je obrovská poptávka kapacit při současném nedostatku pracovních sil.
Dalším problémem je odchod kvalifikovaných zaměstnanců, který je často
motivován vyšším finančním ohodnocením, ale také zajímavostí práce,
spokojeností v pracovním kolektivu nebo nízkým rizikem nemocí z povolání nebo
pracovních úrazů.
Jaký to má důsledek? Jednak nám ročně dramaticky rostou osobní náklady, které
nám zákazníci nedovolí promítnout do ceny produktů.
A jednak nejsou na trhu volní pracovníci, což nám komplikuje přijetí nových
zakázek na volné strojní kapacity. Výsledkem toho je opět méně prostředků pro
rozvoj společnosti.
Je tedy zřejmé, že musíme zamezit plýtvání, velmi usilovně pracovat na efektivitě
ve všech procesech jak výrobních, tak řídících ale také administrativních.
Vedle toho musíme zajistit naplnění kapacit a udržet stávající kvalifikované
zaměstnance.
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Vedle obchodních aktivit a hledání výrobků s vyšší přidanou hodnotou řešíme
především tyto priority:
- zvýšení výrobních kapacit, abychom mohli pokrýt růst zakázek
- zlepšování flexibility, abychom splnili požadavky zákazníků
- zlepšení a udržení kvality, abychom eliminovali náklady
- udržení kvalifikovaných pracovníků, aby neodcházeli jinam

Zálesí a.s. je na

Facebooku
Přidáte se?

Jaké máme možnosti řešení?
Při nedostatku pracovní síly je jednou z cest, která řeší naše priority komplexně,
automatizace, robotizace a digitalizace výrobních procesů. Pro ilustraci a podporu
tohoto tvrzení uvedu příklad:
Málo kdo si uvědomuje, že nejvyšší míra automatizace v naší společnosti je na závodě
Obaly. V důsledku toho je zde nižší potřeba počtu zaměstnanců a z toho plynoucí
vyšší efektivita přepočtená na jednoho zaměstnance. Například v porovnání se
závodem Kovo je na stejný objem produkce na závodě Obaly potřeba o 40 % méně
zaměstnanců. Ne, že by závod Obaly neměl svoje problémy a témata na zlepšování,
ale v míře automatizace má z pohledu výzev dnešní doby jistou výhodu.
Cesta, kterou jsme se vydali poměrně nedávno na závodě Robotics, podporuje
automatizaci a robotizaci také v naší společnosti. S potěšením mohu konstatovat,
že aplikace vytvořené a realizované vlastními silami nám přinesly např. na závodě
Kovo úsporu 8 zaměstnanců. Návratnost investice je přitom velmi rychlá v řádu
1,5-2 let. Navíc robotizace eliminuje lidský faktor jako zdroj chyb, odstraňuje
monotónní a někdy i nebezpečnou práci a stává se, obzvláště pro mladší generaci,
více zajímavou.
Jsem přesvědčen, že masivní aplikací cesty robotizace a digitalizace v naší
společnosti můžeme významně zastavit pokles zdrojů a úspěšně řešit všechny
výše zmíněné priority.

Je třeba mít obavu z robotizace?
Rozšíření robotů a všudypřítomná digitalizace mnoha odvětví lidské činnosti
vzbuzuje u mnohých obavy, že roboty vezmou lidem práci. Je potřeba si ale
položit otázku: komu ji vlastně vezmou, když potřební pracovníci vlastně nejsou
a v budoucnu pravděpodobně ani nebudou? Troufám si tvrdit, že není třeba mít
obavu.
Naopak, abychom v budoucnu uspěli, musíme přistoupit na změnu, kterou nám diktuje celosvětový vývoj.
Důležitý bude náš osobní přístup na všech stupních výrobních a řídících procesů společnosti, jejich pochopení a prohloubení
našich znalostí. Bude to bolet, ale je to šance, jak uspět. Nepropásněme ji!
Ing. Jaromír Semela, generální ředitel

Otevřenost, není to nic snadného
Jste nadřízeným funkčního týmu, uznáváte a oceňujete pracovní nasazení kolegů a podřízených, ale současně vidíte jejich
chyby a nedostatky, které je třeba odstranit? Jak dál? Výchova našeptává, že se lidem nemají říkat škaredé věci – mohlo by
je to ranit, rozzlobit, urazit… Jenže když se ocitnete ve vedoucí pozici, najednou to říct musíte – není to jen vaše práce,
ale dokonce vaše povinnost.
Myšlenka radikální otevřenosti je jednoduchá: abyste byli dobrým šéfem, musíte o své lidi projevovat „osobní zájem“,
a zároveň se nebát jít s nimi do „přímé konfrontace“. Když konfrontujete, ale neprojevujete zájem, jde o „útočnou agresi“; pokud
se zajímáte, ale vyhýbáte se konfrontaci, je to „ničivá empatie“. Když neděláte ani jedno, jde o „manipulativní neupřímnost“.
Tento jednoduchý teoretický rámec nám může pomoci vytvořit ve firmě kulturu podporující poskytování zpětné vazby
(jak chvály, tak kritiky), vybudovat soudržný tým a dosáhnout výsledků, na něž můžeme být všichni pyšní.
„Na cestě k úspěchu je mnoho překážek, proto se snažme, abychom nebyli jednou z nich“.
Ing. Jaromír Semela, generální ředitel
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PLASTY – POTENCIÁL MÁME!
Na úvod zdravím všechny Zálesáky!
Očima šéfa obchodu za Závod Plasty se mi poslední období
vůbec nehodnotí jednoduše a zdaleka ne s takovým
nadšením, jak tomu bylo v předchozích letech.

Automobilový průmysl přinesl novou vlaštovku v podobě
korejské společnosti NVH, kde vidíme zajímavý potenciál.
Tento partner vystavěl v České republice nový závod v České
Lípě s cílem dodávek VW, Hyundai, Audi v rámci svého
evropského strategického záměru. Výrazně se posunula polská
Norma, která svými projekty vysokoobrátkových dílů povýšila
svou pozici v zákaznickém žebříčku s obratem 4,4 mil. Kč v 2.
pololetí loňského roku.

