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Když se otevřely hranice

Firmu SANTAL spol. s r. o. založili v roce 
1991 dva kamarádi, pozdější společ
níci, z nichž ani jeden se v oblasti vý
roby či prodeje nábytku nikdy předtím 
nepohyboval. Jeden byl vystudovaný 
včelař, druhý elektroinženýr. Nápad 
se v jejich hlavách zrodil poté, co se 
po otevření hranic v roce 1989 čirou 
náhodou seznámili s prokuristou jisté 
renomované rakouské firmy, která se 

zabývala právě výrobou školního nábyt
ku. Podstatou myšlenky bylo založení 
společné firmy. „My jsme byli plní elánu 
a nadšení z toho, jak budeme podnikat 
společně s rakouskou firmou, jenže 
když onen prokurista viděl, že to myslí
me vážně, začal dělat všechno pro to, 
aby se náš plán neuskutečnil. My jsme 
však tehdy byli zarputilí a navíc jsme do 
toho již investovali spoustu času, takže 
jsme se rozhodli, že si firmu založíme 
sami. S rakouskou firmou jsme ale ko
operovali. Sami jsme vyráběli kovové 
konstrukce stolů a židlí a od nich jsme 
kupovali např. plastové díly,“ vzpomí
ná na úplné začátky firmy její jednatel 
a sou časný majitel Ing. Jiří Škopek.
Svůj podnikatelský záměr založili na 

jednoduchém, ale podstatném faktu: 
existence velkého množství škol, je
jichž vybavení bude třeba modernizovat 
v duchu nových evropských standardů. 
„Po roce 1989 u nás vznikla spousta 
firem, které se zaměřily na kancelářský 
nábytek. Tehdy byl v tomto segmentu 
obrovský boom. My jsme však touto 
cestou jít nechtěli. Jako perspektivní 
jsme vnímali sektor školství. Věděli jsme 
sice, že takový boom jako v kancelářích 
tam asi nebude, nicméně vycházeli jsme 
z předpokladu, že stát bude garantovat 
jeho fungování, neboť školství vždycky 
bylo vizitkou národa. Ale hlavně se nám 
líbila myšlenka, že budeme vyrábět něco 
úplně jiného, než na co jsme byli léta 
zvyklí na našem trhu, tzn. nábytek, jaký 

Cena může být rozhodující, 
prioritou ale musí být kvalita

V České republice je v současné době podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 4115 základních škol, 1304 škol středních včetně samostatných učilišť, dále 18 konzervatoří, 
171 vyšších odborných škol a 67 vysokých škol. Dohromady tedy 5675 vzdělávacích institucí 
s desítkami tisíc učeben představujících z pohledu výrobce školního vybavení poměrně značný tržní 
potenciál. Avšak tržní potenciál je jedna věc a reálný prodej věc druhá – jak nám potvrdil Ing. Jiří 
Škopek, jednatel společnosti SANTAL z Třeboně, jednoho z předních tuzemských výrobců školního 
nábytku, který téměř 70 % svojí produkce vyváží do zahraničí.

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

„Pokud nechceme být jen levnou montovnou nábytku z na-
kupovaných komponentů, musíme vyvíjet vlastní produkty 
s originálním designem. A to se pochopitelně musí promít-
nout i do jejich ceny,“ říká Ing. Jiří Škopek, majitel třeboňské 
společnosti SANTAL

Sídlo i výroba firmy je umístěna ve zrekonstruované hale bý-
valého zemědělského podniku
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mají v rakouských nebo německých 
školách,“ doplňuje Jiří Škopek s tím, 
že od spuštění výroby neměli problémy 
s prodejem: „Naše produkce, odpovída
jící řádově desítkám kusů měsíčně, zda
leka nestačila pokrývat poptávku, tak
že nějaký marketing jsme tehdy vůbec 
nemuseli řešit. Prodávalo se to doslova 
samo. A to i přesto, že jsme tehdy vyrá
běli pouze jeden typ stolu a jeden typ 
židle, v jedné velikosti a v jedné barvě.“
Sortiment se ale postupně vyvíjel 
a rozšiřoval a spolu s ním rostla i firma. 
Podobným vývojem ovšem procháze
la i konkurence a domácí trh se začal 
smršťovat.

