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Ohlédnutí za rokem 2020
Pandemie, která ovlivnila nejen hospodaření naší společnosti, se dotkla především 
našeho životního stylu. Celá řada omezení vyhlášených naší vládou a vládami 
okolních zemí změnila život mnohých. Dokonce se celý svět prakticky zastavil.

V Zálesí jsme také nastavili řadu preventivních opatření proti zavlečení a šíření 
koronaviru. Výsledkem těchto opatření je, že vliv pandemie zásadně neovlivnil 
akceschopnost společnosti.

Co se týká ekonomických dopadů na hospodaření společnosti, tak ten se projevil 
zejména v prvním pololetí. Prvním dopadem bylo zastavení provozu našeho 
Wellness Hotelu Pohoda, který jsme na základě nařízení Vlády ČR od 16.3. 2020 
uzavřeli. S dopadem uzavření hotelu se prakticky potýkáme celý loňský rok až 
doposud. 

Krátce nato následovaly odstávky v průmyslových výrobách spojené se snížením 
poptávek do automobilového průmyslu. V důsledku toho jsme snížili počet 
agenturních pracovníků na minimum, ale nepropustili jsme cíleně prakticky 
žádného kmenového zaměstnance.  

Na rozdíl od automobilového průmyslu se naopak velmi dynamicky rozvinula 
výroba laminátových tub. Závod dokázal velmi rychle reagovat na rostoucí 
poptávku tub pro dezinfekce. Hospodářský výsledek roku 2020 závodu Obaly 
významně pomohl zmírnit negativní ekonomický dopad pandemie na společnost. 

Ve standardní podobě, bez ekonomického dopadu, fungovaly zemědělský závod 
Agro a Obchodní závod.
 
Rád bych zde také zmínil úspěchy našeho nejmladšího průmyslového závodu 
Robotics, který přispívá ke zvučnému jménu společnosti Zálesí. Stále více fi rem 
dnes ví, že v Luhačovicích existuje špičkový vývoj a výroba robotických aplikací 
různých oblastí. Závod Robotics funguje čtvrtým rokem, rozvíjí se velmi dynamicky 
a je v něm podle mě velká budoucnost. Pro podporu výzkumu a vývoje zařízení s 
prvky průmyslové inteligence jsme dokonce získali významnou fi nanční podporu 
z evropských zdrojů.



3

V druhé polovině roku 2020 již světové automobilky otevřely své provozy a začal 
se pozvolna roztáčet „kolotoč“ výroby automobilů. To umožnilo závodům Kovo 
a Plasty nastartovat výrobu a částečně dohnat ztráty. V druhé polovině roku byl 
také umožněn provoz hotelu, nicméně dopad pandemie se na hospodaření 
hotelu projevil, ve srovnání s jinými závody, nejvíce.

Jsem rád, že nakonec mohu konstatovat splnění hospodářského plánu roku 
2020. Vedle úsilí všech závodů a zaměstnanců se na splnění plánu podílel 
příznivý kurz Kč/EUR a podpora státu na refundaci mezd a gastro provozů. 
Osobně jsem zažil již dvě krize a v obou případech jsme z nich vyšli bez 
větších „šrámů“. Chci zdůraznit, že důvodem udržení ekonomické stability 

společnosti Zálesí je různorodost oborů, ve kterých podnikáme, kvalitní 

znalosti a zkušenosti zaměstnanců. 

A to je myslím v této době „Dobrá zpráva“ pro všechny „Zálesáky“.

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti Zálesí za trpělivost a 
úsilí, se kterým jsme se uplynulém roce museli vyrovnat.

A jaká je naše perspektiva v roce 2021

Chtělo by se říct, že po loňském útlumu se život ve světě vrací k normálu. To se 
ale bohužel o Česku nedá říct. Odstávka fi rem, která nemá v novodobé historii 
obdoby, má hluboký dopad a návrat do úrovně ekonomiky předchozích let 
bude trvat řadu měsíců.

Co se týká hospodářského plánu roku 2021, všechny závody Zálesí a.s. a Zálesí 
agro a.s. předpokládají udržení výsledku předchozího roku nebo lepší. Čísla 
prvních dvou měsíců roku a výhled hospodaření na I. čtvrtletí dává předpoklad 
vytvoření předstihu ve tvorbě zdrojů. Firma je po roce opět připravena 
investovat do automatizace, obnovy technologií a projektů spojených s 
novými výrobami. Přesto, že nám pandemie nedá od počátku roku svobodně 
se nadechnout, věřím, že cíle roku 2021 splníme. Musíme překonat řadu potíží 
v nedostatku a ceně surovin. Například dodací termíny granulátu pro Plasty 
jsou delší než půl roku a ceny rostou o desítky procent. Vlivem nedostatku 
surovin vzrostla cena ocelí a hliníku. Nedostatek prvků elektroniky omezuje 
výrobu automobilů. Některé významné automobilky jako Ford a Audi dokonce 
již zastavily výrobu.

Přesto máme aktuálně dostatek zakázek, do Zálesí přicházejí noví zaměstnanci, 
kterých máme stále na některých profesích nedostatek. Nebývale narostl počet 
agenturních pracovníků, protože musíme zajistit požadavky obchodních 
partnerů. Strategií naší společnosti ale je získat stabilní kmenové zaměstnance. 
Proto jsme znovu otevřeli možnost příspěvku za doporučení a náborový 
příspěvek pro nového zaměstnance. Řada fi rem je v insolvenci, před krachem 
nebo ukončuje činnost z jiných důvodů. Je naší příležitostí tyto zaměstnance 
oslovit a získat je pro práci v Zálesí. 

Vážení zaměstnanci, pomozte nám je získat. Děkuji.

Přeji Vám hodně zdraví, úspěchů do nadcházejícího období. 
Společně to zvládneme.

Jaromír Semela - předseda představenstva

PODĚKOVÁNÍ

VŠEM ZÁLESÁKŮM

Vážení spolupracovníci,

všem Zálesákům patří obrovské 

poděkování a vyjádření úcty, že 

v dnešní opravdu nelehké době 

snášíte tento stav, v kterém se fi r-

ma Zálesí a celá naše společnost 

nachází.

Děkujeme vám, že respektujete 

nařízení ohledně dodržování hy-

gienických pravidel, děkujeme 

vám, že nosíte předepsanou 

ochranu úst, s kterou vydržet 

celou směnu je opravdu obdi-

vuhodný výkon. Děkujeme vám, 

že respektujete podmínky an-

tigenního testování, které jsme 

zavedli ve fi rmě před několika

týdny. Na základě dodržování 

těchto pravidel se ukazuje, že

v rámci testování je minimální 

záchyt nemocných nebo pozi-

tivních bez příznaků. Vzdáváme 

tímto velký respekt a úctu ke všem 

Zálesákům a jejich rodinným 

příslušníkům.

Pevně věřím, že situace se v 

dohledné době obrátí k normálu a 

opět se na sebe můžeme usmívat

a vidět si do obličeje bez toho 

nepříjemného respirátoru nebo 

roušky.

vedení společnosti Zálesí
JCH

Stabilní zaměstnání.
ZÁLESÍ TU BYLO,
JE A BUDE.
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Modulární robotické pracoviště

s prvky umělé inteligence pro kontrolu a balení tvarově složitých dílů hromadné výroby

Na počátku byla myšlenka, dnes výzkumný a vývojový pro-
jekt podporovaný prostředky Evropské unie. Tak by se dal 
popsat současný stav našeho dlouhodobého záměru pod-
pory efektivity procesů pomocí prvků automatizace real-
izovaný na závodech Kovo a Robotics. Aktuálně máme za 
sebou první ze tří etap dotačního projektu, jehož cílem je 
funkční prototyp kontrolní a balicí linky pro účely hromad-
né výroby dílů klimatizací. Držíme tak krok s celosvětovým 
trendem automatizace výrobních i nevýrobních procesů a 
pokračujeme ve snahách o jejich maximální efektivitu.
Jedním z našich cílů je získávání nových znalostí potřeb-
ných pro vývoj inovativní technologie optické kontroly
a balení prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu 
a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností uvnitř 
společnosti Zálesí a ve spolupráci s V&V kapacitami vedou

k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě standardizo-
vaného produktu s vyšší přidanou hodnotou, konkurence-
schopného na světových trzích.