Musím bohužel konstatovat, že radostné výsledky jsou tytam a
roky, kdy se dařilo uspokojovat rostoucí požadavky zákazníků
a plán obratu téměř s pravidelností překračovat, nás za loňský
rok hodil na pořádné dno reality... Po letech „hojnosti“ jsme se
museli na Závodě PLASTY vyrovnat s nesplněnými hodnotami
našeho plánu tržeb na lisovně.

Další zajímavé programy s tímto partnerem společně
připravujeme. Přibývá objem práce s Varroc Lighting a také
ZKW. Slovenské ZKW nám v polovině dubna přesunul přes
20 vstřikovacích nástrojů v rámci svého transferu od jiného
lokálního dodavatele, který již nebyl schopen dodávat, výrobu
s ročním obratem za zhruba 10 mil. Kč.

Oproti tomu nás závodově zachraňovala nástrojárna, kde
jsme dokončili zakázky, které předčily očekávání a prodej
v počtu forem byl hodnocen jako rekordní v historii firmy.
Za neúspěchem na lisovně stojí bohužel avizovaná přímá
závislost na dominantním zákazníkovi Petainer, který
nezdařilými dohodami o cenách využil situace a byl schopen
zahájit nákup u naší konkurence na Slovensku.

Vedle úspěchů s novými projekty nám ovšem klesá
nerozvíjený business s Branem, které prioritně vytěžuje
své vlastní lisovny v Zubří, Hradci a Uničově. Snad transfer
dvou forem na konci dubna pro projekt Fiat/Alfa alespoň
trochu vylepší bilanci s tímto v minulosti poměrně zásadním
zákazníkem.

Zde se jasně ukázalo naše úzké místo a nutnou potřebu
zacílit na jiné zákazníky z oblasti technických výlisků,
abychom vyvážili nepoměr takto silného zákazníka v tržbách, strojních kapacitách, cash-flow a nemuseli se sebou
nechat vláčet v závislosti na práci uměle brzděnou
ze strany vedení firmy Petainer.

V rámci elektrotechniky se nám podařilo vyjednat relokaci
výroby z Belgie do ČR pro dodávky brněnskému závodu
Commscope s potenciálem 7–10 mil. Kč v obratu ročně
na pouhých 2 nástrojích. Naopak opačný trend se nám jeví s
jiným zákazníkem z této moravské metropole, společností
Honeywell.

Po strategické výměně top managementu se u tohoto
partnera zásadně změnila politika jednání. Bodem číslo jedna
v jednání o dalším prodeji kompletních fittingů se tak stočila
k jedinému – cena.

Zde neustále bojujeme o nové projekty s čím dál nižší
marží, protože jsou upřednostňovány minimální náklady
na nové nástroje, tedy bojujeme s levnou Čínou.

Zde jsme byli přinuceni, utáhnout si opasky. Oproti tomuto
negativnímu propadu s výsledkem se nám u Petaineru
podařilo nastartovat nový potenciál v programu nazvaném
„Chimes“. Jedná se o výrobu přepravních obalů, vnějšího
pláště kryjící PET láhev pro pivní sudy.

V segmentu Packaging jsme dohodli staro-novou spolupráci
s partnerem HPC Research. Jedná se o přesun výroby od konkurenční Okula Nýrsko na existujících formách s cílem obnovit
bývalý program kompozitních lahví pro propan-butan plyn,
s plánem 20K lahví ročně a dalším růstem pro roky 2020+.

Potenciál pro rok 2019
je až 100 tisíc prodaných lahví
tj. první rok rozjezdu do série.
Očekávání je veliké...

Jedná se o designově velmi zdařilý výrobek, který sice připomíná pamětníkům program Kompozit, ovšem
nové vedení této společnosti od základů překopalo technologii výroby, posílilo kvalitu svého inovovaného výrobku
a především rozšířilo zákaznické portfolio na všechny možné
světové strany.
Na rozdíl od Kompozitu, kde partnerem číslo jedna byla
Francie. Ti když přestali brát, skončil celý business.

Náš výsledek tržeb s Petainerem skončil mínus 56,6 mil. Kč
ve srovnání let 2017/2018. Je zcela zřejmé, že nemůžeme
zůstat u jednoho produktu, jednoho partnera s tak vysokým
obratem a riskovat sezónní výkyvy nahoru dolů.
Packaging svým poklesem především v druhé polovině
loňského roku o významné 4 % tak nastartoval naše aktivity
do oblasti technických výlisků automotive a elektrotechniky,
plus snaha získat dalšího hráče v segmentu packaging.

Ano, i zde jsou velká očekávání. Věrní Zálesáci si jistě
vzpomenou na éru až 5 kamionů týdně směr Plzeň..
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Velmi stabilizovaný je prodej v tomto segmentu pro partnery
Alltub a ZÁLESÍ-Závod Obaly, kde jsme si vytvořili řekněme
standardní 2-3 položky s téměř konstantním objemem výroby
s pevně naplánovanými kapacitami.

Jen škoda, že v rámci jedné firmy nejsme konkurenčně
schopnější se dohodnout na spolupráci a udržet tak více práce
„doma“.

POTENCIÁL TEDY MÁME!
Plán růstu s novými zákazníky v každém ze stávajících
segmentů také.
Otázkou z mého pohledu zůstává, jak naložíme s chybějícím
personálním obsazením, kde na některých důležitých pozicích
jak THP tak dělnických profesích odešli schopní kolegové a jen
pomalu nabíráme dech s nově příchozími kolegy.
Kvalitních lidí, ochotných pracovat, učit se nové věci a nést
odpovědnost, je bohužel stále žalostně málo. V každém
případě jsem optimista a věřím, že i tuto vlnu překonáme.
Každá krize má svůj začátek i svůj konec. Proto jak se říká,
neusněme na vavřínech, přiložme ruce k dílu a těšme se na
lepší zítřky!

