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Slovo
úvodem
Milí čtenáři,

nazujte žabky, připravte si osvěžující drink a vyražte k vodě. Nezapomeňte 

si vzít nové číslo našeho ENGEL magazínu…protože vám opět po půlroce 

přinášíme další zajímavé informace, témata a osobnosti napříč všemi oddě-

leními.

Kovidová pandemie stále ještě zasahuje jak do našich pracovních, tak 

i soukromých životů, proto se snažíme prostřídat náročná témata s lehčími, 

stálé rubriky s novinkami. Opět necháváme shrnout celé nelehké období 

vedením závodu; v rubrice ‚Hudba nás spojuje‘ platí i v naší firmě, že co 

Čech, to muzikant a jako každoročně vás zveme na tradiční grilovačku 

v našem parku před celozávodní dovolenou, kde bude v té době probíhat 

2. příměstský ENGEL tábor pro děti zaměstnanců.
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Co Čech, to muzikant. V  kaplickém 

ENGELu toto rčení platí zřejmě dvojná-

sob, protože s  muzikanty se na všech 

odděleních doslova roztrhl pytel. Možná 

mnohdy ani netušíme, že náš kolega je 

ve svém ‘druhém‘ životě basista, perku-

sista, kytarista nebo třeba hráč na nějaký 

netypický hudební nástroj. Kolegů mu-

zikantů je zde opravdu tolik, že všechny 

jsme v tomto čísle přiblížit nedovedli. 

Hudební příběhy některých z nich vám 

představíme na  straně 12 a 13.íme na  straně 12 a 13.



Firma PROMPT působí v ENGELu více jak 

 let, kdy někteří zaměstnanci vykonávají 

úklidové práce již od začátku spolupráce 

obou firem. Celý tým tvoří přibližně  

uklízeček, které pracují ve dvou směnách, 

a to jak na trvalý pracovní poměr, tak i na 

dohodu o provedení práce. Každá z nich má 

na starost vymezený úsek, za jehož čistotu 

zodpovídá. Nynější období koronavirové 

pandemie má za důsledek zvýšený nárok 

na spotřebu dezinfekčních prostředků a hy-

gienických potřeb. Jednou za  dní jsou 

doplňovány zásoby skladu.

„Stejně jako pro své zaměstnace zajišťuje 

ENGEL i pro nás teplé obědy nebo večeře 

v prostorách jídelny v areálu firmy,” shodu-

je se celý kolektiv úklidové služby PROMPT 

na významném benefitu.

Kdo nám uklízí? úklidová služba PROMPT

část týmu pracovníků PROMPT

Aktuálně z personálního oddělení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

uplynul další půlrok a stále je jedním z hlav-

ních témat Covid- . Děkuji za vaše osobní 

nasazení a dodržování nastavených pravi-

del při pravidelném testování. Část z nás 

nemoc již prodělala, někteří bez přízna-

ků, někteří s lehkými příznaky a bohužel 

i několik kolegů s vážnými komplikacemi. 

Naštěstí vše vždy dobře dopadlo a všichni 

kolegové se mohli vrátit do běžného života 

a do práce. Vidíme, že toto onemocnění umí 

být nevyzpytatelné a potřeba dodržování 

preventivních opatření pro ochranu zdraví 

nás i našich blízkých je nadále nutná. 

Obraťme list na veselejší stranu. Podařilo se 

nám po většinu času, kdy byl uzavřený prv-

ní stupeň základních škol, díky obětavým 

kolegyním, zorganizovat a udržet v chodu 

Příměstský tábor s výukou v improvizova-

ných učebnách, tedy zasedacích místnos-

tech v administrativní budově. Děti se pod 

dohledem „lektorek“ účastnily distanční 

výuky, manuálně tvořily nebo při přízni-

vém počasí trávily čas v našem parku. Tato 

aktivita sklidila u dětí i rodičů velký ohlas 

a jsme rádi, že se tu děti cítily jako doma. 

Na léto jsme znovu pro děti našich zaměst-

nanců připravili již druhý ročník Příměst-

ského tábora s tematickým názvem „Co 

nás spojuje“ v projektu „Poznání a poslání“ 

a prodloužili ho po loňském úspěchu z jed-

noho na dva týdny (podrobněji viz str. ). 

Věříme, že si jej naše děti, stejně jako loni, 

užijí a opět si odnesou krásné vzpomínky 

a nová přátelství.

Těší mě, že využíváte nových benefitů - 

očkování a služby fyzioterapeuta. Proti 

klíšťové encefalitidě bylo proočkováno již 

kolem  dávek. Kdo jste ještě nevyužil 

této možnosti a máte zájem o očkování, 

kontaktujte personální oddělení a domluv-

te se na termínu. Služby fyzioterapeuta 

pana Hrdého využilo a využívá  našich 

zaměstnanců. Mohli jste si všimnout i dal-

ších studentů oboru „Fyzioterapeut“, kteří 

se pohybují po závodě. Obracejte se na ně 

s vašimi připomínkami nebo se zdravotní-

mi problémy pohybového aparátu. 

Jsem moc rád, že se jako každý rok sejdeme 

poslední den před celozávodní dovolenou 

v parku na grilování a rozloučení před do-

volenou. Společně posedíme u dobrého jídla 

a rozejdeme se k zaslouženému volnu.

Přeji krásné léto a příjemnou dovolenou.

 David Dědič

 vedoucí oddělení HR
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Správný sed je velmi důležitou součástí 

pracovního dne. Pokud sedíme v napřímení 

vůči gravitačnímu poli a zároveň máme 

opřené dolní končetiny o zem a horní kon-

četiny o loketní opěrky, minimalizujeme 

tak riziko vzniku bolestí z přetížení v oblasti 

horního trupu – zejména bolestí v oblasti 

krční páteře a horních končetin.

Na správné držení těla při sezení je třeba 

během pracovního dne pravidelně myslet 

a střídat tuto pracovní pozici se stojem 

a chůzí, ideálně každých  minut. „Pokud 

nemyslíme na držení těla během sezení a ne-

myslíme ani na střídání pracovních poloh, 

hrozí nám nejen přetížení pohybového apa-

rátu se vznikem bolestí, ale v dlouhodobém 

měřítku vede i k rozvoji řady civilizačních 

onemocnění (zejména nemoci srdce a cév), 

které souvisí s nízkou fyzickou aktivitou,“ 

dodává firemní fyzioterapeut Tomáš Hrdý.

Ergonomie v praxi - správný sed

a u poloviny z nich si vyžádalo doléčení ná-

sledků úrazu pracovní neschopnost.

V mnoha případech šlo úrazu předejít napří-

klad lepší pozorností při práci. Ať to byla x 

řezná rána nástrojem nebo nářadím na těle 

našeho zaměstnance nebo x tržná rána po 

střetu hlavy s materiálem nebo nohy s vozí-

kem. Úrazů typu naraženina, zhmožděnina 

nebo odřenina bylo  a k většině z nich došlo 

při manipulaci s materiálem. Je to oblast, 

kde je mnoho prostoru pro zlepšení nejen ze 

strany vedoucích zaměstnanců nastavením, 

vyžadováním a kontrolou bezpečné práce 

na pracovišti, ale i samotných zaměstnanců 

manipulujících s materiálem, břemeny a ná-

stroji při své práci.

Mnohdy je příčinou úrazů nedostatečné 

použití osobních ochranných pracovních 

prostředků nebo jejich nepoužití vůbec. Ná-

sledkem toho došlo k vniknutí špony do oka, 

dvěma popáleninám a stejnému počtu 

úrazů s rotujícím nástrojem. Na těchto dvou 

úrazech, vzniklých při práci na stojanové 

 pracovních úrazů za loňský rok je his-

toricky nejnižší číslo v našem závodě. Je to 

sice stále velmi daleko od našeho společného 

cíle, nula úrazů za rok, ale dalším krokem 

k této metě je cíl v letošním roce dosáhnout 

maximálního počtu  pracovních úrazů.

V prvním pololetí se nám nedaří dosáhnout 

požadovaného pozitivního trendu u těchto 

čísel (  úrazů, stav k . . ) a následky 

toho jsou vždy bolestivé, mnohdy krvavé 

vrtačce, je dobře vidět rozdíl mezi používá-

ním správných a špatných OOPP. Shodně 

došlo ke kontaktu ruky s rotujícím vrtákem 

a k namotání ochranné rukavice. Při použití 

správných rukavic, které se roztrhnou v této 

situaci, došlo „pouze“ k naražení a pohmož-

dění ruky. Naopak při použití nesprávných 

rukavic došlo k velice krvavému a bolestivé-

mu úrazu ruky s dlouhou pracovní neschop-

ností.

Dbejte při práci o svoji vlastní bezpečnost 

a o bezpečnost osob kolem sebe. Vedoucí za-

městnanci, buďte nápomocni svým podříze-

ným v otázkách bezpečnosti práce a zároveň 

nastavujte, vyžadujte a kontrolujte bezpečné 

pracovní postupy na pracovištích. Pracujme 

bezpečně a vracejme se vždy zdraví domů ke 

svým rodinám.

Jan Hlaváč

BOZP - ENGEL magazín
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Jak? objednávky na  personálním oddělení:
e-mail: dagmar.martinkova@engel.at
tel.:   

Kdy? PO :  – : , ÚT :  – :Kde? ordinace firemního lékaře

Bezpečnost na prvním místě
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám ohlédnout se zpět za uplynu-

lým obdobím. Všichni určitě souhlasíte, že 

poslední rok byl opravdu složitý. Pandemie 

Covid s sebou přinesla řadu problémů 

a omezení, a to jak v oblasti pracovní, tak 

i v soukromých životech. Zpočátku roku 

se zdálo, že bude Kaplice téměř bez zaká-

zek, avšak brzy na to se situace otočila a my 

jsme obdrželi velké množství objednávek, 

přičemž reagovat jsme museli co nejrychle-

ji.  A to v situaci, kdy nám hned z různých 

důvodů (nemoc, karanténa, zavřené školy 

a školky...) chyběla i více než stovka zaměst-

nanců najednou. I to jsme zvládli!

Vážení spolupracovníci, děkujeme Vám za 

to, že jste dodržovali a nadále dodržujete 

veškerá pravidla spojená se zamezením 

šíření nemoci. Nenechali jste se touto 

mimořádně obtížnou situací odradit, a dál 

jste se snažili odvést svou práci co nejlépe. 

Děkujeme také těm kolegům, kteří museli 

prakticky ze dne na den přizpůsobit své do-

mácnosti pro možnost práce formou home 

office, pracovat za ztížených podmínek, 

po boku s dětmi, a to po tak dlouhou dobu. 

Za Vaši odolnost a vysoké pracovní nasaze-

ní Vám jednoznačně patří naše uznání.

Co se výhledů na další období týče, jsou 

pozitivní. Opět jsme si v krizi ukázali, že 

ENGEL je dobrá značka a silná společnost. 

A každá krize nás dělá ještě silnějšími.

Jedním z našich cílů, pro nejen současný 

obchodní rok, ale i ty následující, je rozvoj 

vedoucích pracovníků. 

