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Z historie firmy

Firma Zálešák vznikla v roce 1991 a na
vázala na rodinnou tradici dřevařské vý
roby, která se již více než 100 let přenáší 
z generace na generaci. Současný vět
šinový majitel a zakladatel firmy Vladimír 
Zálešák je čtvrtým pokračovatelem ro
dinné tradice. Na jejím počátku stál ko
lář Josef Zálešák (1865–1939), který 
získal odborné zkušenosti i v Americe. 
Tam si také osvojil na svou dobu nové 
technologie, které pak využíval doma.
Jeho pokračovatelem byl syn Maxmilián 
(1898–1968), který se rovněž vyučil ko
lářem. V letech 1925–1926 si postavil 
v Bánově kolářskou dílnu, kde vyráběl 
hospodářské vozy, sáně, lyže a různé 
domácí nářadí. Dílna byla na tehdej
ší dobu moderně strojně vybavená. 
Přestože zařízená dílna dvakrát vyhořela, 
byl její provoz vždy obnoven. Vyráběly se 
zde vojenské vozy pro armádu, za II. svě
tové války hračky a různé drobné zboží. 
Po válce byla obnovena kolářská výroba.
Po svém otci Maxmiliánovi převzal díl
nu jeho syn Vladimír (1928–1995), ab
solvent dřevařské školy ve Valašském 
Meziříčí. V padesátých letech minulého 
století byla firma zlikvidována a přestě
hována s veškerým strojním zařízením 
do družstva Lidová tvorba v Uherském 
Brodě, kde bývalý majitel firmy pokra
čoval jako zaměstnanec. Po roce 1989 

Se změnou sortimentu 
museli změnit i název firmy

Když u nás na počátku 90. let minulého století nastal rozvoj podnikání a v oblasti nábytkářské výroby 
začaly dominovat laminované plošné materiály, zdálo se, že o nábytek z masivního dřeva na našem 
trhu nebude nikdy tak velký zájem, aby stálo za to specializovat se výhradně na tento sortiment. 
Vladimír Zálešák z Bánova však byl přesvědčen, že budoucnost patří přírodním materiálům a svoji 
živnost založil právě na nábytku z masivního dřeva. Následujících 15 let ho utvrdilo v tom, že vsadil 
na správnou kartu. Pak ale přišla „rána z čistého nebe“, která ho přinutila zásadně změnit svůj názor 
i skladbu výroby. Změna kurzu přišla „za minutu dvanáct“. 

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

Firma dnes sídlí v rekonstruovaných prostorách bývalého panského dvora v Bánově, 
kde má kancelář, sklady, sušárnu dřeva a hlavní část výroby

Čtvrtá a pátá generace rodinné firmy Zálešák s.r.o.: Vladimír Zálešák se synem 
Vladimírem a dcerou Hanou



DM 11/2016 33

reportáž

se svým synem Vladimírem (1956), 
absolventem dřevařské průmyslovky 
v Bystřici pod Hostýnem obnovili výro
bu ve starých dílnách. Začínali podobně 
jako mnozí jiní – výrobou nábytku a za
kázkových interiérů (banky, restaurace 
apod.) z laminovaných plošných mate
riálů. Vzhledem k novým možnostem 
v podnikání se rozhodli pro výstavbu 
nové provozovny na místě bývalé kovár
ny, která za první republiky úzce spolu
pracovala s kolářskou dílnou Maxmiliána 
Zálešáka. V roce 1993 byla uvedena do 
provozu nová moderní provozovna na 
výrobu nábytku. Tento rok byl pro firmu 
přelomový. Majitelé se totiž rozhodli pro 
návrat k původní rodinné tradici – práci 
se dřevem – a rozjeli sériovou výrobu 
nábytku z masivního smrkového dřeva. 
Pro Vladimíra Zálešáka mladšího to 
byl logický krok. Před založením vlast
ní firmy totiž pracoval jako mistr v UP 
závodech v Uherském Brodě, kde se 
vyráběly borové skříňky pro nábytkový 
řetězec IKEA. Věřil proto, že i na našem 
trhu si dřevěný nábytek opět najde svoje 
pevné místo.