Zdeněk KUPKA, vedoucí obchodního úseku
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FORZA JUVE!!!
Mezi pěti stovkami položek, které se v průběhu prvních tří měsíců letošního roku kompletovaly na výrobních linkách
závodu Obaly, se objevila i jedna, která zaujala sportovní fanoušky v našem týmu.
Tuby pro zubní pastu s logem „Staré dámy“ (jak se přezdívá nejslavnějšímu fotbalovému klubu Itálie - JUVENTUSu Turín) u
nás objednal jeden z nových italských zákazníků ZO.
Jestli si zubní pastou v obalu ze ZÁLESÍ bude čistit zuby i hvězda
Bianconeri - Christiano Ronaldo nebo Pavel Nedvěd (který
v dresu Juve dosáhl až na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu
Evropy 2003 a nyní v klubu působí jako víceprezident) nevíme.
Víme ale, že v letošním roce závod Obaly plánuje vyrobit více
než 20 mil. ks. laminátových tub pro 4 zákazníky z Apeninského
poloostrova.
Vzhledem ke skutečnosti, že ještě v roce 2017 ZO nerealizoval
do Itálie prodeje vůbec žádné, se jedná o velmi dynamický růst
v tomto regionu.

Rozhodnutí o strategickém zaměření ZO na italský trh
a o zintenzivnění obchodní činnosti v tomto teritoriu
se s odstupem 2 let ukazuje jako správné.

Podařilo se nám úspěšně využít mezeru na trhu
po akvizici jediného italského výrobce
laminátových tub (Scandolara)
globálním lídrem, společností Albea
a každá pátá tuba z letošní produkce ZO
již směřuje právě do Itálie.

Obchodování v této zemi má svá specifika, ale je zde
i potenciál k dalšímu růstu.
Ing. Josef Hampl,
ředitel závodu Obaly

Za pomoci obchodního zastoupení a referencí, které
si v regionu trpělivě budujeme, bychom v příštích letech
rádi stabilizovali svou pozici a postupně navyšovali
prodeje k hranici 30 mil. LA tub ročně.
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Pohodová obrázkotvornost...
Dovolenou vnímáme nejraději úplně všemi smysly
a důležitý je samozřejmě celkový prožitek. O místě
dovolené však často rozhodují (kromě referencí) hlavně
nejrůznější obrázky a fotografie.
Na konci dubna proběhlo v prostorách hotelu Pohoda****
pořízení právě takovýchto propagačních fotografií, a to
jak v interiéru, tak exteriéru hotelu.

Celému procesu předcházely debaty o konceptu jednotlivých fotografií, které by ve finále měly dát potenciálnímu návštěvníkovi
ucelený pohled. A jelikož jsme známí tím, že málokdy děláme věci tak, jako ostatní, byly tyto debaty velmi intenzivní.
Neméně náročné potom bylo vybrat fotografované modely. I to ale nakonec dopadlo na výbornou a předsváteční úterý
30.4.2019 bylo ve znamení intenzivní práce při samotném fotografování. Bylo velmi zajímavé sledovat profesionalitu modelů
i samotného fotografa Jakuba Viktory. Hledání správného úhlu záběru, zvolení konkrétního účesu, oblečení, světla atd., to vše
běželo jako na drátku. Od ranního světla po večerní focení ve wellness vzniklo nespočet fotografií, na jejichž výslednou
podobu se už neskutečně těšíme.
Finální fotografie budou využity v hotelových propagačních materiálech a katalozích pro rok 2020, zatím tedy nahlédněte
na repotrážní fotografie toho, jak to vypadalo „za scénou“ a přikládáme také malou ochutnávku hotové fotografie nahoře…
Takové to u nás v hotelu Pohoda**** je.
Josef Michálek, ředitel hotelu Pohoda

Pozvánka od šéfkuchaře hotelu Pohoda
Vážení a milí kolegové,
dovolte, abych Vás pozval k ochutnávce nového menu, určitě stojí
za námahu si k nám udělat cestu. Do menu jsme zařadili maso od místních
farmářů, abyste měli možnost ochutnat i kus kvalitního českého masa,
které jde skvěle připravit na minutkovou úpravu a nemusí být notně
takzvané Argentinské za astronomickou cenu. Kdo nepřijde a nezkusí třeba
kus grilované vepřové kotlety od Sanytráka, pečené brambory s uzeným
bokem a česnekovou zakysanou smetanou, tak jako by nebyl. Dále máme
jehněčí kolena od českého dodavatele, která jsou opravdu výborná, protože Tak prosím, přijměte pozvání a přijďte posedět
vyžadují 10-ti hodinovou péči :). Nově můžete ochutnat nabídku pivovaru a ochutnat něco nového. Těším se na Vaši návštěvu
Bernard, jejichž ležák se výborně snoubí s grilovanou kotletou.
Miroslav Janča, šéfkuchař hotelu Pohoda
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Dětský ráj – Jaro s klauny
Jarní sluníčko na nás letos vykouklo velmi brzy a
naši stálí hosté Dětského ráje již netrpělivě čekali
na otevření.
Letošní novinkou na hřišti je zahradní
domeček pro děti, který si ihned naši
nejmenší oblíbili.
Obměnili jsme také nabídku Osvěžovny.
V poledne si můžete dopřát polévku, pro milovníky rychlých jídel nabízíme langoše, smažený
sýr v bulce nebo tortillu s kuřecím masem.
Velmi oblíbené jsou limonády z domácích
sirupů. Sladkou tečku můžou hosté zvolit
buď medovník nebo linecké cukroví. Zmrzlinu
jsme pro tento rok zvolili nanukový sortiment.
Nabízíme více než 10 druhů nanuků.
Klauni z Balónkova nás navštívili poslední
víkend v dubnu. I když předpověď počasí hlásila
déšť, nakonec se počasí umoudřilo.
Klauni nás velmi mile překvapili – přivezli pro
děti nafukovací skákací hrad. Klauni s dětmi
tancovali, vyrobili nespočet zvířátek, mečů,
květin a dalších různých „balónkových“ výrobků.
Nechybělo také malování na obličej a tetování
na tělo. Děti si odpoledne s klaunem moc užily.
Klauni z Balónkova nás navštěvují pravidelně.
I v letošním roce se s nimi ještě uvidíme.
O termínu „hravého odpoledne“ Vás budeme
včas informovat. Přijďte i vy :-)

