
DM 5/201532

reportáž

Ryby a drevo so sebou 
iba zdanlivo nesúvisia

V rozhovore pre Drevársky magazín to tvrdí konateľ 
tradičného zamestnávateľa drevospracujúceho gi-
ganta v regióne stredného Slovenska Ing. Antonín 
Juříček.

DM: Ktoré manažérske výzvy pova
žujete z Vášho osobného pohľadu za 
najkomplikovanejšie v histórii Vášho 
pôsobenia na čele Bučiny DDD?
A. J.: První jsem čelil v začátku roku 2003 
při převzetí divize dřevotřískových desek, 
výběru pracovníků a hledání dohod při ře-
šení komplikovaných vztahů s bankami, 
dodavateli i odběrateli. V té době měla 
Bučina u svých partnerů velmi špatné 
jméno. Nebyli žádné zásoby (na skladě 
MTZ jsme měli jen dva elektromotory 
) a Tatrabanka nám poskytla provoz-
ní úvěr jen na jeden měsíc provozu. To 
byla naše veškerá oběžná aktiva. Byl nám 
předpovídán rychlý kolaps. Ale v závodě 
byla vynikající atmosféra. Převzali jsme 
pracovníky z Bučiny a ti rozhodli o našem 
úspěchu svou motivací a nápady dělat 
věci jinak a lépe. Do třech měsíců jsme 
vybalancovali cashflow a dodavatelům 

platili v termínu. Od té chvíle držíme tento 
standard… Platíme všechny své závazky 
v termínu splatnosti. Každoročně jsme se 
zlepšovali o desítky procent. V té době 
dvacetiletá linka Siempelkamp vyráběla 
120 000 m3 DTD za rok. V posledním 
roce jejího provozu (2007), bylo vyrobe-
no a prodáno 300 000 m3 DTD za rok.
Druhou byla krize v roku 2009. Všichni 
si pamatujeme, jak vláda premiéra Fica 
při zavedení eura populisticky nadhod-
notila slovenskou korunu o cca 10 %. 
Vzhledem na naší proexportně orien-
tovanou produkci – exportovali jsme 
70 % naší produkce – to mělo negativ-
ní měsíční dopad přibližně půl milionu 
eur. K tomu ještě vlivem krize poklesla 
poptávka a hlavně prodejní ceny, což 
dělalo další mínus čtvrt milionu eur. 
Řešení jsme našli v radikálním ukončení 
dodávek do vzdálených destinací (hlavně 
Itálie) nebo k zákazníkům s nízkými reali-
začními cenami. Tak jsme přišli o čtvrtinu 

prodeje, výroba byla v začátcích tohoto 
procesu téměř jeden týden v měsíci od-
stavená, pracovníci dostávali jen 60 % 
mzdy. Nastalo obrovské množství práce, 
které trvalo dva roky, spojené s postup-
ným zvyšováním prodeje na Slovensku, 
snižováním nákladů, inovacemi (zavede-
ní výrobků pro exteriér) a přesměrování 
části prodeje na východ, protože krizí 
byla postižená celá Evropa. Od roku 
2011 jedou všechny naše výroby naplno 
a zaměřujeme se na servis.

DM: Ocitli ste sa niekedy v situácii, 
ktorú ste považovali za neriešiteľnú? 
Chceli ste niekedy „praštiť so všet
kým“ a mali ste pocit bezvýchodis
kovosti? Ako ste to riešili?
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„Rozvoj dřevařského průmyslu na Sloven
sku limitují různá negativa, která se musí 
řešit,“ konštatuje konateľ spoločnosti 
Bučina DDD Ing. Antonín Juříček

Značná časť z celkovo preinvestovaných 175 mil. eur išla na modernizáciu výroby 
surových drevotrieskových dosiek
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A. J.: Neřešitelnou situaci neznám. Když přijdou negativní situa-
ce, vždy si nejdříve řešení důkladně promyslím a hlavně hledám 
řešení, která mohu realizovat se svými kolegy sám, bez závislosti 
od třetích osob. Někdy to nevyjde, ale ztráty jsou i příležitost 
pro další úplně nová řešení. Říká se tomu „krásné“ ztráty .

