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Vážení kolegové, zálesáci, končí rok 2019, je čas bilancovat, plánovat a definovat 
cíle roku 2020.

Žijeme v  turbulentním světě definovaném globálními změnami a  dopady. 
Nestojíme mimo toto dění, ale jsme jeho součástí. Globální i lokální trhy na kterých 
se ucházíme o  práci, uplatňujeme své produkty a  realizujeme svoje zisky jsou 
velmi tvrdý „chlebíček“ a jen ti nejúspěšnější se zde mohou dlouhodobě prosadit.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

Výsledek hospodaření 2019 úplně neodpovídá našim představám, předpokládáme 
mírné nesplnění hospodářského výsledu v  úrovni 98 % plánu. V  kontextu 
srovnání minulých let je ale popravdě tento výsledek už znatelně horší. Vliv růstu 
materiálových a mzdových nákladů se nám dlouhodobě nedaří promítnout do cen 
našich výrobků, a naopak jsme museli akceptovat požadavky našich obchodních 
partnerů na snížení cen. Takový pokles cen znamenal jen v letošním roce dopad 
do zisku v řádu desítek milionů korun. Vyrovnat se s takovým dopadem není pro 
Zálesí záležitostí pouhých týdnů nebo měsíců ale spíše roků. Když k negativním 
dopadům přičteme současné 20% ochlazení v  automobilovém průmyslu není 
řešení tohoto problému skutečně snadné. Pro informaci, náš objem výroby 
pro Automotiv v  Zálesí tvoří 48 %, tj. bezmála 500 mil. Kč z  celkové produkce, 
a  dotýká se negativně hospodaření závodů Plasty a  Kovo. Naopak v  letošním 
roce se úspěšně daří plnit hospodářské cíle na Obchodním závodě, na Hotelu 
a závodě Obaly, které propady vyrovnávají. Zde je v praxi vidět výhoda širokého 

zaměření a diversifikace naší společnosti. Zatímco jiné firmy v blízkém okolí 

dokonce krachují, naše společnost je stále zdravá a schopná se vyrovnávat 

s ekonomickým tlakem trhu.

Navzdory negativním ekonomickým dopadům umožnily vytvořené prostředky 
pravidelně splácet mandatorní výdaje a  umožnily také růst průměrných mezd 
a  výplatu pravidelných bonusů všem zaměstnancům Zálesí. Co se týká použití 
vytvořených finančních prostředků, soustředili jsme se v letošním roce na snížení 
dlouhodobých úvěrů. Pouze část vytvořených prostředků, v řádu jednotek milionů, 
jsme investovali do potřebných oprav nebo prosté obnovy majetku společnosti 
a také do zefektivňování výrob. 
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VÝHLED DO ROKU 2020

Příští rok je pro nás z hlediska globálního vývoje poněkud nečitelný. Zejména Brexit 
nebo obchodní válka mezi USA a Čínou případně EU, které již ovlivňují a mohou 
ještě více ovlivnit odbyt výrobků našich obchodních partnerů a  negativně nás 
zasáhnout. Proto se musíme chovat obezřetně a  plánované výdaje a  náklady 
maximálně držet pod kontrolou. Víme, že náklady porostou, například jen cena 
energií bude proti letošnímu roku znamenat vyšší výdaje o 2,5 mil. Kč. V současné 
době ředitelé divizí a jejich obchodní týmy zajišťují u obchodních partnerů objemy 
dodávek, sjednávají ceny, kalkulují náklady příštího roku, plány hospodaření 
a  plánují investice příštího roku. Z  doposud předložených obchodních plánů 
pro rok 2020 je zřejmé, že pokračuje pokles v  automobilovém segmentu což 
významně ovlivňuje závody Kovo a Plasty. Naopak závod Obaly a zbylé závody, 
přichází pro příští rok s dalším růstem výroby.
Potenciál zlepšení existuje na všech divizích. Z  těch nejvýznamnějších cílů 
společnosti příštího roku je to naplnění volných kapacit a minimalizace nákladů 
na výrobu. Úspěšnost celé společnosti a  jejich divizí je v zajištění nových výrob 
s vysokou přidanou hodnotou, vysokou efektivitou a nízkými náklady na výrobu. 
Proto při naplnění volných kapacit cílíme na profitabilní výrobu s vyšší přidanou 
hodnotou. 
Není jistě lehké se v  silné konkurenci prosadit, ale Zálesí má svým zákazníkům 
co nabídnout. Máme vybudované prostory pro rozvoj a  rozšiřování výroby. 
Naše technologie jsou z  hlediska produktivity a  kvality to nejlepší nebo téměř 
nejlepší co se dá na evropském trhu pořídit. Zejména ale jste to Vy zaměstnanci, 
nositelé vědění a umu, kteří tvoří hodnotu společnosti Zálesí. Troufám si tvrdit, že 
i v globální konkurenci díky znalostem a dovednostem Vás zaměstnanců a Vaší 
poctivé práci obstáváme a můžeme obstát i v novém roce.
Na závěr bych rád všem zaměstnancům poděkoval, poděkování každému z Vás, 
za Vaši trpělivost a práci v naší firmě, za to že se podílíte na úspěchu společnosti. 
Dovolte mi, abych Vám ze srdce popřál radostné Vánoce, abyste si vánoční svátky 
užili se svými rodinami a blízkými v klidu a pohodě

Do nového roku 2020 Vám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů, 
a společnosti Zálesí přeji řadu úspěšných projektů.