Ivana Berentešová, referent nákupu
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Noví zákazníci, nové změny
Prodejna zahrádkářských potřeb v Biskupicích se těší
stále většímu zájmu zákazníků, nejen těch stálých,
ale také množství nových.
• Díky vysokému pracovnímu nasazení a aktivnímu přístupu
personálu byl sortiment i přes nedostatek skladovacích
prostor rozšířen.
• Možná jste si všimli, že se před prodejnou objevil stan,
ve kterém můžete nakoupit květiny do zahrady a do
truhlíků, ale také keříky, bylinky a další ozdobné rostliny.
• Dále prodejna nově nabízí také hrnkové květiny, kterými
můžete udělat radost sobě, ale jsou skvělou inspirací jako
dárek pro každou příležitost.
• V nabídce jsou i dárkové a dekorativní předměty, domácí
potřeby, drogistické a kancelářské zboží.

Karin Fiodorová, Magdalena Tihlářiková, Edita Kolářiková, Petra Semelová

V brzké době budete u nás moci nakoupit také zeleninové přísady. Rozšíření prodeje zákazníci velice vítají a oceňují odborné
rady našeho zkušeného personálu ve všech oblastech nabízeného zboží.
V příštích měsících bude prodejní stan nahrazen novým
dřevěným přístřeškem, který zvýší komfort při nakupování.
K expanzi prodejny přispěje v letošním roce také nová
skladovací hala, která bude umístěna mezi naší prodejnou
a prodejnou nábytku.

Tímto vás srdečně zveme
k návštěvě naší prodejny,
z naší nabídky
si určitě vyberete!

Ing. Jitka Hamšíková, ekonomka Zálesí agro a.s.
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Sucho, sucho a zase sucho!
Sucho je v poslední době klíčovým tématem každodenních zdrojů informací.
Ačkoliv si to mnozí neuvědomují, dotýká se pomalu, ale jistě každého z nás, nikoliv jen zemědělců.
Z meteorologického hlediska se pod pojmem sucho skrývá jakási záporná odchylka srážek od normálu za určité časové období,
z hlediska hydrometeorologického dochází v důsledku sucha k významnému snížení hladin vodních toků, v zemědělství půdní
sucho znamená nedostatek vody pro vyrovnání požadavků rostlin a tím snížení výnosů, ale z pohledu socioekonomického
má sucho negativní dopad především na kvalitu našeho života.

ZÁLESÍ agro a.s. je od loňského června
členem týmu expertních hodnotitelů,
kteří v rámci projektu Intersucho
monitorují průběh a dopady sucha
v České republice.
Projekt Intersucho existuje od srpna
roku 2012 díky spolupráci řady vědců
a odborných pracovníků, kteří navázali
na více než desetiletý výzkum v oblasti
klimatologie a monitoringu sucha.
Hlavními provozovateli portálu Intersucho jsou tři instituce – Ústav výzkumu
globální změny Akademie Věd České
republiky (CzechGlobe), Mendelova
univerzita v Brně a Státní pozemkový
úřad, které vzájemně spolupracují
a zajišťují stěžejní výzkumné práce
a správu celého webu.
Důležitými partnery jsou také Český
hydrometeorologický ústav a Masarykova univerzita v Brně.

Cílem tohoto monitoringu je zjistit
současné a o praxi opřené informace
o aktuálním suchu a jeho dopadech.
Jak takový monitoring probíhá v našem zemědělském podniku v praxi?

2. půda naomak sušší bez známek
vlhkosti, rozsýpavé struktury
3. půda mírně vlhká, možné zformovat, ale nízká soudržnost
4. půda vlhká, dobře tvarovatelná
5. půda velmi vlhká, ulpívá na prstech
6. nelze hodnotit

Od 13. června 2018 vyrážíme pravidelně
každý týden (obvykle ve středu či ve
čtvrtek) do terénu, abychom se přesvědčili, jaká je půdní vlhkost ve vrstvě od povrchu do 20 cm. K tomu nám
nesmí chybět samozřejmě rýč. Vláhový
deficit monitorujeme zejména na orné
půdě ve čtyřech katastrálních územích, kde ZÁLESÍ agro hospodaří,
a to v Luhačovicích, Ludkovicích, Biskupicích a v Kladné Žilín.

Následujícím úkolem je vyplnění
dotazníku o 20 otázkách na portálu
Intersucho, a to jak hodnotíme poslední 3 měsíce z pohledu vodní
bilance, její změnu oproti předcházejícímu týdnu, dále odhady
dopadů sucha na konkrétní plodiny
(ozimé a jarní obilniny, jeteloviny
a trvalé travní porosty) a v neposlední
řadě onu půdní vlhkost zjištěnou
tzv. „rýčovou metodou“.

Na místě zhodnotíme stav, který
charakterizujeme dle stupnice intenzity
sucha stanovené projektem:
1. půda naomak suchá, prašná, neformovatelná

Před sklizní se jedná o kvalifikovaný
odhad na základě stavu porostů (např.
počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni
odpovědi reflektují zjištěný dosažený
výnos snížený působením sucha.

