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Za životním rozhodnutím do 
Jižní Ameriky a na Nový Zéland

Lukáš s Petrem se poprvé potkali po 
skončení střední školy na noční směně 

v jednom supermarketu, kde byli jako 
studenti na brigádě. Zjistili, že bydlí ve 
stejné pražské čtvrti a že chodí na stej-
nou jazykovou školu, akorát jeden do-
poledne a druhý odpoledne. Pak se na 
nějaký čas rozešli a později oba zhruba 
ve stejnou dobu a nezávisle na sobě od-
jeli na půl roku do ciziny. Lukáš do Jižní 
Ameriky a Petr na Nový Zéland. A tady 
se začíná odvíjet jejich příběh.
„Já jsem pomalu končil vysokou školu 
a nevěděl jsem co budu dělat, ale nějak 
mě to netížilo, protože jsem se soustředil 
na diplomku, na kterou jsem potřeboval 
nasbírat podklady. Na své cestě napříč 
Jižní Amerikou jsem potkal nějakého 
truhláře z Anglie, který mi hrozně hez-
ky vyprávěl o své práci a já si přitom 
vzpomněl, že můj děda měl doma truh-
lářskou dílnu, v níž jsem jako malý kluk 
se dřevem také pracoval. Ještě ten večer 
mně došlo, že chci být truhlář,“ vzpomíná 
Lukáš Lédl.
První, koho po svém návratu do vlas-
ti potkal, byl Petr, který se zrovna vrátil 
z Nového Zélandu. Stavěl tam dřevostav-
by a díky tomu i on pojal touhu uplatnit se 

DEVOTO – dětský nábytek s příběhem

Truhlářské studio DEVOTO založili v roce 2008 v Libčicích nad Vltavou dva kamarádi – vysokoškoláci, 
jejichž původní profesní zaměření nemělo se dřevem a s řemeslem nic společného. Lukáš Lédl vystu-
doval iberoameristiku, což jsou dějiny Latinské Ameriky, a Petr Porta andragogiku, tedy vzdělávání 
dospělých. K truhlařině a ke společnému podnikání se dostali díky neuvěřitelné shodě okolností.

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

V roce 2014 se z původní malé řemeslné dílny přestěhovali do větších prostor, které postupně upravují a vybavují

Lukáš Lédl (vlevo) a Petr Porta, zakladatelé nábytkového studia DEVOTO, si profesní 
dráhu truhlářů zvolili na svých cestách po Jižní Americe a Novém Zélandu
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po svém návratu do ČR na poli zpracování 
dřeva. Společně se tedy rozhodli, že si 
své vysokoškolské diplomy doplní ještě 
výučním listem v oboru truhlář a v září 
2007 nastoupili na zkrácené studium do 
odborného učiliště v Kladně. Ještě před 
ukončením studia přišel Petr s myšlenkou 
na založení vlastní dílny. „Jeden náš kama-
rád měl tady v areálu bývalých Šroubáren 
v Libčicích nad Vltavou truhlářskou dílnu. 
Zajeli jsme se sem podívat, v areálu jsme 
si vyhlídli menší prostor a v září 2008, 
poté, co jsme dostali výuční listy, jsme si 
otevřeli dílnu. Než jsme ale zahájili výrobu, 
musel značně zdevastovaný a vyhospo-
dařený objekt projít rozsáhlou obnovou, 
zejména jsme museli položit kompletně 
novou podlahu, což nás stálo hodně 
času, úsilí a finančních prostředků. Padly 
na to naše úspory ze stavebního spoření, 
ale naštěstí jsme se domluvili se správ-
cem areálu, že nám tyto investice odečte 
od nájmu. Koupili jsme si starší formátova-
cí pilu a prakticky bez jakýchkoliv dalších 
prostředků a zkušeností jsme zahájili pro-
voz,“ pokračuje ve svém vyprávění Lukáš 
Lédl s tím, že jejich prvními zákazníky byli 
blízcí známí a rodina.

