


Gala Prostějov 
1949 - vznik reorganizací podniku KOZAK

v Šumperku 

Předchůdci Galy v Prostějově a jeho okolí: 

Bedřich Doležel

Alfred Posch

Vít Spáčil

Wolf a Franže

František Cetkovský a syn

Antonín Málek

1951 - zřízen národní podnik Gala se

sídlem v Prostějově a se sedmi

pobočnými závody

1972 - dokončení výstavby nové budovy

1994 - zápis akciové společnosti

v obchodním rejstříku

1995 - homologace FIVB volejbalového

míče Pro-line



Gala, a.s.
2000 - udělení certifikátu managementu

společnosti ISO 9001 (systém

řízení kvality produktů a služeb)

2011 - výroba šitých doplňků pro

armádu, policii a záchranářské

složky, nosičů na zahradní

techniku, dětských nosičů,

boxovacích pytlů a dalších

průmyslových výrobků

- zastoupení ve 27 evropských

zemích

2013 - udělení certifikátu ISO 14001 

(řízení dopadu aktivit firmy na

životní prostředí)

- zavedení informačního systému 

VISION32





Technologie dělení materiálů

- vyřezávací linka Bullmer Turbocut 2501, pracovní šířka 1600 mm

- 4 mostové vysekávací stroje Schön – Sandt s pracovní plochou až 2 x 1 m

- 4 jednoramenné vysekávací stroje hydraulické

- automaty na délkování popruhů za tepla

- kosicí a štípací stroje

- linka na tvarování lehčených polyolefinů za tepla, do rozměrů 90 x 45 cm



Konfekční šicí  dílna 

- strojní vybavení dílen umožňuje    

šití střední a těžké galanterie do 

tloušťky 20 mm  

- zpracováváme textilní materiály, 

koženky, popruhy, lehčené PU, lehčené 

i nelehčené PE, přírodní kůže a 

speciální materiály, např. kevlar 

- výroba nosičů pro zahradní a 

hasičskou techniku zahrnuje mimo 

šitou technologii také strojně montážní 

práce (montáž kovových či plastových 

součástek)  

- významnou část našeho strojního 

parku tvoří šicí automaty, z nichž     

největší mají pracovní plochu 

80 x 38 cm. Dále používáme šicí stroje 

jednojehlové, dvoujehlové, ramenové,        

sloupové, obnitkovací a jiné, převážně 

značek Juki, Brother, Dürkopp – Adler, 

Pfaff



Vlastní vývoj

- realizujeme vlastní modely,  

z nichž mnohé jsou chráněny   

ochrannou známkou (míče, 

batohy)

- s konečnými zákazníky 

spolupracujeme na vývoji a inovaci  

výrobků dle jejich specifických 

požadavků

- vzory konstruujeme pomocí 

počítačového systému CAD - CAM 

- k testování a ověřování vhodných  

materiálů a pracovních 

postupů již v procesu vývoje 

používáme vlastní zkušební 

přístroje

- míče testujeme na speciálních 

přístrojích určených k měření 

kulatosti, odskoku, rázové síly

životnosti, opotřebení při simulaci 

hry, úbytku nahuštěného tlaku atd.



Výroba míčů

- výroba lepených míčů 

vlastní konstrukce i designu

- roční produkce volejbalových

míčů dosahuje 60 000 kusů



Péče o zaměstnance

- díky propracovanému

systému zaškolování 

si Gala a.s. vychovává 

kvalifikované pracovníky,   

kteří jsou základním 

předpokladem úspěchu 

firmy

- podnik poskytuje zaměstnancům motivující zázemí pro úspěšné vykonávání jejich   

práce, podporuje je v odborném vzdělávání i osobnostním růstu

- zaměstnanci mohou využívat mnoha zaměstnaneckých výhod 

- cílem společnosti je postupný přechod od personální administrativy k fungujícímu  

systému řízení lidských zdrojů, jenž bude zaměstnance motivovat a plně uspokojovat

jejich potřeby



Ověřená kvalita

- Gala a. s.  je držitelem certifikátů EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

- v roce 2007 Gala a. s. úspěšně absolvovala sociální a výrobkové zákaznické audity





Telefon:                                    

+420 582 314 314, +420 739 648 040

E-mail:                    Internet:                 

gala@gala.cz             www.gala.cz

Gala, a.s.

Západní 75

797 32 Prostějov

CZECH REPUBLIC