10

Data z dotazníku jsou obratem zpracovávány týmem expertů a dále
publikovány v podobě mapového
podkladu, který je pravidelně 1x týdně
aktualizován.
Možná Vás napadá otázka, jak se
monitorují dopady sucha při vyšší
sněhové pokrývce?
To jsme měli možnost vyzkoušet letos
v zimě, kdy vrstva sněhu dosahovala
až k 50 cm. Pokud půda zamrzne
a pokryje ji sníh, pohyb vody v půdě
se zastaví. V takovém případě se ponechává v dotazníku stav, který byl
před zamrznutím, přičemž informace
o výšce sněhové pokrývky se uvede
do poznámky. Současně je klíčové
sledovat průběh srážek (sníh či déšť)
oproti obvyklému stavu.
Jaký přínos má zapojení našeho
zemědělského podniku do tohoto
projektu?
Registrací, zaznamenáváním stavu
srážek a následným pravidelným
vyplňováním dotazníku se můžeme
v budoucnu vyhnout složitému
prokazování dopadů sucha na našich
porostech, jelikož v případě požadování
náhrady za ušlý zisk je nutné nějakou
formou škody prokázat.
Na portálu je nám dále předkládána
metodika, jejímž cílem je pomocí
předpovědi stavu půdní vlhkosti

a intenzity sucha zlepšit rozhodovací procesy v zemědělství a zvýšit
ekonomickou a ekologickou efektivitu
zemědělské produkce.
Vyplněním expertního dotazníku
také získáváme přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti
půdy aktualizované každých 24 hodin
a bonusové předpovědi srážek, teploty
vzduchu, rychlosti větru a relativní
vlhkosti pro jeden z námi hodnocených
katastrů – Kladná Žilín jako ocenění
naší spolupráce.
K dispozici jsou nám na webu také
celostátní a regionální (okresní) mapy
intenzity sucha a vodní bilance, které
jsou každý týden aktualizovány na základě informací o aktuální situaci
získaných od respondentů.
Jaké jsou naše poznatky z monitoringu?
Ještě v březnu letošního roku jsme
hodnotili půdu ve vrstvě 20 cm
od povrchu dle stupnice jako vlhkou,
dobře tvarovatelnou (4) až velmi
vlhkou, ulpívající na prstech (5), kdy
byla zásoba podzemní vody doplněna
především díky vydatným sněhovým
srážkám v zimním období.
Z důvodu dlouhodobého nedostatku srážek klesl stav v měsíci dubnu
dle stupnice o dvě úrovně níže, půda
je tedy sušší bez známek vlhkosti,
rozsýpavé struktury (2).

Výrazný výpar má na svědomí
především silný vítr, který v tomto
období zasahoval společně s nadprůměrně vysokými teplotami.

Dopady sucha u ozimých
obilnin odhadujeme zatím
jako střední úroveň
poškození, očekává
se však výrazné snížení
výnosů se ztrátou
do 10-30 %.

Co ale pana Ing. Svízelu, ředitele
ZÁLESÍ agro a.s. trápí více jsou jarní
obilniny a podsevy jetelovin, které
z důvodu nedostatečných srážek
špatně vzcházejí a jejich ztráty se odhadují ještě vyšší.
Taktéž stav trvalých travních porostů,
na kterých dominují suchomilné
plevele před kulturními travami,
což jejich výnos negativně ovlivňuje,
je z důvodu extrémního sucha hrozivý.
S tím samozřejmě velmi úzce souvisí
nedostatek krmiva pro dobytek, který
je na pastevním porostu závislý.
V této situaci je množství zelené píce
nedostačující, proto je nezbytný příkrm
i na pastvinách. Zásoby objemných
krmiv z předchozích let jsou ovšem
vyčerpány, tudíž je nutné krmivo
nakupovat, abychom se vyhnuli snižování početních stavů skotu.

Ing. Vendula Gergelová, referent EKO zemědělství a evidence půdy
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Robotics v polovině roku 2019
Naše divize zabývající se automatizací a robotikou se z důvodu velké poptávky rozšířila během několika měsíců
na 10 pracovníků.
Skládá se z vývojové kanceláře, zahrnující konstrukční a programátorskou činnost. Dále z montážní a technologické dílny,
zajišťující potřebný servis a podporu k námi dodávaným strojům. A také z marketingového, obchodního, nákupního
a ekonomického úseku, kterou zastává ředitel divize a ekonomka v součinnosti se správním útvarem.
po automatizaci na trhu nás nutí
zpracovávat velké množství nabídek,
z nichž se některé mění v realizované
projekty. Postupně tak získáváme
důvěru a nové partnery.
„Naší velkou výhodou jsou znalosti
a zkušenosti z oboru, komplexní
týmová spolupráce, která navazuje
na tradici a dobré jméno Zálesí.“
Během minulého měsíce jsme
úspěšně předali svařovací a krimpovací stroj, aktuálně předáváme
testovací
ultrazvukové
zařízení
a kontrolní kamerový systém.
Zaměřujeme se na vývoj, konstrukci
a výrobu strojních zařízení. Jedná se
o montážní a testovací stroje, upínače,
přípravky, výrobní linky, manipulátory
i sofistikované robotické buňky. Jednu
z nich můžete zhlédnout na provozu
Zeus.
V loňském roce jsme pracovali na projektech převážně pro Zálesí, letos
se věnujeme z větší části externím
projektům.
Za necelý rok jsme získali zakázky
v hodnotě téměř 14 mil. Kč.
Naše stroje nacházejí uplatnění ve
firmách jako Hanon systems, Forschner,
Muerdter, Podravka atd.
Nedostatek pracovníků a poptávka

Konstruktéři a programátoři v současné době pracují na novém projektu
zabývající se manipulací s materiálem
a jeho následným balením.
Abychom byli efektivní, pracujeme
formou projektového řízení, využíváme elektronickou dokumentaci
napříč odděleními a používáme
nejmodernější software.
Kontrétně se jedná o CREO (mechanická konstrukce CAD), SIEMENS
(programování PLC, vizualizace a bezpečnost), EPLAN (tvorba elektroschémat), FLUID DRAW (tvorba
pneumatických schémat a ROBOGUIDE
(programování robotických ramen
FANUC).

Programování
např.
kamerových
systémů je realizováno v samostatném SW přímo od dodavatelů,
mechanická montáž využívá 3D
prohlížeč CREOVIEW a elektro montáž
kompletní elektronickou dokumentaci.
Pro tvorbu dokumentace ke strojům (rozpisky, manuály, analýzy rizik,
prohlášení o shodě CE) používáme
kancelářský balík office. S fakturací
a fungováním celé divize nám pomáhá
informační systém DIMENZE.
Doufám, že i v tomto roce navážeme
na dobře fungující spolupráci s ostatními divizemi. Můžeme pomoci výrazně
zefektivnit výrobní proces. Díky našim
zkušenostem jsme schopni přinést
myšlenku, špičkové technologie,
podporu, zázemí a servis nejenom
při stávající výrobě, ale zejména
při realizaci nových a náročnějších
projektů.
V budoucnu bychom se také rádi
podíleli na vývoji nových aplikací
a produktů Zálesí a.s.. Výsledkem bude
silnější firma s potřebným vývojovým
zázemím podporujícím zaměstnanost
a rozvoj našeho regionu.
Závěrem bych chtěl poděkovat
majitelům za podporu a celému týmu
Robotics za maximální flexibilitu
a nasazení při plnění úkolů.