DM: Mohli by ste spomenúť míľniky vývoja Bučiny DDD, 
spol. s r.o. odvtedy, ako ste firmu prevzali ako konateľ?
A. J.: Jak již jsem uvedl, v roce 2003 jsme odkoupili divizi 
výroby dřevotřískových desek včetně laminace desek a im-
pregnace dekoračního papíru, dále polovinu areálu Bučiny 
a převzali jsme 185 pracovníků. V roce 2004-5 jsme zpro-
voznili novou přípravu třísek až po sušení. V roku 2006 jsme 
odkoupili zbytek výrobního areálu a převzali výrobu lepeného 
dřeva včetně 75 pracovníků. V roku 2007-8 jsme postavi-
li novou výrobu surových a laminovaných dřevotřískových 
desek, sklad hotových výrobků, veškerou infrastrukturu (ko-
munikace, trafostanice, kanalizace, rozvody médií, ČOV, IT 
sítě, HW, SW, atd.) a zrekonstruovali administrativní budovu.
V roce 2008 byla založena společnost Kronovision, která 
v naší administrativní budově pro celou skupinu Kronospan 
realizuje interní vzdělávání pracovníků, činnosti interního au-
ditu a IT služby pro část závodů skupiny.
V roce 2010 jsme koupili pilařský závod Kronotimber SK 
v Lehote pod Vtáčni kom, který je dnes největší pilou na buk 
na Slovensku. Hranolky se používají na výrobu lepených de-
sek v Bučina DDD. V letošním roce se realizuje modernizace 
výroby lepených desek.

Administratívna budova vo Zvolene bola zrekonštruovaná na 
účely školiaceho strediska pre celý holding Kronospan

Areál piliarskeho závodu na spracovanie bukovej guľatiny 
Kronotimber SK, s.r.o. v Lehote pod Vtáčnikom

http://www.italcomma.sk
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Za 12 let našeho působení jsme investo-
vali cca 175 mil. eur, náš areál má 70 ha. 
Loňský obrat Bučiny DDD byl 90 mil. eur, 
počet zaměstnanců je 265, průměrný 
plat dělníků 950 eur, průměrná přidaná 
hodnota na pracovníka je cca 67 000 
eur/rok, náš podíl na exportu dřevěných 
plošných materiálů Slovenska je přibliž-
ně 35 %.

DM: Bučina je vo svojej histórii vní
maná ako jeden z „pilierov“ sloven
ského drevospracujúceho priemys
lu. Po transformácii hospodárskych 
a politických pomerov na Slovensku, 
teda po Novembri 1989 sa aj jej po
stavenie menilo v súvislosti s globa
lizujúcim sa trhom, resp. v súvislosti 
s otvorením sa nášho trhu zahranič
ným investorom. Čo bola najväčšia 
výzva a čo najväčšie ohrozenie pre 
existenciu Bučiny v kontexte medzi
národného trhu?
A. J.: Potenciál schopnosti konkurovat 
programem komplexního zpracování 
dřeva v kombinátech na Slovensku byl 
vyčerpán v již době „sametové revolu-
ce“. Ti nejvýznamnější hráči v Evropě již 
byli dávno specializovaní, což se ukázalo 
jako rozhodující výhoda. Každý produkt 
je určen téměř vždy na jiný trh, a jak se 
říká: „mnoho psů zajícova smrt“. V roce 
1995 do toho přišla tzv. „mečiarova 
privatizace“, která ještě situaci v kom-
binátech zhoršila. Nový vlastníci nebyli 
odborníci na předmět podnikání získa-
ných firem. Nejprve se sice snažili firmy 
provozovat řádně, ale když zjistili, že jim 
to nevychází a personál je díky jejich ne-
odbornosti v opozici, zařídili se pro sebe 
a začali z firem vytahovat peníze, aby 
zabezpečili alespoň sebe. Zahraniční 
investoři díky své specializaci neměli zá-
jem koupit celý kombinát a tak v podstatě 
všechny skončily v bankrotu. Až na dvě 
výjimky. Bukóza, která dnes již provozuje 

jen výrobu buničiny (ostatní výroby jsou 
zrušené) a v Bučině pan Lispuch na po-
slední chvíli prodal Kronospanu výrobu 
dřevotřískových desek a ostatní výroby 
ukončil. Kdyby to neudělal, Bučina by 
dopadla stejně jako ostatní kombináty.