Náš projekt se orientuje na vývoj nového modulárního ro-
botizovaného pracoviště s prvky umělé inteligence. Jedná 
se o plně automatické technicky náročné zařízení, které 
má nahradit velký podíl lidské práce při optické kontrole 
hromadně obráběných dílců. Vývojem takového zařízení
chceme docílit vyšší výstupní kvalitu kontrolovaných výrob-
ků, která bude zajištěna množstvím snímačů a soustavou 
kamer využívajících technologii neuronových sítí. Náročnost 
aplikace spočívá v přesném měření podmíněném vysokým 
taktem a variabilitou kontrolovaných výrobků po celé jejich 
ploše.

V současné době se kontrola a měření v rámci hromadných 
výrob provádí manuálně s vysokým podílem lidské práce 
a s ní související chybovostí. V rámci projektu vznikne 
robotizované zařízení, které bude umožňovat:
. plně automatický provoz,
. 100 % kontrolu,
. vyšší kvalitu kontroly a měření oproti současnému stavu,
. kontrolu závitů,
. vzdálenou správu,
. hromadný sběr dat,
. možnost statistických analýz,
. sledování OEE,
. IoT,
. prediktivní údržbu,
. automatizovaný záznam měření,
. automatizované balení výrobků do krabic.

Plánovaná technologie je navržena jako modulární a lze 
ji tak snadno rozšířit v budoucnu o další automatizované 
periferie:
. značení dílců
. možnost automatizovaného potisku
. možnost dodání paletizační jednotky
. kompletní digitalizaci výrobního celku (napojení přes 
dopravníky na další výrobní technologie, bezobslužná 
technologie).

Za dosavadní spolupráci bych chtěl poděkovat celému 15cti 
člennému týmu našich techniků ze závodů Kovo a Robotics 
a věřím, že nás tento rok zase posune o velký krok dopředu
Jiří Soviš - ředitel závodu Kovo
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Marek Hlavička, ZŠ Dolní Lhota, 9 let

PŘIPRAVENI NA LÉTO

Přestože vyhlídky na dovolenou u moře 
má dnes asi málokdo, přípravu na letní 
slunění rozhodně není radno zanedbat 
ani v letošním roce. Závod Obaly připravil 
pro letní sezonu novou sérii reklamních 
opalovacích krémů a do návrhu dekorace 
jejich obalů jsme zapojili děti z Luhačovic
a okolí. 
Soutěž pro děti s názvem "Namaluj si 
obrázek na svůj opalovací krém" jsme vy-
hlásili již na podzim a do okolních školek
a škol rozvezli balíčky pastelek a fi xů. Obráz-
ky s letní tematikou nám namalovalo více 
než 150 dětí z mateřských a základních 
škol v Luhačovicích, Pozlovicích a Dolní 
Lhotě. Kreativita všech zúčastněných dětí 
byla opravdu pozoruhodná a každá jed-
notlivá malůvka dokázala navodit atmos-
féru teplých dnů. Vybrat 15 obrázků, které 
byly následně natištěny na reklamní tuby 
s opalovacími krémy, proto nebylo vůbec 
snadné.
Malí autoři vítězných obrázků obdrželi 
krabičku s několika kusy opalovacích krémů 
s vlastním potiskem. Tedy obdrží – po 
návratu do školy a v klidnějších časech. Tři 
vítězné návrhy jsme se pak rozhodli odměnit 
speciální výhrou. Někteří ji proskáčou v 
Trampolínovém centrum v Uherském 
Hradišti, jiní se za obdržený poukaz potěší 
třeba koloběžkou.
Moc vám děkujeme, děti!
Leona Nevařilová – obchodní úsek závodu 
Obaly

Jména hlavních výherců:

Matouš Chytil (MŠ Luhačovice, 6 let)
Marek Hlavička (ZŠ Dolní Lhota, 9 let)
Ema Kozubíková (ZŠ Luhačovice, 7 let)

Jména ostatních výherců:

Tobiáš Moudřík (ZŠ Dolní Lhota, 7 let)
Adéla Malaníková (Dolní Lhota, 6 let)
Emilie Kociánová (ZŠ Luhačovice, 9 let)
Kristýna Zichová (ZŠ Luhačovice, 6 let)
Klára Mikešová (ZŠ Dolní Lhota, 10 let)
Kristýna Máčalová (ZŠ Luhačovice, 8 let)
Denisa Maňasová (ZŠ Dolní Lhota, 8 let)
Jirka Masař (ZŠ Dolní Lhota, 7 let)
Sandra Přibíková (ZŠ Dolní Lhota, 10 let)
Laura Svitáková (ZŠ Luhačovice, 6 let)
Nikola Ustohalová (MŠ Luhačovice, 5 let)
Sabina Červenková (MŠ Luhačovice, 5 let
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OBRAZEM:

Doba koronavirová na Obalech

Potisk a výroba musí celodenně snášet roušky a respirátory na ústech

Stejně tak ve skladu při kontaktu s externími dopravci je respirátor nezbytností

Dezinfekci rukou používáme stejně často jako mýdlo

Přesně před rokem byl v České republice zaznamenán první případ nemocného 
člověka nakaženého virem covid-19. Toto koronavirové období dodnes 
ovlivňuje naše každodenní životy. Jak to zvládáme na Obalech?
Monika Barcuchová – obchodní úsek závodu Obaly
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Foto Michaela Casillo Hořák

Nově v týdenních intervalech procházíme antigenním covidovým testováním

V kantýně při stravování dodržujeme časový rozpis, 
který se občas trošku dolaďuje U oběda přestáváme být týmovými hráči, stávají se z nás jednotlivci

Když jsou všechny stoly jednotlivci obsazeny, nedá se nic dělat, musíme si počkat



Rok 2020

očima Obchodního závodu

Do roku 2020 jsme vstupovali s několika jistotami. Zaprvé tu 
byl plán zajistit tržby na úrovni 155 mil. Kč, což představovalo 
nárust o 5% oproti rekordnímu roku 2019. Druhou jistotou 
bylo, že odpadá výstavba nového střediska v Biskupicích 
a místo toho budeme za provozu předělávat bývalou 
budovu UOS pro účely moderního servisu. A konečně třetí 
jistotou bylo, že se nám na přelomu roku podařilo vyhrát 
výběrové řízení na dodávku 13 traktorů s různou výbavou 
a doplňkovými zařízeními pro Povodí Moravy. Zakázka byla 
nejen velká, ale i nesmírně obtížná z hlediska organizace 
práce servisu a logistiky. A opět musím říct, že jsme díky
Ing. Vysloužilovi a pracovníkům servisu uspěli.

I za těchto počátečních podmínek jsme plánovali běžný 
průběh obchodního roku: organizaci Dnů otevřených vrat, 
účast na největším domácím veletrhu zemědělské techniky 
Techagro, účast na akci Země živitelka, stěhování našeho 
servisu a další akce. V tu chvíli jsme ještě nevěděli, že všech-
no bude jinak. 

Stěhování servisu běželo od ledna tak jak mělo. Díky 
velké podpoře majitelů a vedení akciové společnosti jsme 
dostali možnost a fi nance k tomu, abychom výrazně zlepšili 
podmínky práce našeho servisu v Biskupicích. Jeho stávající 
dislokace ve starých garážích nesplňovala standardy 
kladené na značkový servis zemědělských strojů, nebyl 
důstojný z pohledu zákazníků a nesplňoval ani požadavky 
na pracovní podmínky pro naše pracovníky. Díky pochopení 
závodu Agro jsme získali jejich budovu UOS a olejového 
hospodářství, kterou jsme proměnili v dobře vybavené 
servisní středisko. Získali jsme prostory, které umožní naráz 
pracovat na 7 strojích (v případě potřeby i na 8), 2 montážní 
jámy, zvedací zařízení, olejové hospodářství, sklady, myčku 
a zázemí pro naše pracovníky. K přestěhování do nových 
prostor došlo počátkem března a já ještě jednou děkuji 
pracovníkům servisu pod vedením Milana Kroupy, že to 
zvládli za plného provozu bez větších komplikací.
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Pokud chceme zhodnotit loňský rok z pohledu Obchodního závodu, tak musím hned na počátku říct, že to byl rok sice 

velmi těžký, ale i nadmíru úspěšný. Museli jsme se potýkat s věcmi, se kterými nikdo z nás neměl do té doby žádné 

zkušenosti, a uspěli jsme. A za to patří dík našim zaměstnancům, kteří se i ve značně problematické době dokázali se 

vším porvat. Ale začněme od začátku.