Ing. Jaromír Semela, generální ředitel 
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30 let výroby tub v Zálesí

Možná některé z Vás překvapí, že se tuby v  Luhačovicích začaly vyrábět již v  roce 1989, 
jen těsně před sametovou revolucí. Během 30 let opustilo brány ZÁLESÍ cca. 1,5 miliardy 
tubových obalů a do výrobních technologií bylo nainvestováno téměř 300 mil. Kč. I díky 
nim se tento výrobní program postupně rozvinul do současného stavu s necelou stovkou 
zaměstnanců a  tržbami v  úrovni čtvrt miliardy Kč.  V  rámci závodu Obaly jsme v  září 
uspořádali malou oslavu a se všemi ostatními bychom si pak toto výročí chtěli připomenout 
prostřednictvím zásadních milníků a archivních fotografií, na nich možná poznáte i některé 
naše stávající nebo bývalé spolupracovníky. 
Ing. Josef Hampl, ředitel závodu Obaly

1989
zahájení výroby tub

Výroba tub byla v tehdejším 

JZD Zálesí Luhačovice 

zahájena v rámci tzv. 

přidružených výrob 

a od samého počátku 

se vyráběly jak tuby 

svařované (LA - laminátové) 

, tak tuby vytlačované (PE 

- polyetylenové). Linka pro 

výrobu LA tub byla pořízena 

nákladem 20 mil. a linka pro 

výrobu PE tub nákladem 23 

mil. Kč. Ani jedna z nich již 

v majetku společnosti není, 

byly prodány v r. 2002 do 

Sýrie (LA), resp. v r. 2006 do 

Egypta (PE).

1990
10 mil. ks.

V prvním uceleném roce 

výroby bylo vyrobeno 10 

mil. ks. LA tub a 1,5 mil. ks. 

PE tub. I v dalších letech 

se celková roční produkce 

pohybovala pod 20 mil. 

ks. a veškerá směřovala 

výhradně k zákazníkům 

z Čech, Moravy a Slovenska.

1996
 „stará“ linka

Pořízena třetí výrobní 

linka – SAESA 1001 pro 

výrobu laminátových 

tub – zaměstnancům ZO 

známá pod familiárním 

označením „stará“. Jedná se 

o první linku od švýcarského 

výrobce AISA, tedy koncept, 

který pro výrobu LA tub 

používáme dodnes. Potisk 

pro tuto linku byl zajišťován 

v kooperaci v Polsku.

1998
vlastní potisk

Pořízen knihtiskový stroj Ko-

Pack, což znamená faktický 

vznik provozu Potisk. Přes 

výrazné „porodní bolesti“ 

se nakonec podařilo 

dosáhnout soběstačnosti 

v tisku. Současně ZO začal 

tuby vyvážet za hranice 

ČR se zaměřením na ruský 

a polský trh.

2001
 „nová“ linka

Náhrada původní 

výrobní linky na výrobu 

laminátových tub (KMK) za 

linku SAESA 1000s, která 

si po dalších 15 let nesla 

interní přezdívku „nová“, 

nyní je označována jako 

„tisícovka“. Díky tomu 

dochází ke zproduktivnění 

výroby LA tub. Převážná 

část komponentů pro 

výrobu LA tub (tubové krčky 

a uzávěry) jsou v této době 

nakupovány od sesterského 

závodu Plasty.



2006 
ukončení PE tub

Rozhodnuto o ukončení 

výroby PE tub a o výhradní 

specializaci na tuby 

laminátové. Hlavním 

důvodem byla zastaralost 

technologického vybavení 

pro výrobu PE tub, 

především v té době již 

nedostačující čtyřbarevná 

dekorace. Převod 

dosavadních odběratelů PE 

tub do LA tub se nepodařil, 

většina kosmetických 

zákazníků jej v té době 

odmítla, ale i tak ZO 

postupně navyšuje produkci 

LA tub na úroveň 35 mil. ks. 

ročně. Jsou zbudovány „čisté 

výrobní prostory“ 

2010 
linka „stovka“

Obě výrobní linky jsou 

naplněny a tak je pořízena 

třetí – SAEASA 100. Již 

v následujícím roce dochází 

ke skokovému navýšení 

objemu produkce na 60 mil. 

ks a v roce 2012 dokonce 80 

mil. ks. Většina produkce je 

exportována. V této době 

již vůbec neobchodujeme 

s Ruskem a stále větší 

význam získává vývoz 

do Německa. Postupně 

klesá podíl komponentů 

ze závodu Plasty a roste 

význam externích 

dodavatelů z Německa, 

Polska a Slovinska.

2013
linka „dvoutisícovka“

Dochází k rozšíření 

dosavadních výrobních 

prostor a v polovině roku je 

do nich instalována již čtvrtá 

linka pro výrobu LA tub. 

Jedná se o SAESA 2000s, 

která oproti třem stávajícím 

výrobním zařízením 

disponuje dvojnásobnou 

výrobní rychlostí a chrlí tuby 

tempem 200 ks./min. Kvůli 

vysoké výrobní rychlosti 

musí být linka doplněna 

automatickou baličkou.

2015
100 mil. ks.