Obchod přenechali druhým

Rozjet sériovou výrobu ale znamená mít 
zajištěný pravidelný a stálý odbyt. Pro 

vybudování vlastního prodeje a vlastní 
obchodní sítě ale Vladimír Zálešák ne
měl ambice. Chtěl se věnovat pouze vý
robě a vývoji. Navázal proto spolupráci  

Základní technologické vybavení pro výrobu masivního nábytku ze smrkové spárovky (horizontální panelová pila a CNC obrá-
běcí centrum) umožnilo firmě rychlé rozšíření sortimentu o nábytek z laminovaných materiálů

V původní provozovně, postavené v roce 1993 na místě bývalé kovárny, probíhá dokončování, tj. broušení a povrchová úprava 
masivního nábytku

V nové provozovně probíhá výroba dílců pro masivní nábytek a kompletní výroba 
(včetně balení a expedice) laminonábytku pro Kasvo a zakázkového nábytku a in-
teriérů z lamina
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se zlínskou obchodní společností Gazel, 
která se zabývala prodejem dětského 
nábytku z masivního smrkového dřeva. 
Ta se záhy stala největším odběratelem 
firmy a odebírala asi 95 % jejího smrko
vého programu (vyráběného pro ni pod 
značkou Gazel), který činil přibližně 
80 % celkové produkce firmy. Po celá 
90. léta měl prodej tohoto sortimentu 
rostoucí tendenci. Když v roce 1993 
tuto výrobu v šesti lidech rozjížděli, měli 
obrat zhruba 6 mil. Kč. Až do roku 1997, 
kdy dosáhli obratu přibl. 19 mil. Kč, byly 
roční nárůsty zhruba kolem 3 mil. Kč. 
V roce 1998 již v počtu 17 pracovníků 
dosáhli obratu asi 20 mil. Kč. Tento trend 
pokračoval a firma se postupně rozrostla 
až na 24 zaměstnanců v roce 2008.

Stěhování do panského dvora

Výrobní kapacita stávajícího objektu 
ale rostoucí poptávce již koncem 90. 
let přestala stačit, proto se majitel fir
my odhodlal k ráznému kroku. V letech 
2000–2001 odkoupil část Bánovského 
dvora (bývalý panský statek), kde nábyt
kářskou výrobu výrazně rozšířil. Kromě 
dílen s moderním strojním vybavením zde 
umístil sklady řeziva a ostatního materiá
lu, sušárnu řeziva, kancelář a další pro
vozní místnosti. Vzhledem ke značnému 
poškození a chátrání budov provedl je
jich nový majitel opravu celého objektu 
s ohledem na udržení původního vzhle
du a zachování této bánovské historické 
památky.
Do firmy také nastoupila nová generace 
Zálešáků: dcery Hana a Andrea a syn 
Vladimír (třetí). V roce 2006 se firma 
transformovala na s.r.o., aby i nastupu
jící pátá generace mohla nést svůj díl 
„osobní“ odpovědnosti.

Většina realizovaných zakázek patří do vyšší cenové kategorie. Oblíbené jsou kombinace kvalitního lamina s masivním dřevem

Od roku 2012, kdy firma rozšířila své portfolio o zakázkovou výrobu nábytku a inte-
riérů, realizovala na čtyři desítky kuchyní a zhruba 20 kompletních interiérů
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Všechno fungovalo tak jak má a před 
společností se otevírala skvělá budou
cnost.

Po strmém růstu strmý pád

Nástup ekonomické recese v roce 2009 
ale na firmu dolehl velmi citelně. Prodej 
nábytku z masivního dřeva spadl na po
lovinu a firma musela propustit 10 lidí.
„Na poklesu prodeje měl svůj podíl také 
dovoz levného nábytku z Polska a roz
mach prodeje nábytku přes internet, kdy 
lidé dostali do rukou množství informací, 
se kterými bohužel neuměli pracovat. 
Srovnávali pouze ceny a nedívali se na 
kvalitu a na materiál. Nábytek z masivní
ho dřeva po nás chtěli za stejné peníze, 
za jaké se na internetu nabízel podobný 
nábytek z levného lamina,“ vzpomíná na 
jedno z nejtěžších období v novodobé 
historii V. Zálešák. Aby tento propad za
stavili, vrátili se v roce 2012 opět k vý
robě nábytku z lamina. Jelikož dřevěný 
nábytek vyráběli z nakupované smrkové 
spárovky, tedy rovněž z plošného ma
teriálu, byli na lamino technologicky 
připraveni. Měli velkoplošnou dělicí pilu 
i CNC obráběcí centrum. Pouze přikou
pili olepovací linku. Aby nemuseli začít 
dělat vlastní obchod a s tím spojenou 
propagaci, chtěli i výrobu z lamina pro
vozovat jako sériovou, a proto hledali ně
koho, s kým by mohli spolupracovat na 
podobném základě, jako s firmou Gazel. 
Podařilo se jim navázat spolupráci s ob
chodní společností Kasvo, pro niž začali 
vyrábět některé modely jejího nábytku. 
Vedle toho začali přijímat i individuální 
zakázky na výrobu nábytku a komplet
ních interiérů z laminovaných materiálů.