Ing. Petr Kozelek, ředitel závodu Robotics
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Prezentační akce závodu Obchod
Nedílnou součástí činnosti závodu Obchod jsou prezentační akce.
Začátek každého roku máme spojený s přípravou Dnů otevřených vrat,
které pořádáme pravidelně už od roku 2007.
Tato dvoudenní akce je mezi našimi zákazníky velmi oblíbená. Koncem
zimy, před začátkem sezóny, mají možnost podívat se na špičkovou
techniku, seznámit se s novinkami v našem sortimentu a v neposlední
řadě se zde potkají se svými kolegy. Při jejich náročné práci je pro ně
podobná akce vítaným zpestřením.
Aby byla akce úspěšná, je třeba se na ni důkladně a po všech stránkách
připravit. Den před vypuknutím akce už musí všechny stroje stát na svých
místech.
• Letos byly k vidění samozřejmě traktory Zetor – od nejmenších
modelů Hortus a Utilix až po nejsilnější Crystal 170 HD.
• Na své si přišli i příznivci finských traktorů Valtra.
• Široké zastoupení měly v Biskupicích výrobky zn. Kubota.
• Nově se představila rakouská firma KECKEX, se kterou jsme zahájili
spolupráci teprve vloni.
Firma KECKEX je výrobcem zařízení pro bezchemickou likvidaci plevelů
založenou na společném působení horké vody a páry. Systém likvidace
plevelů mechanickou cestou se uplatňuje nejen v komunální sféře, ale
i v ovocnářství a zahradnictví. Je to alternativní cesta zásahu proti nežádoucí
vegetaci bez použití chemikálií, zcela šetrná ke zdraví lidí a ochraně
životního prostředí.

Velkému zájmu se těšila ukázka práce štípacího automatu finského výrobce
Hakki Pilke, který představila firma Manatech.
V letošním roce jsme se také poprvé
více zaměřili na nejmenší účastníky.
Vyčlenili jsme jim v hale samostatný prostor, kde mohli kreslit a vymalovávat,
starší děti zkoušely luštit připravenou křížovku. Navštívili nás také žáci
3. a 4. třídy základní školy v Biskupicích. Těm se věnoval po celou dobu
náš servisní technik p. Talaš. Prošel s dětmi celou expozici a vysvětlil jim,
jak stroje fungují a k čemu slouží. Tyto děti mají ještě spoustu času na to,
aby přemýšlely nad svou budoucí profesí. Ale není na škodu, když je už teď
zkusíme lehce nasměrovat. Kdo ví, možná mezi nimi byl budoucí servisní
technik, traktorista nebo třeba obchodník.
Lenka Rídlová, ekonomka
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Velmi důležitou složkou, kterou rozhodně
nepodceňujeme, je občerstvení. Zde se nám
osvědčila spolupráce s hotelem Pohoda.
V hotelové kuchyni nám připraví na každý den
300 porcí guláše a klobás. V chladném počasí
příjemně zahřeje svařené víno, které každoročně
dodává a osobně připravuje bývalý ředitel
závodu – ing. Karel Zicha.

Orange days
Další akci jsme naplánovali na polovinu května. Ve spolupráci s importérem jsme chtěli našim zákazníkům podrobněji představit značku
Kubota. Tato akce byla součástí šňůry Orange days, do které se zapojují
regionální zástupci této značky po celé republice.
Značka Kubota, to je především široká škála traktorových sekaček a traktorů,
které najdou své využití jak v komunální sféře, tak v zemědělství. Kvalitu
této značky jsme chtěli demonstrovat přímo v akci, proto jsme museli
opustit obvyklé zázemí našeho areálu a najít v blízkém okolí vhodné místo.
Volba padla na travnatou plochu naproti Benziny v Luhačovicích, kterou
jsme 14.5.2019 zaplnili tentokrát výhradně technikou v oranžové barvě.
Když jsme tuto akci plánovali, měli jsme představu, že na rozdíl od únorových Dnů otevřených vrat, bude toto příjemná, téměř letní záležitost.
Bohužel jsme podcenili letité pranostiky o ledových mužích a ten třetí

z nich – Bonifác se předvedl v plné síle. Počasí nám
skutečně nepřálo a podepsalo se hlavní měrou
na tom, že akce nesplnila naše očekávání.
Přestože jsme byli výborně připravení, do širokého
okolí se linula vůně uzeného cigára a jehněčího
kotlíku, na place stála připravená dvacítka strojů
– chybělo to hlavní, tedy návštěvníci.
Bereme to jako dobrou zkušenost,
minimálně jsme si ověřili, že umíme
uspořádat akci i mimo naše obvyklé
zázemí, doslova „na zelené louce“.