Akce však skončila a začala „doba kovidová“. Museli jsme 
vymyslet způsob, jak proti viru ochránit naše pracovníky 
a zákazníky s tím, abychom nemuseli výrazně omezit 
nebo dokonce přerušit provoz našeho závodu. Díky našim 
pracovníkům se nám toto povedlo a v roce 2020 jsme 
nezaznamenali žádné výrazné problémy, přestože jsme na 
omezenou dobu museli zavřít naše středisko v Žamberku. 
Ano, došlo k tomu, že někteří zákazníci s námi odmítali 
komunikovat tváří v tvář, uzavřeli se nám pro obchodní 
činnost areály mnohých fi rem zákazníků a dodavatelů. Ale 
co naplat, museli jsme se přizpůsobit. Život a obchod šel dál. 

I v této nelehké době jsme pracovali na interních projek-
tech, které mají v budoucnu zefektivnit naši práci. Jednalo 
se například o zmapování a optimalizaci procesů servisního 
pracoviště a zavedení čárového kódu ve skladu ND v Bisku-
picích. A co se týká skladu ND, tam jsme museli reagovat
i na plánovaný odchod dvou pracovníků do zaslouženého 
starobního a neplánovaný odchod jednoho pracovníka 
do invalidního důchodu. V roce 2020 jsme se tak rozlou-
čili s p. Semelou a počátkem roku 2021 i s p. Coufalíkem 
a p. Jahodou. Všem těmto dlouholetým pracovníkům ještě 
jednou děkuji za práci, kterou odvedli pro náš závod a Zálesí. 
Pod vedením vedoucí skladu ND Jany Guryčové je nahradí 
pánové Oksner, Kovář a Vacula.

A jak tento „zvláštní“ rok pro Obchodní závod dopadl? 
Velmi dobře. Co se týká tržeb, tak jsme částkou 166,5 mil. 
Kč vytvořili nový rekord v jeho historii a plán tak překročili 
o 7,6 %. Skutečnost roku 2019 jsme dokonce překročili o
13 %. Co se týká hrubých zdrojů, tak těch jsme vygenerovali
6,6 mil. Kč a to je zhruba árust o 65% oproti plánu. Naučili 
jsme se celou řadu nových dovedností, např. online obchodní 
jednání, školení a vedení porad. Ke konci roku jsme obdrželi 
ocenění od importéra strojů Kubota za to, že jsme skončili 
na třetím místě v prodeji komunální techniky této značky 
za celou obchodní síť České republiky. Suma sumárum 
to byl sice nejnáročnější, ale i nejúspěšnější rok v historii 
Obchodního závodu a je na co být hrdý. Ale je před námi rok 
2021, který sice z hlediska zdravotní situace a následných 
opatření začíná ještě hůře než rok předchozí, ale já přesto 
věřím, že to tým Obchodního závodu znovu zvládne, a že 
budeme moci na konci roku slavit nejen virtuálně.
Radek Svoboda - ředitel Obchodního Závodu

9

Velkých propagačních akcí jsme na rok 2020 plánovali něko-
lik, nakonec jsme realizovali pouze Dny otevřených vrat. 
Akce se velmi povedla, potencionálních zákazníků přišlo 
hodně, organizace neskřípala a v jejím průběhu jsme od 
společnosti Zetor obdrželi plaketu Prodejce roku 2019 v 
oblasti komunální techniky. Odborné veřejnosti jsme před-
stavili i nové a modernizované prostory našeho servisu, což 
bylo oceněno jak od zákazníků, tak i dodavatelů.
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Zahrádkaření zažívá renesanci?

Dříve se říkalo, že Češi jsou národ zahrádkářů. Pravdivost 
tohoto tvrzení by se dala potvrdit určitě i nárůstem 
počtu zákazníků v  naší prodejně zahrádkářských potřeb 
v  Biskupicích. Rok od roku se zvyšuje zájem o veškeré 
potřeby především pro zahrádkáře, ale také pro chovatele 
drobných domácích zvířat. Snažíme se tento trend zachytit 
a nabídnout zákazníkům široký sortiment kvalitního 
zboží od prověřených dodavatelů. Velmi příznivý ohlas 
jsme zaznamenali v  loňském roce po rozšíření sortimentu 
o sazenice zeleniny i okrasných rostlin. Nezapomínáme také 
na dekorativní předměty do našich domovů a zahrad.

Již rok trvající situace a opatření v  omezení prodeje
a služeb v  souvislosti s  bojem proti nákaze koronavirem, 
nás díky prodávanému sortimentu zboží nepostihla. Mnoho 

zákazníků ocenilo, že mají vše potřebné na jednom místě, i 
když podmínky už máme hodně stísněné. 
Prostor prodejny je už nějakou dobu zásadní problém. Máme 
plány jak a kam se ještě rozvinout, jak zlepšit podmínky 
zákazníků i personálu. Bohužel část pozemků, na kterých 
je prodejna umístěna, není v  našem vlastnictví, je pouze 
pronajata. Velmi dobře si uvědomujeme, že velký podíl na 
úspěchu má právě dostupnost prodejny pro zákazníky. 
Jednání o koupi potřebných pozemků již nějakou dobu 
probíhají, ale prozatím jsme s  majitelem nenašli shodu. 
Věřme, že ji nakonec najdeme a časem se setkáme v novém 
prodejním středisku, kde bychom rádi nabídli ještě více než 
dnes.
Aleš Svízela - ředitel závodu Agro

Za období od 1.1.2020 se dočkali důchodového věku tito naši zaměstnanci: 

Coufalík Jaroslav – řidič, zásobovač – Obchodní závod – ve fi rmě od 1.9.1972 do 15.2.2021
Kučeřík Pavel, Mgr. – obsluha CNC, závod Kovo Zeus – ve fi rmě od 13.5.2010 do 24.7.2020
Máčala Pavel – mechanik, pracovník údržby – Kovo Pozlovice – ve fi rmě od 15.7.1981 do 2.11.2020
Mikulášek Vladimír – seřizovač, závod Obaly – ve fi rmě od 19. 9. 1971 do 6. 3. 2020
Mozgva Josef – dělení materiálu, závod Kovo Zeus – ve fi rmě od 2.5.2005 do 31.12.2020
Petráš Miroslav – soustružník, závod Plasty, Nástrojárna – ve fi rmě od 1.6.1993 do 31.12.2020
Sedlář Josef – dělník strojírenský, závod Kovo Pozlovice – ve fi rmě od 1.12.1981 do 31.10.2020
Semela Pavel – skladník, Obchodní závod – ve fi rmě od 1.10.1987 do 31.7.2020
Šopíková Věra – uklízečka, Obchodní závod – ve fi rmě od 1.9.1986 do 31.1.2020
Talaš Zdeněk – skladník, hotel Pohoda – ve fi rmě od 1.1.1996 do 20.12.2020
Šústek Ladislav – vedoucí provozu mechanizace – ve fi rmě od 31.8.1971 do 31.12.2020

Děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a pohody

a ať se můžete věnovat Vaší rodině a koníčkům.

Miroslava Krajčová - personální oddělení

Dne 19.12.2020  opustil  naše řady dlouholetý zaměstnanec 
a současně předseda dozorčí rady fi rmy ZÁLESÍ ing. Josef 
Švadleňák. Do fi rmy, ještě tehdejšího družstva Zálesí, 
nastoupil koncem roku 1989. Prošel několika různými 
pozicemi, od manuálního dělníka živočišné výroby, 
ošetřovatele skotu, zootechnika a správce majetku. Osudná 
srdeční příhoda ho zastihla při jeho velké vášni, na honu, 
v okruhu kamarádů myslivců.
Čest jeho památce.
JCH

Gratulace k odchodu do důchodu

Vzpomínka
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Šťastným rodičům blahopřejeme!

