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Vážení a milí kolegové,   

blíží se konec roku 2016, který snad uběhl ještě rychleji než jiné roky, a přichází čas bilancování. Ani letos jsme se nevyhnuli spoustě 

vypjatých ale také příjemných událostí. Vše se nám podařilo velmi důstojně ustát a náš výkon se zvýšil přibližně o dalších deset procent 

oproti loňskému historicky nejúspěšnějšímu roku.  

Rád bych alespoň stručně shrnul některé významné události. K velmi náročným situacím řadím rozjetí klíčových strojů a zvládnutí 

složitých obchodních případů. Celoroční výsledky nám ukazují, že rozšiřující se tým našich obchodníků odvedl profesionální práci na 

vysoké úrovni. Z krizových situací nemohu opomenout napadení našeho softwarového zařízení agresivním virem, které se díky našim 

pracovníkům podařilo velmi rychle zvládnout. Za přínosné považuji rozšíření prodejních míst do Libereckého a Zlínského kraje 

a modernizaci prostor v Olomouci a v Karlových Varech. V jihlavském areálu začala v červnu výstavba nové sladovací haly a ve výrobě se 

úspěšně rozjela první fáze implementace výrobního systému MES. Příjemnou událostí a zároveň významným milníkem byla oslava  

25. výročí založení firmy a vyrobení milionté zárubně SEPOS. Pro obě tyto události připravil marketing doprovodný program.  

Nejen tyto vyjmenované, ale i všechny další úspěšné činy, jsou důkazem našeho velkého pracovního nasazení. Vysoké tempo „jsme rozjeli“ již v lednu a tento 

výkon jsme dokázali udržet v průběhu celého roku, s čímž souvisí i poměrně výrazné navýšení počtu zaměstnanců. Abychom vše zvládli, bylo nutné maximálně 

využívat nejen lidský, ale i strojní potenciál, což nás vedlo k zamýšlení se nad dalšími investicemi do strojního i technologického vybavení. Úspěch naší firmy 

tkví především v kvalitní a týmové práci našich zaměstnanců, pro které jsme uspořádali další ročník Memoriálu Evy Kašíkové, ve kterém zaměstnanci 

nominovali své kolegy a ocenili ty nejlepší z nich.  

A co nás čeká v roce 2017? I nadále chceme pokračovat v našem přístupu k zákazníkům a rozvíjet strategii „být zákazníkům co nejblíže“ – a to nejen polohou. 

Pracujeme na vývoji nových produktů, například nový posuvný systém, reverzní zárubně, atd. Naši zákazníci, i ti náročnější, se mají na co těšit. V plánu je 

rekonstrukce a rozšíření showroomu v Praze Lahovicích a uvažujeme i o dalších prodejních místech v hlavním městě.  

Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům - celoroční výsledky ukázaly, že v SEPOSU pracují zodpovědní lidé, kteří odvádějí tu nejlepší práci.  

Přeji vám pohodové Vánoce a do nového roku hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů. 

 

                  Lumír Kozubík, majitel firmy SEPOS, spol. s r.o. 

AKTUÁLNĚ, UDÁLOSTI 

19.10. 2016 jsme vyrobili miliontou 

zárubeň SEPOS. A další milion? 

„Pokud bychom to vzali současným 

tempem výroby, což je přibližně  

130 tisíc zárubní za rok, tak to vychází 

za sedm a půl roku. Věřím ale spíš tomu, že se 

výroba bude zrychlovat a dalšího milionu 

dosáhneme dříve,“ říká Lumír Kozubík ml. 

 

Síť našich prodejen se 1. listopadu 

rozšířila do Zlínského kraje. Náš showroom  

najdete přímo v centru Zlína v přízemí hotelu 

Garni na náměstí T. G. Masaryka. Navazuje na  

25. letou tradici Zlínského studia dveří.   