Poprvé v historii je pokořena 

produkční úroveň 100 mil. 

ks. Je rozhodnuto o uvolnění 

veškerých objektů v levé 

části areálu Uherskobrodská 

pro budoucí expanzi závodu 

Plasty. V návaznosti na 

toto rozhodnutí je pro ZO 

zbudován externí sklad 

v areálu provozu Autodíly. 

Sklad je vybaven pojízdným 

regálovým systémem a  

disponuje kapacitou přes 

2000 paletových míst.

2017
nový provoz Potisk

Po dokončení stavby 

nové dvoupodlažní 

budovy Potisku je do ní 

postupně přestěhován celý 

provoz Potisk s veškerým 

příslušenstvím. Původní 

objekt je přenechán závodu 

Plasty. Ke knihtiskovému 

stroji je pořízen i zcela nový 

flexotiskový stroj Gallus 

RCS 430. Díky němu je ZO 

opět soběstačný v potisku. 

Produkční úroveň poprvé 

překonala hranici 100 mil. ks 

LA tub.   

5
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Tehdy a teď

Výroba tub před 30 lety a teď.

Areál před 30 lety a teď.
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Výrobky před 30 lety a teď

Vývoj loga

od roku 1948

2008

1997

2015

od roku 2000
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Oslava 30 let závodu OBALY
V  prvním zářijovém týdnu jsme k  příležitosti 30. výročí 
zahájení výroby tub uspořádali pro všechny zaměstnance 
závodu Obaly GRILOVAČKU. Na akci se sešlo 80 zaměstnanců 
závodu, včetně „aktivních důchodců, kteří nám stále 
pomáhají v obdobích zvýšené nemocnosti nebo sezonních 
špiček. Tato akce byla pojata jako připomínka výročí Obalů, 
ale současně také jako poděkování všem zaměstnancům ZO 
za jejich práci a podíl na společném výsledku.

V  úvodu akce ocenil generální ředitel společnosti ty 
zaměstnance, kteří ve firmě pracují nejdéle a  rovněž i  již 
zmíněné důchodce, kteří nám jsou stále ochotni pomoci, 
kdykoliv je to třeba. Na Obalech si těchto „legend“ vážíme 
a je příjemné vidět, že pro ně Zálesí a kolektiv ZO znamenají 
i něco víc, než jen pracovní povinnost a že se i nadále účastní 
společných akcí. Tímto je všechny zvu na Vánoční večírek 
ZO, naplánovaný na 20. prosince.

Rád bych využil této příležitosti a  speciálně poděkoval 
panu Vladimíru Mikuláškovi, který odchází do důchodu za 
necelé 3 měsíce a  v  kolonce opracovaných let v  Zálesí má 
stěží uvěřitelnou cifru 48! Nezbývá než smeknout a popřát 
Zálesí, aby podobná dlouhověkost a  stálost neodešla 
s touto generací a aby firma dokázala svým zaměstnancům 
vytvářet takové pracovní podmínky, které by i mladší ročníky 
motivovaly k  dlouhodobému spojení svého jména s  naší 
společností.

Na oslavě, jak se sluší, nechyběl ani veliký dort s  tubami. 
Vynikající raut a grilované pochoutky zajistil hotel Pohoda. 
Děkujeme! A  poděkování patří rovněž zaměstnancům ZO, 
kteří oslavu vymysleli a perfektně zorganizovali.
Ing. Josef Hampl, ředitel závodu Obaly

Zaměstnanci a aktivní důchodci ZO s největším

počtem odpracovaných let v Zálesí:

jméno zaměstnance počet odpracovaných let

Mikulášek Vladimír 48

Šnajdarová Eva 38

Zápecová Marta 37

Mikulášková Věra 36

Pakhoffer Alan 30

Dobiáš Petr 30

Bezruč František 30

Dorociáková Vladimíra 30

Krajíčková Blanka 27

Pavlištík František 23

Miklová Marta 21

Hubáček Petr 21

Zvonek Oldřich 21

Gregůrková Jana 19

Lauterbach Jiří 18

Polášková Stanislava 17

Gavenda František 15

Hampl Josef 15

Odstrčilíková Eva 15

Sviták Petr 15

Zicha Antonín 11
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Dětský ráj

Ani jsme se nenadáli a  již třetí sezóna Dětského ráje je za 
námi. V letošním roce nás navštívilo zatím nejvíce dětských 
i dospělých návštěvníků. Děti se vyřádily na lanovce, ptačím 
hnízdě, trampolíně a nejmenší si oblíbili zahradní domeček.
Na jaře jsme se zapojili do projektu Hurá ven, který má děti 
zapojit do pohybových aktivit. Děti obdrží hrací kartu, kde 
jsou vyznačena místa, kde se sbírají razítka. Po obdržení 
všech razítek a vyluštění tajenky děti za odměnu dostanou 
sladkost v  Luhainfu. V  Dětském ráji si dále děti mohly 
zakoupit skákací gumy nebo křídy na malování.  

Prvního září jsme uspořádali akci „Rozloučení s prázdninami 
s Klauny z Balónkova“. Počasí nám přálo, bylo nádherně, děti 
si užívaly klaunů a jejich balónkových překvapení, malování 
na obličej nebo skákacího hradu. Velké nadšení u dětí sklidil 
balónkový worshop, kde si děti zkusily vytvořit bubliny 
všech druhů. 