V průběhu roku 2020 a začátkem tohoto roku 2021 se našim Zálesákům, kteří nám propůjčili fotky, narodily tyto krásné děti:
(Příspěvek do výplaty ve výši 2 000Kč jistě všechny rodiče potěšil)  

Michaela Zábojníková - personální oddělení

Lukášek Buchtík, nar. 5. 8. 2020
tatínek Ondřej Buchtík (inženýr kvality Plasty)

Sonička Janů, nar. 16.7.2020
maminka Soňa Janů (obchodní zástupce Obaly)

Tobiášek Káňa, nar. 1.2.2021
tatínek Tomáš Káňa (obsluha CNC-předák Zeus)

Kubík Talaš, nar. 5. 10. 2020
maminka Michaela Kaucká (dělnice ruční 
úpravy Zeus)

Honzík Kročil, nar. 27.4.2020
tatínek Michal Kročil (seřizovač CNC strojů Zeus)

Viktorka Kulhavá, nar. 23.1.2021
maminka Anna Kulhavá (obchodní zástupce 
Obaly)

Samuelek Ovsík, nar. 11.3.2020
tatínek Milan Ovsík (vedoucí konstrukce 
Robotics)

Matyášek Holík, nar. 21.8.2020
tatínek Lubomír Holík (projektový manažer 
Plasty)

Adélka Sedlářová, nar. 24.6.2020
tatínek Stanislav Sedlář (strojírenský dělník 
Kovo)

Mikuláš Sviták, nar. 26. 1. 2021
tatínek Petr Sviták (tiskař Obaly)

Nina Plášková, nar. 2.1.2021
tatínek Radek Plášek (skladník Obaly

Nejkrásnější ze všech dárků, vkládá život do kočárků.

V jednom z nich teď sladce dýchá vaše štěstí vaše pýcha.

Všem malým 
Zálesáčkům přejeme, 
ať rostou jako z vody. 



12

Závod Robotics v roce 2021

Od počátku pandemie máme za sebou rok, který nám 

všem zásadně změnil životní plány, ovlivnil naše osobní 

životy, fungování naší fi rmy a celé společnosti. Všichni 

čekáme, kdy se objeví světlo na konci tunelu a bohužel 

se zdá, že tunel je podstatně delší, než jsme čekali.

Automatizační branže není naštěstí tou, která je koronavirem 
nejvíce postižena, ale přesto se musíme společně snažit 
zajistit prosperitu nejenom naší divize, ale také zlepšit 
výrobní proces a efektivitu v celém Zálesí.

V loňském roce se nám podařilo s rezervou splnit plán. 
Všechny projekty jsme úspěšně dokončili a předali 
investorům, kteří můžou díky našim spolehlivým strojům 
plnit své strategické cíle.

Robotická buňka na závodu Kovo, provoz Zeus

Výroba sluneční clony

A právě vzhledem k velké poptávce po automatizaci
a moderních technologiích se Zálesí Robotics postupně 
rozvíjí. Proto jsme rozšířili tým o několik kvalifi kovaných 
pracovníků, podpořili jsme rozvoj obchodní a marketingové 
činnosti, s podporou GŘ Jaromíra Semely a ředitele závodu 
Kovo Jiřího Soviše máme dočasně zajištěné nové větší 
montážní prostory v Pozlovicích, díky kterým můžeme 

realizovat rozsáhlejší a komplexnější celky a pracovat na 
více projektech souběžně. Také se nám podařilo zajistit lepší 
servisní podporu našeho rozšiřujícího se strojního parku.

K dnešnímu dni máme již 20 zaměstnanců, z toho 6 kon-
struktérů, 6 programátorů a elektrotechniků a 4 mechaniky. 
Ostatní členové týmu se starají o obchodní a marketingovou 
činnost, projektové řízení, ekonomiku a nákup. To je celkem 
slušný rozjezd za 4 roky, nemyslíte?

V současné době pracujeme na programování a seřízení zatím 
našeho největšího projektu v Gumotex Břeclav, instalujeme 
manipulační zařízení do Continental v Brandýse nad Labem 
a programujeme laminovací linku v BSL Industrie. Na skladě 
už jsou připravené komponenty k montáži a elektroinstalaci 
do pájecí robotické buňky pro ELKO  EP a v konstrukci 
chystáme výrobní dokumentaci pro nákup a výrobu tří 
robotických buněk. Do konce roku máme ještě v plánu 
mechanicky a elektricky sestavit kamerové inspekční a balící 
zařízení, kde budou aplikovány nejmodernější kamerové 
systémy a neuronové sítě. Současně pracujeme na dalších 
nabídkách a určitě budeme realizovat další projekty v druhé 
polovině roku.

Ve spolupráci s obchodním oddělením Kovo se také snažíme 
získat projekt na výrobu prototypu tepelného čerpadla, 
abychom společně mohli realizovat náročnější zakázky
s vyšší přidanou hodnotou.

Pokud chceme i nadále růst, budeme v budoucnu potřebovat 
větší montážní prostory, které budou splňovat požadavky 
pro konstrukci, vývoj, montáž a servis námi dodávaných 
špičkových technologií. Za tím účelem zpracováváme 
strategii, jejíž cílem je postupné navýšení objemu výroby
a zajištění lepšího zázemí pracovníků Kovo a Robotics.

Doufám, že v průběhu následujících měsíců 

zaznamenáme konečně zlom v nepříznivém 

vývoji pandemie a budeme se opět radovat 

z běžného života, který jsme dříve brali 

jako samozřejmost a možná si ho ani náležitě 

nevážili. Jsem přesvědčen, že společně to 

zvládneme.

Petr Kozelek - ředitel závodu Robotics



Jako dalšího nového neméně významného partnera vnímám 
Continental Automotive CZ v Brandýse nad Labem, kde se 
nám podařilo získat menší projekt svou velikostí, ale velký 
svým významem, kdy si díky tomuto projektu otevíráme 
dveře do jedné z největších fi rem v ČR. Mimo jiné navazu-
jeme na jednání v  Podravce, kde jsme dodali minulý rok 
úspěšně již druhý stroj, a to kartonovací stroj, který zvládá 
balit různá balení, a to až 70ks 0,5kg sáčků za minutu. 

Stejně tak pro ELKO EP budeme dodávat již druhý stroj. 
Tentokrát robotickou buňku pro pájení plošných spojů. 
Dokážeme také pomoci našim partnerům i v nedokončených 
projektech jiných fi rem, kdy ve fi rmě BSL v Uherském Brodě 
fi nalizujeme speciální linku pro laminování.

Obchodní úspěchy závodu Robotics
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Naší největší výhodou je rozsah působení v  jednotlivých průmyslových odvětvích, viz. zmiňované projekty výše, kdy jsme 
schopni dodat stroje např. do automobilového průmyslu, elektrotechnického, strojírenského, elektronického, gumárenského 
a plastového, potravinářského průmyslu i dalších odvětví. Je bezpochyby patrné, že trend zefektivňování a zjednodušování 
výroby je momentálně v oblasti technologií na prvním místě a my děláme maximum pro získaní nových projektů a v jednání 
jsou další zajímavé stroje.

Velká část strojů je externího charakteru, ale současně se snažíme pomoci našim sesterským závodům jako Plasty, Kovo a Obaly. 
Vidíme budoucnost v naší synergii mezi jednotlivými závody, kdy společně dokážeme nabídnout zákazníkovi vysokou přidanou 
hodnotu prostřednictvím našich výrobků. 
Martin Holub - obchodně technický zástupce závodu Robotics

V dnešní složité době, kdy spousta fi rem pozastavuje investice, je 
velmi náročné získávat nové zákazníky. Proto se snažíme být více 
aktivní na sociálních sítí, ve kterých vidíme budoucnost nejenom 
v oblasti marketingu, ale taky obchodu. Například na LinkedInu 
oslovujeme zákazníky pomocí zpráv, kdy si je tzv. „předehříváme“ 
a následně s nimi navážeme telefonický kontakt. Tento postup se 
nám osvědčil a je to mnohem úspěšnější metoda než „Cold calls“. 
Současně postupně přidáváme videa na naše stránky Youtube a 
chystáme další projekty, tak nás určitě sledujte.

Podravka, kartonovací stroj

Ihned z kraje roku se nám podařilo úspěšně navázat na předchozí rok a po třičtvrtě roku dlouhém jednání nám přibyl 

další významný partner SPUR a.s., kde začátkem letošního května vyroste nová robotická buňka pro manipulaci PET 

desek. Ve výhledu jsou možné další projekty, které bychom mohli společně realizovat.

Robot Libor v práci
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Projekty závodu Robotics v Zálesí a.s.

Studie proveditelnosti v závodu Robotics

Závod Robotics se snaží pomáhat s rozvojem automatizace 
i sesterským závodům v Zálesí a.s., od menších montážních 
přípravků až po robotická centra. První robotické centrum 
jsme instalovali již na přelomu let 2018/2019 na závodě Kovo 
Zeus. Zde se nejedná jen o samotné zakládaní obrobků, 
ale i o jejich očištění a následné vyhodnocení základních 
rozměrů pomocí kamerového systému.