 

 

 

 

 

 

 

MES (výrobní informační systém) byl plně 

implementován ve výrobě polotovarů. To 

v praxi znamená, že se každý polotovar vyrábí na 

základě aktivace výrobní dávky zobrazené na 

terminálu. Ukončením výrobní dávky dochází 

k přenesení informací do systému Vision  

a převedení výrobků na sklad. Výrobě samozřejmě 

předchází plánování, tzn. časová posloupnost 

výroby jednotlivých polotovarů.  

 

V současné době probíhají přípravy druhé 

fáze implementace MES. Jedná se o úsek 

truhlárny, kde jsou již instalovány všechny 

terminály a pracuje se na dokončení 

technologických postupů a kusovníků.  

 

V jihlavském areálu finišuje výstavba 

skladovací haly, která vykryje zvyšující se 

požadavky na skladovací prostory. Stavba 

s železobetonovou konstrukcí má rozlohu  

2000 m2 a kromě skladovacích prostor se zde 

počítá i s expedicí. Hala č. 8 začne sloužit svému 

účelu do konce letošního roku. 

Na podzim jsme vystavovali v Plzni. 

Výstavu Moderní dům a byt jsme navštívili 

poprvé a troufneme si říci, že rozhodně ne 

naposled. Již první výstavní den bylo v naší 

expozici opravdu „živo“, co říkáte? 

 

Olomoucká prodejna v novém. 

V showroomu, který má včetně přilehlého 

skladu rozlohu 500 m2, vystavujeme  

cca 60 dveřních křídel. Velkou výhodou je také 

strategická poloha ve městě – sídlíme naproti 

Baumaxu. Olomouckému týmu přejeme jen samé 

příjemné (a samozřejmě platící) zákazníky . 

 

 

 

 

 

 

Čeká nás první natáčení pořadu Jak se 

staví sen 2017. Natáčet, což pro nás 

v podstatě znamená vyrábět, dodávat a instalovat, 

se začne již za pár týdnů. Novou sérii pořadu  

o bydlení bude moderovat 

Iva Kubelková a TV Prima ji 

začne vysílat v polovině 

března 2017. TV štáb nám 

slibuje o něco více času na jednotlivé proměny, 

což nám umožní dodat i termínově náročnější 

designové produkty. V první pětici dílů se kromě 

našeho sponzorského spotu objeví také divácká 

SMS Soutěž se SEPOSEM. Soutěž bude 

organizovat mediální agentura, což mimo jiné 

znamená, že se mohou zúčastnit i zaměstnanci 

SEPOSU. A jaké budou výhry? LÁKAVÉ - tak si to 

nenechte ujít. Informace o termínu vysílání 

zveřejníme s předstihem na našem facebookovém 

profilu. 



ROZHOVOR 
s manažerkou nákupu 

a prodeje 

paní Janou Veselou.  

 

 

 

„Snažím se, aby 

věci, které dělám a mohu nějak 

ovlivnit, byly fér. V tomto duchu se 

snažím vychovávat své děti a řídím se 

tím i v obchodě,“ říká Jana Veselá. 

V SEPOSU pracujete jako manažer nákupu a 

prodeje – co všechno tato pozice obnáší? 

Z hlediska nákupu je mým úkolem vyhledávání 

nových dodavatelů hotových výrobků i materiálů, 

zavádění nových produktů a s tím související 

optimalizace sortimentu. V neposlední řadě se 

zaměřuji i na hledání úspor zejména v oblasti 

nákupu výrobních materiálů. V oblasti prodeje se 

snažím o rozvoj spolupráce s exportními zákazníky 

– nyní se soustředím hlavně na Slovensko, které je 

pro nás svoji polohou a historií spolupráce 

strategické. Budou následovat i další země, jako 

Bulharsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, kam 

sice aktuálně dodáváme, ať už napřímo či přes 

jiné zákazníky, nicméně zde vidím velké rezervy  

a možnosti rozvoje. 

A co Vás na této roli těší? 

Myslím, že je to hlavně ta možnost propojení 

nákupu a prodeje, kdy máte šanci určitý projekt 

začít a projít celým jeho vývojem až do konce. 

