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Slovo ředitele

Vážení Zálesáci, 
na počátku letošního roku se zdálo, že dva pandemické roky máme zdárně za 
sebou, bude klid a čas na budování fi rmy. S plnou vážností a pokorou říkám, 
že uplynulé dva roky jsme nepodnikali, ale řešili krizové řízení, nicméně toto 
období jsme zdárně překonali. Co však letos v únoru přinesl válečný konfl ikt 
na Ukrajině je jako zlý sen. 

Blízká budoucnost je díky nejasnému vývoji válečného konfl iktu 
neodhadnutelná. Naše náklady citelně ovlivňují vysoké ceny elektrické 
energie a plynu, pohonných hmot, růst ceny surovin a režijních materiálů a 
jejich nedostatek. Všudypřítomná infl ace zdražuje všechno nejen pro fi rmy, 
ale také pro jejich zaměstnance.

Všechna rizika se kupí v době, kdy náš hlavní obchodní partner - automobilový 
průmysl, prochází historickou technologickou změnou a posouvá se 
k elektromobilitě. Před autoprůmyslem se teď rýsuje nové riziko. Evropa bude 
chudnout, evropská auta ovšem zdražují, a trh pro ně se tak bude dál zužovat.  
Všechny automobilky a také my dodavatelé musíme zvažovat investice do 
toho, co nás bude živit za pět či deset let. Do toho musíme řešit aktuální krizi, 
shánět suroviny a vyjednávat ceny s dodavateli a obchodními partnery. Naši 
manažeři, technici a obchodníci zažívají permanentní stresové situace při 
překonávání obtíží.

Společnost Zálesí a.s. je nicméně stabilní a připravena investovat do projektů 
automatizace, obnovy technologií a projektů spojených s novými výrobami. 
Pro fi nancování nových projektů použijeme vlastní zdroje a investiční 
úvěry, které máme v letošním roce vyjednány. V prvním čtvrtletí roku 2022 
běžely všechny divize společnosti naplno. Díky výkonům průmyslových 
závodů Zálesí a.s. Kovo, Obaly a Plasty byl plán I.Q 2022 splněn a také výhled 
hospodaření za 1. pololetí je pozitivní.

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům společnosti ZÁLESÍ a.s., popřál 
hodně sil a zdraví, pracovní a osobní úspěchy. Jsem přesvědčen, že toto těžké 
období společnými silami překonáme.

Ing. Jaromír Semela
předseda představenstva ZÁLESÍ a.s.
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Velká skupina fi rem, k nimž se řadí i ta naše, je navíc 
subdodavatelsky zaměřená a typ výroby se vyznačuje  nízkou 
přidanou hodnotou a marží. Dobré ekonomické situaci nepřispívá 
fakt, že naši obchodní partneři nejsou ochotni plně akceptovat 
změnu ceny způsobenou růstem vstupních nákladů.
Výše uvedené je pro společnost stěžejním tématem od poloviny 
loňského roku, kdy se tato tendence začala projevovat. Bedlivě 
sledujeme vývoj situace, hledáme a připravujeme vhodná řešení, 
která nám umožní vyvést fi rmu z přicházející krize. 

Asi stěží ovlivníme snížení ceny energií na evropském trhu, proto 
musíme jít cestou úspor a hledání alternativních zdrojů. Vedoucí 
pracovníci hledají v rámci energií další možnosti úspor. Aktuálně 
se soustředíme na následující:
Nákup energií

- Jedním z  hlavních opatření je účast na společném nákupu 
elektrické energie a plynu prostřednictví Plastikářkého klastru 
Zlín. Desítky fi rem ze ZK nakupují energii společně, a jako jeden 
velký zákazník se tuto výhodu snaží uplatnit pro snížení cen 
energií. 
Neinvestiční opatření

- Obchodníci jednotlivých závodů Zálesí a.s. mají zadání 
promítnout růst vstupních nákladů včetně energií do cen 
stávajících výrobků a kalkulací.
- Je nastaven systém organizačních opatření, který se týká 
úsporných opatření a regulovaných režimů vytápění, osvětlení, 
technologických odstávek energetických zařízení a strojů. 
Dodržování opatření je ten nejjednodušší způsob šetření.

Investiční opatření

- Aktuálně pracujeme na drobných investičních akcích k úspoře 
elektrické energie, jedná se o náhradu zářivkového osvětlení LED 
technologií a výměnu energetických zařízení za úspornější.
- Realizujeme použití odpadního tepla od technologických 
zařízení k ohřevu vody a vytápění objektů v zimním období.
- Zažádali jsme o dotační podporu na FVE. Realizací fotovoltaiky 
na počátku roku 2023 bychom měli v lokalitách Uherskobrodská 
a Biskupice pokrýt 1GWp to je 8-9% celkové roční spotřeby Zálesí.

S vysokými cenami energií se musíme naučit žít jak doma, tak ve 
fi rmě. Neznamená to ale, že s tím nemůžeme nic udělat. Proto Vás 
žádám abyste všichni dodržovali úsporná opatření a přicházeli 
s náměty na řešení úspor na svém pracovišti.

Ing. Jaromír Semela
předseda představenstva ZÁLESÍ a.s.

Neuplyne den bez informací v médiích, kdy podnikatelé upozorňují na problémy vyplývající z rostoucích cen energií. Osobně 

jsem přesvědčen, že zejména trh s energiemi teprve čeká velký problém. V průběhu následujících měsíců uvidíme, jestli se 

řada fi rem nedostane do bankrotu. V kombinaci s prudkým růstem cen surovin a polotovarů s jejich nedostatkem může řada 

fi rem dospět k rozhodnutí: udržovat výrobu za každou cenu, nebo zavřít?

Jak v Zálesí řešíme energetickou krizi

Pro ilustraci uvádím vývoj nákladů na elektrickou energie. 

V roce 2021 byl náklad za el. energii 19,5 mil. Kč
v roce 2022 to bude 30,5 mil. Kč

Propočet nákladů pro rok 2023:
- při ceně 150 EUR/MWh by znamenal náklad na el. energii 46,8 mil. Kč
- při ceně 200 EUR/MWh náklad 59,5 mil. Kč

(Pozn.: aktuální cena je 230 EUR/MWh)
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Reporting dat prostřednictvím POWER BI

V  roce 2019 jsme v  ZÁLESÍ a.s. začali využívat nástroj POWER BI za účelem zpracování a vizualizace dat z  ERP 

systému Dimenze ++. Jedná se o moderní nástroj z  oblasti Business Inteligence pro pokročilé datové analýzy, 

který umožňuje díky cloudovému řešení snadné sdílení, pohodlný přístup uživatelů k analýzám a automatická 

aktualizace. Avšak mezi jeho významné benefi ty patří možnost kombinace jinak izolovaných datových zdrojů.  Jak 

jsme se za 3 roky v této oblasti posunuli?