Jak přežít krizi

Po počátečním nadšení ale přišla tvrdá 
realita tržní ekonomiky. „Do zimy 2008 
jsme nějakou práci měli, ale naše zkuše-
nosti byly nulové, všechno nám strašně 
dlouho trvalo, protože jsme postupovali 
metodou pokus – omyl. A do toho přišla 
krize. Měli jsme ale štěstí v tom, že jsme 
byli sami dva a neměli jsme žádné závaz-
ky vůči bankám, zaměstnancům apod. 
První zima byla dost krušná. Zakázek 

jsme měli málo a tehdy nás poprvé na-
padlo, že bychom měli mít nějaký stálý 
výrobní program. V dílně se nám hroma-
dily zbytky materiálu, a tak nás napadlo 
zkusit z něj vyrábět dětské hračky, de-
korace a doplňky,“ posouvá Lukáš Lédl 
svůj příběh pomalu dál.
V tu chvíli ale ještě netušili, že právě to 
nakonec ovlivní celkové budoucí zaměře-
ní jejich výroby. Díky vyprávění svých 
kamarádů vrstevníků – čerstvých otců 
a maminek – se setkali s jejich zkuše- 

V jedné z bývalých výrobních hal Šroubáren v Libčicích nad Vltavou s původní in-
dustriální architekturou plánují otevřít vlastní showroom

Modulový nábytek do dětských a studentských pokojů NIMBO a MOODY představuje stálý typový sortiment firmy

Svůj současný výrobní sortiment – dětský a studentský modulový nábytek – založili na několika úspěšných kusech dřívější 
zakázkové výroby, jakou je např. postel NIMBO
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nostmi se zařizováním pokojíků pro malé 
ratolesti. Malý výběr pěkného dětského 
nábytku na trhu byl impulsem, který je 
přiměl zaměřit se tímto směrem. A právě 
tehdy se také začala formulovala součas-
ná filozofie studia DEVOTO – navrhovat 
a vyrábět dobře promyšlený, vysoce kva-
litní, pro děti bezpečný nábytek, který má 
svůj příběh a který s nimi poroste. Avšak 
nepředbíhejme. Cesta k současnému 
úspěchu byla ještě dlouhá a trnitá. Lukáš 
Lédl na ni vzpomíná takto: „Ve spoluprá-
ci s naší kamarádkou designérkou jsme 
vytvořili první návrhy, vyrobili prototypy, 
nafotili a ukázali je známým. Nábytek 
nám sice pochválili, ale ohledně fotek 
nám decentně doporučili, abychom se 
raději obrátili na profesionálního foto-
grafa. Profesionální fotky byly tentokrát 
super a my jsme předpokládali, že když 
je e-mailem rozešleme známým, že bu-
deme mít o práci postaráno. Jenže to se 
samozřejmě nestalo, takže i následující 
zima 2009 byla ještě krušná. Pak ale 
konečně přišla naše první zakázka na 
dětský pokoj. Klienti byli spokojení a to 
nám dodalo další impulz k rozhodnutí, že 
se nadále budeme specializovat už jen 
na dětský nábytek.“

Kvalitní propagace 
něco stojí

Neměli však žádné zkušenosti s jeho 
prezentací a prodejem, a tak se obrátili 
na reklamní agenturu. „V té době to pro 
nás byly extrémní náklady – desítky tisíc 
měsíčně. Navíc výsledky oproti naše-
mu očekávání nebyly hned vidět. Své 
ovoce to ale nakonec přineslo. Objevili 
jsme se v mnoha časopisech, lidé nás 
začali pomalu vnímat a výroba se po-
stupně rozjela. Narazili jsme však na jiný 
problém. Zákazníci se začali ozývat na 
zakázkovou výrobu dětského nábytku, 
což se úplně neslučovalo s naší před-
stavou o malosériové výrobě typového 
nábytku. Nicméně jak se říká, všechno 
zlé je k něčemu dobré. Na atypické za-
kázkové výrobě jsme se hodně naučili, 
jako ohýbané prvky apod. Tyto realizace 
jsme si nechávali profesionálně nafotit 
a pouštěli jsme je do médií, která se za-
čala sama ozývat, a tím jsme si pomalu 
v rámci ČR začali budovat jméno,“ po-
pisuje další etapu ve vývoji firmy Lukáš 
Lédl a zároveň dodává: „Naším velkým 
štěstím bylo, že máme příběh. Když 
máte příběh, tak vám to mnohé usnadní. 