Po dvouletém provozu se ukázalo, že toto zařízení je pro 
produktivitu a kvalitu výroby přínosem. Na základě těchto 
zkušeností přišli kolegové ze závodu Kovo s požadavkem 
na výrobu dalších tří robotických buněk. Výsledkem 
několika schůzek nad konceptem těchto zařízení vzniká v 
naší konstrukci kompaktní univerzální zařízení, použitelné
u většiny obráběcích center a vhodné pro jeho malosériovou 
výrobu.

Po instalaci v našich závodech Kovo AD a Kovo Zeus a 
vychytání dětských bolístek můžeme toto zařízení nabídnout 
na trh. Velkou výhodou našeho týmu je fakt, že jsme 
schopni zákazníkovi dodat výrobek na vysoké technické 
úrovni, splňující i náročné požadavky z hlediska ergonomie 
a bezpečnosti, s veškerou potřebnou dokumentací včetně 
prohlášení o shodě CE. Dále v naší konstrukci vzniká vysoce 
sofi stikované zařízení určené pro konečnou výstupní 
kamerovou kontrolu kvality výrobků a jejich automatické 
zabalení do kartonových krabic, dle přesně určených 
balících plánů pro automobilový průmysl. Na tomto zařízení 
bude v hojné míře taky využita technologie budoucnosti, 
neuronové sítě.

V neposlední řadě zde musíme zmínit i zařízení dodané do 
závodu Plasty, určené pro automatickou montáž pryžového 
těsnění a kovového pouzdra  s následnou kamerovou 
kontrolou kompletnosti a kvality montovaných dílů. I na 
závodě Plasty je stále velký prostor pro rozšíření spolupráce.

Závěrem nezbývá než celému Zálesí a.s. popřát mnoho 
úspěšných automatizačních instalací, tím lidem ulehčit od 
monotónní práce a zvýšit konkurenceschopnost celého 
podniku na trhu. V době velké konkurence, nejen domácích 
fi rem, to není určitě lehký úkol.
Svatopluk Světlík - projektový koordinátor závodu Robotics

Co je to studie proveditelnosti?

Studie proveditelnosti (Feasibility study) je analýza, která 
hodnotí varianty, možnosti a pravděpodobnost úspěšné 
realizace nějakého záměru. Studie proveditelnosti by 
měla zhodnotit všechny relevantní faktory úspěchu, rizika
a omezení, která mohou záměr pozitivně či negativně 
ovlivnit.

Jak ji v Robotics využíváme

Tento nástroj Robotics využívá jako součást obchodních 
jednání pro získání nových projektů. Současně tím našim 
partnerům poskytneme podporu a ujištění o správnosti 
investovaných prostředků do rozšíření strojního vybavení, 
automatizaci výroby nebo zlepšení kvality u stávajících 
procesů. 

Realizovaný projekt získaný pomocí Studie proveditel-

nosti

Zpracováním studie se nám podařilo realizovat několik 
projektů, z nichž asi nejzajímavější byl předán v polovině 
loňského roku. Jeho cílem bylo zajištění plně automatizo-
vaného zařízení, zajišťujícího efektivnější výrobní proces, 
vyšší výkon a lepší kvalitu výroby fi ltrů ve fi rmě Pyrotek. 
Zařízení mělo omezit monotónní a namáhavou lidskou prá-
ci v nepřetržitém provozu a v prašném prostředí. Současně 
bylo jeho cílem eliminovat problém s nedostatkem lidských 
zdrojů a rostoucích mezd.

Montáž a kontrola O-kroužků
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Jak se zpracovává Studie proveditelnosti?

Nejprve jsme společně důkladně analyzovali celý výrobní 
proces. Následně jsme vypracovali několik technických 
variant, z nichž každá obsahovala popis aplikace, základní 
technické parametry, orientační rozpočet a krátké 
zhodnocení kladných a záporných vlastností. Klíčové v této 
fázi studie bylo zdůvodnění doporučené varianty a detailní 
popis mezi současným stavem a doporučenou variantou. 

Co ještě musí Studie proveditelnosti obsahovat?

Technické řešení projektu popisující stroj samotný, jeho 
funkci a upřesnění technických parametrů stroje.

Analýzu a řízení rizik zahrnující eliminaci současných nebo 
možných budoucích faktorů zvyšující riziko ohrožující 
uvažovaný záměr.
Časový harmonogram projektu, který stanovuje základní 
časové milníky projektu.
Finanční plán. Ten popisuje smluvní a fi nanční zajištění 
projektu s  ohledem na oboustranně výhodné podmínky
a ochranu investora. Musí se pečlivě zvážit nejenom 
cena za dodávané zařízení, ale také připočíst k  nákladové 
položce ceny za energie, servis, školení, stavební přípravy, 
cenu za přípravu projektu atd. Současně je potřeba vyčíslit 
možné úspory v rostoucích mzdách, zvýšeném výkonu
a kvalitativním zlepšení. Finanční plán musí obsahovat dobu 
návratnosti projektu.

Závěr a shrnutí studie

Popisuje zásadní závěry, které vyplývají ze zpracované studie. 
Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení 
fi nanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska 
všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.

Slovo závěrem

U výše zmíněného projektu automatizace fi ltrů při zohled-
nění všech úspor a zvýšeného výkonu se návratnost pro-
jektu pohybovala kolem dvou let. I proto jsem rád, že jsme 
společně našli cestu k cíli a získali tak dalšího spokojeného 
partnera, který s námi chce realizovat další projekty

Také bych chtěl poděkovat a vyzdvihnout práci celého 
týmu Robotics vzhledem k současné turbuletní situaci. 
Konstrukce celé výrobní linky se realizovala odděleně na 
home offi  ce, programování probíhalo ve stejném duchu. 
Nákup a výrobu komponent se nám podařilo realizovat
v dohodnutých termínech. Finální montáž a přejímku jsme 
zvládli v  “šibeničním termínu”  během celozávodní dovolené, 
kdy si někteří kolegové museli zrušit a přesunout dovolenou. 
Vše klaplo na výbornou. To mě utvrzuje, jak mimořádný tým 
na Robotics máme. S takovým kolektivem můžu směle říct 
našim zákazníkům: “Zálesí Robotics není jenom dodavatel, 
ale spolehlivý partner”.
Petr Kozelek - ředitel závodu Robotics

Automatizace procesu a vážení fi ltrů ve fi rmě Pyrotek



Plasty v období koronaviru

Počátkem roku 2020 jsme dostali informaci o úplném 
zastavení dodávek pro našeho největšího zákazníka, fi rmu 
Petainer. Tento výpadek znamenal cca 130 mil Kč tržeb 
ročně. V měsících březen až srpen na nás také prudce 
dopadla situace kolem odstávky automobilek. V těchto 
měsících jsme výrazně snížili vytíženost vstřikovny. Tržby 
klesly na třetinu standardu. Zásadně jsme také museli 
snížit náklady spojené s výrobou, z nichž nejvýraznějším 
krokem bylo snížení agenturních pracovníků na nulový 
stav. Toto období bylo velmi náročné z hlediska organizace, 
ale stejně komplikovaný byl nárůst výroby v září. Přes tyto 
zásadní výkyvy se závodu podařilo udržet poměrně slušnou 
výkonost a závod Plasty i tak zůstal nejsilnějším celkem 
Zálesí z hlediska plnění zdrojů. 

Zde bych chtěl zásadně poděkovat všem pracovníkům 
závodu Plasty za maximální podporu, pochopení složité 
situace a toleranci.

Zásadním krokem pro zlepšení nepříznivé situace bylo 
získání zakázek. Výrazný podíl na tom nese Obchodní 
oddělení pod vedením Zdeňka Kupky, který svým citlivým 
obchodním talentem získává podstatnou část zakázek 
v rámci závodu. Zásadním způsobem mu v této oblasti 
pomáhá vedoucí projektových managerů Ing. Václav 
Bartoš, který právě v období prudkých změn rozštěpil svůj 
tým a zásadně pomohl řešit poptávkové řízení. Zde velká 
tíha odpovědnosti ležela na kolegyni Ing. Leoně Adoltové, 
která je trpělivým a pečlivým komunikátorem obchodních 
nabídek. 

Obchodní sílu závodu Plasty také v konci roku doplnila 
externí pracovnice Ing. Adriana Zatloukalová, která se 
soustřeďuje na zahraniční a neautomobilové zákazníky. Zde 
však nemáme ještě hmatatelné výsledky. 