V praxi je to třeba o tom, že se rozhodnete pro 

nějaký nový produkt. Nejdříve musíte přesvědčit 

vedení, že toto má smysl a že to bude pro firmu 

přínosem, potom začnete vybírat nejvhodnějšího 

dodavatele a spolu s ním se pak podílíte na celém 

vývoji. Takový proces obvykle trvá několik měsíců 

a během té doby se naučíte spoustu nových věcí, 

máte možnost nahlédnout do výroby a směrovat ji 

dle svých požadavků a potřeb. Pracujete se 

spoustou odborníků a zajímavých lidí z oboru po 

celé Evropě. No a když se podaří celý projekt 

dotáhnout do zdárného konce  

a výsledkem je produkt, za který se můžete 

zákazníkovi zaručit, zažíváte pocit naplnění a jste 

pyšná na svoji práci i práci svých kolegů  

a dodavatelů. Bonusem je to, že po úspěšném 

zakončení projektu mám pocit, že jsem zase  

o stupínek výš, co se odbornosti týče, a získávám 

tím potřebnou energii na další projekty. Je to 

prostě adrenalin   

Poměrně dlouho jste pracovala na obdobné 

pozici v nadnárodní společnosti. V čem je mezi 

SEPOSEM a korporátem rozdíl? 

Velký přínos korporátu vidím v tom, že jsem 

osobně měla možnost propojení s ostatními 

pobočkami po celém světě, bylo zde velké 

množství konferenčních hovorů, které Vás 

vzdělávaly jak po stránce odborné, tak i jazykové. 

V případě problémů či nejasností jsem díky tomu 

měla možnost poradit se s odborníky kdekoliv 

jinde na světě, získala jsem přehled  

o fungování společnosti po všech stránkách  

a naučila jsem se na obchod nahlížet zejména po 

stránce ekonomického dopadu na společnost. 

Měla jsem možnost být přítomna jednáním  

a projektům na nejvyšší úrovni managementu 

v nadnárodní společnosti. Byla to opravdu velice 

cenná zkušenost. Nicméně negativa tu byla také,  

a to zejména časově náročný reporting, který Vás 

zdržoval od práce se zákazníkem. Rozhodování  

o čemkoliv bylo v korporátu na roky a společnost 

tak zaostávala za konkurencí. Také časté střídání 

jednatelů a ostatních členů vedení nebylo ku 

prospěchu věci a vedlo k velké nelibosti ze strany 

zákazníků, pro něž byly osobní vazby velmi 

podstatné. Toto vše se v SEPOSU naštěstí neděje. 

Je tu jeden majitel, který je připraven rozhodnout 

o zásadních věcech během krátkého časového 

úseku, a máte možnost ho osobně přesvědčit  

o svém záměru, pokud má hlavu a patu. Díky 

tomu máte šanci být o krok před konkurencí. Vaše 

práce tak dostává smysl a vede k nějakému cíli. 

SEPOS si váží loajálních zaměstnanců a na rozdíl 

od korporátu, ve kterém jsem pracovala, se snaží 

zaměstnávat odborníky. Stále je tu cítit rodinná 

atmosféra, i když počtem zaměstnanců a obratem 

se SEPOS již řadí mezi větší podniky. 

Máte tedy zkušenosti s vyjednáváním 

s dodavateli/odběrateli různých národností. 

Vnímáte nějaké odlišnosti v přístupu 

při obchodním jednání v různých destinacích? 

Ano, odlišnosti tu určitě jsou. Na úrovni 

obchodních řetězců, kde musí zaměstnanci 

udržovat jistou firemní kulturu a pravidla, to není 

tak zřejmé, nicméně v případě lokálních firem 

bývá úroveň obchodních partnerů často velmi 

odlišná. Já za sebe musím říci, že mi byli vždy 

nejblíže svým přístupem a mentalitou obchodní 

partneři z Německa, Rakouska, Holandska. Byla 

zde stále ještě cítit „stará škola“. Působili vždy 

naprosto přirozeně a přímo z nich sálala jistota, 

která vycházela z letité praxe. Od těchto lidí jsem 

se vždy ráda učila a pozorovala, s jakou lehkostí  

a obratností jsou schopni dosáhnout svého. 