Také Pohodová osvěžovna letos připravila hostům novou 
nabídku rychlého občerstvení. Polévka, tortilla s  kuřecím 
masem a  langoše byly u  hostů velmi oblíbené. Domácí 
limonády s příchutí jahoda s mátou, rakytník, zázvor nebo 
černý rybíz velmi chutnaly.
Ivana Berentešová, referent nákupu
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Těšíme se na příští rok a nadcházející sezónu. 
Doufáme, že v Dětském ráji přivítáme i Vás.



Nejpohodovější luhačovická restaurace
Vážení a milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval k  ochutnávce 
nového pohodového menu, které je zcela 
přizpůsobeno podzimnímu a  zimnímu období. 
Od listopadu si pochutnáte na Candátovi 
s  kaštanovým rizotem, červenou řepou a  kuřecí 
esencí nebo Kachních prsou s  tymiánem, 
dýňovým pyré a  višňovou omáčkou. Nově jsme 
připravili také maso v  úpravě sous-vide, tedy 
vaření ve vakuu s  následným dotažením na 
rozpáleném grilu. Veškeré novinky jsou již nyní 
součástí jídelního lístku a  to je další ze střípků, 
kvůli kterým je návštěva pohodové restaurace 
skvělým zážitkem.

Rád bych Vám rovněž poděkoval za přízeň, kterou 
jste nám ukázali v  průběhu Svatomartinských 
hodů, kdy jste u  nás ochutnali speciální menu. 
Byl jsem velmi potěšen tím, že Vás bylo několik 
desítek. Je to pro mě osobně velká výzva k tomu, 
abychom podobné akce opakovali nejen 
v  termínech „předpokládaných“, ale hodláme 
Vás tematickými nabídkami překvapovat i v těch 
ostatních. 
Miroslav Janča
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Přijměte tedy naše pozvání 
k návštěvě té nejpohodovější 
luhačovické restaurace.
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Robotics

Nové projekty

Dobrý den milí Zálesáci,

chtěl bych Vás srdečně pozdravit a  informovat o obchodní 
a  marketingové činnosti naší divize během roku. Kolega 
Michal Merka Vám v dalším článku blíže představí náš „velký 
projekt“ robotické buňky realizovaný na provozu Zeus.
Všichni už jistě víte, že Robotics se postupně rozvíjí a směřuje 
své aktivity, nejenom na technický upgrade v  Zálesí, ale 
cílíme zejména na český trh. Protože jsme ale noví a spousta 
našich potenciálních partnerů o nás nic neví, musíme o sobě 
dát vědět.

Začali jsme již loni, kdy jsme se stali hlavním patnerem 
VELETRHU VĚDY, kde jsme prezentovali všechny naše divize. 
Tam jsme získali dobré kontakty, které postupně využíváme.
První letošní akcí byla konference FENOMÉN 4.0 s přednáškou 
a naší robotickou buňkou. Poté jsme se přesunuli ze Zlína na 
brněnský AMPER. Další v pořadí byla přednáška na koferenci 
OAUH s názvem Průmysl 4.0 a digitální ekonomika. Kontakt 
nejenom se  studenty středních škol je velmi důležitý 
a musíme se snažit postupně začlenit mladé šikovné talenty 
mezi nás. S  ředitelem divize Plasty René Uhrem jsme se 
účastnili konfence UNIPLAST zaměřené na problematiku 
zpracování plastů. Pan Uher řešil řadu technických problémů 
a vedl obchodní jednání s partnery, já jsem zase přednášel 

o možnostech a požadavcích na přesnost plastových dílů při 
jejich montáži a následném testování. 

Toto úsilí nám přináší své ovoce formou zajímavých 
kontaktů, které podpořily náš další růst. Jako příklad uvedu 
již realizované projekty s  fa PODRAVKA a  ELKO EP. Dalším 
ze slibně se vyvýjejících obchodních jednání je projekt 
montážní linky slunečních clon do GUMOTEXU Břeclav, od 
konstrukce až po instalaci.

Snad se nám díky podobným projektům jako v  Břeclavi 
podaří realizovat něco podobného i  u  nás v  ZÁLESÍ 
a společně s ním budeme rozvíjet celý náš region.
Ing. Petr Kozelek, ředitel závodu  Robotics

 Divize Zálesí Robotics je tým lidí, zabývající se automatizací 
výrobních procesů. Díky nejnovějším technologiím jako 
jsou třeba roboti, 3-osé manipulátory, strojové vidění či 
RFID tracking a praxi odborníků, z nichž se tento tým skládá, 
jsme schopni zefektivnit téměř každý výrobní proces. Tak, 
aby byl rychlejší, přesnější, spolehlivější a tím i ekonomicky 
výhodnější.