Součástí OÚ je i NÚ, který nakupuje materiály a polotovary 
za téměř 200 mil Kč. Tento útvar jsme v době nastupujícího 
koronaviru zeštíhlili a celá tíha nákupu zůstala na Ing. Andree 
Uhrové, která tuto roli zvládla a případným nedostatkem 
materiálu nezpůsobila zastavení výroby. V současné době 
prudkého rozvoje zakázek tento úsek posilujeme o nového 
pracovníka. 

Vážení kolegové Zálesáci, 

dovolte, abych Vás ve svém příspěvku poinformoval o situaci na závodě Plasty v době, která byla a stále je 

velmi komplikovaná (koronavirová). Když se podívám krátce do minulého roku, tento byl pro závod Plasty 

velmi složitý.
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Tým OÚ se po výrazných personálních změnách jeví jako 
velmi mladý a perspektivní tým. Oddělení výroby pod 
vedením Adama Šimlíka velmi dobře zvládlo a zvládá velmi 
turbulentní dobu na výrobní požadavky. Tento tým třech 
mušketýrů Šimlík, Prachař a Skok (bývalý historický šermíř) 
spolu s týmem mistrů velmi dobře organizuje výrobu. 
Excelentní výkony podává hlavně mistr Petr Slaník, který je 
oporou výroby. 

Velmi těžkou situaci, kdy většina pracovníků je neustále 
na telefonu a plánuje výrobu přes víkendy, pomáhá také 
organizovat András Petrusinec, který je koordinátorem 
agenturních pracovníků. Tito jsou v počtu více jak 30 
pracovníků pro nás velmi důležití a všichni si jejich práce 
velmi vážíme a bereme je za vlastní pracovníky. Ve výrobním 
týmu je třeba vyzvednout práci všech obsluh a operátorek 
u lisů, které ve 12hodinových nočních směnách zvládají 
výrobu pro automobilový průmysl. 

Do výrobního týmu také patří tým skladníků vedený 
velezkušeným a ochotným Pavlem Huňkou. Tito pánové  
výrazný nápor zakázek v lednu letošního roku zajistili
v oslabeném počtu na výbornou. Je nutno podotknout, že 
mnohdy napravovali chyby jiných. 

Velmi důležitou součástí výrobního úseku je také údržba 
nástrojů, kterou řídí profesionál Tomáš Kratěna, který je 
strůjcem komplikovaných řešení oprav nástrojů. Tato oblast 
je jednou z nejdůležitějších činností pro zabezpečení 
bezproblémového chodu lisovny. 

Bohužel se ukazuje, že efektivita oprav nástrojů má své limity 
a velké množství práce musíme nahrazovat posilováním 
pracovníků z jiných oddělení. Takovým záchranným týmem 
je Kunorzův tým údržby strojů, který kromě údržby všech 
strojů na celém závodě, zabezpečuje právě tyto nárazové 
akce. Je třeba říci, že zatížení těchto týmů je obrovské, a to se 
týká i víkendů, kdy tito lidé musí být neustále v pohotovosti. 

Technickým mozkem závodu je oddělení Ing. Pavla Olšana, 
které v počtu šesti osob zabezpečuje testování a zkoušení 
nových forem a také zabezpečuje zavádění nových poznatků 
do výroby. Výraznou měrou také přispívá k zajišťování 
technologické kázně a správné výrobní praxe. 



Oddělení OŘK (kvality) pod vedením Mgr. Martina Hájka je 
velmi výrazným článkem závodu Plasty. Působí jako zásadní 
nárazníkové pásmo mezi zákazníky a vlastní výrobou. 
Obrovské tlaky tento 13členný tým zvládá velmi dobře, 
což se projevuje snížením počtu reklamací a také vnitřní 
zmetkovitosti. V současné době, kdy u mnohých plastových 
dílů jsou požadovány setinové tolerance, je velké umění 
zvládnout komunikaci o těchto problémech s našimi 
zákazníky. 

Rok 2021 jsme zahájili s velkým nasazením, čemuž nasvědčují i dosažené výsledky. Věřím, že nás kovid nezastaví

a téměř 200členný závod udrží vysokou výkonnost. Chceme i nadále být lídrem fi rmy. 

Za to bych chtěl celému týmu závodu Plasty poděkovat a popřát hlavně zdraví.

To přeji i všem spolupracovníkům fi rmy Zálesí. 

René Uher - ředitel závodu Plasty
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PLASTY - TICHÁ SÍLA

Nedílnou součástí celého závodu je provoz Nástrojárna, 
který řídí pan Marek Vojtíšek. Velkou oporu má ve svém týmu 
odborníků. Výrazným přínosem pro řešení komplikovaných 
nástrojů je šéfkonstruktér Franta Gabrhel, který vždy hledá 
a najde nejlepší řešení výroby a opravy nástrojů. Celý 
provoz stojí na zkušeném týmu nástrojařů, obsluh CNC. 
Na ekonomiku a administrativu tohoto provozu dohlíží 
zaostřeným zrakem Ivona Watkins. V tomto období tým 
nástrojárny pociťuje lehký výpadek zakázek způsobený 
mrtvým objednávkovým létem roku 2020 a také drobné 
kovidové problémy v oblasti montáže forem. 
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BOZP V UPLYNULÉM OBDOBÍ 

Téměř v každém vydání firemního časopisu se krátce věnujeme oblasti bezpečnosti práce. V několika řádcích 

se snažíme poskytnut letmý obraz o dění ve firmě a neschází ani informace o pracovních úrazech.

V  roce 2020 bylo zaznamenáno celkem 8 úrazů a všechny 
byly vyhodnoceny jako úrazy pracovní. Jeden pracovní 
úraz se stal mimo areál fi rmy, při přesunu zaměstnanců 
z jednoho pracoviště na druhé. Jednalo se o, našim řidičem, 
nezaviněnou dopravní nehodu, při které byl spolujezdec 
zraněn. Proč zmiňuji právě tento druh úrazu i když vinu 
nesla jiná osoba? Všichni řidiči, kteří pří výkonu své profese 
používají motorové vozidlo jsou zařazeni do systému 
elektronického školení řidičů referentů. Po prostudování 
materiálu školícího webu je zaměstnancem složen test. 
Někdo jej vyplní bez problémů, jiný hledá způsob k vyplnění 
jinde než za použití svých vědomostí.

Již tušíte, že přijde otázka, kam tato úvaha vede. Je pro 
řidiče důležité osvěžit své vědomosti a doplnit je o nové 
vyplývající ze zákona a jeho změn? Není třeba odpovídat. 
Stačí se podívat, jak se chovají někteří řidiči na železničních 
přejezdech, při parkování, odbočování vlevo, uplatňování 
přednosti zprava a na další situace. Po zodpovězení otázky 
by mělo přijít něco jako závěr ve formě působení na řidiče.

Tak tedy prosba všem, kteří řídí vozidlo v  zaměstnání, ale 
i těm dalším. Věnujte se řízení, předvídejte, chraňte zdraví 
svoje i ostatních. V této souvislosti je na místě vzpomenout 
základní zákon upravující bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích kterým je z. č. 361/2000 Sb. Najdete jej 
například zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

V momentě, kdy jej otevřete a letmo prolistujete, zjistíte, že 
jste možná pozapomenuli na celkem důležité věci. Závěr? 
Jednoduchý – neznalost zákona neomlouvá a volant držíte 
Vy! Řádky, které jste nyní dočetli mají svůj význam. Nyní 
přejdeme k dění ve fi rmě v oblasti bezpečnosti práce.

V  období srpen – září 2020 jsme byli podrobeni důkladné 
a rozsáhlé kontrole Oblastního inspektorátu práce. 
S odstupem času, po vyhodnocení všech aspektů kontroly, 
lze dojít k  názoru, že tato kontrola nebyla náhodná. Může 
být odrazem a odpovědí státního orgánu na naši úrazovost 
v  minulých letech. Jediný důvod to určitě není, ale další 
úvahy by byly jen spekulace, ale existují…

Průběh a výsledek kontroly poskytl celkem podrobný obraz 
stavu technického, strojního a stavebního vybavení fi rmy. 
Byly zjištěny závady vážné, střední i drobnosti, které byly 
odstraněny v  průběhu kontroly. Odstraňování závad dále 
pokračuje a je povinností fi rmy proces dokončit. 