Lenka Rídlová, ekonomka
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Produkčně rekordní začátek roku
Závod Obaly plánuje v letošním roce s meziročním růstem
objemu výroby v rozmezí 15 % - 20 % a tomu odpovídají
i produkční údaje za první čtyři měsíce letošního roku.
Tým zaměstnanců závodu Obaly v nich vykazuje produkční
průměr nad úrovní 10 mil. ks laminátových tub měsíčně,
což je nejvíce v třicetileté historii výroby tubových obalů
v rámci společnosti ZÁLESÍ.
Závod v posledních třech letech postihly odchody klíčových
a dlouhodobých zákazníků, které souvisely se ztrátou
cca poloviny celkových zakázek. Období posledních tří let
proto nebylo v případě Obalů o růstu, ale především
o obchodní snaze nahradit ztracené zakázky novými projekty
a o optimalizaci procesů.
Produkční i ekonomické výsledky závodu ze začátku letošního
roku nicméně nasvědčují tomu, že zvolená obchodní
strategie se daří poměrně úspěšně naplňovat a že i ztráta
natolik zásadního objemu zakázek se podařila rychle
vykompenzovat zakázkami novými, především pro obchodní partnery z Německa a Itálie.
Větší naplněnost výrobních kapacit posiluje pozici závodu mezi
desítkou největších evropských výrobců LA tub a přináší vyšší
míru stability, ale současně klade větší nároky na všechny úseky
závodu. Růst vyžaduje zařazení režimu nepřetržitého provozu
na stále více výrobních zařízeních a je zvládnutelný jen díky

poměrně velkému počtu přesčasových hodin.
Proto je nutné poděkovat všem zaměstnancům provozu
Potisk i provozu Tuby za to, jak se situace zhostili a jak růst
objemu výroby zvládají.
Díky akvizicím nových zákazníků a nových projektů je splněna
základní podmínka pro další rozvoj závodu. Úkolů a výzev ale
neubylo, jen se přesunuly do jiných oblastí.
Při stávajícím objemu a struktuře výroby, začínáme narážet
na kapacitní limity výrobních zařízení, skladů a především
lidí. Proto je nyní nutné zaměřit úsilí především na kapacitní
plánování, na optimalizaci zákaznického portfolia a optimalizaci logistických operací (od řízení skladů až po organizaci
dopravy). Samozřejmostí je přitom nutnost udržet úroveň
kvality a průběžně zlepšovat výrobní produktivitu.
Jsem přesvědčený, že tým ZO je dostatečně zkušený na to,
aby si efektivně poradil i s těmito tématy a věřím, že je vnímá
spíše jako výzvu a „odměnu“ za úspěšné nahrazení ztracených
výrob.
Stejně jako jsem poděkoval borcům z výroby, bych rád
vysekl kompliment i technikům a popřál jim, ať neztrácí
motivaci a dokáží se těšit z postupné realizace jednotlivých
cílů v rámci naplňování strategie závodu.
Ing. Josef Hampl, ředitel ZO
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Vyhodnocení bowlingového turnaje 2018/2019
Turnaje se zúčastnilo 124 hráčů, 10 týmů. Hrálo se na 9 kol.
1.
2.
3.

místo:
místo:
místo:

Kovo Luhačovice – kapitán Vlastimil Jurča
Nástrojárna – kapitán Marek Vojtíšek
Kovo Pozlovice – kapitán Miroslav Soviš

bodů 16/12682 kolků
bodů 14/12524 kolků
bodů 12/12301 kolků

Na dalších místech se umístily týmy:
Plasty, Agro, Obchodní závod, Potisk, Správní útvar, Obaly, hotel Pohoda

Absolutní vítěz muž:
Mališka Zbyněk
2 482 kolků

Absolutní vítěz žena:
Zábojníková Naděžda
2 063 kolků
(hrála všechny zápasy)

(hrál všechny zápasy)
Nejlépe odehrané kolo muž:
Soviš Miroslav
Nejlépe odehrané kolo žena: Zábojníková Naděžda
Nejslabší kolo muž (tzv.šulibrk): Nuzík Antonín

328 kolků
267 kolků
119 kolků
(poukaz na 1 hodinu bowlingu na hotelu Ambra)
103 kolků
(poukaz na 1 hodinu bowlingu na hotelu Ambra)

Nejslabší kolo žena (tzv.šulibrk): Hanáčková Dana

Vítězům gratulujeme a příští rok se budeme opět těšit na turnaj!!!

personální útvar
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Požární ochrana a bezpečnost práce 2019
Pomalu se blížíme k polovině kalendářního roku. Lze konstatovat, že vývoj událostí v požární ochraně a bezpečnosti
práce letos přináší události pozitivní i události negativní.
V požární ochraně jsme v ZÁLESÍ agro a.s. zaznamenali požár
pracovního stroje. Jednalo se o smykový nakladač, kterému
vlivem technické závady zahořela elektroinstalace. Jak se
říká: „Každá mince má svůj rub i líc“. Zmíněné pořekadlo
se potvrdilo i při této události. Tím lícem bylo to, že zaměstnanec
obsluhující stroj, při vzniku požáru, duchaplně stačil nakladač
dopravit z dosahu staveb a tím zabránil rozšíření požáru
na budovy. Provedl prvotní zásah a s dalšími zaměstnanci
i dohašení ohně. Přivolaný Hasičský záchranný sbor mohl
už jen prověřit nakladač termokamerou na přítomnost
skrytých ohnisek, která by se mohla opětovně rozhořet.
Celková škoda na nakladači není zatím přesně vyčíslena,
ale odhad se pohybuje kolem částky 200 000,- Kč.
Zde je místo pro poděkování, za činnost při vzniku požáru
a za zásah proti ohni všem zúčastněným zaměstnancům
živočišné výroby.
Bylo by příjemné začít stať o BOZP něčím příjemným, ale
prozatím se řádky o bezpečnosti práce nedají začít ničím
jiným než úrazovostí, která nás provází v běžném pracovním
životě. Úrazovost mírně stoupla, a jako i v loňském roce
se o poznání prodloužila doba léčení osob postižených

pracovním úrazem. Vývojem úrazovosti se vedení společnosti
zabývá, jsou realizována dílčí opatření k jejímu snížení a další
kroky společnost čekají. Nebudou to jen administrativní
opatření, ale budou realizována i opatření technického
charakteru.
Zde je však nutno konstatovat, že Vaše bezpečnost při výkonu
pracovní činnosti není záležitostí jen vedoucího zaměstnance
a bezpečnostního technika. Je to záležitost také Vás, jako
zaměstnance, který se na bezpečnosti práce aktivně podílí.
Zaměstnanec, který se na tomto nepodílí se může díky svému
jednání nechtěně postavit do role osoby „postižené úrazem“.
To bylo o negativních věcech.
I v BOZP jsou záležitosti pozitivní. Jednou z nich je zájem
o bezpečnost práce na Vašich pracovištích. Samozřejmě že
pozitiv není málo, ale úraz je velmi lehce zastíní. Tak jako
v odstavci o požární ochraně, tak i v oblasti bezpečnosti práce
mohu zaměstnancům firmy poděkovat. Poděkování patří
všem za podněty a postřehy, které mi byly předány a také
všem, kteří jednají odpovědně k ostatním a samozřejmě sami
k sobě.
Na závěr Vám přeji, abyste se domů vraceli nejméně s
takovým zdravím, s jakým jste do zaměstnání přišli.
Walter Fiala, bezpečnost práce a požární ochrana