V  současné době máme v  POWER BI zpracovaných celkem 
10 analýz z oblasti ekonomiky podniku, výroby, řízení kvality 
a řízení vztahů se zákazníky. Data čerpáme především 
ze systému Dimenze ++, v jednotlivých  analýzách však 
kombinujeme data z  několika modulů systému. Zpracování 
dat je rychlé a vizuálně atraktivní. V  současnosti pracujeme 
na nové sestavě pro řízení zásob a prostřednictvím POWER BI 
bude realizováno také vyhodnocení automatizovaného sběru 
dat o výrobě.
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Jedním z klíčových předpokladů, jak obstát v dnešních 
podmínkách vysoce konkurenčního podnikatelského prostředí, 
jsou kvalitní informace z mnoha různých oblastí.
Pro průmyslový podnik jsou jednou z hlavních oblastí 
informace z výroby. K  získání těchto informací jsou vždy 
potřebná data. Základním zdrojem těchto dat je ERP systém 
(Dimenze ++), který se často doplňuje o automatický sběr dat.

Automatický sběr dat je realizován prostřednictvím malého 
průmyslového počítače, které je instalován přímo na strojích 
a snímá aktivitu zařízení. Zaznamenaná data se shromažďují 
v  databázi a následně jsou vyhodnocována. Data neslouží 
jen k  vyhodnocení produktivity a prostojů, jedná se o 
cenné informace na jejichž základě je možné optimalizovat 
plánování výroby a údržby, ověřit správnost technologických 
postupů či řídit kvalitu.

V ZÁLESÍ a.s. máme těmito zařízeními osazeno 90 strojních 
zařízení. V minulosti sběr a online vyhodnocení zajišťoval 
externí dodavatel, který bohužel v loňském roce ukončil svoji 
činnost. Proto byl zahájen projekt, jehož cílem je vytvoření 
systému sběru dat nezávislého na externím dodavateli. Na 
tomto projektu se podílí několik útvarů fi rmy - závod Robotics 
dodal softwarové řešení, IT oddělení zajišťuje veškerou 
technickou stránku věci a úkolem controllingu je vyhodnocení 
dat. Pilotně se sběr dat implementuje na provoze KOVO 
Pozlovice. Aktuálně jsme ve fázi dokončování a validace dat. 
Po odladění bude systém plně nasazen na provozech závodů 
KOVO, OBALY a PLASTY.

Ing. Veronika Tomalová
konzultant BI

Automatizovaný sběr dat o výrobě v ZÁLESÍ a.s.
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Současná situace a trendy 

na trhu s plasty

V současné době je situace na trhu s granulátem značně 
komplikovaná. Nákup granulátů ovlivňují hned dva 
negativní faktory – vysoká cena a nedostupnost.

Jen pro srovnání - cena našeho nejvíce nakupovaného 
materiálu PA66 Technyl A218 V30 34NG vzrostla od konce 
roku 2020 téměř o 80% a zdražování nadále pokračuje. 
Největší cenové skoky zažívá HDPE, kde nárůst od roku 
2020 činí až 120 %. Tato abnormální cenová navýšení, 
se kterými se musíme denně potýkat, jsou způsobená 
především zvýšenou poptávkou a s ní spojeným globálním 
nedostatkem surovin vzniklým v době COVIDU19. Svou 
roli hraje taky velký nárůst v cenách energií a pohonných 
hmot, což se nepříznivě promítá do výrobních procesů a 
cen doprav. Je tedy plast skutečně levným materiálem? 
Současná situace posledních let ukazuje, že už tomu není 
úplně tak. Pro zajímavost, cena nejdražšího nakupovaného 
materiálu v našem závodě se pohybuje okolo 20 EUR/kg. 
Ano, i tolik dnes může stát kilo plastových granulí. Díky úzké 
spolupráci s obchodním oddělením jsme však schopni tyto 
nárůsty promítat do cen výlisků a udržovat tak naši výrobu 
ekonomicky “zdravou“. Za to patří velké díky kolegům 
Zdenkovi Kupkovi a Lei Adoltové, kteří denně musí bojovat s 
neustálým přeceňováním.

Druhým, dnes už běžným problémem je nedostupnost 
granulátů. Doba dodání 6-8 měsíců od objednání pro 
některé typy materiálů je pro nákupčího další krutou 
realitou, se kterou se musíme vypořádat. Některé granuláty 
tedy máme objednány téměř rok dopředu, a to pouze na 
základě statistického odhadu potřeb. Předvídat potřeby 
automobilového průmyslu je dnes téměř nereálné, prioritou 
je však udržet výrobu v chodu a nezpůsobit zastavení 
zákazníka.

Abychom však nemluvili pouze o negativech, pojďme se 
podívat i na novinky, které “plastový“ trh nabízí. Velkým 
trendem je dnes ekologie a udržitelnost. Aktuálně se množí 
požadavky zákazníků na výrobu dílů z recyklovaných 
materiálů či bioplastů. Bioplastem je označována jakákoliv 
plastická hmota vyrobená z biomasy. Od klasických plastů 
se však liší tím, že je možné jej biologicky degradovat, 
zkompostovat. Nejčastějším typem je PLA plast, kde 

základní surovinou pro výrobu představuje rostlinná 
biomasa (nejčastěji kukuřice). Bioplast je následně vyráběn 
ze škrobu rostliny. Tyto materiály se pak nejčastěji používají 
v obalovém průmyslu, ve kterém je aktuálně vyvíjen největší 
tlak na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. 
Masovému rozšíření bioplastů prozatím brání jejich vysoká 
cena a také nutnost pěstování velkého množství kukuřice 
pouze pro tyto účely. Aktuálně jsou tyto materiály stále ještě 
dražší než syntetické materiály vyráběné z ropy. Přísnější 
regulace jednotlivých států, či EU podporující použití 
ekologicky šetrných plastů a technologický vývoj však může 
tento stav brzy zvrátit. Stejný problém je i u recyklátů. V 
současné době je dostupnost kvalitního recyklátu velmi 
špatná a ceny nejsou o moc lepší než ceny primárních 
materiálů.

Novinku, kterou měla možnost vyzkoušet i naše lisovna 
byl PP materiál plněný dřevěnými vlákny. Hlavní výhodou 
tohoto plniva je snížení hmotnosti, ale zároveň i dobrá 
kvalita vyztužení. Malým bonusem je pak i přírodní vůně 
dřeva, kterou lze cítit jak z výlisků, tak i ze samotného 
granulátu. Materiál je tedy i díky tomu vhodný pro aplikace, 
které se aktuálně standardně vyrábí ze dřeva.

Ing. Andrea Uhrová
vedoucí nákupu závodu Plasty

Plast – surovina, která je v našich životech všudypřítomná. Surovina, bez které si současná civilizace dokáže své životy 

jen těžko představit. Většina z nás tento materiál považuje za levný a dostupný. Je tomu ale skutečně tak? Jaká je 

současná situace na trhu s tímto materiálem a jaká je jeho budoucnost? Pojďme se na to ve stručnosti podívat.

Výlisky z materiálů plněných dřevěným vláknem
Thermofi l NP E420J00 Natural (vpravo) – 20 % dřevěných vláken
Thermofi l NP E620J00 Natural (vlevo) – 30 % dřevěných vláken
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Začněme tedy obměnami. První a zásadní byla změna 
na manažerské pozici provozu Nástrojárna, jmenovitě na 
pozici vedoucího provozu. Koncem roku 2021 se s kolegy 
po mnoha letech usilovné a produktivní práce rozloučil pan 
Marek Vojtíšek, kterého na pozici vedoucího nahradil Ing. 
František Gabrhel.

