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Pětačtyřicetiletý truhlář Jiří Fajt se vy
učil, podobně jako takřka všichni jeho 
kolegové z okolí Jablonného nad Orlicí 
před rokem 1989, ve zdejším výrob
ním družstvu Dřevotvar, kde pak i zcela 
zákonitě nastoupil do pracovního po
měru. Na dráhu živnostníka, započatou 

v roce 1993, se však začal připravovat 
již o 6 let dříve, aniž by to tehdy, jak 
říká sám tušil, tedy ještě v době učení, 
když v garáži rodičů nejprve soustružil 
a příležitostně prodával různé v té době 
módní soustružené lampy, tácky, mis
ky apod. V této činnosti pak pokračo
val i po absolvování dvouleté základní 
vojenské služby v roce 1990, kdy svoji 
garážovou dílnu dovybavil několika star
šími dřevoobráběcími stroji a spolu se 
soustružením se začal postupně věno
vat i drobné výrobě a opravám nábytku. 

A to zpočátku ještě souběžně se svým 
zaměstnáním v Dřevotvaru, kam se po 
vojně vrátil, ale práce, kterou zde za
stával, jej s ohledem k tehdy nově se 
otevírajícím možnostem soukromého 
podnikání příliš nenaplňovala.

Od počátečního výkupu 
přes opravy a repliky…

„Po nějakém čase mého působení 
v Dřevotvaru, kde jsem coby zadák stál 
u hoblovky a odebíral dílce, se za mnou 
zastavil jistý pan Šimáček z nedalekého 
Černovíra a požádal mě, jestli bych mu 
neopravil staré dřevěné hodiny a šatník. 
Když mně pak po úspěšné realizaci při
vezl na opravu dalších pět skříní, na 
kterých jsem si vydělal víc, jak za dva 
měsíce v zaměstnání, rozhodl jsem se 
dát v práci výpověď a navázat s panem 
Šimáčkem užší spolupráci,“ vzpomíná 
Jiří Fajt na období kolem roku 1992, 
kdy začal pro zmíněného podnikatele 
vykupovat a opravovat různý starožit
ný a rustikální nábytek. O rok později 
(1993) se vydal cestou vlastní živnosti, 
přičemž zpočátku nábytek pouze vy
kupoval a po provedení nejnutnějších 
oprav (např. vysoustružení chybějící 
nožičky) následně prodával zájemcům 
z řad domácích a hlavně zahraničních 
obchodníků. S jejich stále se zvyšujícími 
požadavky na tento sortiment, spočíva
jícími nejprve v odstranění emailových 
barev, jimiž ho potomci původních ma
jitelů často „zkrášlovali“ neuvědomujíc 
si jeho skutečnou hodnotu, a následně 

Zlevňuje jen ten, kdo nemá peníze 
nebo nemůže prodat

Podnikat v duchu výše uvedeného a pro někoho možná poněkud svérázného hesla, kterého se již 
více jak dvacet let drží truhlář Jiří Fajt z Jablonného nad Orlicí, by si asi určitě přáli všichni výrobci 
nábytku a stavebně-truhlářských výrobků, kteří se v nedávném období hospodářské recese, ve snaze 
přitáhnout do svých prodejen potenciální zákazníky, nevyhnuli různým slevovým akcím. Nicméně 
každému je jasné, že držet ceny a vyrábět na sklad a přitom čekat, že se to či ono zboží jednou 
prodá, lze většinou jen tehdy, když firma vedle truhlářství provozuje i jiné činnosti, které se v případě 
stagnace poptávky vzájemně podrží. Podle zmíněného Jiřího Fajta, jednatele výrobně-dopravní firmy 
FAJT s.r.o., je ovšem také zcela nezbytné nehrát si ve vztahu k zákazníkům i zaměstnancům na 
žádnou charitu a nemilosrdně jít za svým cílem.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