Smrt v hotelu Alexandria

Dne 11. 4. 2019 Zálesáci opět
po roce vyrazili za kulturou
a stálo to za to!
Smrt v hotelu Alexandria
v podání Městského divadla
Zlín se nám moc líbila.
Co vymyslíme příště??
Těsíme se již teď.

personální útvar
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Spolupráce se školami
Ve firmě velmi intenzivně spolupracujeme se středními školami a tuto spolupráci ještě prohlubujeme. Málokdo ví, že firma
Zálesí byla jedním z prvních zakladatelů exkluzivního programu „ Firemní žáci“. Jedná se o jedinečný stipendijní program,
v kterém jsou zapojeny významné firmy z našeho okolí.

Co je podstatou?
•

Základem stipendijního programu Firemní žáci je ojedinělé propojení teorie s praxí. Toho je docíleno
na základě spolupráce s 24 nejvýznamnějšími firmami regionu se SPŠ v Uherském Brodě.

•

Základem tohoto partnerství je nejenom praxe žáků ve firmách, sladění učebních osnov s požadavky firem,
ale také jedinečná podpora žáků po celou dobu studia. Ta vrcholí garancí pracovního místa, po jeho ukončení.

Jaké výhody stipendijní program žákům nabízí?

Jaká je výše oborových stipendií?

Jaká je výše prospěchových stipendií?

Doba pobírání oborového stipendia se rovná době
závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).

Doba pobírání prospěchového stipendia se rovná době
závazku žáka vůči firmě (dle smlouvy žáka a firmy).

* Pololetní prospěchové stipendium je vyplaceno jednorázově za pololetí.
Každý si dokáže spočítat, že ten nejlepší žák s prospěchem do 1,3 může mít ke startu do života naspořenou
(popřípadě již utracenou) částku přesahující 100 tisíc korun.
Ing. Josef Chvíla, personální útvar

Víte, že...?
Víte, že……
Víte, že……
Víte, že……

na divadelní představení Smrt v hotelu Alexandria ZÁLESÍ zajistilo 432 vstupenek?
Zájem byl vyšší než v loňském roce….
na jedno volné pracovní místo připadá ve Zlínském kraji 0,5 uchazeče?
věkový průměr ve firmě je 42,7 let?
Ing. Josef Chvíla, personální útvar
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Power Business Inteligence
nástroj pro analýzu a prezentaci dat z informačního systému Dimenze++

Na začátku tohoto roku se začalo pracovat na implementaci manažerského informačního systému, který tvoří nadstavbu
IS Dimenze++. Jedná se o nástroj Business Inteligence, jehož cílem je maximálně a efektivně analyzovat dostupná data
z informačního systému pro rychlé a informované rozhodování na všech řídících úrovních.
Power BI, patřící do portfolia produktů společnosti Microsoft,
transformuje data do atraktivních vizuálů. Díky cloudovému
řešení je možné analýzy snadno sdílet a jsou dostupné online
ve webovém prohlížeči i mobilních zařízeních.

nadstavby Power BI a díky digitalizaci procesů disponuje
velkým množstvím strukturovaných dat. To představuje
jasný potenciál pro přípravu analýz, které jsou podporou pro
efektivní řízení.
Nicméně předpokladem objektivní analýzy jsou tzv. čistá data.
Program je vhodný pro širokou škálu analýz: od ekono- Čistá, nebo správná, data je ale možné získat jen dodržením
mických, přes obchodní k marketingovým. Využitelný je ale stanovených postupů a pravidel na všech úrovních.
i pro řízení a vyhodnocování výrobních procesů či sledování
V současné ekonomické situaci, která se vyznačuje nejistotou
kvality.
a očekávaným zpomalením ekonomik, je a bude informoFirma Zálesí má výhodu v tom, že IS Dimenze++ umožňuje vanost o skutečném stavu a možnost rychlé reakce
jednoduše uživatelsky exportovat prvotní data do manažerské na problémy nespornou konkurenční výhodou.
Ing. Veronika Tomalová, konzultant BI

Co se mi líbí (ne jenom v ekologii)
O čem psát z pohledu ekologa? Určitě by se našlo pár
věcí, o kterých se dá napsat, že nejsou úplně v pořádku.
Ale o tom psát nechci.
Já bych chtěla napsat o tom, co se mi v naší firmě
líbí. Třeba to, jak je pěkně zelená. Tím nemyslím jen
barvu našeho loga, ale i to, že tu máme poměrně hodně
udržovaných travnatých ploch, sem tam i se stromy
a keři. Také se mi líbí, že v provozech pomalu ubývá
různých zákoutí s věcmi, které jsou sice nikoho, ale je
prý škoda je vyhodit.
Ještě víc se mi líbí, když procházím provozy a zdravím se
s našimi zaměstnanci, kteří se usmějí, i když třeba jen
proto, že jim končí směna.
Ale asi nejvíc se mi líbí, že ředitelé a vedoucí provozů
naší firmy jsou přístupní novým věcem, které přispívají
na ekologičtější provoz.
Třeba to, že se začnou ve větší míře používat čistící prací
textilie, které jsou savé a nelikvidují se spalováním jako
nebezpečný odpad. Také jsme zahájili sběr výrobního i
nevýrobního elektroodpadu, který se odveze do firmy
zaměstnávající zdravotně postižené. To se mi u nás líbí.
A jestli jsem na něco důležitého zapomněla, tak mi to
připomeňte, až půjdu kolem.

Hádejte, které foto se mi líbí? A které Vám?
Mgr. Jana Trtková, ekolog, vodohospodář
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