Zpět do Rakouska

Zlom přišel v roce 2001, kdy majitele 
společnosti SANTAL kontaktovala její 
banka s dotazem, zda by neměli zájem 
o nějaké investice v Rakousku. Shodou 
okolností šlo o firmu, s níž chtěli po roce 
1990 dělat společný byznys. „Došlo 
k tomu, že po smrti majitele dědicové 
prodali výrobní závod ležící v blízkosti 

českých hranic tehdejšímu prokuristo
vi, s nímž jsme kdysi jednali o založení 
společného podniku. Firma ale pod jeho 
vedením během tří let dvakrát zkrachova
la a banka hledala vhodného investora. 
A protože jsme s firmou v minulosti ko
operovali, obrátila se i na nás. Pro nás 
to bylo nesmírně lákavé, protože jsme 
měli povědomí o tom co a za jakou cenu 
se na rakouském trhu prodává, takže 
už jsme si představovali, co budeme 
dělat se všemi těmi penězi, které tam 
vyděláme. Kdybychom tehdy jen tušili, 
jak vzdálené jsou naše představy reali
tě…,“ přibližuje Jiří Škopek tehdejší si
tuaci a dodává, že naštěstí díky prozře
telnosti firmu založili společně s bankou, 
čímž eliminovali dluhy z minulosti. „Podle 
rakouské legislativy musel být minimálně 
jeden jednatel rakouský občan, tak jsme 
na této pozici zaměstnali onoho bývalého 
prokuristu. To ale byla zřejmě naše nej
větší chyba. Během dvou let nám tam 
narostly takové dluhy, že jsme nevěděli, 
jestli situaci zvládneme. A když bylo 
nejhůř, můj společník těžce onemocněl 
a do roka zemřel. Nezbylo mi, než čin

nost rakouské firmy ukončit. Dluhy se 
naštěstí podařilo pokrýt výnosem z její 
likvidace,“ komentuje J. Škopek nejtěžší 
období firmy.

Všechno zlé je ale k něčemu 
dobré

Asi dva roky po těchto událostech do
šlo k poněkud paradoxní situaci. Firmě 
SANTAL se začali ozývat její největší ra
kouští obchodní konkurenti s nabídkou 
na spolupráci. Ta se postupně rozvinula 
do takové míry, že se z nich stali největší 
obchodní partneři. U některých z nich 
Jiří Škopek hovoří dokonce o přátel
ských až rodinných vztazích. „Naše pod
nikání v Rakousku sice skončilo neslav
ně, ale díky tomu tam dnes vyvážíme víc 
než polovinu naší produkce. Nakonec 
to tedy ovoce přece jen přineslo, i když 
zpočátku bylo poněkud trpké,“ dodává 
s úsměvem.
Tahle rakouská epizoda ale měla více po
zitivních dopadů na další fungování firmy. 
Na rakouském trhu nasbírali cenné zku
šeností a od původního výrobce si přine

První fáze výroby je rozdělena na dvě části: kovovýroba a zpracování plošných materiálů

Kovové konstrukce a dřevěné či plastové dílce se sejdou v montážní dílně, kde jsou zkompletovány a připraveny k expedici
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sli spoustu nových výrobků. „Kdybychom 
se pohybovali jen na našem trhu, asi by
chom zůstali na úrovni většiny českých 
výrobců v naší branži, jejichž sortiment 
je pořád ve stejném duchu a vychází ze 
skutečnosti, že rozhodujícím faktorem ve 
veřejných soutěžích je cena. Tento fakt 
hraje při vývoji nového sortimentu zásad
ní roli. My jsme se díky rakouskému trhu 
dostali k produktům úplně jiné kategorie, 
založeným především na kvalitě, ergo
nomii a dalších hodnotových kritériích. 
Tam probíhají státní zakázky zcela jinak 
než u nás. Cena samozřejmě i tam hra
je rozhodující roli, ale jednotlivé výrobky 
jsou v zadávací dokumentaci přesně 
specifikovány nejen z hlediska celkových 
rozměrů, ale i jednotlivých detailů, jako 
je způsob provedení, použité materiály, 
jejich dimenze, hygienické vlastnosti atd. 
Poté, co zadavatel vybere několik finalis
tů s nejnižší cenovou nabídkou, dá jim za 
úkol dodat vzorky vybraných výrobků. Ty 
se pak posuzují ve státní zkušebně, zda 
skutečně odpovídají zadání. Díky tomu 
jsou výběrovou komisí posuzovány rov
nocenné a srovnatelné výrobky. U nás 
se vybere nejnižší nabídka aniž by kdo
koliv tušil, v jaké kvalitě dodané výrobky 
budou,“ pokračuje Jiří Škopek s tím, že 
díky jejich pozici na zahraničním trhu se 
jim podařilo přežít „cenovou válku“ na 
tuzemském trhu, které během posled
ních zhruba deseti let padla za oběť řada 
firem. A s touto filozofií (nepodbízet se 
cenou) se po mnoha letech na český trh 
opět vrací. Doslova k tomu říká: „Pokud 
nechceme být jen levnou montovnou 
nábytku z nakupovaných komponentů, 
musíme vyvíjet vlastní produkty s origi
nálním designem. A to se pochopitelně 
musí promítnout i do jejich ceny.“