Nelze neuvést nejvážnější závadu. Tou je vyřazení 
bezpečnostních spínačů strojů z  provozu. Nebezpečnost 
tohoto konání, zvláště u obráběcích strojů v  době jejich 
činnosti, je na hraně hazardu. Při vymrštění kusu kovu, 
nebo části nástroje to znamená při zasažení zaměstnance 
zpravidla jeho smrt. Ulétlý kus kovu s  vysokou energií lze 
přirovnat k  letícímu projektilu vystřeleného ze zbraně. Je 
na všech zainteresovaných, aby k  tomuto nikdy nedošlo. 
Nejsou to řádky veselé, ale věcné, hmatatelné a pravdivé, 
před kterými se nikdy nikdo neschová.

Čeká nás další období. Výrobní program všech provozů 
bude odčerpávat Vaše síly. O to více se prosím věnujte své 
bezpečnosti i bezpečnosti vašich kolegů. Ve volném čase 
si odpočiňte a naberte síly. Třeba na to, abyste se v  této 
nelehké době usmáli  a našli i pozitivní věci, ze kterých 
budete mít radost, dobrý pocit a vnitřní uspokojení. To byl 
závěr, ke kterému přidám již vyřčené přání, abychom se při 
čtení dalšího vydání sešli opět zdraví a o něco moudřejší. 
Walter Fiala - bezpečnostní technik
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POŽÁRNÍ OCHRANA,

nejen fi rmy, ale i Vás, zaměstnanců

Požární ochrana zná jen jednoho nepřítele a tím je 
nechtěný oheň. Jako v každé oblasti, tak i zde zákonodárce 
prostřednictvím právních předpisů přesně stanovil práva, 
povinnosti a způsoby dodržování požární ochrany jak 
občany, tak i právnickými osobami, které mají IČO. V článku 
o BOZP byl zmíněn jeden zákon, který se týká nás všech. Ano 
všech, i chodců.

Zákonem, který se v požární ochraně týká nás, všech občanů, 
je zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. K nahlédnutí je 
na stránkách: www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133. Zde jsou 
v § 17 uvedeny základní povinnosti fyzických osob, tedy 
každého občana.

Řečnická otázka. Proč je ve fi remní tiskovině uváděna obecná 
povinnost osob? Zaměstnanec je fyzická osoba i v  práci
a základní principy požární ochrany jsou téměř shodné jak 
pro soukromý, tak i pro profesní život. Zde již navážeme plně 
na pracovní rovinu. 

V  únoru letošního roku, se projevila technická závada 
kompenzačního členu v  rozvodně elektrické energie na 
závodě Plasty 2 v Biskupicích. Následkem byl vznik požáru 
rozvodny. Zaměstnanci zareagovali správně jak na základě 
fi rmou stanovených povinností, tak souběžně i podle svých 
povinností občanských. Požár v jeho zárodku zjistili, uhasili 
a provedli další kroky, které se vážou na vzniklou situaci. 
Zachránili tak energetické srdce závodu, bez kterého by 
výroba nemohla fungovat. Při zhodnocení, jak závažný 
následek mohl požár mít, byla škoda minimální. Musím 
v těchto větách poděkovat za iniciativu, odvahu a odhodlání 
hasit v  totálně zakouřeném prostoru, zaměstnancům, kteří 
po téměř celé noční směně i přes únavu, proti ohni zasáhli
a ochránili své spolupracovníky.

Jeden moudrý pán kdysi řekl, že povahu a charakter člověka 
poznáme až z jeho jednání v krizové situaci, kdy může utrpět 
újmu vlastní. Zaměstnanec, který provedl úspěšné hašení 
postoupil riziko újmy, a to újmy osobní, na zdraví. Možná u 
něj stál patron hasičů, sv. Florián, a držel nad ním ochrannou 
ruku.
Vše dopadlo dobře, nebylo dotčeno zdraví osob. Od této 
události máme v  ZÁLESÍ a.s. o jednoho charakterního 
člověka více. Proto za celou fi rmu: „DĚKUJEME!!!“

I v  tomto článku bude pár řádků o kontrolním orgánu, 
kterým je oddělení stavební prevence a kontrolní činnosti 
Hasičského záchranného sboru. Také v  loňském roce byla 
provedena kontrola stavu požární ochrany fi rmy, a to 
závodu Plasty. Výsledek byl uspokojující. V  letošním roce 
můžeme očekávat pokračování kontrol. Je vhodné vědět, že 
podmínky provádění požární ochrany nedodržujeme proto, 
aby byli komisaři HZS spokojeni, ale hlavně proto, aby požár 
nevzniknul a pokud vznikne, aby byl rychle, bez poškození 
zdraví osob a škod na majetku, zlikvidován.

Byli jsme zvyklí na článek jeden, který obsahoval BOZP a PO – oborově rozdílné oblasti, ale vzájemně se 

prolínající. Obě problematiky mají však společný cíl – chránit osoby a majetek.

To nejdůležitější zde bylo uvedeno, rozepsat by se dalo daleko 
šířeji, tak třeba příště a přejme si, aby to bylo jen o prevenci 
proti „červenému kohoutovi“. 
Walter Fiala - bezpečnostní technik
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Optimista vídá sklenici poloplnou, pesimista poloprázdnou 
a realista takovou, jaká je. Nenapadá mě lepší příměr 
pro současné dění u nás i ve světě s  ohledem na situaci 
v hotelnictví a celkově cestovním ruchu. Před více než rokem 
přišel do našeho odvětví zásah, jaký jsme si nedokázali 
představit ani v nejšílenějších fantaziích. 

Snad nejlépe náš hotelový „smysl pro realitu“ vystihuje 
doba ihned po uzavření hotelu na jaře 2020, kdy jsme onu 
pověstnou sklenici viděli právě takovou, jaká byla a snažili 
se z nastalé situace vytěžit maximální užitek. Už po prvním 
týdnu uzavření provozu bylo dvanáct hotelových pokojů 
transformováno na „šicí dílnu“ a dobrovolníci a dobrovolnice 
z  řad hotelového personálu šili v  té době potřebné roušky 
ze starých prostěradel. Tyto roušky byly poté distribuovány 
nejen na provozy fi rmy Zálesí, ale prostřednictvím radnice 
také do potřebných organizací či obchodů.

S  květnovým rozvolněním došlo k  celkovému nadechnutí
a zdálo se, že se život vrací do normálu. Správným rozhod-
nutím se ukázalo být zacílení letní propagační kampaně 
na rodiny s dětmi, které v letních měsících doslova zaplnily 
hotel Pohoda takřka do posledního místečka. Zejména díky 
tomuto faktu se podařilo udržet neztrátovou ekonomiku 
hotelu v  rámci roku 2020. Ani přes čerpané kompenzační 
programy bychom této skutečnosti bez letní ofenzivy nebyli 
schopni dosáhnout.

Podzimní uzavření provozu ze dne na den bylo už jen 
smutnou tečkou za rokem 2020. V  tu chvíli jsme věřili 
v lednové a poté březnové otevření hotelu, které se bohužel 
nakonec nekonalo. Toto období bylo využito pro pravidelnou 
údržbu hotelu, ale také některé nadstandardní opravy, které 
bychom nebyli schopni v běžném provozu realizovat. 

Hotel Pohoda:

Naše sklenice je reálná
Dva ze tří nejdůležitějších úkolů nás čekají ještě před 
otevřením hotelu Pohoda, které je zatím v  nedohlednu. 
Tím prvním je technicky náročná příprava obměny 
dvanáctimístného whirlpoolu v  prostorách hotelového 
Wellness, který po deseti sezonách stálého provozu doslouží 
na podzim 2021. Realizace této výměny je komplikovaná 
zejména díky umístění samotného bazénu i jeho technologií. 
K realizaci přistoupíme s největší pravděpodobností v lednu 
2022.

Tím druhým zásadním úkolem je dokončení projektové do-
kumentace nazvané Pohodová Lhota. Pod tímto tajemným 
názvem se skrývá zastřešená dětská herna, která naváže na 
exteriérový Dětský ráj. V případě realizace si slibujeme další 
posílení pozice hotelu Pohoda vůči klientele rodin s dětmi.

Třetím (a v  tuto chvíli tím nejdůležitějším) úkolem bude 
příprava na znovuotevření hotelu Pohoda našim hostům. 
Hotel bude samozřejmě připraven v  celém svém čtyř-
hvězdičkovém standardu tak, aby naši hosté opět mohli 
vychutnávat onu pohodu, na kterou jsou u nás zvyklí. Otázk-
ou zůstává nejen termín otevření, ale zejména podmínky, 
za kterých bude možné hotel provozovat. A tím se opět 
dostáváme k začátku tohoto článku – i tady musíme sklenici 
vidět přesně takovou, jaká je, tedy naprosto realisticky vy-
hodnotit své možnosti a pokud možno z  této situace vyjít 
silnější než dřív.