Ing. Gabrhel navázal na úspěšnou práci svého předchůdce, 
který vybudoval pevné základy a silný tým, a ruku v ruce 
s tímto přišly i nové nápady, podněty a odlišný přístup k 
podřízeným a kolegům. Zásadně se mění organizace práce 
zaměstnanců a Ing. Gabrhel má vizi, která opouští vyjeté 
koleje a vrhá se směrem k zásadní modernizaci svěřeného 
provozu.

V čem tedy spočívá modernizace Nástrojárny a jakou 
cestou se vydá? Možností je povícero, ale současná doba 
si žádá fl exibilitu a schopnost pružně reagovat na potřeby 
trhu. Nemůžeme tedy ustrnout na místě a myslet si, že se 
stávajícím strojovým parkem, hrstkou zaměstnanců a s 
rigidní loajalitou vůči prověřeným zákazníkům budeme 
stále v zelených číslech. Opak je pravdou. Předchozí 
covidová léta a aktuální infl ace, ruku v ruce se skomírajícím 
automobilovým průmyslem, závislým na dodávkách z příliš 
mnoha dodavatelských zdrojů ukázali, že pouze ty fi rmy, 
které stojí na špičkách a dívají se vpřed, uspějí. Není radno 
usnout na vavřínech.

K čemu tedy Nástrojárna upíná svou pozornost?

Změna portfolia výrobků, rozšíření sítě zákazníků.
Toto je logickým důsledkem nedávné minulosti. 
Automobilový průmysl ukázal křehkost vazeb na čínský 
dodavatelský trh. Novými zákazníky pro Plasty se staly fi rmy 
jako Husqvarna – divize Gardena, další objednávky pro 

potravinářský průmysl dorazily od fi rmy Petainer. Pouštíme 
se do složitějších, náročnějších plastových dílů, objednávek 
postupně přibývá. Firma Hanon považuje fi rmu Zálesí a.s. za 
spolehlivého dodavatele jejich obtížně vyrobitelných dílů.

Posun v modernizaci strojového parku provozu

Investice do strojového vybavení provozu vždy přinesla své 
ovoce a nejinak je tomu i v současnosti. Dokazovat vhodnost 
modernizace netřeba, automatická linka pořízená v roce 

2015 a rozšířená v roce 2016 skokově zvedla produktivitu 
a ziskovost provozu. Aktuálními přírůstky jsou dva laserové 
stroje – laserová popisovačka a laserová navařovačka. Další 
obnova strojů se plánuje a diskutuje, velkou překážkou a 
brzdou investic jsou však extrémní nárůsty v cenách velkých 
obráběcích strojů.

Robotizace, automatizace

Pracovní trh nenabízí dostatek kvalifi kovaných pracovníků 
pro strojírenský průmysl. I zde si však musí zaměstnavatel 
poradit tak, aby neohrozil spokojenost zákazníka a včasnost 
dodávky objednaného zboží. Jako jediné možné řešení se 
jeví posun směrem k rozsáhlejší robotizaci a automatizaci 
provozu Nástrojárna. Chuť i nadšení by bylo, chybí však 
potřebný prostor a náklady na pořízení robotizovaných 
strojů jsou astronomické.

Jak tedy vnímá budoucnost Nástrojárny její nový vedoucí? 
„Myslím si, že s týmem lidí, kteří v Nástrojárně aktuálně 
pracují, je radost spolupracovat. Cením si každého 
svého kolegy a těším se na budoucí výzvy. Pokud se tedy 
umoudří infl ace, zafi xují se ceny vstupních položek, pokud 
bude fungovat dodavatelský řetězec a zákazníci budou 
objednávat vstřikovací formy tak, jako v posledních 
měsících, nemá se Nástrojárna čeho bát. A my můžeme tím 
pádem plánovat i zmiňovanou automatizaci a rozšiřování 
strojového parku. Mým cílem je spokojený zákazník, ale 
i spokojený zaměstnanec, který pracuje v příjemném 
prostředí na moderních strojích.“

Ing. František Gabrhel
vedoucí provozu Nástrojárna

Provoz Nástrojárna, který v nedávné minulosti prošel zásadními změnami, je připraven vykročit pravou nohou do 

moderní budoucnosti. Avšak k dosažení kýženého cíle je často nezbytné provést obměny, modernizaci a v dnešní době 

také tak často skloňovanou automatizaci ruku v ruce s robotizací.

Nástrojárna – trendy a vývoj

Popisovací laser stolní
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Poslední trendy v oblasti 

vstřikování plastů
Současná situace s nedostatkem vstupních surovin 

(granulátů) a drahé energie jsou důvodem k hledání 

dalších cest vedoucích k úsporám ve výrobním procesu. 

Momentálně se zabýváme několika projekty, které by 

měly přinést značné energetické úspory. 

Prvním z nich je náhrada starých hydraulických strojů za nové, 
plně elektrické stroje. Využití servopohonů pro všechny pohyby 
vstřikolisu je zcela rozdílný přístup proti hydraulickému nebo 
hybridnímu lisu. Díky perfektní kontrole je možné dosáhnout 
téměř 100% opakovatelnost vstřikovacích parametrů.

Obecné výhody elektrických lisů: 
• Snížená energetická náročnost – nižší spotřeba stroje
• Zvýšená přesnost pohybů
• Přesná a opakovatelná velikost dávky
• Urychlení výroby cca 10 – 30% dle typu výroby
• Výrazně snížená náročnost na údržbu 

Elektrické lisy umožňují paralelní pohyby a bezproblémové 
šnekování ihned po skončení dotlakové fáze a tím dále 
zvyšují efektivitu vstřikovacího procesu. Fáze plastifi kace je 
plně pod kontrolou a lépe se optimalizuje. Navíc zde nehrozí 
nepřesnosti díky nutné setrvačnosti hydraulického pohonu. 
Elektrické lisy mají výrazně zjednodušené zapojení a eliminují 
se analogové řídící karty. Zcela eliminovány jsou hydraulické 
hadice a šroubení.

Díky výše uvedeným vlastnostem se tedy výrazně jednodušeji 
nastavuje celý vstřikovací proces a jeho optimalizace je 
rychlejší.

Druhým z nich jsou nové temperační jednotky od fi rmy Frigel, 
které budeme testovat. Jedná se o vysoce výkonné jednotky 
pro regulaci teploty s pomocnými čerpadly.

Turbogel je chladicí jednotka forem s jedním nebo dvěma 
regulátory teploty pomocného čerpadla s vysokým průtokem, 
speciálně navržená pro „zkrácení doby chlazení cyklu“. 
Digitálně synchronizovaný se vstřikovacím strojem umožňuje 
vyhledávat a zaznamenávat nejlepší nastavení parametrů 
chlazení a pořadí ohřevu nebo chlazení, což optimalizuje 
kvalitu produktu a dobu cyklu.