Pokud jsem se s takovýmto partnerem na něčem 

domluvila, nepotřebovala jsem ani uzavírat 

smlouvu. Gentleman agreement zde měl  

a stále má své místo. Nejhorší zkušenosti mám 

paradoxně s některými partnery z ČR a Polska. 

Změny dodavatelů a nové obchodní 

vztahy  jsou většinou spojeny se značnými 

riziky. Jaká jsou podle Vás ta nejzávažnější?  

No, rizika jsou tu vždy, ať dodavatele měníte, 

nebo ne. Pokud totiž nehledáte alternativy, může 

se Vám lehce stát, že jednoho dne Vám ten 

současný dodavatel pošle výpověď smlouvy, nebo 

prostě přestane zvládat výrobu, a to může Váš 

úspěšně rozjetý business i položit. Na takovou věc 

se musíte připravovat s dostatečným předstihem  

a vždy je třeba mít v zásobě náhradní a dobře 

prověřené řešení. Z mého pohledu je nejlepším 

řešením mít několik dodavatelů, kteří jsou schopni 

v případě potřeby nahradit jeden druhého, a to je 

opravdu běh na dlouhou trať. Není to jen o tom, 

že někam zavoláte a objednáte kamion dveří či 

materiál pro výrobu. Je to o systematické práci 

s dodavatelem, zhodnocení jeho možností  

a hlavně o jeho vyškolení až na potřebnou úroveň 
v kvalitě dodávek. Navíc si musíte být jisti, že 

takové náhradní řešení přijme i zákazník, a to je 

možné jen tehdy, pokud ho dokážete přesvědčit  

o kvalitě nového produktu. Musíte tedy najít 

takového dodavatele, kterému můžete důvěřovat 

a který Vás v případě potřeby podrží. 

Na závěr mě napadá otázka: co Vy  

a nakupování? Jste „shopaholik“ nebo je to 

nutné zlo?  

Pro mě se bohužel nakupování stává čím dál více 

nutným zlem. Opravdu mě netěší prodírat se 

frontami lidí s plnými nákupními vozíky akčního 

zboží, které sotva mohou spotřebovat. Myslím, že 

žít se dá i střídměji a kvalitněji, a proto obchodní 

centra navštěvuji pouze v případě krajní nutnosti, 

snažím se vyřídit to potřebné a co nejdříve zmizet 

pryč. Pokud je to jen trochu možné, využívám 

k nákupům internet. Ráda ale chodím do malých 

obchůdků, kde se dá najít kus poctivého českého 

řemesla a milý personál. Také se snažím 

nakupovat regionální potraviny a to zejména ty, 

které produkují sousedé v naší obci.  

      Děkujeme za rozhovor. 

 

Známe vítěze 1. ročníku 

Memoriálu Evy Kašíkové. 

Byli vyhlášeni poslední 

listopadový víkend na 

slavnostní firemní poradě. 

V letošním ročníku 

Memoriálu Evy Kašíkové 

43 zaměstnanců 

nominovalo své kolegy na ocenění a v naší 

schránce se sešlo celkem 58 nominací. Vítěze 

vybírala sedmičlenná porota složená z vítězů  

0. ročníku a zástupců vedení (Lumír Kozubík, 

Lumír Kozubík ml.).  

Ocenění za významné přispění k rozvoji firmy 

získali a na stříbrné příčce se umístili tito 

zaměstnanci (abecedně): Marcela Pruknerová, 

Ing. Ludmila Soldánová, Jiří Šťovíček, Jiří 

Vávra, Jan Veselý, Petr Zámek, David Zýka.  