Jak se zrodila židle Airflex

Tuto tezi bere Ing. Škopek velmi vážně. 
Začátkem letošního roku firma uvedla 
na trh zcela novou moderní stohovatel
nou židli Airflex s ergonomickým skoře
pinovým sedákem. Její příběh je podob
ně zajímavý, jako příběh celé firmy.
Společnost až dosud vyráběla pouze ko
vové konstrukce židlí, zatímco sedáky 
a opěráky, ať už plastové či překližkové 
výlisky, nakupovala. Židle Airflex je první, 
kterou si kompletně vyrábí sama, přes
něji řečeno skořepinu si nechává vyrábět 
dle vlastního návrhu a na vlastní formě. 
„S tímhle typem sezení přišla na trh ně
kdy kolem roku 1990 německá firma 
VS, která na něj měla patentovou ochra
nu,“ seznamuje nás s jejím příběhem 
J. Škopek. „Když patent někdy kolem 

U výškově stavitelného nábytku firma 
používá jednoduché bezpečné mecha-
nismy, které umožňují snadnou a rychlou 
změnu výšky. To je výhodné zvláště tam, 
kde je požadována změna výšky opako-
vaně během školního roku

Realizace firmy: jídelna a učebna vybavené židlemi Airflex

Novinkou v sortimentu společnosti 
SANTAL je moderní stohovatelná židle 
Airflex s ergonomicky tvarovaným sedá-
kem a opěrákem (se vzduchovým pol-
štářem), která je výsledkem vlastního 
vývoje
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roku 2003 vypršel, zavedla tento sorti
ment do svého výrobního programu dal
ší německá firma a sháněla dodavatele 
kovových podnoží. S touto firmou jsme 
se přes našeho rakouského odběratele 
dostali do kontaktu s tím, že jim budeme 
dodávat podnože a recipročně od nich 
budeme odebírat výlisky. Pořídili jsme si 
novou ohýbačku, což byla docela velká 
investice. Tato spolupráce se ale z růz
ných důvodů nakonec nerealizovala 
a dopadlo to tak, že jsme od nich pouze 
odebírali skořepiny. To bylo kolem roku 
2008. Tato spolupráce ale byla spjata 
s řadou obchodních omezení, např. že 
židle nebudeme dodávat na některé 
trhy, které byly v jejich zájmu (Německo, 
Holandsko aj.). V roce 2016 se ale ně
mecká firma dostala do finančních prob
lémů a začala požadovat platby předem. 
Brzy nato se začaly zpožďovat dodávky, 
a to už jsme věděli, že musíme prob
lém začít rychle řešit. Nakonec jsme se 
rozhodli pro vlastní výrobu. Absolvovali 
jsme asi tři čtvrtě roku dlouhou přípravu 
od vyhodnocení designérských návrhů 
přes výrobu formy a vyladění výroby, ta
kže až na začátku letošního roku jsme 
byli schopni židli začít vyrábět.

Nejkurióznější na celém příběhu ale 
bylo to, že při shánění tuzemské firmy, 
která by byla schopna pro nás sedáky 
v požadovaném množství a kvalitě vy
rábět, jsme se úplnou náhodou dosta
li k výrobci, který vyvíjel a nějaký čas 
i lisoval ten úplně původní skořepinový 
sedák z 90. let pro německou firmu 

VS,“ doplňuje na závěr našeho rozho
voru Ing. Jiří Škopek a dodává, že o tyto 
moderní židle je na zahraničních trzích 
velký zájem a díky vlastní výrobě a ne
závislosti na německém dodavateli se 
jim otevírají i nové trhy, které až dosud 
měli v rámci smluvních podmínek zapo
vězeny.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: SANTAL spol. s r. o.
Místo: Třeboň
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 85
Obrat: 120 mil. Kč
Web: www.santal.cz
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Realizace firmy: několik variant řešení sborovny

Realizace firmy: cvičná kuchyňka

Realizace firmy: šatna
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