Kompletní změna image

Prosadit se na trhu se zakázkovou výro
bou z lamina ale pro firmu nebylo vůbec 
jednoduché. „Chyba byla, že jsme se 
do té doby prezentovali výhradně jako 
výrobci nábytku z masivu a zakázky z la
mina jsme odmítali. A lidé nás tak vnímali. 
Abychom se této nálepky zbavili, museli 
jsme upravit dřívější název firmy Zálešák 
– nábytek z masivu na Zálešák – výroba 
nábytku. Tuto změnu jsme chtěli pod
pořit i reklamou. To ale nemělo vůbec 
žádný efekt a byly to jen zbytečně vyho
zené peníze. Až když jsme udělali několik 
prvních zakázek a začaly fungovat refe
rence, tak se to pomalu rozjelo. Teď už 
do reklamy neinvestujeme a využíváme 
pouze reference našich zákazníků. Tato 
forma reklamy je nejúčinnější a nejspo
lehlivější,“ říká zakladatel rodinné firmy.

Zakázková výroba nábytku a interiérů, 
kterou má na starosti Vladimír Zálešák 
mladší (1984), dnes tvoří téměř polovi
nu celkové produkce firmy. Nabízí ji jako 
komplexní servis včetně návrhu, vizua
lizace a služeb architekta. Tuto službu 
pro firmu zajišťuje další člen rodiny, zeť 
Vladimíra Zálešáka – Ing. Arch. Štěpán 
Koníček, který má vlastní architektonic
ké studio.

Vyšší kvalita pro náročného 
zákazníka

Drtivá většina firmou realizovaných za
kázek patří do vyšší cenové kategorie. 
Ne, že by je cíleně vyhledávali, ale tako
vý je podle Vladimíra Zálešáka ml. sou
časný trend: „Roste zájem o náročnější 
zakázky, kde si zákazníci třeba část in
teriéru nechají zařídit prvky z masivního 
dubu. Velice oblíbené jsou kombinace 
masivního dřeva – hlavně dubu, s kvalit
ním laminem s novými dezény. Jedná se 
o zákazníky, kteří jednoznačně preferují 
kvalitu a respektují naši cenu. U masiv
ního dřeva je velmi populární naturální 
vzhled, to znamená suky, trhliny vyspra
vené kvalitním tmelem apod. U lamina 
a lakovaných materiálů převládají různé 
odstíny bílé ve vysokém lesku.“
Výrobou zakázkového nábytku a interiérů 
z lamina se firma zabývá teprve čtvrtým 
rokem. Za tu dobu mj. realizovala cca 
40 kuchyní a asi 20 kompletních inte
riérů rodinných domů. Vedle toho dál 
pokračuje výroba smrkového nábytku 
pro Gazel a laminonábytku pro Kasvo.

Další generační výměna 
na obzoru

O budoucnost rodinné firmy její zakla
datel strach nemá a i když letos oslavil 
šedesátku, do důchodu se zatím ne
chystá. „Nevím, co bych dělal, kdy
bych nic nedělal. A firmu musím svým 
nástupcům předat plynule, ne to na ně 
hodit naráz, říká s úsměvem a dodává: 
Oproti některým jiným podnikatelům 
mám výhodu v tom, že mám potomky, 
kteří mají o firmu zájem a mám ji tedy 
komu předat. A navíc už mám od syna 
i měsíčního vnuka Maxmiliána – pojme
novaného po mém dědovi, takže je šan
ce, že rodinná tradice bude pokračovat 
i v šesté generaci.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Zálešák s.r.o.
Místo: Bánov
Rok založení: 1991 (s.r.o. 2006)
Počet zaměstnanců: 14
Web: www.zalesak.info

Bánov ●

Jídelní stůl z masivního dubu