DM: Aké je súčasné postavenie 
Bučiny v komplexe medzinárodné
ho koncernu Kronospan?
A. J.: V rámci skupiny Kronospan máme 
TOP-technologie a informační systémy. 
Ročně se ve Zvolenu prakticky školí cca 
650 pracovníků skupiny a to se musí re-
alizovat na tom nejlepším, co je k dispo-
zici. Ze Zvolena se dále realizují IT služby 
a interní audit pro skupinu, benchmar-
king pro skupinu Kronochem (vlastní zá-
vody lepidel Kronospanu) a účetnictví 
všech slovenských firem Kronospanu. 
Nevyrábíme tedy jen dřevařské výrobky, 
ale pro skupinu zabezpečujeme celou 
řadu placených služeb.

DM: Do akej miery je podnikateľské 
prostredie na Slovensku limitujúce 
pre nadnárodnú spoločnosť? Mám 
na mysli optimalizáciu nákladov, 
resp. vplyv cien vstupov a výstupov 
na celkovú bilanciu Bučiny DDD. Dá 
sa vyčísliť jej prínos pre celý koncern?
A. J.: Kronospan je holdingová společ-
nost, v rámci které každý závod má vlast-
ní právní a ekonomickou subjektivitu. 
Zodpovídáme za vlastní nákup, výrobu 
i prodej a jsme srovnáváni s těmi nejlep-
šími ve skupině pomocí benchmarkingu. 
Na základě toho si stanovujeme vlastní 
cíle. Pokud máte na mysli daňovou opti-
malizaci v rámci skupiny, tak tu neděláme. 
Kontinuálně investujeme a naše odpisu 
jsou stále vysoké. Jsme hodnoceni podle 
velikosti vytvořeného cashflow (EBDA).

DM: Na Slovensku už roky hovoríme 
o dreve ako o strategickej surovine. Aj 

sa k nemu tak správame? Kde vidíte 
limity pre slovenský drevospracujúci 
priemysel? Ako by sa dali odstrániť? 
Má ZSD SR možnosť a predovšetkým 
silu ovplyvniť rozhodovanie o smero
vaní drevospracujúceho priemyslu?
A. J.: Systémově má slovenský dřevo-
zpracující průmysl svá rizika. Dvě třetiny 
výroby nábytku má jen jednoho zákazníka 
(Ikea). Je to stejné riziko, jako byl do roku 
1989 velký podíl exportu do Sovětského 
svazu. Dále je to vysoký podíl exportu 
dřeva a polotovarů z něho (hlavně řezi-
vo). Zkrátka zde chybí finalizace – lepené 
dřevo, dřevostavby, nábytek, židle, stoly, 
okna, dveře, schody, atd. V jiných zemích 
to již pochopili a stát tam aktivně pod-
poruje rozšiřování současných a vznik 
nových firem na finální výrobky ze dřeva. 
V našem případě by bylo úplně jedno, 
zda nezbytní potenciální investoři budou 
ze Slovenska nebo ze zahraničí.
Všechno ale není jen o vlastní podpoře 
např. formou investičních stimulů. Musí 
se řešit i další současná negativa, která 
limitují rozvoj dřevařského průmyslu na 
Slovensku. Např. ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka (jako zřizova-
tel LESY SR, š.p.) musí zpracovatelům 
poskytnout dlouhodobé smlouvy na do-
dávky dřeva, ministerstvo průmyslu musí 
snížit ceny elektřiny pro průmysl, minis-
terstvo školství musí zkvalitnit odborné 
školství, LESY SR, š.p. musí být certifi-
kovány systémem FSC. To jsou aktuálně 
hlavní výhody Polska a Rumunska, kde 
rozvoj zpracování dřeva je dynamický.
Jsme členem ZSD SR a vážíme si toho. 
Myslím si, že svaz je aktivní a dobře po-
ukazuje na možnosti a cesty, jak dře-
vařství na Slovensku rozhýbat. Bez akce 
jsou bohužel ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka a průmyslu. 
Jsem rybář, tak mne napadá příměr: 
„Ryba smrdí od hlavy“ .

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Bučina DDD, spol. s r.o. 
Miesto: Zvolen
Rok založenia: 2003
Počet zamestnancov: 265
Obrat: 90 mil. €
Web: www.bucina-ddd.sk
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