V březnu se, i přes nepříznivou pandemic-

kou situaci, která umožnovala jen částečně 

prezenční vzdělávání, podařilo úspěšně 

dokončit první polovinu Akademie vzdě-

lávání pro týmové vedoucí. Naplánována 

je již i další část Akademie a aktuálně běží 

workshopy zaměřené na správné vedení 

ročních hodnotících pohovorů. Novinkou 

pro týmové vedoucí bude trénink přijíma-

cích pohovorů s pomocí virtuální reality.

Důležitá je pro nás i transparentní komu-

nikace napříč firmou, a tak bude probíhat 

pravidelný meeting setkávání vedoucích 

pracovníků, který byl letos velmi pozitivně 

hodnocen. 

Jsme rádi, že Vám prostřednictvím tohoto 

čísla ENGEL magazínu můžeme závěrem 

popřát co nejvíce pracovní pohody, užijte 

si nadcházející letní sezónu a hlavně pevné 

zdraví pro Vás i Vaše rodiny.

Peter JungwirthPhilipp Berndorfer
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ENGEL Leansystem
firemní kultura - EPOS - vedení
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Lean leadership model vedení
3V+

vedení 

prostřednictvím 

cílů

rozvíjím

se sám
jsem efektivní

rozvíjím

zaměstnance

jednám v zájmu

fi rmy

optimalizace

procesu

rozeznat odchylky 

a trvale řešit problémy

EPOS

model vedení

Lean leadership

3V+

vedení 

prostřednictvím 

cílů

rozvíjím

se sám
jsem efektivní

rozvíjím

zaměstnance

jednám v zájmu

fi rmy

optimalizace

procesu

rozeznat odchylky 

a trvale řešit problémy

EPOS

model vedení

Lean leadership

vedení 

prostřednictvím 

cílů

optimalizace

procesu

rozeznat odchylky 

a trvale řešit problémy

EPOS

• přemýšlím o sobě
• orientuji se na řešení problému
• jsem připraven se změnit
• překonávám výzvy
• využívám zpětné vazby
• nakládám adekvátně s emocemi

• jednám efektivně, využívám EPOS
• pracuji s cíli a metrikami
• jednám s ohledem na dlouhodobost

a udržitelnost

• vedu - koučuji
• informuji a komunikuji
• formuji svůj tým, praktikuji a vyžaduji týmovou práci

• jednám v zájmu firmy - 3V+
• vedu inspirativně a s nadšením
• rozhoduji uvážlivě

Často skloňované hodnoty  V – Verantwortung (zodpovědnost), 

Vertrauen (důvěra), Veränderung (změna) - EPOS a Lean 

Leadership jsou již několik let důležitou součástí firemní kultury 

ENGEL. Aby bylo propojení těchto nástrojů jasné, vznikl ENGEL 

Leansystem. 

Cílem je další vzdělávání vedoucích zaměstnanců, jehož součástí 

je objevení a rozvoj jejich potenciálu –  prostřednictvím analýzy 

potenciálu. Tato analýza potenciálu je určena pro všechny řídící 

úrovně a slouží k porovnání sebepohledu a pohledu přímého nadří-

zeného. Je důležité znát pohledy obou stran a porovnat je. Zjistí se 

ENGEL Leansystem není v podstatě nic nového. Nový je pouze úhel pohledu
na propojení těchto oblastí: Hodnoty V+

EPOS
Lean Leadership

DŮVĚRA ZODPOVĚDNOST ZMĚNA
• poctivost
• respekt
• stálost

• orientace na zákazníka
• důslednost
• orientace na úspěch

• vlastní iniciativa
• odvaha
• srozumitelnost

ENGEL Leansystem je základem dalšího rozvoje firmy. S jeho 

pomocí neustále rozvíjíme firemní kulturu, vedení lidí, zaměst-

nance, procesy a produkty na základě konstruktivní zpětné vazby 

a poučení se z chyb.

tím, v čem je vedoucí zaměstnanec dobrý, v čem může být lepší, kde 

jsou jeho silné a slabé stránky. Může tak cíleně pracovat na svém 

individuálním rozvoji. Jeho nadřízený ho podporuje ve spolupráci 

s personálním oddělením – Rozvoj lidských zdrojů a koordinuje 

další kroky k úspěšnému vývoji (vedení koučinkem).
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Slovy

Viktora

Hadače
Rozmanitost produkce závodu
EMCZ je velmi široká.
Takový výrobní program s sebou
ale přináší specifické požadavky
i na balení a transport.
Jedná se o konstrukci speciál-
ních transportních jednotek
a v oblasti lidských zdrojů
je vyžadována zejména pečli-
vost a kreativita samotných
pracovníků. Pokročilá tech-
nická řešení ve spolupráci
s kvalifikovanými pracovníky
vedou k hlavnímu cíli –
zabezpečit transport
k zákazníkovi v nepoškozeném
stavu.  Způsob, jakým dodáte
zákazníkům produkt, o vás
dokáže hodně prozradit.
Úroveň balení není jen záležitostí
funkční, ale i estetickou,
obchodní a v neposlední řadě
reprezentativní.

Z Kaplice do USA

V roce 2020 jsme navázali přímou 

spolupráci s pobočkou ENGEL YORK 

v USA. Přímý vývoz našich produktů 

do USA je zabezpečen leteckou nebo 

námořní dopravou. Balení takových 

zakázek vyžaduje speciální péči. Jedná 

se například o 100% ochranu proti vlh-

kosti a mechanické zajištění produktů 

formou speciálních dřevěných boxů.

Interní transport? Máme jasnou 

vizi!

Transportní strategie intralogistiky 

prochází velkou změnou. Tou první je 

naše snaha materiál zvednout z úrovně 

podlahy do ergonomické a bezpečnější 

výšky. Druhou zásadní probíhající 

změnou je přechod na tahový (vláč-

kový) systém. Schopnost vytvářet 

z transportních jednotek soupravy 

je efektivní a ergonomické; vylučuje 

používání vysokozdvižné techniky 

(VZV) v prostorách výroby. Mimo 

klasických „vláčků“ se v EMCZ chystá 

i zavedení tahačů, které nepotřebují 

lidskou obsluhu.

Balení  a 
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Servocart

Robustní platforma FLEXCARTU doplně-

na hliníkovým systémem MAYTEC s vý-

suvnými policemi. Transportní jednotka 

navržena přímo pro komisování servo 

skříní.

Transportní jednotky - Od nápadu k výrobě

Návrh, vývoj a konstrukce transportních jednotek probíhá z velké části přímo v EMCZ a to 

napříč odděleními. Na různých typech transportních jednotek jsou patrné stejné konstrukční 

prvky, modularita a vyváženost mezi univerzálností a řešením na míru. Výsledkem takového 

vývoje jsou například jednotky typu FLEXCART a SERVOCART. Ty jsou postaveny na zá-

kladu šaržového vozíku -  transportní jednotky původně vyvinuté pro transport lakovaných 

šarží do EMS.  

Samostatnou kapitolu transportních jednotek pak tvoří speciální jednocestné dřevěné pale-

ty. Tyto palety se vyrábějí přímo na míru našim produktům.

Jdeme s dobou

Nejnovější trendy v oblasti balení se týkají 

i našeho závodu. Jedná se například o pře-

chod od dřevěných EPAL na plastové se za-

budovaným RFID čipem. V rámci zvyšování 

produktivity balení a automatizace procesů 

bude EMCZ testovat fóliovací roboty.

Z pohledu snižování nákladů a enviromen-

tální zátěže vyvíjí ENGEL ve spolupráci 

s renomovaným výrobcem přívěsů speciál-

ní dvoupatrový návěs s variabilním nasta-

vením druhé podlahy. Ten by měl pomoci 

k maximálnímu vytížení našich transport-

ních kapacit a snížit tak počet jízd kamionů.

Dvoupatrový návěs s variabilně nastavitelnou výškou

„Budoucnost si malujeme.“ Autor: Lenka Knösel

Flexcart

Univerzální platforma pro interní pohyb 

materiálu.

Šaržový vozík

Navržen pro transport lakovaných šarží 

do  EMS a EMV.

t ransport v EMCZ
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Příměstský ENGEL tábor
s výukou
„V pondělí končí distanční výuka na 1. stupni  ZŠ,” sděluje ministr školství…
… a my se loučíme s Příměstským ENGEL táborem s výukou.

I když se nám po dětech velmi stýskalo, 
za tento krok jsme rádi a věříme, že si děti 
zbývající krátký čas ve škole ještě užily. 
I my jsme měli radost, že tu s námi mohly 
být, strávit čas v ENGELu nejen při online 
vyučování, ale i sportovními přestávkami 
v parku, výtvarnými a tvořivými aktivita-
mi v improvizované učebně, firmou zněl 
hlahol a smích. Děkujeme organizátorkám 
a milým „učitelkám” za nápady, nasazení 
a obětavost.
Spokojenost dětí je pro nás odměnou, věří-
me, že i rodičům jsme pomohli a můžeme se 
už teď těšit na další akci s dětmi – na . letní 
příměšťák (viz leták na straně ).

10
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SAP® Ariba® je americká společnost, která byla založena v roce 

 a sídlí v Kalifornii. Původní podnikatelskou ideou bylo využít 

internet jako způsob vylepšení nákupního procesu ve firmách, nyní 

společnost poskytuje širší softwarové a informační technologie.

V letošním roce začne implementace řešení SAP Ariba i v ENGELu. 

Jde o projekt, na němž se podílí kolegové z nákupu, logistiky a IT 

oddělení ze Schwertbergu. Podporu a poradenství jim navíc posky-

tují specialisté z firmy Accenture. Společným cílem je integrovat 

část softwarového řešení do prostředí ENGELu, proškolit pracovní-

ky a začít řešení aktivně využívat v oblasti nákupu a logistiky.

SAP Ariba je cloudové řešení vhodné k řízení dodavatelsko-odběra-

telských vztahů. Svou stavbou je výrazně odlišné od nám známého 

SAP R . Komunikace s dodavateli běží přes vlastní Ariba Network, 

tudíž není zapotřebí připravovat napojení dodavatele na Engel SAP 

pokaždé zvlášť. Ariba totiž se SAPem plně komunikuje a vše, co je 

provedeno v Aribě, se také promítne v SAPu. To umožňuje daleko 

větší míru automatizace neproduktivních nákupních činností. 

A tím samozřejmě dojde i ke zvýšení efektivity práce. Ariba navíc 

obsahuje i ty moduly, které v SAPu v současné době postrádáme. 

Například:

 • možnost nákupu nevýrobního materiálu přímo z katalogu

 • digitalizace procesu podepisování nákupních dokumentů

 • moderní způsob vypisování a evidování výběrových

  řízení na dodavatele

 • řízení dodavatelských rizik

 • vytváření a odsouhlasení výhledů pořizování materiálů

  s dodavatelem a to i v grafické podobě

Tři počítače na distanční výuku pro školáky a hračky v celkové 

hodnotě   Kč předali naši kolegové Tomáš Procházka 

a Monika Řezníčková primáři dětské hematoonkologie Pavlu 

Timrovi a staniční sestře Růženě Šestákové.