„Nepodnikám proto, abych se podbízel cenou, ale přesvědčoval kvalitou,“ říká 
pětačtyřicetiletý majitel FAJT s.r.o. Jiří Fajt
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pak v jeho celkové opravě, se mu dílna 
v garáži stala malou a byl nucen pře
mýšlet o větších prostorách. Kolem roku 
1995 se proto přestěhoval do místního 
bývalého zemědělského objektu a o 5 
let později (listopad 2005) do nově vy
budovaného objektu na okraji obce, kde 
spolu s tzv. louhárnou pro odstraňování 
starých barev vyrostla i prostorná truh
lářská dílna, nezbytné skladovací prosto
ry a malá „pilnice“ s kmenovou pásovou 
pilou a sušárnou pro vlastní přípravu ma
sivního materiálu. Zde Jiří Fajt začal vedle 
kompletních oprav starého nábytku vy
rábět také repliky, a to jak ze starého, 
tak i z nového dřeva. Gró této činnosti, 
na níž se v době největší poptávky (v le
tech 2002–2004, kdy se firma sou
časně také přetransformovala na s.r.o.) 
podílelo až 20 lidí, pak tvořil rustikální 
nábytek v přírodním voskovaném prove
dení. Ten byl až na ojedinělé požadavky 
okolních chatařů a chalupářů dodáván 
hlavně obchodníkům do Francie, Belgie 
a Holandska, kam firma vyvážela až 150 
kusů různého nábytku měsíčně. 
„Takovýto objem znamenal vypravit každý 

týden minimálně jeden náklaďák, který 
z ekonomických důvodů bylo nutné vy
tížit i při zpáteční cestě. Toto vytěžování 
jsem si zpočátku dělal sám a když jsem 
k tomu přidal ještě všechny cesty po 
Česku, spojené s vykupováním starého 
nábytku, napadlo mě, že bych si vedle 
truhlářství mohl otevřít ještě autodopravu, 
kde nyní zaměstnávám dvě dispečerky 
a osm řidičů, střídajících se na dvanácti 
nákladních vozidlech,“ odbočil majitel od 
truhlářské výroby a poté se k ní opět vrátil 
s tím, že při výrobě nábytkových replik 
se některé nové modely vyráběly vždy 
ve více kusech, než stálo v objednávce. 
A to ve víře, že se dříve či později prodají, 
a hlavně proto, že při určité sériovosti 
se firmě výrazně snížily výrobní náklady, 
což se vzhledem k přibývající konkurenci 
pozitivně promítlo ve výši prodejních cen.

…až po kompletní výrobu 
interiérů

Tato strategie J. Fajtovi vycházela až do 
let 2008–2009, kdy se zájem o jeho 
sortiment rapidně snížil a trh navíc za

čala stále víc ovládat levná produkce 
z východu, jejímž cenám se ale nehodlal 
přizpůsobit. „V životě jsem nikomu nic 
nezlevnil a ani nezlevním, to raději tu 
výrobu přestanu dělat,“ konstatuje jed
natel, který se z výše uvedených důvodů 
rozhodl vykupování starého nábytku a vý
robu replik na export zastavit a nasklad
něný nábytek příležitostně rozprodávat, 
jak říká těm, kterým záleží především na 
kvalitě, a co na něj mají bez toho, aby 
vyhledávali slevy. Spolu s tím pak kolem 
roku 2010 zásadním způsobem zredu
koval počet zaměstnanců v dřevovýrobě 
na pouhých pět truhlářů. Ti pak vedle 
občasných oprav starého nábytku nebo 
výroby replik pro tuzemské zákazníky po
kračovali hlavně ve zpracování starých 
trámů z bouraček či rekonstrukcí, které 
firma již dříve vykupovala nejen pro po
třeby nábytku. 
„Pro nábytek jsme využívali a příležitost
ně stále využíváme hlavně středovou část 
starých trámů, z níž po rozřezání lepí
me spárovku. Mimo to nařezané lamely 
také prodáváme tuzemskému partnero
vi, který z nich lepí třívrstvou biodesku.  