Firma s příběhem je mediálně zajímavá, 
a tím se dostává do povědomí veřejnosti, 
tedy potenciálních zákazníků. Zajímavý 
příběh vám otevírá cestu na stránky pre-
stižních společenských časopisů, které 
mají na trhu velký vliv.“

Na rozcestí

V roce 2014 se ocitli před zásadním 
rozhodnutím – zda ukončit činnost ane-
bo se podnikání začít věnovat skutečně 
naplno a se všemi riziky s tím spojenými. 
„Šlo o to,“ navazuje Lukáš na předchozí 
téma, „že další pokračování by vyžado-
valo nemalé investice. Stará formátovací 
pila nám již dosluhovala, jiné stroje jsme 
neměli a v dílně, kde jsme byli, jsme na 
ně ani neměli prostor. Takže jsme řešili 
dilema, zda si vzít půjčky a jít do nových 
prostor a do nových technologií. V té 
době jsme se zúčastnili veletrhu interié-
rového designu Ambiente ve Frankfurtu 
nad Mohanem s naší patrovou postelí 
NIMBO a sklidili jsme tam s ní úspěch. 
To nám dodalo energii pokračovat. Takže 
jsme si v areálu vyhlídli nový větší prostor, 
který postupně upravujeme, zvětšujeme 
a vybavujeme.“

Realizace dětského pokoje v Dobřichovicích

Realizace dětského pokoje Na Hanspaulce
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Z bláta do louže?

Přechod z malé řemeslné dílny na prů-
myslovou výrobu pro DEVOTO na jedné 
straně znamenal skokové nárůsty obra-
tu, na druhé straně ale přinesl řadu no-
vých problémů. „Kvůli nárůstu zakázek 
jsme museli zaměstnat další lidi, jenže 
jsme s nimi neuměli pracovat,“ konkre-
tizuje naznačené problémy Lukáš Lédl. 
„Totiž, pouze dva z nich byli truhláři, kteří 
věděli, co mají dělat, ostatní byli větši-
nou amatéři, nadšenci, kteří se chtěli 
naučit dělat se dřevem. Jenže my jsme 
neměli čas na to, abychom je učili ře-
meslo. Navíc jsme byli pod obrovskou 
finanční zátěží a neustálým tlakem na 
kvalitu a produktivitu. Takže jsme se do-
stali z bláta do louže, přesněji řečeno do 
jakéhosi začarovaného kruhu, z něhož 
nebylo možné se vymanit. Nakonec jsme 
přestali zaměstnávat kohokoliv a začali 
jsme hledat výhradně truhláře. Ale hlavně 
jsme si nastavili úplně nový výrobní mo-
del. Naše truhláře vedeme k větší zod-
povědnosti za jednotlivé zakázky. My jim 
pouze zajišťujeme technickou podporu, 
tzn. výkresovou dokumentaci, materiál, 

strojní opracování atd. Oni také předem 
ví, jakou částku za zakázku dostanou a je 
jen na nich, jak to časově zvládnou. Na 
druhé straně ale také sami ve vlastní režii 
řeší případné reklamace.“

Od zakázek k typové výrobě

Firma výrazně zredukovala dřívější široké 
portfolio a dnes se specializuje hlavně 
na opakovanou typovou výrobu dětských 
a studentských pokojů. „Zakázkovou aty-
pickou výrobu jsme se kvůli její nároč-
nosti rozhodli omezit a částečně nahradit 
typovou výrobou, kdy máme vlastní sor-
timent s vlastní technologií jeho výroby,“ 
vrací se Lukáš Lédl k tématu sortimentu. 
„Zpočátku jsme výrobní program tvořili ze 
zakázkových produktů, které se nám líbi-
ly. Jenže takto vytvořené portfolio výrobků 
bylo poněkud chaotické. A tak jsme se 
rozhodli vytvořit ucelené modulové řady, 
z nichž si zákazníci budou moct vybírat. 
Tentokrát jsme se ale již obrátili na pro-
fesionálního designéra s tím, že chceme 
náš sortiment postavit na několika úspěš-
ných kusech nábytku, které již máme 
v nabídce. A opět se nám potvrdilo to, na 

co jsme přicházeli postupem času, že na 
všechno je dobré mít profesionála. Nemá 
cenu snažit se za každou cenu ušetřit 
třeba tím, že si budu dělat všechno sám. 
Ať už to bylo naše počáteční fotografo-
vání nebo návrhy. Samozřejmě to něco 
stojí, ale pokud chceme vůči zákazníkům 
vystupovat jako profesionálové a nabízet 
kvalitní profesionální nábytek a servis, tak 
se nemůžeme chovat jako amatéři.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: DEVOTO SE
Místo: Libčice nad Vltavou
Rok založení: 2008
Web: www.devoto.cz

● 
Libčice nad Vltavou 

Ukázka realizace zakázkové výroby – kuchyně

Ukázka realizace zakázkového interiéru