Procesní výhody:

• Snížení doby chlazení
• Lepší kvalita lisovaných součástí.

• Perfektní opakovatelnost a snížené náklady a dopad na 
životní prostředí.

Třetím projektem je výroba metodou CellMould.
CELLMOULD® je proces vyvinutý společností WITTMANN 
BATTENFELD pro výrobu strukturovaných pěnových dílů 
přímým vstřikováním plynu do taveniny s fyzikálním 
napěňovacím činidlem. Charakteristické jsou strukturované 
pěnové díly s kompaktní vnější vrstvou a pěnovým jádrem. 
Díky technologii CELLMOULD®, lze vyrábět extrémně lehké 
díly s vysokou tuhostí a beze stop propadu.

Cílem odlehčené technologie CELLMOULD® je vyrábět 
silnostěnné i tenkostěnné strukturované pěnové díly s 
jemnou, rovnoměrnou pěnovou strukturou a sníženou 
hmotností.

Tato technologie přináší množství výhod, např:

• Redukce hmotnosti dílu
• Snížení deformací
• Nové možnosti designu
• Snižení vnitřního tlaku ve formě
• Nižší požadovaná uzavírací síla

Tuto technologii jsme si vyzkoušeli u fi rmy Flídr plast s.r.o.

Pořízení této technologie je podmíněno nalezením vhodného 
vysokoobrátkového projektu.

Ing. Pavel Olšan
vedoucí vývoje a technologie závod Plasty
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Důležitost kvality

v 21. století
Co je to kvalita a kdo je za ni odpovědný? Možná se to jeví jako banální otázka, ale není tomu tak.

Kvalita není, jak je mnohdy mylně chápáno, pouze oddělení v nějaké společnosti, které řeší reklamace 
a právě ona je za kvalitu odpovědná - toto je obecně špatně zažitý náhled.

Kvalitu lze interpretovat mnoha způsoby, ať už je to např. 
„Shoda výrobku s požadavky zákazníka“ nebo „Způsobilost 
výrobku k užití“, v každém případě je nutno chápat, že u různých 
výrobků je pod slovem kvalita míněno něco jiného. U potravin 
to bude „Zdravotní nezávadnost, chuť, atd.“ u našich výrobků 
to je zejména „Vzhled a funkčnost, čistota“. Tyto naše výrobky 
musí plnit mnohé požadavky zákazníků, defi nované různými 
specifi kacemi, jakož jsou výkresy, specifi cké požadavky 
zákazníků, interní požadavky systému kvality.

Kvalita je tedy soubor vnitřně spjatých vlastností, jež 

se skládají z mnoha vstupů a výstupem pak je kvalitní 

produkt a spokojený zákazník, který se vrací.

Pokud uvážíte veškeré s kvalitou spojené požadavky, pak je 
zcela zřejmé, že za kvalitu ve 21. století není odpovědný pouze 
pracovník oddělení kvality, nýbrž každý z nás, nezávisle na 
funkci.
V současné nejednoduché době je velmi náročné tyto 
požadavky udržovat, jelikož nejen v dodavatelském řetězci 
automobilového průmyslu, ale ve všech odvětvích, je ze strany 

zákazníků enormní tlak na snižování cen za výrobky a zároveň 
se zvyšujících požadavků na kvalitu výrobků, což je samo o 
sobě v rozporu. Navíc při současném růstu cen energií, cen 
vstupních surovin, mezd apod. není dlouhodobě udržitelné a je 
nezbytné tyto faktory se zákazníky komunikovat a dohodnout 
takové podmínky, aby byly udržitelné a akceptovatelné pro 
obě strany.

Mgr. Martin Hájek
vedoucí kvality závod Plasty
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Provoz Zeus v roce 2022

KOVO
Přesto, že se poslední dva roky potýkáme s 

krizí automobilového průmyslu, snažíme se 

toto období využít k získání nových výrob a 

partnerů. Podařilo se nám získat meziročně 

nejvíce nových výrob za celou existenci 

provozu. Máme dva nové partnery z oblasti 

automobilových klimatizací, fi rmy Hanon 

a Xandor. Velká část těchto projektů bude 

nabíhat do sériové výroby koncem roku 2022, 

nebo v průběhu roku 2023.

Pro zvládnutí výroby více jak 40 typů nových 
dílů bylo rozhodnuto o zakoupení třetího stroje 
Hydromat, který má být dodán švýcarskou 
fi rmou HME v průběhu měsíce června 2022. 
S touto investicí je spojeno nové uspořádání 
celého provozu Zeus. Vzniknou dvě samostatné 
dílny, dílna obrábění a dílna praní/balení.

Ve spolupráci se závodem Robotics plánujeme 
investice i v oblasti robotizace.  Chceme vytvořit 
dílnu, ve které bude obsluhováno 5 NC strojů 
plně automaticky, bez nutnosti zakládání dílů 
do stroje člověkem. Ve spojení s Hydromaty 
bude více než 80 % dílů vyráběno automaticky. 
Zbavíme se tak této těžké práce u strojů, na 
kterou se nám nedaří v posledních letech zajistit 
zaměstnance.

Další plánovanou investicí je zakoupení 
briketovacího lisu s vyšší kapacitou zpracování 
třísek.

Protože se pořízením těchto investic zmenší 
prostor horní výrobní haly, bylo rozhodnuto o 
zakoupení  regálů pro zakládání košů s přířezy 
tak, abychom využili potenciál nové přistavěné 
haly i směrem do výšky.

Na spodní dílnu bude přestěhováno pracoviště 
praní a balení, které díky tomu bude v čistém 
prostoru a nebude zatěžovat pracovnice 
zvýšeným hlukem ze strojů a dalšími negativními 
vlivy. Navíc se zlepší tok výrobního materiálu 
dílnami.

Bylo pamatováno také na zlepšení pracovního prostředí v nové přístavbě 
haly, zde jsme pro letní měsíce namontovali klimatizaci, pro zimní období 
naopak budeme využívat odpadní teplo ze strojů Hydromat k vytápění haly.
Díky těmto výše uvedeným krokům se snažíme nezaostávat za konkurencí 
a připravit se co nejlépe na znovuoživení automobilového průmyslu. 
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podílejí na přestavbě našeho provozu 
a zvládají s námi toto velmi těžké období. 

Libor Koníček
vedoucí provozu Kovo Zeus
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Vedení závodu KOVO podporuje odborný růst v oblasti technologie a 

automatizace. Pracovníci z oddělení obchodu a technologie se 26.4.2022 

zúčastnili tradiční akce INDEX TRAUB Open House 2022.

Návštěva výrobního závodu v Reichenbachu začala individuální prohlídkou 
showroomu, kde bylo k vidění celé portfolio vyráběných obráběcích strojů, 
včetně ukázek možností automatizace a robotizace těchto zařízení. V další 
části dne jsme absolvovali komentovanou prohlídku tohoto závodu a měli 
jsme tak možnost vidět celý výrobní cyklus obráběcího stroje. Odpoledne jsme se zúčastnili několika přednášek, při nichž jsme 
získali mnoho cenných poznatků, které nám pomohou nejen optimalizovat výrobní procesy v Zálesí, ale zvýší i naše šance při 
snaze získávat nové projekty.