Přejme si, abychom se k běžnému životu vrátili co nejdřív.
Josef Michálek - ředitel hotelu
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Zálesí
tu bylo, je
a bude!

Zálesí
tu bylo, j
a bude

Personální informace
K 1. 3. 2021 je v Zálesí a.s. a Zálesí agro a.s. 530 zaměstnanců.

Z toho 19 maminek čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
17 starobních důchodců pracuje na plný úvazek

Firma nezahálí ani v době koronaviru a nabírá stále nové zaměstnance.
Od 1.3.2020 do 28.2.2021 jsme zaměstnali na těchto závodech uvedené počty nových kolegů:
Kovo Pozlovice  5
Kovo Zeus  11
Kovo Autodíly  4
Obaly   5
Plasty   19
Hotel Pohoda  2
Obchodní závod  3
Robotics  5
Agro   2
Celkem    56 zaměstnanců

Součástí týmů ve větších fi rmách bývají v  posledních letech i agenturní pracovníci. Ani naše fi rma bohužel není výjimkou, 
protože na volná pracovní místa se nenabízí dostatek zájemců z blízkého okolí. Ačkoliv bychom si přáli zaměstnávat jen přímé 
zaměstnance, máme nyní ve fi rmě přiděleno 51 agenturních pracovníků z  řad Maďarů a Slováků na různých pozicích. Týká 
se to závodu Plasty (34 pracovníků) závodu Obaly (7 pracovníků), Kovo provozu Autodíly (4 pracovníci) a Kovo provozu Zeus
(6 pracovníků).Nicméně i oni se nyní stávají součástí naší fi rmy. Těm spolehlivým, kteří u nás pracují déle než pár týdnů, patří 
naše poděkování za spolupráci.
Michaela Zábojníková - personální oddělení

Od 1.11.2020 jsou opět zavedena pravidla pro vyplá-
cení odměny za doporučení nového zaměstnance – 
zaměstnanec, který doporučí, dostane 10.000 Kč po 
zkušební době doporučeného.

Současně se mění náborový příspěvek – doporučený 
zaměstnanec dostane po ukončení své zkušební doby 
10.000 Kč.

Podrobná pravidla jsou uvedena v letáku Aktuální volná 
pracovní místa, který visí vždy aktuální na nástěnkách
a ve vnitřních pravidlech VP06.

V Luhačovicích 1. 11. 2020
Josef Chvíla - personální ředitel

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE 

10 000 Kč a NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 10 000 Kč
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Za 45 let náleží odměna 10 000,- /za 40 let 8 000,- /za 35 let 7 000,-/ za 30 let 6 000,-/ za 25 let 5 000,- / za 20 let 4 000,- /
za 15 let 3 000,- / za 10 let 2 000,- / za 5 let 1 000,-
Michaela Zábojníková - personální oddělení

Pracovní jubilea v roce 2021
Zálesí děkuje za dlouholetou spolupráci svým spolehlivým zaměstnancům
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Dovolená od roku 2021 dle Zákoníku práce

Mění se výpočet dovolené: dovolená se nově 
nepočítá ve dnech, ale v hodinách. Čerpání 
dovolené ale zůstává ve dnech.
Logický dotaz:

Mohu si vybrat hodinu dovolené?
Odpověď:

Ne. Nejkratší časový úsek na výběr dovolené 
je polovina dne.
Josef Chvíla - personální ředitel

Průzkum 

spokojenosti
Vážení zaměstnanci,
V tomto období se vám dostává do rukou  
dotazník s názvem „Průzkum spokojenosti 
pracovníků ve fi rmě Zálesí“. Vedení fi rmy 
ocení upřímnou zpětnou vazbu od každého 
z nás. Dotazník je anonymní, nikdo se nemusí 
obávat sdělit svůj názor. Jsme si vědomi, 
že máme ve fi rmě rezervy a příležitosti 
pro zlepšení a toto je jedna z cest, jak tyto 
příležitosti objevovat a realizovat. Vážíme 
si každého jak pozitivního tak negativního 
názoru. Budoucí podoba fi rmy závisí na 
každém z nás.
Josef Chvíla - personální ředitel

Nové trendy

a příležitosti

na pracovním trhu
Pandemie koronaviru proces změny výrazně urychlila. Home offi  ce najed-
nou není něco, čemu se fi rmy brání. Zrychluje se i digitalizace, robotizace 
a  automatizace. V  příštích deseti letech podle odborníků na pracovní trh 
zanikne zhruba 30 % pracovních pozic, ale stejný počet jich zase vznikne.

Dopad Průmyslu 4.0 na trh práce

Je naprosto zřejmé, že digitalizace, robotizace a  automatizace výrobních 
procesů se odrazí také na změnách na trhu práce. Digitální znalosti budou 
nutné u technických profesí a zasáhnou také trh práce ve většině profesí.

Zaniknou profese, kde jejich práci dokážou dělat automatizované programy 
nebo robotika. Sem patří např. poštovní doručovatelka. Klasickou poštu 
nahradila elektronická. Zmizí pokladní, bankovní úředníci, účetní, agenti 
v cestovní kanceláři, ve sportu např. rozhodčí, které již začínají nahrazovat 
video asistenti. V průmyslu se snižuje počet obsluh strojních zařízení.

Naopak nezaniknou profese, ke kterým sice není potřeba velké vzdělání, ale 
nelze je nijak nahradit. Například úklidové služby a pečovatelské služby. Ne-
zaniknou kreativní profese jako konstruktéři, programátoři, designeři apod.

Jaká je aktuální situace na trhu práce v České republice?

Nezaměstnanost v Česku se dlouhodobě drží na velmi nízkých číslech kolem 
4 %, a to i v době pandemie koronaviru, kterou provázejí přísná opatření, 
omezení pohybu osob, služeb a obchodu. Zaměstnanost se udržuje uměle 
pomocí vládních opatření. Jde o  programy Antivirus, dotační programy, 
ošetřovné atd. Aktuální zaměstnanost tedy neodráží stav ekonomiky, navíc 
je dlouhodobá podpora programů na zaměstnávání ohrožených skupin na 
trhu práce neudržitelná.

Podzimní lockdown vyhlášený vládou od 22. října 2020 ohrožuje existenci 
malých a středních podniků a živnostníků, pro mnohé z nich bude tento stav 
likvidační. Očekává se propouštění v restauračních a hotelových zařízeních, 
utrpí také zaměstnanci v turistickém ruchu a v leteckém průmyslu.

Nicméně každá krize je příležitostí. Skvělé věci nikdy nevznikají v komfort-
ní zóně. Tato doba spojená s nepohodlím, řadou omezení a nepopulárních 
opatření představuje výzvu, jejíž překonání a zvládnutí bude přínosem ne-
jen v oblasti digitalizace, využívání nových technologií a nově se vytváře-
jících pozic, ale i v  tom, že si všichni začneme vážit běžných, obyčejných 
mezilidských setkání.
Jaromír Semela - předseda představenstva
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Respirátory pro občany města Luhačovic
Zálesí a.s. podporuje v této nelehké době nejen své zaměstnance, ale také občany města Luhačovic.
Naše společnost poskytla prostředky městu Luhačovice na nákup 500 ks respirátorů pro seniory a potřebné občany města.

Výšlap na Komonec
Tak z toho je spíše hádanka. Kdo se zúčastnil již tradičního pochodu Zálesáků na Komonec? Moc nás nebylo, a stalo se to poprvé 
v historii, že Komonec nebyl pokořen. Stojí tam dodnes nedotčený a očekává, že v tomto roce, v pravidelném termínu den před 
Silvestrem, se tam setkáme s většinou Zálesáků.
JCH

Moc mimopracovních akcí loni opravdu nebylo. Nedalo se. Blbá doba kovidí. Snad si to letos vynahradíme. Jedna z mála akcí, 
které pořádáme, je již tradiční výšlap s názvem „Po žluté na Maleniska“. Jak říkají odborníci, není špatného počasí, je jenom 
špatné oblečení. Takže se nás sešla hrstka, ale nálada byla skvělá a v té trošce deště se nikdo nerozpustil.
JCH

Výšlap na Maleniska