Máme obrovskou radost, že můžeme společně pomáhat, cíleně 

a konkrétně tam, kde je potřeba - a to pitím ENGEL kávy.

Ve firmě opět proběhl „Bleší trh“ starého vyřazeného nábytku, 

jehož výtěžek přesahující   Kč jsme využili k nákupu výtvar-

ných pomůcek a potřeb a obdarovali děti v kaplických školách. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a tímto způsobem přispěli. 

Novinky
z oddělení Nákupu

Pomáháme dětem
na dětské hemato onkologii
česko budějovické nemocnice

Výtvarné potřeby 
do kaplických škol
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Hudba...
Hudebníků a muzikantů najdeme na všech odděleních celou 

řadu…a to je dobře, protože hudba je určitě skvělým pomocníkem 

pro relaxaci při práci. Níže přinášíme hudební kariéry některých 

Miroslav Křížek

V . třídě jsem začal chodit do hudebky na 

klavír, u kterého jsem vydržel do . třídy ZŠ, 

ale protože jsem nedosahoval požadovaných 

kvalit filharmonika, byl mi nabídnut pře-

stup na tubu. Byl jsem trochu větších roz-

měrů, tak zřejmě usoudili, že bych ji unesl. 

S odstupem času musím uznat, že to bylo 

výborné rozhodnutí, přestal jsem hrát nud-

né klavírní věci a začal působit v orchestru. 

Ten má, myslím, zásadní přínos i pro dneš-

ní děti – zažijí větší zábavu v partě. Největší 

zkušenosti jsem získal v kaplické dechové 

kapele Agrovanka pod vedením Josefa Trse, 

která již bohužel ukončila své působení. Mou 

nynější domovskou kapelou je Správná pět-

ka, kde muzicírujeme s kamarády už  let. 

Původně jsme hráli jen dechovku, postupem 

času jsme se posunuli i na modernější věci. 

Poštěstilo se mi během mé hudební kariéry 

zaskakovat v kapelách Budvarka a Babouci, 

vypomáhám v současném orchestru kaplic-

ké ZUŠky a jsem členem kapely Good times 

big band, kde hraji na baskytaru, kterou 

jsem si k tubě přidal. Věřím, že se vše vrátí 

do starých kolejí a lidé se zase budou bavit 

a radovat – třeba na našem koncertě.

Vojta Kilián

K hraní na kytaru mě přivedly dva důležité 

faktory. Prvním byl můj tatínek, který sám 

na kytaru hraje, a druhým faktorem bylo 

mé působení ve skautu. Jezdili jsme na let-

ní tábory, podnikali různé výpravy, k nimž 

neodmyslitelně patří hraní a zpívání nestár-

noucích hitů při táboráku. Měl jsem štěstí, že 

jsem ze strany rodičů nebyl nucen navštěvo-

vat hudební školy; myslím, že důležitější je 

dělat hudbu srdcem…tak, jak ji člověk cítí. 

Mým nástrojem je akustická a elektrická 

kytara. Hraji v kapele Nixon Lads, kterou 

jsme založili s kamarádem, když nám bylo 

. Od té doby se v kapele vystřídalo několik 

členů, až posledních pět let je naše sestava 

ustálená. Žánrově se snažíme směřovat do 

britských kytarovek – The Libertines, Oa-

sis, The Beatles apod. Minulý rok jsme vy-

dali . album, které můžete slyšet na všech 

hudebních platformách jako Spotify, Apple 

Music, Googleplay. Myslím si, že se kultura 

krizi přizpůsobila velmi kreativně, i přes 

toto úskalí je vidět, že většina lidí nezahálí 

a nepropadá beznaději.

Lukáš Moronga

Od . třídy ZŠ jsem chodil na housle 

a u těch jsem vydržel do zhruba  let. 

Když mi bylo , táta si pořídil starou ky-

taru a začal na ni na chalupě drnkat…mě to 

k ní táhlo víc a víc a začal jsem mu ji brát. 

Po roce výuky kytary na „lidušce“ jsem 

zakotvil u soukromého učitele a zbytek se 

se doučil tréninkem a hraním. Dostal jsem 

od rodičů krásnou kytaru Rieger-Kloss, 

na kterou hraji dodnes. Jedná se o Jumbo 

kytaru s širším hmatníkem, který nebývá 

typický, za to ale s krásným plným zvu-

kem, který nelze přeslechnout. Při hraní se 

musím krotit, aby byly slyšet i ostatní ná-

stroje, nicméně každou hru si na ní užívám 

už téměř  let. Vlastně neúnavná snaha 

mých rodičů mě donutila u hudby zůstat. 

A za to jim patří velké díky! Působil jsem 

v několika uskupeních, až jsem nakonec 

dal přednost jen hraní s tátou a kamarády 

při příležitostech jako narozeniny nebo na 

vodě u ohně. Hrával jsem za peníze, ale mé 

povaze nesedí hrát na příkaz; naopak na 

přání a pro zábavu, třeba i s kolegy z kva-

lity při teambuildingu. 
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...nás spojuje
našich kolegů. Dozvíme se, který nástroj 

je  jejich srdci nejbližší, nebo jak moc se těší, 

až opět vystoupí před živým publikem.

David Kovařík

Muzika byla od dětství něco, co mě při-

tahovalo. Už ve  letech jsem sám nahrá-

val na náš kazeťák své pěvecké pokusy. 

Ve druhé třídě mě maminka přihlásila 

k soukromému učiteli, kde jsem vydržel 

pouhé dva roky. Pak jsem na čas o hraní 

ztratil zájem, až v pubertě se vše vrátilo…

asi jsem pochopil, že s kytarou budu mít 

u dívek větší šanci. Na čas jsem se objevil 

v kapele Potrubí, která mimochodem hraje 

dodnes. Punkové období jsem absolvoval 

v kapele Plž. S přítelkyní jsme založili sku-

pinu Tůdlenctones, podařilo se nám nato-

čit CD a umístit se i v regionální soutěži 

Porta. Nejkrásnější a nejúspěšnější obdo-

bí přišlo v letech - , kdy náhoda 

dala vzniknout kapele Pampaliny funky 

jam. Nová hudební láska do funky mě zcela 

pohltila a naše banda si zahrála mimo jiné 

na festivalu Rock for People, nebo dělala 

předkapelu kapele J.A.R. …hudbu však 

nyní zastínily hory, kytara čeká, jestli se 

do ní nezamiluje některé z mých dětí.

David Beran

Na kytaru do ZUŠ jsem chodil už v . třídě. 

Nezáživné společné hodiny teorie s ostatní-

mi dětmi v prvním půlroce a v druhém pou-

hé drnkání na jednu strunu kytary mě tehdy 

úplně odradily. Po mnohaleté pauze jsem 

se jako náctiletý začal učit hrát na kytaru 

sám. O něco později, již jako dospělý, jsem 

navštěvoval hodiny klasické kytary v ZUŠ 

u prof. Šimka, kde jsem se ve hře ještě více 

zdokonalil. Nejčastěji hraji na celomasivní 

elektroakustickou šestistrunnou kytaru od 

firmy Schneider. Od stejné firmy vlastním 

také klasickou kytaru „španělku“. Kyta-

ra je nádherný nástroj, na který jde zahrát 

doprovod, melodie, sóla, rozklady akordů 

i stupnice. I když jsem nikdy moc neměl tou-

hu se veřejně prezentovat, už při škole jsem 

zakládal kapelu Runway, se kterou jsme měli 

připravený a nazkoušený repertoár slože-

ný z několika mých písní. Vidět a slyšet mě 

můžete během pravidelných „La-La večerů“ 

nebo ve Zlaté Růži, popř. U Jakuba ve Vele-

šíně. Jsem také členem jihočeské hudební 

skupiny Písnička z Velešína. Uplynulé obdo-

bí bylo pro muzikanty nešťastné, ale pevně 

věřím, že už to bude lepší a že si brzy všichni 

společně zanotujeme.

David Salcer

Obecně ke hře na hudební nástroj jsem se 

dostal ve . třídě ZŠ, kdy rodiče věděli, že 

mám hudební sluch a chtěli jej nechat roz-

vinout. Přihlásili mě do ZUŠ v Trhových 

Svinech na hru na klávesy, resp.keyboard. 

Po nějaké době však bylo jisté, že vyměním 

klavír za bicí – poslouchal jsem skupiny jako 

Nirvana, PoD, Linkin Park a doma bouchal 

na kýble vařečkami místo paliček. Do kape-

ly Globus jsem se dostal díky mému učiteli 

na bicí ze ZUŠky, který tu dosud působí jako 

kapelník. Později se do kapely připojila moje 

sestra jako zpěvačka, tatínek jako kytarista 

a postupem času přibyli další členové. Sna-

žíme se o co nejlepší zvukový projev a pestrý 

repertoár pravidelně uzpůsobujeme dané 

době, kdy zahrajeme více než  písní od 

dechovek až po nejnovější rádiové hity. Hu-

dební a kulturní scéna patří k těm nejvíce 

koronavirovou krizí ovlivněným odvětvím. 

Nicméně zůstávám optimistou a těším se, až 

zase bude možnost nějaký koncert navštívit, 

nebo zahrát publiku na plese. 
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Představujeme mistry z ELEKTRA

Kaplický závod má více výrobních oddělení, úsek ́ Montáže´ se řadí k největším, a proto disponuje čtyřmi 

mistry, kteří dohromady vedou více jak  zaměstnanců. Mistři montáží zajišťují nejen plynulý chod vý-

roby, ale i řídí jednotlivé úseky, komunikují se svými kolegy a my nezapomeneme nahlédnout ani do jejich 

soukromého života.

Jan Komenda
Před  lety začínal na pozici elektrome-

chanik, kdy drátoval, kabeloval a montoval 

štekry pro rozvaděče do EMS. Následoval 

přesun na zapojování rozvaděčů pro závod 

EMV. Po dalších  letech přibylo ještě osa-

zování rozvaděčů pro valentinský závod a od 

té doby zapojoval tyto rozvaděče kompletně 

celé. Na této pozici působil do roku , kdy 

se posunul na pozici mistra výroby rozvadě-

čů pro EMV. „V rámci reorganizace oddělení 

Elektro jsem přestoupil na úsek výroby roz-

vaděčů pro závod Schwertberg, kde působím 

jako mistr až dosud,“ zmiňuje své nynější 

působení Jan Komenda. 

V každodenním kontaktu je se zhruba  

lidmi – směnovými mistry a jejich pracov-

níky, materiálovými koordinátory elektric-

Miroslav Křížek
V roce  nastoupil do firmy na pozici 

obsluha stroje na zpracování kabelů na 

stroji Metzner a v dalším roce přibyl i stroj 

na opracování drátů Komax. Od roku  

zastává pozici mistra Kabelové konfekce.

Tato část oddělení Elektromontáže stojí 

na počátku výroby. Celkem zahrnuje  

zaměstnanců, přibližně /  tvoří ženy 

a /  muži, kteří pracují ve dvousměnném 

provozu pod vedením svého směnového 

vedoucího.