Bc. Martin Remeš
technolog Kovo Autodíly

Robotizace, automatizace,

produktivita!
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Co se podařilo:

na všechny cnc stroje v Pozlovicích nám fi rma Robotics instalovala sběrné krabičky 
a zajistila jejich zprovoznění a propojení se serverem 
obráběcí dílnu jsme rozdělili na tři skupiny strojů a pro každou skupinu byla 
instalovaná dotyková obrazovka pro zobrazení fronty práce a odvádění výroby
proběhlo zaškolení vedoucích zaměstnanců externím školitelem fi rmy Centis na 
problematiku plánování a zavedení front práce na jednotlivé pracoviště 
proběhlo vyčištění modulu výroby IS Dimenze od nepotřebných výrobních příkazů 
a zaškolení všech zaměstnanců pro práci s dotykovými obrazovkami a změnami ve 
způsobu odvádění práce

I v letošním roce pokračujeme ve snaze o vyšší diverzifi kaci a automatizaci výroby. Jako první projekt, který by i do 

našeho provozu mohl přinést prvky automatizace a robotizace jsme vybrali výrobu hydraulických kostek do regulační 

techniky pro zákazníka Argo Hytos.

Tento projekt se nám jevil jako vhodný jak z hlediska podobnosti vyráběných variant dílců, tak i z hlediska velikosti vyráběných 
sérií. V rámci stanoveného týmu pro tento projekt jsme zvolili vhodný stroj (horizontální cnc frézovací centrum s automatickou 
výměnou palet) a poptali jsme vhodné dodavatele, kteří byli schopni nabídnout uvažovanou technologii. Technologie zahrnuje 
mimo samotný obráběcí stroj ještě:

Na vítěznou nabídku jsme zpracovali cenovou studii návratnosti ve vztahu k vyráběným dílcům a jednáme se zákazníkem
o akceptaci vypočtené ceny.
 
Mimo tento pilotní projekt v rámci týmu zlepšování pracujeme i na dalších vytipovaných skupinách dílců, které by bylo možné 
robotizovat. Aktuálně zpracováváme studii proveditelnosti k  automatizaci výroby dílců do montážní sestavy kulových čepů 
řízení pro koncového zákazníka Obchodní závod. Aktuálně jsme ve fázi návrhu vhodných technologií a poptávkového řízení u 
uvažovaných dodavatelů.
V  letošním roce pokračujeme v projektu plánování výroby prostřednictvím IS Dimenze a sběru dat – monitoringu z  12 cnc 
obráběcích strojů.

Co nového v Pozlovicích

Co nás ještě čeká:

- dořešit způsob přihlašování pro seřizování 
- zaškolení na platformu sběru dat ze systému monitoringu strojů po jeho odladění

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům našeho provozu v  Pozlovicích za odváděnou práci a popřát mnoho 
krásných zážitků v nastávajícím období letních dovolených.

Ing. Roman Tomeček
vedoucí provozu Kovo Pozlovice

transportní dopravník pro přísun dílů 
věže s hydraulickými upínači
robotické pracoviště pro zakládání a vyjímání obrobků ze stroje 
kontrolní pracoviště
transportní dopravník do zásobníku hotových dílů
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PŘEDNÁŠKA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU

V minulém měsíci proběhla dlouho avizovaná akce na téma, o kterém se raději nemluví.
Umíme si sami vyšetřit varlata (muži)? Nebo zkontrolovat prsa (ženy)? Jak probíhá a k čemu slouží kolonoskopie? 
Jaký má vliv vitamin D na rakovinu tlustého střeva? Co víme o prevenci nádorových onemocnění?
Na takové a podobné otázky proběhla prezentace dvou nadšených pracovnic z  Masarykova onkologického 
ústavu ve fi rmě Zálesí.
Akce se setkala s ohromně kladným ohlasem účastníků , za všechny přikládáme jeden názor:
Dlouho jsme nenavštívily tak skvěle podanou přenášku – o vážných tématech = lehkou nohou. 
Bylo to velmi zajímavé, dámy byly velmi příjemné a také bylo vše podáno humorně s nadsázkou. 
Pokud bude někdy příležitost, znova se zúčastníme další akce.

Ing. Josef Chvíla
personální ředitel

MOU
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ROBOTICS

v polovině roku 2022
Letos v dubnu jsme oslavili pět let od vzniku naší divize. Dnes máme 24 zaměstnanců, kteří pracují celkem v šesti 

odděleních (vedení, obchod, konstrukce, elektro, montáž a servis). Společnými silami chceme dodat našim partnerům 

špičkové a spolehlivé zařízení v celkové hodnotě přes 85 mil. Kč.

Část výrobní linky pro výrobu sluneční clony

Vzhledem k  nedostatku montážních prostor a 
realizaci velkých projektů pracujeme na třech 
provozech, kde realizujeme vše od vývoje, 
elektroinstalaci až po fi nální montáž. Tímto bych 
chtěl poděkovat celému vedení za podporu a 
Rendovi Uhrovi za vstřícnost a ochotu při poskytnutí 
zázemí pro montáž velkých projektů na provozu 
v Biskupicích.

Montážní prostory ale nejsou největším problémem, 
který nás trápí. Nedostatek materiálu a vysoká infl ace 
nás nutí pracovat maximálně efektivně a fl exibilně. 
Díky včasnému zajištění pracovního kapitálu, 
skvělému kolektivu, neutuchající komunikaci 
s  partnery, dodavateli a mezi námi samotnými se 
nám daří vše zvládat.
Těžko lze odhadovat, jak se situace bude vyvíjet 
v  následujícím období, výhledy nejsou nejlepší 
a musíme SPOLEČNĚ hledat prostor ke zlepšení, 
úspoře a hledání nových cest, jak zajistit výrobu 
s vyšší přidanou hodnotou.
Proto inovujeme a zefektivňujeme práci každého 
z  nás a současně se snažíme najít úspory ve 
výrobních procesech u ostatních sesterských divizí.

Důležitým faktorem pro náš růst je rozvoj 
obchodního oddělení. Náš tým posílil nový obchodní 
manažer Pavel Tomeček, s  nímž budeme rozvíjet 

Aktuálně pracujeme na 10 projektech. Vyzdvihnul bych ty 
nejzajímavější: v létě budeme předávat dvě velké linky. Jednu 

pro fi rmu BSL Industrie na automatické nanášení a vytvrzení plastizolu na ocelovém plechu. Tato linka je unikátní svojí velikostí – 
40 m. Druhá velká linka je pro fi rmu Pyrotek, zaměřená na manipulaci, kontrolu a impregnaci fi ltrů, kde implementujeme 3 roboty, 
které budou zavěšeny na lineárním vedení. Tato linka bude v provozu nepřetržitě a usnadní lidem zásadním způsobem namáhavou 
fyzickou práci. Další velký projekt je pro Zálesí Kovo, který bude zaměřen na vizuální optickou kontrolu povrchů a rozměrů a tvarů. 
Unikátní je také projekt na automatickou robotickou přestavbu výrobní linky na montáž slunečních clon pro fi rmu Gumotex. Tento 
projekt zajistí výrobu nové varianty sluneční clony do BMW.