Protože se dnes technologie vyvíjejí mílovými kroky, stává se 
oddělení pro vývoj, sledující novinky a aplikující je do praxe, 
nutností každé větší firmy, kterou ZÁLESÍ bezesporu je.
Fungující aplikací je např. robot na provozu Zeus, který 
odebírá i  zakládá kusy z/do  CNC stroje, kusy jsou očištěny 
od chladicí kapaliny se šponami a  následnou kamerovou 
kontrolou je ověřeno správné obrobení výrobků. To 
vše je realizováno plně automaticky. V  současné době 
pracujeme na výrobní lince pro divizi Plasty, resp. na její 
montážní a testovací části, kde se budou na plastové výlisky 
automaticky nasazovat o-kroužky, lisovat ocelové pouzdro 
a  následně se bude celý montážní celek testovat a  měřit. 
Paralelně s  tímto a  dalšími projekty nyní ve spolupráci 

s  firmou Smart View ověřujeme proveditelnost složité 
kamerové kontroly za použití neuronových sítí. Neuronové 
sítě jsou v  současnosti nejvyspělejší technologií v  oblasti 
strojového vidění. Přestože vyvíjíme stroje i pro naše externí 
partnery, budeme rádi, když našich služeb budou co nejvíce 
využívat všechny divize ZÁLESÍ, a tak si budeme prospěšní 
vzájemně. Společně snáze obstojíme v  konkurenčním boji 
na trhu.
Ing. Michal Merka, programátor závodu  Robotics
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Ze života Obchodního závodu 

Pomalu se nám blíží závěr roku 2019 a  my bychom rádi 
ostatní závody informovali o  tom, čím se Obchodní závod 
zabýval v posledním půlroce.  Především děláme to, co snad 
umíme nejlépe, prodáváme a  servisujeme zemědělskou 
a  komunální techniku a  prodáváme k  ní náhradní díly. 
Tvrdě bojujeme s  konkurencí, protože v  celé republice 
klesá prodejnost traktorů a  stále větší požadavky jsou 
také kladeny na rychlost a  kvalitu našeho servisu. Přesto 
věříme, že se nám podaří splnit nelehké cíle a rok 2019 bude 
z  pohledu OZ úspěšný. I  proto jsme v  uplynulém půl roce 
posílili tým našich pracovníků na servisu, kde nastoupil 
Radomír Januška a Tomáš Matějík. A  ke změně došlo i  na 
pozici ředitele závodu, kam nastoupil Ing. Radek Svoboda.

OZ to nejsou jenom traktory

Když se ve Zlínském kraji zeptáte zemědělců na Zálesí 
a jeho Obchodní závod, tak Vám řeknou traktory, nebo ještě 
přesněji traktory Zetor. Přestože je náš závod synonymem 
pro prodej traktorů, snažíme se naši nabídku stále rozšiřovat 
o další produkty. Již několik let dosahujeme velmi zajímavých 
výsledků při prodeji strojů na zpracování půdy a  sklizeň 
pícnin. Abychom byli schopni eliminovat případný výpadek 
některého produktu, bude rok 2020 stěžejní při odstartování 
prodeje nových zametacích vozů pro komunální sféru, 
a především pro prodej systému KECKEX pro nechemickou 
likvidaci plevelů pomocí kombinace páry a  horké vody. 
Tento systém je naší odpovědí na stále se zvyšující tlak na 
ekologii a  zákaz některých agresivních chemických látek 
využívaných v  zemědělství a  komunální sféře. Letošní rok 
jsme především využili pro to, abychom s tímto systémem 
naše potencionální zákazníky seznámili a  vytvořili pod 
našim vedení jeho prodejní síť dealerů v rámci celé ČR.

Naše devíza jsou zaměstnanci

Důležitým předpokladem pro plnění strategických cílů 
obchodního závodu jsou jeho zaměstnanci.  Proto jsme 
druhé pololetí zaměřili mimo jiné i na projekty zlepšení jejich 
pracovních podmínek, jako jednoho z  předpokladů pro 
jejich větší spokojenost. Pevně věříme, že tato snaha bude 
korunována v roce 2020, kdy budou vidět i výsledky. Podpořit 
chceme do budoucna i  mimopracovní akce prohlubující 
týmového ducha našich pracovníků a sounáležitost s firmou. 
Vždyť nejen prací živ je člověk.
Kromě spokojenosti zaměstnanců je pro vysoký pracovní 
výkon důležitá jejich odbornost a  profesionalita. Z  tohoto 
důvodu jsou pracovníci prodeje náhradních dílů, 
servisní pracovníci i  prodejci posíláni na odborná školení 
k  dodavatelům námi prodávaných a  servisovaných strojů. 
Dále sledujeme nové trendy, které v  oblasti zemědělské 
a komunální techniky přicházejí. I proto jsme v posledních 
měsících navštívili např. veletrh Země živitelka v  Českých 
Budějovicích, Kobit v Jičíně a Agritechnika v Hanovveru.

Co říci závěrem

Rád bych tímto poděkoval našim zaměstnancům za práci, 
kterou pro Obchodní závod v roce 2019 odvedli. Museli jsme 
společně překonat několik krizových situací a já věřím, že se 
nám to většinou podařilo. Hlavním cílem našeho snažení je 
spokojenost zákazníků, což je na jednu stranu naše odměna, 
ale mnohdy i velká řehole.
Věřím, že rok 2020 bude pro Obchodní závod a celé Zálesí 
a.s. dobrým rokem, a  těším se na práci, která k  tomu ve 
spolupráci s Vámi povede.  
Ing. Radek Svoboda, ředitel OZ 

Prezentace Keckex na veletrhu Kobit 2019  a na vysoké škole v Lednici
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Rozlosování bowlingového turnaje 2019