Veškeré dráty a kabely, které najdeme 

na zařízeních kompletovaných v EMS, 

EMV a EAT a jsou v metráži bez hotových 

koncovek od dodavatelů, projdou přes od-

dělení Kabelové konfekce. Kabely a dráty se 

kých a plechových dílů a nezapomeňme na 

kontrolora kvality. V současné době převa-

žuje počet žen na tomto úseku výroby, která 

se zabývá montáží a zapojováním strojních 

rozvaděčů. Na základě Logistikou vykomi-

sovaných komponent a Kabelovou konfekcí 

připravenými kabely a dráty sestaví spolu-

pracovníci Jana Komendy strojní rozvaděč.

„Největší odměnou jsou pro mě spokojení 

kolegové, za jejich pracovní nasazení jim pa-

tří velké díky,“ dodává jeden z mistrů výroby 

oddělení Elektra. 

Po pracovním dni tráví Jan své volno aktiv-

ně – pěší turistikou. Zároveň je i fanouškem 

českobudějovického hokejového MOTORu 

a motoristických akcí a nově také objevil 

kouzlo létání s dronem.

opracovávají na uvedených strojích, a poté 

přejdou na ruční zpracování, což zahrnuje 

– odstranění izolací, osazení koncovkami, 

správné setřídění a spárování.  

„Někdy je až neuvěřitelné, jak vše moji ko-

legové zvládnou, v maximálním nasazení, 

kvalitě a rychlosti. Děkuji touto cestou vám 

všem,“ váží si práce svých spolupracovníků 

mistr Kabelové konfekce.

„Volný čas trávím se svými třemi dětmi 

a manželkou aktivně; rádi lyžujeme, jezdí-

me na kole, podnikáme pěší výlety nejen po 

okolí Kaplice, ale třeba na Šumavě. Najdu 

si však i prostor pro své dva velké koníčky 

– muziku a motorsport,“ shrnuje závěrem 

Miroslav Křížek.
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Petr Ševčík
Jako „neelektrikář“ nastoupil do firmy 

v roce  na úsek drátování a kabelování 

rozvaděčů, a protože ho tato práce bavila 

a zaznamenával značné pokroky, přestoupil 

v roce  na montáž atypických Sonder-

-rozvaděčů, které byly vyváženy k externím 

zákazníků do Švýcarska, Německa a Ra-

kouska. Projekt „Erema“ byl pro něj novou 

výzvou – sami pracovníci jezdili přímo 

k zákazníkovi, kde probíhala instalace 

celého elektrického zařízení včetně oživo-

vání stroje pod napětím.

 

„Právě tehdy mi firma nabídla, abych si udě-

lal druhou střední školu, elektrotechnickou, 

kvůli Vyhlášce  a práci s rozvaděči pod 

napětím. Bylo mi zaplaceno roční studium 

v Hluboké nad Vltavou a já se oplátkou fir-

mě odvděčil úspěšným složením závěrečné 

zkoušky,“ zmiňuje významný benefit mistr 

montáže Sonderbau a BGR.

Ladislav Hudec
Do ENGELu nastoupil v únoru roku . 

Původně začínal na montáži rozvaděčů pro 

závod EMV. Po dvou letech se přesunul na 

oddělení Sonderbau, což byla nová zku-

šenost a zároveň výzva, protože se jedná 

o výrobu atypických rozvaděčů pro OEM 

zákazníky. „Pro firmu ‚Erema‘ jsem osazo-

val a drátoval rozvaděče a fyzicky připojoval 

až na místě u zákazníka společně s Petrem 

Ševčíkem, kde jsme načerpali nejen spoustu 

pracovních zkušeností, ale zažili i zábavné 

a vtipné chvíle na cestách,“ vzpomíná další 

z mistrů oddělení Elektra.

Návrat na úsek montáže rozvaděčů pro EMV 

s sebou přinesl možnost práce na pozici mi-

str, kde Ladislav působí dodnes. Svou denní 

náplň hodnotí: „Práce je to různorodá a nej-

zajímavější na všem je, že každých pět minut 

je změna, člověk se musí rozhodnout podle 

dané situace a s pohledem do budoucna.“

Montáž BGR lze rozdělit na následující čás-

ti – Sonderbau, ohrazení Dietach a montáž 

podest, zdvihacích stolů, ohrazení do EMV, 

výrobu „ECO – olejových tanků“ a trans-

portních vozíků, které najdeme ve všech 

ENGEL závodech.

„V roce  začínáme zcela nový projekt 

s názvem VIPER a do konce roku přebíráme 

kompletní výrobu rozvaděčů z Dietachu,“ 

vyjmenovává nejbližší pracovní budoucnost 

svého týmu, který dle jeho slov tvoří flexi-

bilní, schopní a pracovití lidé. A proto by 

chtěl pro své kolegy za odměnu uspořádat 

teambuilding, pokud to situace dovolí. 

„Ve volném čase hraji basketbal, nyní jsem 

objevil posilování formou kruhového tré-

ninku a nemohu opomenout rodinu, vaření, 

turistiku a práci na zahrádce,“ dodává závě-

rem Petr.

Aktuální počet pracovníků na tomto úseku 

je , včetně směnových mistrů, z toho  

žen a  mužů. Poměr je dán tím, že rozva-

děče jsou větší, tím pádem fyzicky náročnější 

práce a zároveň i předpoklad elektrotechnic-

kých znalostí. Na druhou stranu kolegyně, 

které zapojují různé podružné rozvaděče, 

mají tuto práci minimálně co do složitosti 

podobnou. „Děkuji všem za skvělou práci!“ 

chválí své spolupracovníky mistr.

Ve volném čase se věnuje spoustě aktivitám 

– má rád všeobecný přehled, takže se zajímá 

mimo jiné o nové technologie, auta, uvaří 

si něco dobrého, přečte si knihu u sklenky 

vína. „A o víkendu rád ‚vypnu‘ na Šumavě,“ 

nezapomíná na odpočinek Ladislav.
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Učňovské středisko
           v době uzavřených škol

Od ledna  jsou bez přestávky uzavřené školy, máte 

možnost se se studenty vídat?

O.S.:

Klasické hodiny výuky, tak jak jsme zvyklí, bohužel nejsou kvůli 

nařízení vlády možné. Studenti mají alespoň možnost docházet na 

konzultace z odborného výcviku. I když to není povinné, tak jsme 

rádi, že většina této možnosti využívá. 

Z.S.:

Ano, kluci můžou využít možnost konzultací. V praxi to funguje tak, 

že vidím každého učně x/ dní. Je to sice málo na to, aby se naučili 

něco nového, ale aspoň si zvládnou připomenout to, co už umí. Na 

učňovském středisku máme nové vybavení, tak se alespoň s ním 

seznámí.

J.V.:

Ano, vídáme se. Někteří nemají možnost se kvůli zavřeným inter-

nátům na konzultaci dostavit, tak jsme spolu alespoň v kontaktu te-

lefonicky a zadáváme úkoly přes Školu online. Většina učňů z okolí 

je také na brigádách přímo ve výrobě.

Je možné studentům zasílat nějaké úkoly z oboru, který 

studují? Dokáží tyto úkoly plnohodnotně nahradit pre-

zenční výuku? Plní studenti Vámi zadané úkoly?

Z.S.:

Ano, ale moc takových úkolů není. Soustruh nebo frézku doma 

nemají. Můžu jim poslat třeba výkres a oni mi napíšou, jak by to 

vyrobili. Ale to je úkol spíš do odborných předmětů ve škole, s od-

borným výcvikem to nemá nic společného.

O.S. a J.V. shodně:

Posíláme studentům úkoly z oboru, dle možností, spíše formou tes-

tů. Samozřejmě plnohodnotnou prezenční výuku jim to nedokáže 

nahradit.

Studenti většinou zadané úkoly plní a posílají e-mailem vyplněné 

testy zpět. Ty jim následně opravíme a poté odměníme známkou, 

která má vliv na výši stipendia, takže i to je motivační, samozřejmě 

ne každý takto přemýšlí.

Jak samotní studenti vnímají fakt, že přišli o /  celé pra-

xe?

O.S.:

Přístup studentů ke vzdělání se určitě změnil a někteří pociťují, že 

toto covidové období pro ně do budoucna nepřinese nic dobrého. Ale 

záleží na jednotlivci a mnozí ze studentů k tomu přistupují opravdu 

zodpovědně, ve snaze něco se naučit i v tomto omezeném režimu 

výuky. Což nás velmi těší.

Za poslední rok se hodně změnilo. Pandemie Covid-19 omezila nejen naše 

osobní životy, ale i ty pracovní. Omezení se díky uzavření škol nevyhnulo ani 

kaplickému učňovskému středisku.

Jak vlastně probíhala distanční výuka u praktických předmětů?

Je vůbec možné učit studenty na dálku zapojovat elektrické zařízení či obrábět 

polotovary?

Mohou druhé ročníky strojních mechaniků dělat svářečské zkoušky online 

formou…?

Na otázky fungování učňovského střediska v době uzavřených škol odpověděli 

naši mistři odborného výcviku, Jan Vinš (obor elektromechanik),

Zbyněk Stašák (obor obráběč kovů) a Oldřich Schwarz (obor strojní mechanik).
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Z.S.:

To je individuální. Někteří jsou naštvaní, že nemůžou chodit (hlavně 

z končících ročníků) a některým je to tak nějak jedno, hlavně prváci, 

ty si ještě na režim praxe vlastně ani nezvykli.

J.V.:

Přístup ke vzdělání je u každého individuální, kupodivu většina 

nemá laxní přístup. Až na malé výjimky spolupracují stejným způ-

sobem, samozřejmě v rámci možností v tomto covidovém období.

Myslíte si, že naše učně covid nějakým způsobem ovlivní 

i do budoucna? (závěrečné zkoušky, práce,..)

Z.S.:

Závěrečné zkoušky to myslím neovlivní, věřím, že ty všichni udělají, 

nějaké znalosti za ty tři roky mají. Studenti možná trochu zleniví 

a jsem zvědavý, jestli se dokáží vrátit do starých kolejí. Minimálně 

v pracovních začátcích jim bude chybět praxe.

O.S.:

Řekl bych, že je to rozdělené na dva tábory: jedni to bohužel považu-

jí za prodloužené prázdniny a druzí vnímají fakt, že výuka jim bude 

chybět. Naštěstí těch je většina.

J.V.:

Studenti samozřejmě vnímají, že se moc nenaučili jak v prak-

tické výuce, tak ve školách. Distanční výuka prezenční studium 

nenahradí. Chybí jim kontakt kamarádů, snad i učitelů a především 

pohyb, neboť sedí neustále u PC nejen u výuky, ale hrají hry.

A smysl pro povinnost této generaci bude hodně chybět. Jedni 

studenti si stěžují, že už se doma nudí… Těm dalším to vyhovuje…

V chování nepozoruji žádné rozdíly, jsme s nimi opravdu velmi 

málo. Tato doba postihne každého studenta, někoho méně, někoho 

více.

Co přinesla celá situace pozitivního pro učňovské středis-

ko? Najde se vůbec něco takového?