Stříbrem oceněnými kolektivy se staly tyto 

kolektivy: kolektiv pracovníků truhlárny (Libor 

Bratršovský, David Příhoda, Miroslav Novák, 

Jaromír Vacek); kolektiv pracovníků velké linky 

(Miroslav Duba, Roman Havlíček, Josef Málek, Jiří 

Partl); kolektiv marketingu (Ing. R. Hruška,  

L. Kameníková) a kolektiv prodejny Tábor 

(Libuše Dafčíková, Jaroslav Mládek, Vladimíra 

Nováková, Milan Zíma). 

Na zlaté příčce se umístili tito zaměstnanci:  

Mgr. Jarmila Heide Pěnkavová, Tomáš 

Pokorný, Lumír Šimek. 

 

„Zlatí jednotlivci a zlatý kolektiv montážníků“ 

 

Zlatem oceněnými kolektivy jsou:  

kolektiv expedice Jihlava (Marta Bedáňová, 

Jaromír Brožek, Zdeněk Buksa, Pavel Čírtek, Ivana 

Doležalová, Jakub Göth, Martin Grundza, Petr 

Heide, Richard Chvátal, Stanislav Kašík, Patrik 

Macko, Jaromíra Musilová) a kolektiv 

montážníků Jihlava (Zdeněk Benáček, Petr 

Brych). 

 

 
„Zlatí pracovníci expedice“ zleva: S. Kašík, J.Göth, P. 

Čírtek, M. Bedáňová, J. Musilová, P. Heide 

 



TO JSME MY 
Trilogie To jsme my - pracovníci centrály. 

Tentokrát jsme oslovili úseky výrobní. 

Sériová výroba zárubní - linka 

 

 

Nejpočetnější skupinu tvoří pracovníci, kteří 

vyrábějí a kompletují zárubně. Sériovou výrobou 

zárubní rozumíme výrobu obložkových zárubní 

(označení 8-38 cm, typizované šířky).  

Na otázky odpovídá vedoucí výroby pan 

Pavel Polák:  

Co předcházelo sériové výrobě zárubní? Na 

počátku měl SEPOS tři vlastní truhlárny. V Praze  

a ve Velké Polomi se prováděli úpravy dveří  

a jejich prosklívání. Malá truhlárna v Jihlavě se více 

specializovala na výrobu zárubní, v té době se ale 

jednalo o kooperaci a dá se říci, že se zde zárubeň 

víceméně kompletovala. V celkovém objemu se 

jednalo cca o 500 ks zárubní měsíčně.  

Kdy vznikla myšlenka sériové výroby a jaké 

byly počátky? Projekt sériové výroby zárubní se 

začal zpracovávat v červnu 2007. Postupně došlo  

k rekolaudaci skladu na výrobní prostory a začali 

jsme instalovat strojní zařízení. První zkušební 

kusy se vyrobily v listopadu a už v prosinci se 

začala výroba rozjíždět. Souběžně s výrobou 

probíhala implementace výrobního programu  

a vytváření výrobních postupů. Oficiálně byla 

výroba zahájena v roce 2008, kdy se v lednu 

vyrobilo zhruba tisíc zárubní a v průběhu roku 

2008 jsme již pracovali na dvě směny. 

Nárůst výroby byl tedy plynulý nebo nastal 

nějaký zlom? Výroba se poměrně plynule 

rozjížděla, i když jsme bojovali s poruchovostí. Na 

konci července 2008 vyhořely ovládací 

elektronické panely na počítače, které řídí chod 

stroje. Přestože jsme byli nuceni na více jak týden 

zastavit výrobu, ve svém důsledku nás tato 

porucha posunula vpřed. Nákupem nových se 

totiž zcela eliminovala poruchovost, která brzdila 

výrobu. Postupně se výroba zefektivňovala a její 

nárůst zaznamenáváme neustále. Dalším zlomem 

byl loňský rok, kdy byla ukončena spolupráce 

s některými dodavateli a výroba byla nucena 

spolehnout se na vlastní tzv. polotovary. Přestože 

začátky byly poměrně krušné, brzy jsme se 

přesvědčili, že tato cesta je správná. Vlastní výroba 

polotovarů je pro nás výhodná. 