Kolo Datum Čas Domácí Hosté

1.kolo

11/4/2019 16:00 - 18:00 Hotel Kovo Luhačovice

11/4/2019 18:00 - 20:00 Plasty Agro

11/7/2019 16:00 - 18:00 Obchodní závod Nástrojárna

11/7/2019 18:00 - 20:00 Potisk Obaly

11/11/2019 16:00 - 18:00 Správní útvar Kovo Pozlovice

2.kolo

11/11/2019 18:00 - 20:00 Agro Obchodní závod

10/31/2019 16:00 - 18:00 Obaly Hotel

10/31/2019 18:00 - 20:00 Nástrojárna Potisk

11/18/2019 16:00 - 18:00 Kovo Pozlovice Kovo Luhačovice

11/18/2019 18:00 - 20:00 Správní útvar Plasty

3.kolo

11/21/2019 16:00 - 18:00 Potisk Agro

11/21/2019 18:00 - 20:00 Hotel Nástrojárna

11/25/2019 16:00 - 18:00 Plasty Kovo Pozlovice

11/25/2019 18:00 - 20:00 Obchodní závod Správní útvar

12/9/2019 16:00 - 18:00 Kovo Luhačovice Obaly

4.kolo

12/9/2019 18:00 - 20:00 Agro Hotel

12/2/2019 16:00 - 18:00 Nástrojárna Kovo Luhačovice

12/2/2019 18:00 - 20:00 Správní útvar Potisk

12/5/2019 16:00 - 18:00 Kovo Pozlovice Obaly

12/5/2019 18:00 - 20:00 Plasty Obchodní závod

5.kolo

2/3/2020 16:00 - 18:00 Obchodní závod Kovo Pozlovice

2/3/2020 18:00 - 20:00 Potisk Plasty

2/6/2020 16:00 - 18:00 Hotel Správní útvar

2/6/2020 18:00 - 20:00 Kovo Luhačovice Agro

2/10/2020 16:00 - 18:00 Obaly Nástrojárna

6.kolo

2/10/2020 18:00 - 20:00 Plasty Hotel

2/13/2020 16:00 - 18:00 Obchodní závod Potisk

2/13/2020 18:00 - 20:00 Správní útvar Kovo Luhačovice

2/17/2020 16:00 - 18:00 Kovo Pozlovice Nástrojárna

2/17/2020 18:00 - 20:00 Agro Obaly

7.kolo

2/20/2020 16:00 - 18:00 Kovo Luhačovice Plasty

2/20/2020 18:00 - 20:00 Hotel Obchodní závod

2/24/2020 16:00 - 18:00 Potisk Kovo Pozlovice

2/24/2020 18:00 - 20:00 Obaly Správní útvar

2/27/2020 16:00 - 18:00 Nástrojárna Agro
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Kolo Datum Čas Domácí Hosté

8.kolo

2/27/2020 18:00 - 20:00 Obchodní závod Kovo Luhačovice

3/2/2020 16:00 - 18:00 Správní útvar Nástrojárna

3/2/2020 18:00 - 20:00 Plasty Obaly

3/5/2020 16:00 - 18:00 Kovo Pozlovice Agro

3/5/2020 18:00 - 20:00 Potisk Hotel

9.kolo

3/9/2020 16:00 - 18:00 Hotel Kovo Pozlovice

3/9/2020 18:00 - 20:00 Kovo Luhačovice Potisk

3/12/2020 16:00 - 18:00 Obaly Obchodní závod

3/12/2020 18:00 - 20:00 Nástrojárna Plasty

3/16/2020 16:00 - 18:00 Agro Správní útvar

Termíny bruslení
všechny termíny jsou neděle

24. 11.  16:15 – 17:15

29. 12. 16:15 – 17:15

26. 1. 16:15 – 17:15

23. 2. 16:15 – 17:15

22. 3.  16:15 – 17:15

personální útvar

personální útvar
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Den pro děti v „ráji“

Exkurze

Aby měly děti a  vnuci kolektivu zaměstnanců administrativní budovy Zálesí a.s. vstup do školy a  školky po prázdninách co 
nejpříjemnější, rozhodli jsme se jim toto období zpestřit. Začátkem září jim už tradičně připravujeme jedno páteční odpoledne, 
které stráví v dětském ráji hotelu Pohoda. Pro děti máme vždycky připravenou dobrodružnou stezku lesem s plněním zajímavých 
úkolů nebo hledání indicií k  rozluštění hádanky. Všechny děti pak v cíli čeká sladká odměna. Chutné občerstvení bývá zase 
odměnou pro všechny dospělé. 
Zatím se ještě se nestalo, aby se děti netěšily, co zajímavého pro ně bude připraveno další září.

Michaela Zábojníková, personalista

Je velmi dobře, že o  firmu je zájem z  pohledu jak 
základních a  středních škol, tak i  vysokých škol. 
Ročně probíhá několik exkurzí do výrobních prostor 
firmy. I když je proběh exkurze náročný na přípravu 
a  časově náročný pro průvodce ze strany závodů, 
je to činnost, která otevírá firmu mladé generaci 
a projevuje ou ní zájem o dění ve firmě a možnost 
svého budoucího uplatnění v praxi.
Ing. Josef Chvíla,  personální ředitel
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PSG Laser aréna Zlín

Výšlap na Malenisko

Nejen prací živ je člověk, aneb rádi se setkáme i mimo firmu 

V sobotu 22.6. jsme pořádali první ročník letního výšlapu na „provodovské“ Malenisko, kde jsme se občerstvili.  Na túru nám 
vyšlo pravé letní počasí, včetně bouřky, která nás zastihla při úprku na autobus, když jsme se chtěli vydat na zpáteční cestu.
Ačkoliv nás bylo vcelku málo, výšlap jsme si i  v  tomto počtu užili a  nezbývá než doufat, že se příští rok 

sejdeme v hojnějším počtu!