J.V., O.S. a Z.S. shodně:

Žádnou pozitivní situaci nám tato doba nepřinesla, alespoň o žádné 

nevím. Snad se všechno zlepší a vše doženeme. Sice to bude hodně 

práce, ale je to naše poslání. Novou generaci potřebujeme jako sůl.

Jan Vinš

Zbyněk Stašák

Oldřich Schwarz



Vstřikolis z pohledu oddělen
Výrobní i podpůrná oddělení EMCZ Kaplice spolupracují na tom, 
že všechny ENGEL závody jsou schopny dohromady prodat 
v maximálním počtu až 4 500 ks strojů za rok pro zákazníky z celého světa.

/ Co na díle děláme?
laserujeme, hraníme, svařujeme ručně / roboticky 
(Valk Welding), lakujeme, montujeme 
(kompletujeme až v EMS na Fließmontage)

/ Kdo na tom pracuje?
Feinblech, rámová svařovna, robotické svařování,
mokrá lakovna, ještě jednou rámová svařovna

OLEJOVÁ NÁDRŽ

/ Co na díle děláme? 
laserujeme, ohýbáme, svařujeme, lakujeme

/ Kdo na tom pracuje?
Feinblech, prášková lakovna

/ Co na díle děláme?
laserujeme, skružíme, ohýbáme, svařujeme, lakujeme

/ Kdo na tom pracuje?
Feinblech, prášková lakovna

Na jeden z nejprodávanějších strojů ENGEL se podíváme 
z pohledu oddělení kovovýroby, které vyrobí 
pro finální stroj na stovky komponent.
Několik z nich si představíme.

STARRERSCHUTZ
(ohrazení)

SCHIEBENSCHUTZ
(bezpečnostní posuvné dveře)



ní Stahlbau

/ Co na díle děláme?
laserujeme, ohýbáme, svařujeme

/ Kdo na tom pracuje?
Feinblech, rámová svařovna

RÁM

/ Co na díle děláme? 
laserujeme, ohraňujeme, svařujeme, lakujeme 

/ Kdo na tom pracuje?
Feinblech, Salvagnini, kooperativní svařování Cobot, 
Fertigungslinie, prášková lakovna

ROZVADĚČ

/ Co na díle děláme? 
laserujeme, svařujeme, obrábíme, lakujeme

/ Kdo na tom pracuje?
mokrá lakovna

STÄNDER
(podstavec robota)
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Pod pojmem projektové řízení se ukrývá vysoce efektivní a účinný 

nástroj managementu pro realizaci především unikátních, automa-

tizačních zařízení, která jsou vždy vyvíjena a konstruována tzv. „na 

míru“ - tedy vždy podle specifických požadavků a potřeb každého 

zákazníka.

V naší společnosti však nepoužíváme projektové řízení pouze pro 

realizaci výrobních zakázek. Projektové řízení je také nedílnou 

součástí řízení vývojových projektů a systémových, či strategických 

změn. Jako příklad můžeme uvést projekt zaměřený na optimalizaci 

montáže nebo projekt pro digitalizaci nabídkové fáze.

Projektové řízení tak klade velký důraz na osobu projektového mana-

žera, jehož primárním úkolem je uřídit své projektové portfolio a zre-

alizovat svěřené projekty v požadované kvalitě a ve stanoveném čase 

a nákladech. V praxi to v naší společnosti vypadá tak, že projektový 

manažer musí současně uřídit i více než patnáct projektů a souběžně 

tak koordinovat i více než patnáct svých projektových týmů.

V současné době zažívá odvětví automatizace a transportní techni-

ky nebývalý boom. Poptávka po automatizační technice celosvětově 

výrazně roste. Automatizace zůstává nástrojem pro zvyšování pro-

duktivity práce, ale stává se i nepostradatelným nástrojem pro udr-

žení provozu v dobách zvýšeného ohrožení lidského faktoru, jak nám 

ukázala stále ještě probíhající pandemie způsobená Covid- . Naši 

zákazníci tak zvažují masivní investice do automatizace nejen s ohle-

dem na ekonomické ukazatele, ale také ze strategického hlediska.

Současná situace tak nepřináší jen obrovské příležitosti pro další růst 

oddělení FS, ale nese s sebou také nové výzvy pro projektové řízení 

při realizaci stále složitějších a komplexnějších automatizovaných 

dopravních systémů.

Když se řekne…
Projektové řízení
na oddělení výroby transportní techniky
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Jen za minulý rok bylo principy projektového 

řízení úspěšně dokončeno na  zakázek za více 

než  mil. Kč. Naše zařízení, neboli výsledky 

našich projektů, můžeme vidět u řady světových 

firem a nadnárodních koncernů.

Fördersysteme (FS) / Dopravníky  - ENGEL magazín

Projektové řízení dále využíváme k vedení vývo-

jových projektů a systémových „strategických“ 

změn (jako optimalizace montáže, digitalizace 

nabídkové fáze nebo pro tvorbu strategie FS).

Při práci na výrobních projektech se dostáváme 

do úzké spolupráce s rakouskými, německý-

mi, ale i například americkými ENGEL závody. 

Vyráběné produkty tak zasahují do řady oblastí 

- automotive, balící technika nebo zdravotnictví 

a další.

Rotační píst | Projekt Gerresheimer 

D model | Automatizační projektStop pozice | Boxtransfer

ECB /  | Boxtransfer

na fotografii zleva:

Tomáš Pytel, Ján Hudcovský

a Jan Kouba
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Oddělení kvality kaplického závodu má mnoho úkolů. Nastavuje 

a udržuje systém managementu kvality a environmentu (EN ISO 

: , EN ISO : ), zlepšuje procesy, zavádí nové 

technologie a tím podporuje neustálé zvyšování kvality našich 

produktů.

Jedním z velkých projektů posledních měsíců bylo pořízení D 

skeneru a jeho využití v naší výrobě. 

Co je D skenování?

D skener je zařízení, které dokáže převést jakýkoliv trojrozměrný 

objekt do digitální podoby, se kterou lze pak dál pracovat.  Ske-

nery se rozdělují do tří základních skupin, a to na kontaktní, op-

tické a laserové. Podskupinu pak tvoří rentgenové, ultrazvukové 

a destruktivní D skenery. 

Technologie D skenování se uplatňuje v mnoha oborech – umož-

ňuje vytvořit předlohu pro trojrozměrný tisk, velmi často se vyu-

žívá pro digitální archivaci historických památek. Pro náš závod je 

tato moderní metoda významným nástrojem pro kontrolu výstup-

ní kvality našich výrobků. 

Z tohoto důvodu jsme již ve fázi poptávání zařízení oslovili několik 

různých výrobců D skenerů, abychom nalezli nejvýhodnější řeše-

ní pro náš závod.

Vítězem výběrového řízení pro naše užití se stal bezkontaktní lase-

rový skener MetraSCAN BLACK™ od firmy Creaform, který nabízí 

neuvěřitelnou rychlost měření: . .  bodů, při přesnosti ,  

mm/m do velikosti objektu m  a ,  mm/m do velikosti objektu 

m .

Zařízení si při měření „zapamatuje“ obrovské množství jednotli-

vých bodů na skenovaném předmětu, z nich vzejde tzv. polygonální 

síť, tedy propojení bodů, které pak vytváří povrchovou strukturu 

objektu. Na základě této sítě software vytvoří model naskenova-

ného objektu. Program Polyworks pak porovná tento model s mo-

delem, který vytvořila konstrukce. Pomocí barevného rozlišení je 

dále možné určit případné odchylky (rozměr, paralelita). 

Kontrolní měření, která dříve vyžadovala dvě hodiny času našich 

pracovníků, trvají nyní do deseti minut a nově lze vyhodnotit mo-

del kompletně.

D skener je pro kontrolu kvality velmi potřebným nástrojem, pro-

tože s jeho pomocí jsme schopni naskenovat např. celý rám a zjistit 

nejen rozměrové odchylky, ale i odchylky paralelity.

V budoucnu můžeme zařízení využít pro automatickou měřící sta-

nici implementovanou do výrobní linky, a to pro kontrolu výrobků 

pomocí robotické ruky. To by nám umožnilo % kontrolu pro-

dukce rámové svařovny, čímž bychom zabezpečili situace, že k na-

šim zákazníkům se nevyhovující rám nedostane.

3D skener
aneb moderní kontrola kvality
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D tisk ve vývoji FS | Petr Skřivánek

Pojem D tisk se dnes používá velmi často ve spojitosti s nejmoder-

nějšími technologiemi. 

Roku  byl založen projekt RepRap, který měl za cíl zpřístupnit 

možnost D tisku běžné veřejnosti na otevřené platformě. U toho-

to projektu stál také Josef Průša, majitel české společnosti Prusa 

Research, v současné době druhý největší výrobce D tiskáren na 

světě. Od tohoto českého dodavatele máme naši D tiskárnu Prusa 

i  MK  s možností tisku až pěti materiály najednou. Tiskárna vyu-

žívá metodu tisku vytlačování roztavené plastové struny. Jedná se 

o velmi jednoduchou a levnou technologii.

Metoda trojrozměrného tisku se využívá pro rychlé prototypování 

součástí ve vývoji. Toto byl také primární cíl při pořízení tiskárny 

k nám na oddělení. Dříve mohli konstruktéři a dodavatelé disku-

tovat pouze nad výrobními výkresy; doba ale pokročila a D CAD 

technologie umožnila si na monitoru prohlížet výrobek v trojroz-

měrném obrazu, která má ovšem má jedno velké úskalí – měřítko. 

Při pohledu na součást na monitoru ztrácí konstruktér reálnou 

představu o velikosti jednotlivých prvků a zde přichází na řadu D 

tisk. Výrobek je možné rovnou z počítače zaslat na tiskárnu a ta jej 

do několika hodin vyrobí.

D tisk v zakázkách FS | Tomáš Pytel

Zpočátku byl D tisk u nás na oddělení využíván pouze pro vývo-

jový projekt nového dopravníku. Díky D tiskárně si vývojář mohl 

plně „osahat“ držáky čidel, vzhled nového profilu, krytky, držáky 

rolen a spoustu dalších prototypových dílů. 

Následně jsme začali tiskárnu využívat také na různé montážní 

přípravky pro montáž úseků FS i BGR, díky kterým se za velmi 

nízké náklady ušetřil čas montáže nebo vylepšila ergonomie da-

ných prací. 

S postupným získáváním zkušeností jsme začali pomýšlet i na vy-

užití tiskárny pro reálné díly do zakázek. Konstruktérovi stačí vy-

tvořit D model dílu, domluvit se na požadované pevnosti, barvě 

nebo povrchu a díl je za několik hodin hotový. Ušetří se tak čas 

například na vytváření výkresové dokumentace. Výtisky využívá-

me mimojiné na různé díly k centrování specifických transporto-

vaných materiálů (podnosů, beden), k zakrytí nebezpečných míst, 

které se odhalí při montáži či testování zařízení, apod. 