Co je potřeba zařídit, aby všechno „klaplo“? 

Aby se vůbec mohlo vyrábět, je nutné včasné 

zazásobování materiálem. Důležitá je v našem 

oboru také stabilizace materiálu, tzn. zhruba  

10 dní se dřevotřísková deska teplotně stabilizuje, 

než může být ve výrobě použita. Druhá část 

zásobování je výroba polotovarů. Pokud tedy tyto 

dva body klapnou (resp. musí klapnout), můžeme 

se bavit o vlastní sériové výrobě.  

A co všechno dokážeme vyrobit? Z našeho 

oboru téměř všechno. Limitují nás pouze 

parametry nakoupeného materiálu. V atypické 

výrobě je dalším limitem cena konečného 

výrobku, která je ovlivněna především velikostí 

série, ve které se vyrábí. 

Konkrétně? Jakou maximální výšku zárubně 

můžeme zákazníkovi nabídnout? Až do  

265 cm průchozího otvoru. 

Rozsah činností je opravdu značný, řekněte, 

co Vás na práci těší? Důležitý je pro mě 

výsledek. To, že se firma neustále rozvíjí, není 

pouze o výrobě. Důležité je, aby obchod přinesl 

zakázky a výroba je dokázala uspokojit, tedy aby 

do sebe všechno zapadalo. A právě tato 

spolupráce, díky které firma prosperuje, mě těší.  

Ruční výroba - truhlárna 

 

Věděli jste, že tradiční truhlářské nářadí 

(dláto, pila, hoblík atd.) je známo už od 

starověku? 

 

Truhlárna (ruční výroba)  

v SEPOSU čítá dvacet  

zaměstnanců a čím vším se 

zabývají už prozradí jeden z 

mistrů truhlárny pan Jaromír Vacek: 

Co všechno spadá pod truhlárnu (ruční 

výrobu)? Sortiment je velmi rozsáhlý, těžko na 

něco nezapomenout . Jedná se o zárubně OKZ, 

zárubně 40+, garnýže, bezfalcové zárubně, 

zárubně s bočním světlíkem a nadsvětlíkem, 

zárubně s děleným nadpražím, reverzní zárubně, 

atd. Velký podíl naší výroby se týká také dveří. 

Prosklívání, veškeré úpravy, dveře s šikmým 

rohem, posuvné a bezfalcové dveře, kyvné dveře, 

skládací dveře nebo například frézování DTD 

výplní do profilovaných dveří.  

A nějaké zajímavé výrobky, které truhlárna 

vyrábí? Nevím, jestli se dají nazvat zajímavými, 

ale občas se vyrábí i nějaký nábytek, poličky, dveře 

s otvorem pro psa a kočku, atd. 

Do jaké míry je v SEPOSU ruční výroba 

„ruční“? Třeba při listopadové poruše CNC bylo 

ruční téměř vše (smích). Ale teď vážně, pod 

pojmem ruční výroba rozumíme výrobu 

neautomatizovanou. Samozřejmě používáme 

menší truhlářské stroje, jako je například 

formátovací pila, frézy, vrtačky. Jediným 

automatizovaným strojem na našem úseku je již 

zmiňované CNC, které bylo uvedeno do provozu 

v roce 2014. Od té doby je slovo „ruční“ 

v označení našeho úseku již mírně nepřesné. Nic 

se ale nemění na tom, že se neobejdeme bez 

šikovných truhlářů.  

Občas fungujete jako záchranáři - dá se to 

tak říci? Tak to je výstižné, protože slovo 

„průšvih, hoří, zákazník mě zabije“ se objevuje 

opravdu často - právě v těchto případech se na 

nás obchodníci obracejí. Bohužel, ne vždy se dá 

všem těmto požadavkům vyhovět. Hlavně nám to 

narušuje plánování a plynulost výroby.  