I v letošním roce budeme vystavovat na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Bude to pro nás výjimečná prezentace naší 
fi rmy, protože si nás vybral do společného stánku světový výrobce robotů – společnost FANUC, jako důležitého integrátora jejich 
robotů. Společně budeme prezentovat naši robotickou buňku ARM s jejich CNC frézkou ROBODRILL. Věříme, že je to obrovská 
příležitost, jak zviditelnit naši fi rmu (nejen divizi Robotics) a přilákat k nám nové zákazníky. Nadále aktivně rozvíjíme spolupráci se 
závody PLASTY a KOVO na společném projektu Zálesí Industrial Group, kde je našim cílem vyrábět produkty s vyšší přidanou 
hodnotou.

obchodní strategii zacílenou na výrobu moderních technologických 
linek a malosériovou výrobu vlastních produktů.

V příštím roce bychom chtěli rozšířit tým o nákupní oddělení zajištující 
hladké přenesení dat z výkresu na montážní dílnu, musíme rozvinout 
servisní podporu a díky digitalizaci optimalizovat procesní činnost od 
nabídkového řížení, kontrollingu, plánování výroby až po evidenci 
servisních činností.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům Robotics 
a členům vedení za výbornou spolupráci. Pevně věřím, že s  takovým 
týmem lidí zvládneme nejistotu současné ekonomické situace a 
budeme rozvíjet fi rmu nejen pro mladé lidi, ale pro celý náš region.

Ing. Petr Kozelek
ředitel závodu Robotics

Obchod a marketing

Pavel Tomeček
obchodně technický manažer závod Robotics
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Závod Robotics vznikl, mimo jiné i pro vnitropodnikovou 

spolupráci se závody Zálesí a.s. Tato úspěšně pokračuje, 

po stavbě robotické buňky pro Kovo AD, dalším projektem 

pro závod Plasty, montážní linkou Petainer. 

Ze společnosti Petainer, pro kterou se již v  Zálesí montuje 
jiný typ ventilu a jehož výroba byla částečně snížena, vzešel 
požadavek na dodávku nového, složitějšího typu ventilu, a 
to ve dvou variantách, jedna pro evropský trh, druhá pro trh 
americký.
Většina dílů, použitých pro kompletaci ventilu, se vylisuje na 
závodě Plasty, na formách vyrobených vlastní nástrojárnou a 
smontuje se v prostorách závodu Plasty v Biskupicích, na lince 
dodané závodem Robotics. Toto je krásná ukázka spolupráce, 
kdy Zálesí a.s. opouští kompletní výrobek, smontovaný z dílů 
vyrobených na závodě Plasty a zkompletovaný na lince 
dodané závodem Robotics – „vše pod jednou střechou“.

Jako základ pro montáž linky bylo použito zařízení, na kterém 
se montoval původní, nyní částečně nahrazovaný ventil. Toto 
bylo kompletně přestavěno a doplněno o další montážní 
sekce. Hlavní rozdíl mezi stávajícím a novým ventilem spočívá 
v  použití většího počtu dílů, které se musí oproti původní 
variantě, při samotné montáži, přesně vůči sobě orientovat, 

nejen vertikálně, ale i horizontálně, aby díly byly osazeny do 
fi xačních zámků a přitom nedošlo k jejich pootočení a tím k 
jejich znehodnocení při samotné kompletaci. 
Kompletnost a těsnost výrobku je testována, před samotným 
výstupem z  linky v kontrolní stanici, kde se provádí tlaková 
i podtlaková zkouška a ventily jsou roztříděny na OK a NOK. 
Každý ventil je opatřen vlastním identifi kačním výrobním 
číslem pomocí inkoustové tiskárny. 

Lze konstatovat, že navzdory všem průvodním technickým 
problémům jsme stroj připravili pro sériovou výrobu. Bylo 
smontováno prvních 1000 předsériových kusů a předáno 
zákazníkovi. U něho projdou ventily zkouškou kvality a 
funkčnosti a na základě výsledků těchto testů může na stroji 
začít sériová výroba.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem pracovníkům, kteří 
se podíleli na realizaci tohoto projektu. Kolegům ze závodu 
Plasty za vstřícnost a trpělivost, spolupracovníkům ze závodu 
Robotics za kreativitu a nasazení při konstrukci, montáži a 
programování.

Svatopluk Světlík
projektový manažer závod Robotics

Nová automatická linka

Petainer
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Exkurze

Možnost seznámení s reálným pracovním prostředím měli studenti gymnázií z Valašských Klobouk a Slavičína.
Dne 7. dubna navštívili fi rmu Zálesí a.s. a mohli vychutnat atmosféru ve fi rmě. Měli tak příležitost získat 
představu o pracovních příležitostech a dostali pomocnou ruku pro další vzdělávací dráhu. Kvalifi kovaní 
průvodci z řad vedoucích pracovníků a  techniků dokázali velmi zaujmout a určitě fi rmě ostudu neudělali.

Ing. Josef Chvíla
personální ředitel

Firma Zálesí a.s. a Zálesí Agro a.s. stále poskytuje stipendia žákům potřebných oborů (učební obory i maturitní studium):

Stipendium

a) OBOROVÉ STIPENDIUM

(tj. pravidelné měsíční kapesné, které je vypláceno v průběhu školního roku: září – červen):
pro 1. ročník  Kč 600,--   / měsíčně 
pro 2. ročník  Kč 800,--   / měsíčně
pro 3. ročník  Kč 1000,--   / měsíčně
pro 4. ročník  Kč 1200,--   / měsíčně

b) PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

je stanoveno na základě celkového průměru známek na vysvědčení v příslušném klasifi kačním období: 
Ø do 1,3 včetně  Kč 10 000,-- 
Ø do 1,5 včetně  Kč 6 000,--
Ø do 1,5 včetně  Kč 6 000,--
Ø do 2,0 včetně  Kč 4 000,--
Ø do 2,5 včetně  Kč 2 000,-- Případně dotazy směřujte na personální oddělení.
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ZÁLESÍ Agro a.s. a agrobaroni

Kdo sleduje alespoň částečně domácí politické dění, jistě 

zaznamenal debatu o připravované změně společné 

zemědělské politiky a rozdělení zemědělských dotací po 

roce 2023.

Nová vláda se rozhodla rázně napravit chyby vlády minulé 
- chybami svými vlastními tak, že hodila do koše návrh 
Strategického plánu Společné zemědělské politiky, který 
původní vláda více jak dva roky zpracovávala na základě 
jednání se zemědělskými organizacemi zastupující zemědělce 
napříč celou ČR a poslala Evropské komisi nový přepracovaný 
návrh. Nejdiskutovanější změnou, kterou udělali, je podpora 
malých farem a soukromě hospodařících zemědělců na úkor 
velkých farem a velkých podniků. Bohužel politika se vnesla 
tam, kam nepatří. A tady se zrodil nový pojem – agrobaroni. 
Kdo to vlastě je? Popravdě, ani nevím. Snad fi rma bývalého 
premiéra, hospodařící na téměř 3 % zemědělské půdy České 
republiky? Tak to můžeme být v  klidu, s  našimi 1400 ha a 
460 kravami mezi agrobarony nepatříme. Jenomže tak to asi 
nebude a dojde ke známému „vylití vaničky i s dítětem“. Podle 
zatím platného návrhu přijde i ZÁLESÍ agro o nějakou část 
dotací. 