D tiskárnu jsme využili i v souvislosti s dnešní covidovou do-

bou, kdy jsme se podíleli na tisku ochranných štítů pro zdravot-

níky a pedagogy v okolí, a pro naše kolegy tiskli spony na roušky, 

respektive respirátory, které zpříjemňují jejich celodenní nošení.

3D tisk
ve vývoji a zakázkách odd. Fördersysteme



24

ENGEL magazín - Z IT oddělení

zdroj foto: Shutterstock.com

Z IT oddělení:
chovejte se bezpečně

Ochrana osobních údajů

„Četl jsem a souhlasím s podmínkami služby“ – věta, 

kterou jste v té či oné podobě četli už určitě mnoho-

krát. Podmínky použití a zásady ochrany osobních 

údajů nás v dnešní době digitálního světa provázejí jak 

v profesním, tak v soukromém prostředí. Samozřej-

mě, že se občas vlivem každodenního stresu necháme 

svést a prostě klikneme na tlačítko „souhlasím“, aniž 

bychom obsah skutečně četli – např. když si chceme 

rychle stáhnout nějaký software nebo aplikaci. V tom-

to článku se dozvíte, proč se však s ohledem na vlastní 

soukromí vyplatí být pečlivější.

Aktuální události a fakta týkající se aplikace 

WhatsApp

Vzhledem k aktuálnímu dění a neustálému přetřásání 

v médiích si na příkladu aplikace WhatsApp ukážeme, 

jak dalekosáhlé důsledky může mít pro uživatele jedna 

jediná změna v podmínkách. Před několika týdny vy-

šlo najevo, že WhatsApp Inc., provozovatel celosvětově 

známé stejnojmenné služby rychlých zpráv a od roku 

 součást Facebooku, plánuje od . února zásadní 

úpravu podmínek použití a zásad ochrany osobních 

údajů. Konkrétně má být po této úpravě umožněno 

předávat k reklamním účelům osobní údaje uživatelů 

dalším společnostem skupiny Facebook. Problematic-

ké na tom je hlavně to, že jedinou alternativou k sou-

hlasu by bylo ukončení používání aplikace WhatsApp. 

Uživatelé WhatsAppu jsou o nadcházející změně 

podmínek použití a zásad ochrany osobních údajů 

informováni přímo prostřednictvím vyskakovacího 

okna v aplikaci. Uživatel však nemá možnost změnu 

podmínek odmítnout. Kvůli značné kritice se konečný 

termín schválení zatím posunul na . května. Jelikož 

je WhatsApp společnost mezinárodního dosahu, 

nabízí se přirozeně otázka, jak lze ochranu daných 

uživatelů i nadále zajišťovat právními rámcovými 

podmínkami, jako je například v Evropě platné obec-

né nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Dopady na uživatele a dané údaje

Ve skutečnosti WhatsApp zveřejnil dvě různé verze 

aktualizovaných podmínek použití a zásad ochrany 

údajů – jednu pro evropský prostor a jednu verzi 

s mezinárodní platností. Zvláštní na tom je, že podle 

Facebooku nemohou být v rámci Evropy, resp. v oblas-

ti platnosti obecného nařízení o ochraně údajů předá-

vány žádné údaje k reklamním účelům. V evropském 

znění prohlášení o ochraně osobních údajů je však 

uvedeno, že k určitým účelům si společnosti skupiny 

Facebook mohou vyměňovat informace, ovšem bez 

dalších podrobností. WhatsApp v zásadě zpracovává 

osobní údaje uživatelů jako jsou telefonní čísla, názvy 

profilů, profilové obrázky nebo kontaktní údaje, 

a proto je potenciálně může sdílet s celou skupinou 

Facebook. Zejména u kontaktních údajů, které jsou 

většinou uložené lokálně na koncovém přístroji, se 

jejich sdílení a zpracování děje zpravidla bez souhlasu 

daných osob. Protože ENGEL jakožto rakouská firma 

podléhá GDPR, je zodpovědný za ochranu osobních 

údajů. Z tohoto důvodu není používání takových apli-

kací, které volně sdílí kontaktní údaje, obecně na všech 

ENGEL zařízeních povoleno.

Možnosti změny aplikace na soukromém 

zařízení

Konkurenceschopné komunikační aplikace se zvlášť 

v poslední době těší velkému přílivu uživatelů. Jako 

nejslibnější alternativa pro ty, kteří se rozhodnou 

odejít od WhatsAppu, se zatím rýsuje aplikace 
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pro zasílání rychlých zpráv s názvem „Signal“. Jde 

o dotovanou, volně dostupnou aplikaci. Je nabízena 

zdarma a odpovídá aktuálním standardům ochrany 

údajů a bezpečnosti informací. Na internetu lze 

dohledat spoustu dalších informací o „Signalu“ nebo 

podobných poskytovatelích. Rozhodnutí, jakou službu 

Krize spojená s Coronou a lockdownem v březnu a lis-

topadu donutila mnohé z nás pracovat z domova. Díky 

naší výkonné IT infrastruktuře a nadstandardní práci 

kolegů z IT jsme mohli na home office pohodlně přejít. 

WIFI je pro většinu chytrých telefonů a tabletů velmi 

pohodlné připojení. Její dosah však zpravidla nekončí 

na hranici našeho pozemku, mohou ji tudíž využívat 

i cizí osoby. O to důležitější je, aby Váš router nebyl 

zastaralý a Vaše heslo na WIFI bylo velmi komplexní. 

Držte se proto těchto rad:

Velkou výzvou při práci z domova je komunikace s tý-

mem nebo s oddělením. Používejte zde služby, které 

máme v ENGELu k dispozici – např. Microsoft Teams. 

Ostatní služby jako je Zoom, Google Hangouts/Meet, 

WhatsApp atd. nesmějí být používány pro firemní 

Dle „InfoSec směrnice pro uživatele“ se ENGEL zaříze-

ní smí používat pouze k „výkonu profesních závazků“. 

Používání k soukromým účelům je zakázané.  To se 

týká především instalací softwaru nebo ukládání 

soukromých dokumentů.

Dbejte, aby se firemní data nedostala k nepovolaným 

osobám, proto si doma pokud možno, vyhraďte na 

práci vhodný prostor a dávejte pozor, aby se interní 

a důvěrné informace nedostaly k nepovolaným oso-

bám. To platí i pro tisk dokumentů. Též platí zamykání 

monitoru, když se vzdálíte od počítače. Neukládejte 

firemní data na soukromé nosiče a používejte služby 

(viz výše), které máte od ENGELu k dispozici.

Možnost pracovat částečně z domova máme i nadále, 

kdy pravidla home office upravuje ENGEL směrnice. 

Nyní bychom Vám chtěli dát několik rad ohledně 

bezpečnosti.

Dbejte na to, aby měl Váš router vždy aktuální firm-

ware. Ihned si změňte původní přihlašovací údaje 

a nahraďte je silným heslem. Nastavte si také nový 

název sítě (SSID). Nastavte si na WIFI způsob šifro-

vání WPA nebo WPA . Šifrování WEP nepoužívejte 

- je snadno prolomitelné.

účely z důvodu nedostatečné bezpečnosti. K posílání 

souborů používejte výhradně ENGELem podporované 

služby (Microsoft Teams, OneDrive for Business, 

ENGEL File Server, ENGEL Managed File Transfer 

atd.). Vyvarujte se také používání USB disků.

pro zasílání rychlých zpráv uživatelé upřednostní na 

svých soukromých zařízeních, je nakonec samozřejmě 

jen na nich samotných. Opatrné zacházení s osobními 

informacemi a údaji však s sebou obecně nese přida-

nou hodnotu.

další informace ohledně ochrany údajů v ENGELu najdete v naší „Směrnici o ochraně údajů
a o nakládání s osobními údaji“ na adrese https://dataprotection.engel.int

Bezpečné zacházení s informacemi na home office | Tipy, jak bezpečně pracovat z domova

Domácí připojení

Spolupráce na home office

Soukromé aktivity Bezpečně na home office
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Investice na středisku
zpracování plechu
a plány do budoucna

Technické parametry:

Lisovací síla  kN

Délka ohybu  mm

Volný průchod stojanu  mm

Užitečná montážní výška  mm

Vyložení  mm

Ovládací plocha Touchpoint

 TruBend

Max. rychlost pracovní osy Y  mm/s

Hmotnost  kg

Pavel Hamberger
Projektový tým Stahlbau

Lubomír Režo
Středisko Feinblech

Postupně obnovujeme a modernizujeme strojní park.

Pro praktickou výuku na učňovském středisku využíváme 
stejné stroje jako ve výrobě.

Studenti se naučí základům práce s moderním pětiosým 
ohraňovacím lisem a jeho technologií zpracování plechu.

Pracujeme na moderním stroji s moderním ovládáním
a vyššími bezpečnostními standardy. 

Funkce BendGuard nabízí automatizaci bezpečnostních prvků. 
Stroj disponuje vizualizací pro seřízení nástrojů. 

TruBend  B
Hodnota investice:   

Datum realizace: červen 

Interní označení: MA

Přínosy: Původní ohraňovací lis TruBend 
využíváme v rámci firemního učňovského střediska.

Středisko zpracování plechu na oddělení
Stahlbau prochází v posledních letech
optimalizačními projekty, které se zaměřují
na zlepšení bezpečnosti, ergonomie,
komunikačních procesů, materiálového toku,
na zvyšování produktivity, digitalizace a podobně.
Nyní bychom vám rádi přiblížili téma
realizovaných investic, z nichž bychom
rádi zmínili ty, které přesáhly

hodnotu 100 000 €.

Ohraňovací lis Trumpf TruBend 
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Technické parametry:

Max. výkon laseru:  W

Maximální rychlost řezu:  m/min

Pracovní rozsah osa X/Y   /  mm 

Maximální tloušťka ocel. plechu:  mm

Hmotnost základního stroje:  kg

Hliník:  mm

Měď:  mm

Mosaz:  mm

Hmotnost základního stroje:  kg

Starší technologii CO2 laserů postupně nahrazujeme moderními 
pevnolátkovými lasery.

Pracujeme se strojem s vyšší produktivitou, kvalitou a přesností 
řezu, s vyššími technologickými možnostmi a možností značení 
dílů.

Máme možnost přímého vyskladňování ze skladu STOPA.
Automatický sklad STOPA u nového stroje slouží pouze jako 
sklad vstupního materiálu.

Zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců díky práci na moderním 
stroji s nejnovějšími technologickými možnostmi.

Zvyšujeme bezpečnost díky práci na stroji s vysokými
bezpečnostními standardy.

Zvyšujeme produktivitu přímým vyskladňováním na vysklad-
ňovacích pracovištích STOPA.

Pevnolátkový laser TruLaser 
-L -TruDisk kW

Hodnota investice:    

Datum realizace: září 

Interní označení: Fiber 

Naším cílem je nadále obnovovat a moder-

nizovat strojní park, rozvíjet technologické 

možnosti a rozšiřovat kapacity podle ros-

toucích požadavků našich zákazníků. Proto 

bychom vám rádi představili plánované 

investice.