Hlavní pilíř činnosti firmy v prvním desetiletí tvořily opravy a repliky starožitného nábytku, vyráběné ze starého i nového dřeva

Nezanedbatelnou činností je i zpracování starých trámů



DM 12/201542

reportáž

Nicméně v první fázi zpracovávání sta
rých trámů z nich nejprve po obvodu 
ořežeme 28 mm silná prkna, která jsou 
velmi dobře placeným a vyhledávaným 
produktem pro obklady betonových 
fasád ve Švýcarsku, kam je již několik 
let vyvážíme,“ upřesnil jednatel s tím, že 
pro Švýcarsko firma v současné době 
vedle fasádních prken vyrábí např. i se
sazenky s tesaným povrchem. Jsou sklá
dané z 10 mm silných švarten a slouží 
pro oboustranné opláštění speciálních 
interiérových dveří s jádrem z 30 mm sil
ného multiplexu. Kromě toho se firma 
zhruba před třemi lety začala orientovat 
také na zakázkovou výrobu současného 
moderního nábytku, vnitřních celodře
věných i dýhovaných dveří a schodišť, 
určených pro vybavení interiérů hotelů, 
penzionů, restaurací, chalup, domů či 
bytů. „Převažujícím výrobním materiálem 

pro tento sortiment, s nímž jsme zprvu 
počítali jen na domácím trhu, je smrkové 
a borové řezivo, které si v potřebných 
dimenzích připravujeme na naší kmeno
vé pásovce a následně sušíme. Zhruba 
2 roky zpátky jsme také začali více vy
užívat laminované velkoplošné materi
ály nebo lakované dílce z MDF desky. 
A to hlavně pro potřeby našeho tehdy 
nového norského odběratele, který je 
dnes naším stěžejním zákazníkem, ode
bírajícím asi 90 % produkce,“ vstupuje 
do rozhovoru vedoucí truhlářské výroby 
Mychajlo Kmeť upřesňujíc, že se jedná 
o jistého rodáka z ÚsteckoOrlicka, dlou
hodobě žijícího v Norsku, kde se zabývá 
vybavováním různých interiérů dřevosta
veb. Díky jeho zakázkám si firma mohla 
v truhlářské výrobě dovolit znovu rozšířit 
zaměstnanecký kádr na současných 7 
truhlářů, kteří pro něj produkují hlavně 

kuchyňské linky (s různě profilovanými 
římsami, dvířky a dalšími frézovanými 
ozdobami v přírodním i barveném pro
vedení – bílá nebo šedá) a dále pak 
běžné i patrové postele, skříňový ná
bytek, stoly, židle apod. „Tento nábytek 
vyrábíme zpravidla ze smrkového a bo
rového masivu nebo spárovky, s výjim
kou kuchyňských linek, kde např. boky 
skříněk v barveném provedení mohou 
být i z lamina, frézovaná dvířka z MDF 
desky apod.,“ doplňuje vedoucí výroby 
a dodává, že se většinou jedná o nábytek 
v norském stylu, vyráběný na míru kon
krétních interiérů a častými podklady pro 
výrobu jsou pouze rozměry a odkaz na 
webové stránky interiéru se stejným nebo 
podobným vybavením. „Na mně pak je, 
abych doladil detaily, případně nechal vy
hotovit vzorky a po jejich schválení zajistil 
výrobu v termínu požadované dodávky,“ 
uvedl Mychajlo Kmeť závěrem.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: FAJT s.r.o.
Místo: Jablonné nad Orlicí
Rok založení: 2004 (1993)
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 40 mil. Kč
Web: www.fajt.com

●
Jablonné nad Orlicí

Hmatatelnou vizitkou činnosti firmy je zastřešení a interiér bazénu u majitelova domu, který sousedí s výrobním objektem

„Na mně pak je, abych doladil detaily, případně nechal vyhotovit vzorky…“, říká 
Mychajlo Kmeť v souvislosti s norským nábytkem