Při hlubším zamyšlení jsou dotace v podstatě špatné, protože 
křiví trh se zemědělskými produkty, mlží skutečnou cenu 
potravin, nutí zemědělce do činností, které nemají se zdravým 
selským rozumem nic společného a stírají rozdíly mezi 
dobrými a špatnými hospodáři. Ale dotuje celá EU a mnohé 

státy výrazně více než ČR, takže pokud chceme být alespoň 
trochu konkurenceschopní, nemůžeme být výjimkou. 
Jen je otázka, jak dotační peníze spravedlivě rozdělit. 
Spektrum žadatelů je velmi široké. Máme drobné soukromě 
hospodařící rolníky, družstva i velké akciové společnosti. 
Máme zemědělce bez produkce surovin pro potraviny
i producenty surovin, či přímo potravin. Máme ekologické, 
biodynamické, s  integrovanou ochranou rostlin i konvenční. 
Máme zemědělce s  živočišnou výrobou i bez ní. Máme 
sadaře, zelináře, včelaře… Jsem přesvědčen, že ale nezáleží 
na velikosti hospodářství, ale na tom, zda zemědělec něco 
produkuje a jak se stará o chovaná zvířata a krajinu. Je jisté,
že všichni spokojení nebudou. 

Všichni zemědělci se budou muset přizpůsobit novým 
přepisům, a to může znamenat pro některé i konec, protože již 
teď se nachází na únosné hranici své existence. Cílem všeho by 
měl být spokojený spotřebitel, obyvatel této země, či Evropy, 
chcete-li. A tady jsme zpět u vlád, aby nastavily pravidla, za 
kterých půjde zajistit přiměřenou potravinovou bezpečnost. 
Dobrá zpráva je, že sedlák má velkou přizpůsobivost. Špatná 
zpráva je, že i tato přizpůsobivost má své meze.

Za ZÁLESÍ agro ale uděláme všechno,

aby zůstalo u té dobré zprávy.

Ing. Aleš Svízela
ředitel závodu Agro



Některé věci ale mají pozitivní vývoj. Zlepšující se covidová 
situace nám začátkem března umožnila zorganizovat 
plnohodnotné Dny otevřených vrat. Vidina návratu 
návštěvníků a potencionálních zákazníků byla osvěžující. 
Přestože zprávy od konkurence při pořádání obdobných 
akcí nebyly úplně pozitivní, zakousli jsme se do toho naplno. 
Podařilo se nám získat reprezentativní zastoupení všech 
značek prostřednictvím cca 80 strojů. V průběhu dvou dnů 
nás navštívilo více než 250 návštěvníků a také zástupci námi 
prodávaných značek. Proběhlo mnoho obchodních jednání, 
z  nichž mnohá přerostou do konkrétních zakázek a tržeb. 
Když k  tomu připočteme poměrně dobré počasí, výborné 
občerstvení zajištěné hotelem Pohoda, tak můžeme akci 
hodnotit jako velmi zdařilou a úspěšnou.

Nejen v  našem oboru je důležité nezaměřovat se pouze 
na přítomnost závodu, ale i na jeho budoucnost. Ukazuje 
se, že stále těžší to mají malí dealeři značek, a to nejen 
vůči své konkurenci, ale i při jednání s dodavateli. Přestože 
ZÁLESÍ a.s. nepatří mezi malé hráče, tak i přesto je potřeba 
myšlenky ubírat i cestou dalšího rozvoje závodu. Možnosti 
jsou prakticky dvě. Zaprvé se jedná o rozšíření stávajícího 
portfolia prodávaných značek, druhou možností je expanze 
do dalších regionů.
V  současné době fi nalizujeme akvizici, která by nám měla 
umožnit zkombinovat obě cesty rozvoje. Jedná se o rozšíření 
našich aktivit do části moravskoslezského regionu a přibrání 
značek, na které jsme se dosud neorientovali. Vznik nového 
střediska přinese následující pozitivní aspekty: možnost 
prodeje našich stávajících značek do dalšího regionu, 
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Novinky z

OBCHODNÍHO závodu

Doba plná výzev

Obchodní závod v  roce 2022 navazuje na historicky 
nejúspěšnější rok, kterým rok 2021 bezpochyby byl. 
Jednotlivá střediska přeplňovala plánované ukazatele a 
dopomohla tím závodu k  dosažení jeho velmi dobrého 
výsledku. Rok 2021 však nebyl pouze zalitý sluncem. V jeho 
druhé polovině se stále častěji začínal projevovat nedostatek 
strojů, který se týkal prakticky všech námi prodávaných 
značek. A nedocházelo k němu pouze na českém trhu, 
problém byl celosvětový. Způsoben byl krizí logistickou, 
materiálovou a subdodavatelskou. S  nedostatkem strojů 
šlo ruku v  ruce prodlužování termínů dodání od našich 
smluvních partnerů a neustálý nárůst cen. A tento stav, 
spolu s  dalšími doprovodnými aspekty, ještě více eskaluje 
v roce 2022.

O zemědělské a komunální stroje je ze strany zákazníků 
neustálý zájem, ale musí se na něj déle počkat nebo 
objednat stroj, který je k  dispozici. Proto v  současné 
době platí více než dříve, že prodává ten, kdo stroje má. I 
z tohoto důvodu se snažíme stroje získávat v předstihu, a to 
i za cenu přechodného navýšení našich skladových zásob. 
Všechny tyto problémy mají zásadní dopad i na naši práci. 
Obchodní zástupci musí být při komunikaci se zákazníky 
velmi fl exibilní a kreativní, aby byli schopni uspokojit jejich 
potřeby. Stále častěji se stává, že stroj získá fi nální specifi kaci 
až při kompletaci v  našich servisních dílnách, přičemž 
dříve to bylo u našich dodavatelů. To nám blokuje kapacity 
servisu, které by mohly být věnovány opravám strojů. Když 
k  tomu přidáme permanentní nedostatek náhradních dílů 
a jejich dlouhé dodací lhůty, tak vidíme, s jakými problémy 
se naši pracovníci musí potýkat. A já bych jim chtěl touto 
cestou za to poděkovat. Pracovníkům prodeje náhradních 
dílů, že hledají i alternativní cesty, jak požadované díly získat 
v co nejkratším čase. Pracovníkům servisu, kteří se potýkají 
s  tím, že mají najednou rozděláno více strojů a čekají na 
díly, aby mohli v opravě pokračovat. Za jejich fl exibilitu při 
tom, jak co možná nejdříve opravovaný nebo nový stroj 
dostat k zákazníkovi, protože ten na něj již dlouho čeká. A 
v neposlední řadě i prodejcům, kteří dělají všechno možné 
i nemožné, aby stroj pro zákazníka sehnali a v  co možná 
nejkratší době dodali. Doba není lehká, ale my věříme, že ji 
zvládneme, a že se situace bude postupně zlepšovat. 

Od posledního článku v časopise Zálesák uběhla již nějaká doba, a proto je načase vás seznámit s aktuálním děním 

uvnitř Obchodního závodu. Nechci se v něm příliš zabývat minulostí, ale spíše jeho přítomností a budoucností.

Dny otevřených vrat Rozvoj Obchodního závodu
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nový region navazující na středisko Žamberk, kvalitní servisní pracovníci a možnost jejich spolupráce se servisem Biskupice 
a Žamberk, převzetí zavedeného zákaznického portfolia, pěkná prodejna náhradních dílů umístněná z hlediska zákazníků na 
zajímavém místě.
Pokud se akvizice dotáhne do zdárného konce, tak se již v červenci rozroste rodina obchodního závodu o nové 4 zaměstnance. 
Jedná se o dva servisní pracovníky, prodejkyni náhradních dílů a prodejkyni strojů. Bližší seznámení s  nimi a celým novým 
střediskem bude součástí dalšího čísla tohoto časopisu.

Ing. Radek Svoboda
ředitel Obchodního závodu



20

Dne 12. 5. 2022 se konalo setkání u příležitosti 10 let znovuotevření hotelu Pohoda. 

Historie hotelu Pohoda se začala psát již v  roce 1955, kdy jej 
jako rekreační středisko pro své zaměstnance nechala postavit 
Sigma Lutín. V  roce 1976 byla dostavena druhá rekreační 
budova a zaměstnanci Sigmy Lutín si toto místo velmi oblíbili.
Po roce 1989 byly budovy majetkem společnosti Tasmo, s.r.o., 
která jej několik let provozovala.

V  roce 2001 odkoupila areál fi rma ZÁLESÍ a.s., která téměř 
okamžitě přejmenovala rekreační středisko na  Hotel Pohoda. 
První částečné rekonstrukce probíhaly už v  roce 2002. 
Postupem času se podařilo hotel dostat z  režimu podnikové 
ubytovny o kapacitě 57 lůžek do velmi slušného 3* standardu 
o kapacitě 81 lůžek.

Kompletní revitalizace na moderní čtyřhvězdičkový Wellness 
hotel, kterým je Wellness hotel Pohoda  **** do dnešních 
dnů probíhala od ledna 2011 do února 2012. Slavnostní 
otevření a přivítání prvních hotelových hostů v nové Pohodě 
bylo 26. 2. 2012. Tím ale náročnost tohoto projektu zdaleka 
nekončila. Budování v  podstatě nového týmu, nastavování 
nových procesů ve čtyřhvězdičkovém standardu a zejména 
přesvědčení stálých hostů hotelu Zálesí o tom, že komfort 
nového hotelu vyváží a předčí komfort ubytování v  centru 
Luhačovic, na který byly díky poloze hotelu Zálesí zvyklí – to 
byly hlavní úkoly, se kterými se pohodový tým musel poprat. 
Všechny tyto úkoly se podařilo splnit a z  Pohody se stal 
úspěšný 4* wellness hotel, řadící se v Luhačovicích na přední 
místa.

Slavnostního večera se zúčastnilo 46 osob. Pozvání přijali 
majitelé fi rmy, starosta města Luhačovice i městyse Pozlovice, 
významní obchodní partneři z řad cestovních kanceláří, místní 
hoteliéři, zástupci středních odborných škol i architekti, kteří se 
podíleli na redesignu nové Pohody. 

Večer začal milým slovem generálního ředitele ing. Jaromíra 
Semely, který připil na další úspěšné roky hotelu. Přes svou 
přirozenou plachost pronesl pár úvodních slov také ředitel 
hotelu Josef Michálek, který díky svému 20-ti letému působení 
v závodu Hotely byl u projektu nové Pohody od počátku. Celým 
večerem humorně provázel moderátor Petr Šiška. Pozvání na 
tento večer přijali také Miroslav Etzler a Jiří Štrébl, kteří pobavili 
vtipnými historkami nejen z natáčení. Úspěch sklidila také 
prohlídka hotelu. O příjemnou atmosféru se postarala také 
cimbálová kapela Strýci. 
O vynikající obsluhu a občerstvení formou slavnostního rautu 
se postaral pohodový tým, v  čele s  vedoucím stravovacího 
úseku panem Bronislavem Rakem a šéfkuchařem Miroslavem 
Jančou.
Vydařený večer uplynul velmi rychle a nezbývá než popřát 
hotelu Pohoda i pohodovému týmu právě co nejvíce pohody 
do dalších desetiletí.

Bc. Michaela Konečná
ekonomka hotelu Pohoda

Hotel Pohoda:

Deset let s Vámi v Pohodě
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Miroslava Krajčová, Dis.
personalistka

Dne 24. 3. 2022 se v hotelu Pohoda uskutečnilo vyhlášení výsledků bowlingové ligy. 

Turnaje se zúčastnilo 104 hráčů, 10 týmů. Hrálo se na 9 kol.

Vyhodnocení bowlingového turnaje  

2021/2022

Všem výhercům 

gratulujeme 

a těšíme se na 

příští ročník!

Na dalších místech se umístily týmy:

Potisk, Agro, hotel Pohoda, Správní útvar, Obchodní závod, Obaly, 

Kovo Pozlovice

VÝSLEDKY

1. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO

Kovo Luhačovice

kapitán vlatimil Juračka

Plasty

kapitán René Uher

Nástrojárna

kapitán Karel Mlček

bodů 18/12794 kolků

bodů 16/12760 kolků

bodů 14/12617 kolků

Absolutní vítěz

MUŽ:

ŽENA:

Nejlépe odehrané kolo:

MUŽ:

ŽENA:

Mališka Zbyněk

(hrál všechny zápasy)

Berentešová Ivana

(hrála 8 zápasů z 9)

Mališka Zbyněk

Berentešová Ivana

2 564 kolků

1 883 kolků

340 kolků

291 kolků
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ZÁLESÍ

TU BYLO,

JE

A BUDE!
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Divadelní představení Donaha!

V pátek 20. 5. 2022 si zaměstnanci Zálesí a.s. a jejich rodiny mohli udělat kulturní hezký večer zhlédnutím nového, stále 
vyprodaného představení zlínského divadla Donaha! Tentokrát jsme si tento zážitek mohli vychutnat bez prokazování 
testu na Covid nebo očkování a podobných komplikací, které by kulturní večer dost významně znepříjemnily. Ačkoliv 
po představení se vydala kolona aut ze Zlína směr Luhačovice až po desáté večerní hodině, téměř tříhodinový čas 
strávený v divadle divákům nepřišel promarněný, ba naopak. Příště se budeme těšit už na 7. divadelní představení. 
Pro připomenutí: od roku 2016 jsme už viděli tyto skvělé hry: 
Rychlé šípy, Splašené nůžky, Dokonalá svatba, Smrt v hotelu Alexandria a Saturnin.  

Michaela Zábojníková
personalistka