V tomto obchodním roce nás čeká:

Obnova strojního parku ohraňovacích lisů 

v podobě TruBend . Bude se jednat 

o ohraňovací lis s ohýbací silou  tun, 

který nahradí stávající lis v materiálovém 

toku rámové svařovny.

Retrofit automatického skladu 

STOPA je investice, kterou plánujeme na 

letošní letní odstávku. Cílem je moderniza-

ce zařízení, sjednocení technického stavu 

obou manipulačních robotů a aktualizace 

softwaru pro systém řízení. Výsledkem 

bude vyšší spolehlivost a zvýšená rychlost 

manipulačních robotů. Tím dosáhneme 

jak vyšší produktivity skladu, tak i napoje-

ných výrobních technologií.

Pro další roky připravujeme:

Nový kombinovaný vysekávací stroj Tru-

Matic , který kapacitně posílí stávající 

stroj TruMatic  a nabídne další tech-

nologické možnosti a zvýšení produktivity.

Nadále plánujeme obnovu původních CO  

laserů za nové moderní pevnolátkové lase-

rové stroje TruLaser Fiber.

Zvažujeme využití trubkového laseru 

TruLaser Tube pro přípravu profilovaných 

komponent. Na přípravě výrobního portfo-

lia spolupracujeme s kolegy v EMS a EMV.

Věřím, že pro vás byl vhled do technologic-

kých investic zajímavý, stejně jako je dob-

rou zprávou objem investic firmy ENGEL na 

středisku zpracování plechů využitých pro 

jeho další rozvoj a výrobně- dodavatelskou 

stabilitu. V budoucnu bychom se společně 

mohli podívat na projekty a investice v rám-

ci dalších výrobních oddělení Stahlbau.

Závěr slovem nového vedoucího stře-

diska zpracování plechů:

„Víme, že v dnešním konkurenčním pro-

středí je nezbytné udržet krok v inovacích 

a nárocích na produktivitu a kvalitu.

Na středisku zpracování plechu jsme 

přesvědčeni o tom, že inovace v podobě mo-

derních ohraňovacích lisů, pevnolátkových 

laserů a nového špičkového kombinovaného 

stroje TruMatic  je jedním z důležitých 

kroků, jak toho dosáhnout.

Díky těmto investicím můžeme také oče-

kávat rozvoj a zlepšení podmínek pro naše 

kolegy ve výrobě,“ říká na závěr Lubomír 

Režo.

Trumpf TruLaser  s automatizací pro přímé vyskladňování

Automatický sklad STOPA
s dvojicí manipulačních robotů



Věděli jste, že svářečský dozor není jen tým náhodných pracovníků, 

ale že musí mít i kvalifikace pro vyšší svářečský personál? Svářeč-

ský dozor v EMCZ tvoří šest členů a všichni musí mít mezinárodní 

kvalifikaci. Tu získali na školení, které trvá několik týdnů a je zakon-

čeno dvoudenní zkouškou. Jan Koranda a Monika Boxanová jsou 

Mezinárodními svářečskými inženýry, Martin Uhal a David Šesták 

Mezinárodními svářečskými technology a František Blahout je Mezi-

národním svářečským specialistou. Posledním a nejnovějším členem 

se stal Marko Kukrić, který zastává pozici svařovacího mentora 

rámové svařovny a na jaře  absolvoval kurz pro Mezinárodního 

svářečského specialistu.

Výběr z aktivit svářečského dozoru za poslední rok:

Na podzim proběhla kvalifikace svařovacích postupů na Valk robo-

tu. V praxi to znamená vypracovat předběžnou specifikaci postupu 

svařování, tzn. pWPS. V té je zapsáno rozmezí hodnot, při kterých lze 

dosáhnout svaru o požadovaných vlastnostech. Na jejím vypracování 

spolupracuje intenzivně svářečský dozor s výrobou. Po vyladění 

parametrů přijede zkušební auditorka (ano, jezdí k nám auditorka – 

žena), v její přítomnosti se svar zavaří a zapíšou se důležité parametry 

procesu. Zavařené zkušební kusy jsou pak převezeny do zkušební 

organizace, kde jsou podrobeny destruktivnímu i nedestruktivnímu 

testování. A pokud je svar bez vad a obstojí ve všech určených zkouš-

kách, obdrží firma WPQR – záznam o kvalifikaci postupu svařování, 

který slouží jako ověření výrobního postupu.

Od podzimu probíhají v EMCZ pravidelně zkoušky pro svářeče dle 

normy EN ISO - . A jak taková zkouška probíhá? Do firmy 

přijede zkušební komisař a svářeči svařují zkouškové svary pod jeho 

dohledem. Parametry ke svařování jsou dány dokumentem WPS 

(specifikace postupu svařování). Následně jsou svary kontrolovány 

jak vizuálně, tak i z hlediska vnitřní struktury. U tenkých plechů se 

provádí zkouška mikrostruktury, u větších tlouštěk zkouška rozlo-

mením. Po úspěšném zavaření zkouškových svarů získají svářeči 

Certifikát svářeče. Platnost certifikátu je  roky.

„Rádi bychom i touto cestou všem svářečům poděkovali za hladký 

průběh každého zkouškového dne. A závěrem horká novinka: v prů-

běhu května složil Marko Kukrić zkoušky na Mezinárodního svářeč-

ského specialistu. Takže jsme v rámci kvalifikace svářečského dozoru 

opět kompletní,“ shrnuje Monika Boxanová.

Novinky ze svářečského dozoru

ENGEL magazín - Svářečský dozor
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Závěr roku v našem projektu jsme ukončili s velmi pozitivním vý-

sledkem úspor.

Všem kolegům, kteří si lámali hlavy s úsporami, přispěli svými ná-

pady, řešeli různorodé projekty a hlavně je realizovali, všem vám za 

náš tým v controllingu i ze strany vedení společnosti velké DÍKY.

Podařilo se nám vyšplhat až do stanoveného cíle  mil. EUR (přesná 

částka úspor za rok  činila    EUR).

Věříme, že i vás bavilo hledat různé zlepšovací návrhy a že jste z ne-

možného vykouzlili v řadě případů možné.

Situace na trhu však není stále příznivá a další šetření nákladů nás 

nemine ani v tomto obchodním roce. Tlak ze strany konkurence na 

vývoj cen a kvalitu je nekompromisní. Opět hledáme další mož-

nosti, jak zůstat špičkou na trhu i v oblasti příznivých cen směrem 

k zákazníkům. V současné době sílí tlak i na ceny materiálu, jehož 

získání od dodavatelů začíná být rizikem i příležitostí zároveň.

Pojďme také v tomto roce společně zapřemýšlet a zrealizovat další 

Vaše nápady na realizaci úspor, která se může týkat všech firemních 

oblastí. Ať už jde o zvýšení produktivity, nebo snížení primárních 

nákladů, omezování plýtvání zdroji či zefektivňování procesů. Vše 

se počítá a budeme rádi, když si za rok zase řekneme, že to sice byla 

fuška, ale cíl, který je nyní ,  mil. EUR, jsme zvládli.

Náš tým se na vaše nápady bude těšit a věříme, že se dalšími krůčky 

společně s dalšími závody zase o něco přiblížíme k celokoncernové-

mu cíli  mil. EUR.

Slovy Jany Lukšové
1 977 791 EUR

K .

“  ”chybějících dílů do ENGEL Austria
Tým EMCZ dosáhl . .  poprvé v historii situace, 

že všechny objednané zakázky do EA byly dodány na čas 

a bez chybějících dílů. Tento fakt je výsledkem dlouho-

dobého zlepšování procesů EMCZ ve všech oblastech 

výroby, montáže, logistiky a ostatních oddělení EMCZ. 

Tohoto milníku jsme dosáhli společně, i přes nepříznivý 

vývoj epidemie COVID-  a masivní nárůst Grobplanu 

a objednávek z EA.

„Děkujeme všem zaměstnancům za úsilí a tvrdou práci 

při dosažení tohoto cíle,” sděluje V. Čermák.



Jedna z největších výzev naší doby spočívá ve 
znečišťování světových moří. Studie nadace Ellen 
MacArthur Foundation říká, že by v roce  mohl 
podíl plastů v oceánech co do hmotnosti převýšit po-
díl ryb. Rádi bychom přispěli k tomu, abychom tento 
vývoj zvrátili. Proto podporujeme iniciativy firmy 
Plastic Bank. 

Plastic Bank je firma, která bojuje proti znečišťování 
moří plasty a zároveň proti chudobě v nerozvinu-
tých komunitách. Přitom dbá na to, aby byla uznána 
skutečná hodnota plastového odpadu a aby se tato 
přidaná hodnota přesunula směrem k lidem, kteří 
odpad sbírají. Plastic Bank buduje sběrné a recyk-

lační ekosystémy na pobřeží, aby se plastový odpad 
v první řadě do moří vůbec nedostal. Shromážděný 
materiál se opět vrací do globálního recyklačního 
oběhu. Kromě místní tržní ceny za sběr dostávají 
lidé od Plastic Bank navíc další peníze, a tím tedy 
i existenční minimum. Takto recyklovaný materiál 
se proto nazývá „sociálním plastem“, neboť kromě 
ekologického podporuje i sociální využití. 

Díky naší podpoře se v Indonésii během následu-
jících  měsíců shromáždí a zrecykluje  tun 
plastového odpadu.

Boj s plastovým odpadem 
a chudobou

ENGEL spolupracuje s firmou Plastic Bank
Plasty jsou částečně cestou k udržitelné budoucnosti, nejsou-li však správně likvidovány, 

způsobují zároveň značné problémy. Jako výrobci zařízení pro zpracování plastů jsme 

si v ENGELu vědomi odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti.

Nyoman Sudarti sbírá plasty pro Plastic Bank v Sanuru v Indonésii.

ENGEL magazín - Boj s plastovým odpadem
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SQAD - ENGEL magazín

ENGEL a jeho dodavatelé
Globální projekt:

SQAD - Supplier Quality Assurance & Development

Jerusalema dance challenge je současný celosvětový fenomén. Jde o taneční výzvu, jejíž 

hudba i choreografie vznikly v jižní Africe a následně se stala symbolem jednotnosti a boje 

proti koronaviru po celém světě. ENGEL se k této výzvě rád přidal. S nápadem připojit se 

přišel sám pan Stefan Engleder, výkonný ředitel společnosti, a tak se začalo tančit a natáčet 

ve výrobních závodech společnosti ENGEL po celém světě, dokon-

ce se připojila i řada našich obchodních kanceláří. Výsledkem je 

video, které najdete na YouTube a které mělo za prvních  hodin 

přes .  zhlédnutí.

Natáčení u nás v Kaplici jsme si užili, přidali se jak oba naši 

ředitelé společnosti, tak vedoucí oddělení, zaměstnanci z výroby 

až po zástupce na home office.

Cílem bylo alespoň trochu uvolnit napětí spojené

se současnou situací, a to se zcela jistě podařilo.