Miroslava Krajčová Dis, personalista 
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Firemní žáci - SPŠ OA Uherský Brod

Prezentace škol v Luhačovicích
V rámci prezentace středních škol na ZŠ Luhačovice jsme předávali informace potenciálním studentům ohledně zaměstnání ve 
firmě Zálesí.
Ing. Josef Chvíla,  personální ředitel

V minulém vydání Zálesáka jsme Vás informovali o projektu FIREMNÍ ŽÁCI. V tomto projektu se jedná o ojedinělé propojení výuky 
s firemní praxí včetně podpory firemních žáků firmou ZÁLESÍ a.s. během celého studia. Na několika fotografiích ukazujeme, jak 
to v naší partnerské škole vypadá.
Ing. Josef Chvíla,  personální ředitel
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Veletrh práce a vzdělávání ve Zlíně 2019
Na přelomu měsíce října a  listopadu byl pořádán 

Hospodářkou komorou ve Zlíně veletrh s názvem Práce 

a vzdělávání.

Akce se zúčastnilo celkem 63 vystavovatelů ze Zlínského 
kraje, jednalo se o střední školy a učiliště a významné výrobní 
firmy regionu. Zájem ze strany budoucích studentů o  své 
budoucí povolání byl značný, veletrh navštívilo přes 3  000 
lidí. Prezentace firmy Zálesí tam nemohla chybět. Atmosféru 
vám přibližujeme několika fotografiemi.
Ing. Josef Chvíla,  personální ředitel
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Setkání obchodních partnerů letos

v Ludkovicích
Ve čtvrtek 12. září 2019 se za krásného slunečného počasí 
uskutečnilo ve sportovním areálu TJ Ludkovice každoroční 
setkání nejvýznamnějších obchodních partnerů a  přátel 
se zástupci Zálesí a.s. a  Zálesí agro a.s. Pozvání přijalo 150 
hostů, kterým se věnovalo 100 Zálesáků.

Hosté mohli shlédnout vystoupení taneční skupiny „Crazy 
Flappers“, zatančit si na  hudbu DJ Baránka, zastřílet na 
laserové střelnici, vyzkoušet autotrenažer a virtuální realitu. 
Nechyběla tombola ani oblíbená degustace „zálesácké“ 
slivovice. Kulinářské speciality pro všechny přítomné 
připravil personál hotelu Pohoda a za akcí udělal závěrečnou 
tečku ohňostroj. 
Jana Kadlečková, sekretariát generálního ředitele
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Exkurze na farmě Polichno

Zájezd seniorů

ZÁLESÍ agro a.s. se v  letošním roce zapojila 
do projektu Agrární komory Zlín s  názvem 
„Pomozte nám zachránit farmáře“. Cílem 
projektu je podpora pozitivního vnímání 
zemědělství s  dopadem na vyšší zájem 
o studium zemědělských oborů.
Naši farmu na Polichně navštívilo ve dvou 
dnech téměř 70 dětí ze ZŠ Dolní Lhota. 
Žáci byli seznámeni s chovem zvířat i sklizní 
pícnin pro jejich zimní krmení. Velkému 
zájmu se těšila také prohlídka zemědělské 
techniky Obchodního závodu v Biskupicích. 
Závěrem si žáci mohli formou zábavných 
testů vyzkoušet svoje znalosti z  oboru 
zemědělství.
Ing. Aleš Svízela, ředitel Zálesí Agro

Tak jako každý rok, tak i letos již po třiadvacáté, se konal zájezd členů Klubu důchodců v polovině září. Akce se zúčastnilo 80 
důchodců. Tentokrát jsme navštívili nejdéle fungující sklárny v celé České republice a  jednu z nejstarších skláren v Evropě – 
Sklárny Květná. Reprezentují více než 200 let dlouhou tradici ruční výroby užitkového skla. Dále jsme navštívili Muzeum lidových 
pálenic ve Vlčnově. Ve stodole jednoho ze zachovalých rolnických domů vznikla v r. 2010 unikátní expozice podomácké výroby 
destilátů. Zájezd jsme zakončili pozdním obědem a příjemným posezením v hotelu Pohoda.
Ing. Marie Šústková, vedoucí účtárny

Poděkování patří vedení společnosti Zálesí a.s.,
že myslí i na důchodce.
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Naše bezpečnost práce a požární ochrana, 

ohlédnutí v závěru roku 2019
Po několika měsících otvíráte stránky firemního časopisu, abyste 
mohli nahlédnout do činnosti firmy, jiných závodů a  oborů, než ve 
kterém pracujete.
Co nabízí pohled do zákulisí oblastí jako je požární ochrana 
a bezpečnost práce?
Tak jako v  loňském roce, tak i  letos byla firma v  hledáčku státních 
kontrolních orgánů. V souladu se zákonem o kontrole provedl v září, 
Hasičský záchranný sbor, oddělení stavební prevence a  kontrolní 
činnosti, kontrolu bez přechozího upozornění, objektu skladu závodu 
Plasty 2 v  Biskupicích. Tato kontrola byla provedena na základě 
vyhlášení planého požárního poplachu Hasičskému záchrannému 
sboru v měsíci červenci. Další kontroly byly předem ohlášené. Oblastní 
inspektorát práce provedl kontrolu ZÁLESÍ agro a.s. Krajská hygienická 
stanice, oddělení hygieny práce, provedla tři kontroly, a to na závodech 
Obaly, Plasty Luhačovice a Plasty 2 v Biskupicích. 
Předmětem všech kontrol, bez rozdílu a  ve zkratce, bylo vedení 
předepsaných dokumentací a  evidencí, následně proběhly fyzické 
kontroly zmíněných závodů.
Příprava na kontrolu je vždy časově a obsahově náročná. Upozorněním 
a  připomínkám kontrolních orgánů, k  stavu prověřovaných oblastí, 
je dále věnována pozornost. Po dořešení je zpětně kontrolujícímu 
zasílána informace.
Při zmíněných kontrolách jsme jako firma obstáli.

Na tomto místě se vždy věnujeme pracovní úrazovosti. Počet 
pracovních úrazů s  následnou dočasnou pracovní neschopností 
dosáhl letos maxima od roku 2011. Rozborem bylo zjištěno, že počet 
pracovních úrazů není v přímé úměře s počtem zaměstnanců. 
Zajímavým výsledkem analýzy je skutečnost, že na úrazovost má vliv 
délka pracovněprávního vztahu ve firmě. Tedy ukázala se závislost na 
době, po kterou je zaměstnanec zaměstnán. Výsledky roku 2019 jsou 
toho důkazem.
Zaměstnanci, kteří působí ve firmě kratší dobu, mají vyšší úrazovost 
než ti, kteří jsou zde déle. Jednoduchý přehled nabízí tabulka.

Jak s těmito údaji naložit?

Složitosti nehledejme.

Více se věnovat nově nastoupivším zaměstnancům 
na jejich pracovištích a  stabilizovat je ve firmě. 
Stabilizace zaměstnanců je důležitá nejen pro 
hospodářský výsledek firmy, ale i  z  pohledu BOZP, 
jak ukázala statistika úrazů za rok 2019. Všechny 
významné firmy na trhu práce staví stabilizaci 
zaměstnanců nad nábor sil nových, a to zvláště pak 
v době nedostatku kvalitních pracovníků.
V  požární ochraně od posledního vydání časopisu 
dále držíme linii, ve které je hlavní prevence. Kontroly, 
revize a  údržby požárně bezpečnostních zařízení. 
Mimo pravidelné požárně preventivní prohlídky 
probíhají namátkově prověrky přístupnosti hasicích 
prostředků, volnosti únikových cest a  dodržování 
dalších ustanovení předpisů o požární ochraně.
Jako minule tak i nyní budou následující řádky patřit 
poděkování. To patří všem, kteří na svém úseku 
spolupracovali při přípravě materiálů pro kontroly. 
Všem, kteří spolupracují a  svými připomínkami 
k bezpečnosti práce a požární ochraně napomáhají 
k  bezpečnějšímu chodu firmy. Také všem, kteří si 
uvědomují, že zdraví je to nejcennější, co člověk má.

Víme, že spěch je častou příčinou úrazu.
Proto na závěr jedno pořekadlo:
„Spěch je špatný rádce!“ 

O spěchu se ještě nabízí výrok od J. A. Komenského, 
ale ten snad příště…
Walter Fiala, bezpečnost práce, požární ochrana

zaměstnanci s dobou 
pracovního poměru

počet pracovních úrazů v roce 
2019

do 1 roku 6

od 1 do 3 let 4

od 3 do 6 let 3

více než 6 let 1
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Personální zajímavosti
K 1. 11. 2019 je nás v Zálesí a.s. a v Zálesí agro a.s. 572 zaměstnanců.

Z toho     21 maminek čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
od začátku roku z firmy odešlo  88 zaměstnanců,
nastoupilo    82 zaměstnanců,
průměrný věk zaměstnanců  42,9 let,
na plný úvazek ve firmě pracuje  18 starobních důchodců,
brigádně    22 starobních důchodců,
na praxi je ročně    42 studentů,
na brigádě je ročně   48 studentů.

V roce 2019 se Zálesákům narodilo 11 dětí. V převaze jsou chlapečci.
A jaká jim dáváme jména?  Jsou to Vojtíšek (2x), Lukášek (2x) Tomášek, Jonášek, Matyášek, Bertík, Ondrášek, Štěpánek a Deniska.  
Všem šťastným rodičům gratulujeme.  Odměna 2 000Kč určitě potěšila.
Přestože se rodí nová generace, nás zaměstnanců je v Zálesí od loňska o 47 méně. 
Proto připomínáme, že je stále platný vnitřní předpis týkající se odměny za doporučení nového zaměstnance.
Doporučujte nové kolegy do Zálesí. Vyplatí se vám to, můžete dostat až 20 000Kč!!! 
V tomto roce byla tato odměna připsána do výplat 34 zaměstnanců. 
Michaela Zábojníková, personální útvar
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SETKÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ

Srdečně Vás zveme
na každoroční

12. PROSINCE 2019
OD 15.30 HODIN
KD ELEKTRA LUHAČOVICE

• DJ Mach

• UV show –

DUO ARATRON

Program:

• Electric boogie

a workshop –

HYBRIDS CREW

• Fotokoutek,

virtuální realita

• Hodnotná tombola