Jste tým, podporujete se navzájem? Myslím si, 

že jsme dobrá parta lidí - na nic si nehrajeme  

a vycházíme si navzájem vstříc. Prostě se snažíme 

táhnout za jeden provaz. 

Najde se tedy vůbec něco, co byste chtěl na 

svém úseku vylepšit? Určitě je stále co 

zlepšovat, ať už na strojích, tak na lidech 

samotných, včetně mě. Ovšem co nás 

momentálně nejvíce trápí, je prostor a logistika. 

Jelikož jako ruční dílna jsme doslova „rozlezlí“ 

skoro po celém areálu, jsme nuceni neustále 

plánovat různé převozy z haly do haly, a to 

samozřejmě stojí čas i peníze. 

Výroba polotovarů 

 

Výroba polotovarů je v SEPOSU relativně 

“mladým“ a co do počtu zaměstnanců také 

menším týmem. Polotovarem  rozumíme 

výrobek, který je určen pro následné zpracování 

při výrobě finálního produktu. V našem případě 

se jedná zejména o části zárubní pro sériovou 

výrobu. 

Na otázky odpovídá mistr výroby 

polotovarů pan Michal Klimeš:  

 

 

Kolik zaměstnanců má úsek výroby 

polotovarů? V současné době se výrobou 

polotovarů zabývá třináct zaměstnanců, z toho 

sedm žen a šest mužů. Z mého pohledu se díky 

narůstajícímu portfoliu polotovarů celkový počet 

pracovníků do budoucna zřejmě navýší.  

Fungujete jako tým – podporujete se 

navzájem? Ano, díky vzájemné podpoře  

a zastupitelnosti panující v tomto kolektivu se přes 

nízký počet pracovníků daří zvyšovat produktivitu 

a tím i plnit výrobní plán v rámci celé výroby. 

Jaké typy polotovarů vyrábíte? Na strojích 

jako jsou slepovačky a obalovačky profilů 

vyrábíme jednotlivé části zárubní od standardních 

obložek přes profily obkladů kovových zárubní až 

po profily garnýží a dorazů posuvných dveří. Dvě 

pracovnice se navíc zabývají denní přípravou 

materiálu pro obě výrobní linky a ruční dílnu.  

A jak spolupráce s ostatními výrobními 

úseky funguje? V tomto ohledu by měl být 

v blízké budoucnosti nápomocen i právě zaváděný 

výrobní systém MES. Nasbíraná data napomůžou 

vyhodnotit jednotlivé úseky naší výroby, 

analyzovat její slabá místa, což povede 

k efektivnějšímu plánování výroby. 

Jaký je aktuální stav implementace MES? 

V současné době jsou již všechny naše stroje ve 

zkušebním režimu zapojeny do systému MES. 

Je něco, co byste chtěl na svém úseku 

vylepšit? Že je stále co vylepšovat, se nám ve 

výrobě potvrzuje téměř každý den. Ať se jedná  

o starší strojní zařízení, častěji se ale jedná  

o vylepšování zařízení nového, což se ve 

spolupráci s dodavateli v konečném výsledku daří. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dl%C3%A1to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hobl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDrobek


 

Vydává: SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 100, Jihlava; redakční rada: Mgr. Lumír Kozubík, Lada Kameníková;  

kontakt: redakce@sepos.cz. Informace jsou platné k datu vydání. Tiskové chyby vyhrazeny. Výtisk je neprodejný. 

 

V SEPOSU SLAVÍ 

BLAHOPŘEJEME A PTÁME SE těch, kteří 

oslavili svá jubilea v období uplynulého půl 

roku, tedy od začátku července 2016 do konce 

prosince 2016.  

  

Jak nejraději trávíte volný čas? 

Jaké místo byste rád navštívil a proč? 

 

Libor Bratršovský 

mistr výroby, Jihlava 

Odpovědi: Ve volných 

chvílích se věnuji zahrádce 

a sportu.  

Chtěl bych navštívit 

Skandinávii, lákají mě Fjordy. 

Jan Veselý 

obchodní ředitel, Jihlava 

Odpovědi: Na koni, či na 

kole s rodinou- nejlépe za 

lehce slunečného počasí  

a pokud možno se silným 

větrem v zádech (obzvláště 

do kopce ). 

Navštívil bych Skotsko, kde jsem již jednou byl, ale 

rád bych navštívil místa, ve kterých produkují 

léčivou až zázračnou vodu plnou čistého sladu. 

David Zýka 

řídící pracovník 

slepovačky profilů, Jihlava 

Odpovědi: Volný čas 

nejraději trávím s rodinou – 

jezdíme na kole, věnujeme 

se geocachingu. Mým 

koníčkem je také 

truhlařina.  

Rád bych navštívil Spojené státy americké, kde žije 

můj bratr a strýc, tak bych se za nimi chtěl 

podívat. 

 

10 LET VE FIRMĚ OSLAVILI: 

Zdeňka Pavlíková, obchodní referentka, Jihlava 

Pavel Grus, skladník, Praha 3 

Petr Šimůnek, obchodní referent, Hradec 

Králové 

Libuše Dafčíková, obchodní referentka, Tábor 

Jaroslav Mládek, vedoucí prodejny, Tábor 

Mgr. Zdeněk Lukes, vedoucí prodejny, 

Lanškroun 

 
Krásné  
Vánoce  
plné klidu  

(nikoliv úklidu)  

 

UDÁLOSTI pokračování 

 

 

Vyhlásili jsme výherce soutěží Miliontá 

zárubeň SEPOS. Souběžně probíhala interní 

soutěž pro zaměstnance i ta určená pro veřejnost. 

Pravidla byla jednoduchá: určit datum výroby 

milionté zárubně. A první, který správně odpoví, 

vyhrává LED TV s úhlopříčkou 125 cm! 

Interní soutěže se zúčastnilo 56 zaměstnanců. 

Správně odpověděli tři. LED TV si ze slavnostní 

firemní porady odnášel Ing. Marek Zamazal, 

který svou správnou odpověď zaslal hned první 

soutěžní den v 7 hodin 58 minut. Komu se nelení, 

tomu se gratuluje! 

 

Výherkyní soutěže (určené pro veřejnost) se 

stala paní Silviya D. z Jihlavy. Správně 

odpověděla jako jediná.  

Při převzetí ceny 

uvedla, že se jednalo 

o náhodný tip - 

datum narození syna.  

Gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

Vyzkoušeli jsme novou formu outdoorové 

prezentace. Konkávní vůz s vizuální  

i zvukovou reklamou projížděl v říjnu křížem 

krážem Olomoucí a Libercem.  

 

 

 

JEDNOU nebo DVĚMA 

VĚTAMI 

V listopadu se počet zaměstnanců SEPOSU 

přehoupl přes 200. 

 

Připravujeme nový profil garnýže pro 

posuvný systém. Inovovaná garnýž má 

menší rozměry a plánujeme ji dodávat od února 

2017. 

 

Zrekonstruovali jsme showroom 

v Karlových Varech. 

 

Investiční plán na rok 2017 počítá 

s pořízením dalšího CNC stroje. 

 

V současné době čekáme na zprovoznění 

nové linky na výrobu zárubní atypických 

rozměrů. Linka bude provádět tyto operace: 

lepení obložky do ostění, délkové formátování, 

frézování drážek pro montážní kování, vrtání 

závěsů a frézování protiplechu. 

  

Nově otevřený showroom v Liberci 

v městské části Horní Růžodol funguje od 

srpna. Marketingovou kampaň jsme cílili na 

koncové i firemní zákazníky, které jsme oslovili 

například prostřednictvím regionálního rádia 

Kontakt, letákovou kampaní do poštovních 

schránek nebo newsletterem.  