ENGEL se zapojil do výzvy Jerusalema dance challenge

ENGEL Jerusalema -
Challenge na Youtube

- kaplická verze

ENGEL obchoduje s tisíci různými dodavateli z celého světa a najít 

univerzální klíč pro spolupráci se všemi nelze. Vždy bude nějaké 

„ale“. Co ovšem můžeme, je snaha tuto spolupráci neustále zlepšovat 

a rozvíjet. To je také důvod, proč vznikl globální projekt „Supplier 

Quality Assurance & Development“ (Zajištění a rozvoj dodavatelské 

kvality). Výrazným bonusem je, že jeho vedení bylo svěřeno našemu 

závodu, který je zároveň spolu s ENGEL Machinery (Shanghai, 

Čína) pilotním místem. Budeme tedy prvními, kde dojde k zavedení 

změny a zlepšení systému. 

Úkolem je nastavit stejná pravidla pro obchodování s dodavateli 

pro všechny ENGEL pobočky s cílem co nejvíce zjednodušit práci 

našim zaměstnancům, dosáhnout finančních úspor a samozřejmě 

zabezpečit kvalitu.  

Dodavatelé vždy ovlivňují celou firmu, a proto jsme v Kaplici sesta-

vili tým, jehož členové jsou zástupci různých oddělení, tak abychom 

zajistili potřeby všech a zároveň odhalili případná rizika. Výsled-

kem jsou nové postupy a metody, které nám pomohou vybrat správ-

né dodavatele, ověřovat jejich kvalitu a dále ji rozvíjet. Sjednotily se 

postupy mezi jednotlivými ENGEL závody, odstranily se zbytečné 

dokumenty a formuláře. Aktuálně pracujeme ještě na softwarové 

podpoře, abychom dosáhli maximální možné automatizace činností 

a usnadnili tak práci našim zaměstnancům. Více informací Vám 

přineseme v dalším vydání ENGEL magazínu.  

K obchodování s dodavateli existují různé přístupy a v ENGELu 

jsme se rozhodli pro cestu „partnerskou“. Věříme, že navázání 

kvalitních a dlouholetých vztahů s dodavateli je znakem vyspělé 

a moderní firmy.
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ENGEL magazín - Bonusy

Bílková Michaela - Autodíly

BONUSY PRO ZAMĚSTNANCE

Podmínkou pro čerpání bonusů je povinnost prokázat se ENGEL zaměstnaneckou kartičkou nebo zaměstna-
neckým číslem, popřípadě i po předchozí domluvě. Podrobné informace s kontakty jsou dostupné na Share-
pointu - záložka HR, Eipu, nebo personálním oddělení.

Sleva 15 % na školní a výtvarné potřeby na e-shopu Activáček.cz a doprava zdarma
při objednávce nad 500,- Kč

Sleva 10 % na veškerý sortiment

Sleva 15 až 20 % na autodíly a 10 % na autodoplňky

Sleva 5 % na veškerý sortiment a 50 % na servisní práce

Zvýhodněné ceny na nákup Apple hardware po registraci e-mailem ve tvaru jméno.příjmení@engel.at

Sleva 10 % pro standardní sortiment na prodejně (neplatí pro akční nabídky)

Sleva 10 % na veškeré produkty a služby

Sleva 5 % na hardware, 10 % na spotřební materiál, 50 % na služby

Sleva 11-15 % ze základního ceníku na koupi nového vozu Škoda (nevztahuje se na akční modely), 
u akčních modelů bude sleva poskytnuta individuálně, individuální slevy také na značky VW a Audi

Sleva 3 000 Kč na nákup kuchyně se spotřebiči v min. hodnotě 80 000 Kč a sleva 5 000 Kč v minimální 
hodnotě 130 000 Kč

Sleva 10 % na nezlevněné zboží

Výhodný CHYTRÝ účet bez poplatků, výběry ze všech bankomatů v ČR zdarma, nabídka zvýhodněných 
služeb pojištění nemovitostí a domácnosti a stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelny

AKCE kartička Egoline – 9 návštěv + 1 ZDARMA (cena je 13 Kč / min.)

Zvýhodněná nabídka tarifů s voláním mezi účastníky těchto tarifů zdarma, měsíční poplatky od 122,50 Kč,
datové balíčky od 87,50 Kč

Balíček výhod ČSOB Motivační program, odměny za platby kartou, zvýhodněné sazby na úvěry a leasing, 
slevy na pojištění domácnosti a vozidel

VIP členství pro zaměstnance ENGEL s exkluzivními slevami ve všech kategoriích

Výhodná elektřina a zemní plyn od Innogy, produkty Optimal s klesající cenou v průběhu platnosti
smlouvy pro zaměstnance navíc s dodatečnou slevou 5% z MWh

Pražská plynárenská připravila ve spolupráci se společností ENGEL nejvýhodnější ceny za elektřinu 
a plyn s úsporou až 30 % z ročních výdajů za elektřinu a plyn s řadou dalších výhod pro zákazníky

Sleva na nákup pohonných hmot 0,5 Kč/l, na stanici Linecká 263, Kaplice - pouze DIESEL, na stanicích 
v Č.Budějovicích na adresách Pražská 285, Pražská 2650 a Pekárenská 746/79a - DIESEL i NATURAL 95 
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Kariérní okénko - ENGEL magazín

Kariérní okénko
Rádi bychom vás informovali o spuštění 

nových kariérních stránek.  Nahlédnout na 

ně můžete na našich webových stránkách 

www.engelglobal.com – sekce Kariéra. Pří-

padně pod odkazem https://engel.jobs.cz/.

Smyslem je mít informace pro uchazeče a stu-

denty o ENGELu v Kaplici uceleně na jednom 

místě. Zároveň jsme také na stránky zařadili 

galerii, kterou budeme nadále rozšiřovat o za-

jímavé události a fotografie z naší společnosti 

a reference našich zaměstnanců - těší nás 

každý spokojený zaměstnanec, a pokud 

se budete chtít podělit i vy o svůj příběh, 

který píšete v naší společnosti, budeme 

rádi, když s vámi uděláme krátký rozho-

vor - formou textu nebo videa. Pokud se 

chcete stát tváří referencí, kontaktujte 

naše personální oddělení. 

Další novinkou je webový formulář pro zasílání 

doporučení nových kolegů. Již nyní můžete 

využít webový formulář a odeslat dotazník 

elektronicky. Do průvodního dopisu vypíšete 

vaše doporučení (jméno + osobní číslo).

Karel Vinš
týmový vedoucí personálního 

oddělení - nábor

... v posledním roce:

• nám naši zaměstnanci doporučili více jak 60 zaměstnanců na různé pracovní pozice

• jsme obsazovali celkově téměř 40 pracovních pozic

• pod rukama personálního oddělení prošlo přes 1 000 životopisů a dotazníků

VÍTE, ŽE …

Velice si vážíme vašeho nasazení při hledání nových kolegů a budeme dále rádi
za každé nové doporučení. Víme, že bez vás by to nešlo. 

DĚKUJEME ! 



ENGEL magazín - home office

Home office je téma, které je v mnoha firmách v České republice velmi často a obvykle 
emocionálně diskutováno. I v ENGELu máme zkušenost, že tento výraz nenechává 
zaměstnance chladnými.

Chtěl bych nejprve všem kolegům poděkovat za jejich nasazení při práci z domova 
během kovidové krize, které nám pomohlo pandemické období překonat. Ochrana 
zdraví našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou a díky zavedenému opatření v podobě 
možnosti home office se nám podařilo počet nakažených Covid-  držet na velmi nízké úrovni.

Naštěstí jsou v současné době v České republice počty nově nakažených na velmi uspokojivé hladině, a my se tak můžeme po-
stupně vracet k normálnímu životu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli povolat zaměstnance, kteří mnohdy pracovali i měsíce 
z domova, zpět do kanceláří.

ENGEL je úspěšná výrobní firma, které se daří uspokojovat komplexní specifické požadavky svých zákazníků. Naše firemní 
kultura je založena na spolupráci, na hledání vždy nejvhodnějšího řešení, a to na všech úrovních pracovních pozic. V kan-
celářích hledáme správné řešení, které je mnohdy diskutováno třeba i u oběda, nebo mistr na montáži probere jednodušeji 
výkres s konstruktérem přímo u zařízení. Home office má jednoznačně výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je jistě ztráta 
kontaktu s ostatními.

Proto považuji za velmi důležité, abychom se opět zaměřili plnou silou na podporu výroby a montáže. Úkoly byly určitě velmi 
zodpovědně plněny i z prostředí home office, částečně však trpěla ENGEL kultura, osobní spolupráce a komplexní řešení 
problému.

Je pro nás zásadní, aby naši vedoucí pracovníci byli oporou svým podřízeným přímo na místě v závodě, a to od vedoucího 
malého týmu až po vedení závodu. Nepřítomnost vedoucích pracovníků z důvodu home office znamená, že zaměstnanci 
nedostávají nutnou podporu, jakou potřebují. 

Rád se kdykoliv zúčastním osobní diskuse a těším se na vaši zpětnou vazbu.
Peter Jungwirth

 ekonomický ředitel  

„home office“
…téma, které rozdmýchává emoce
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Na tři šťastné luštitele opět čekají dárkové tašky ENGEL
Tajenky vepište do ústřižku pod křížovkou, do-
plňte jméno, příjmení, osobní číslo a podpis, 
lístek odstřihněte a vhoďte nejpozději 
do 20. 7. 2021 do speciální bedýn-
ky na recepci. Vylosované 
vítěze oslovíme s předá-
ním výhry.
Hodně štěstí!

2. ta
jenka:1. ta

jenka:

Jméno

a příjm
.: Osobní 

číslo
:

Podpis:
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE!

1. ochrana zdraví při práci

2. opak poptávky

3. způsob zveřejnění, reklama

4. jinak produkt/výtvor

5. neměnnost/stálost

6. určitost/nepochybnost

7. zaměstnanecké výhody

8. závodní jídelna

9. měna většiny zemí EU

10. oslavenci (při výročí)

1. jednotka počtu

2. náš výrobní úsek (kabelová)

3. část počítače s uloženými daty

4. německy mladý

5. sídlo našeho mateřského závodu

6. denní schůzky pro zlepšování procesů

7. technologie vypalování plechu

8. název našeho oddělení/jakost

9. pomůcka k ochraně očí

10. náborová . . . . . .  je až 30 000 Kč

11. název odd., které má na starosti sklady

12. povrchová úprava kovových dílů

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

12.

Vyhrajte - ENGEL magazín



VÍTE, ŽE …

díky povinnému testování ve firmách
se v kaplickém ENGELu provedlo celkem:

ani dalších ochranných prostředků
nebylo zrovna málo:

A kolik zatím všechno stálo?

3 000 44 000

31 000

13 000

14 000
6 000

textilních roušek

testů na Covid-19

párů ochranných rukavic

dezinfekčních
prostředků na ruce

litrů

Kč

jednorázových
chirurgických roušek

respirátorů typu FFP2 

což je zhruba 4 000 Kč na jednoho zaměstnance EMCZ

od začátku pandemie,
4 000 000

v době koronavirové pandemie se za posledních 14 měsíců 
předalo našim zaměstnancům:

Pořád se něco děje!
Sledujte nás na facebooku a instagramu:


