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Mysli a pracuj

Původní malou kolářskou dílnu v po-
době otevřené kůlny bez oken a dveří 
si ve svém rodném domku v Moravském 
Písku zbudoval František Sádlík (1894–
1962) v roce 1919. O dva roky později 
si na pozemku získaném od velkostatku 
postavil již skutečnou dílnu o rozměru 
8 x 10 m s vlastním bytem s jedním po-
kojem a kuchyní. Během několika let 
z ní vybudoval středně velký průmyslo-
vý podnik na výrobu saní, ohýbaných 
polotovarů a příbuzných výrobků s ná-
zvem SAMPI (Sádlík Moravský Písek). 
Životním krédem Františka Sádlíka bylo 
„Mysli a pracuj“. Od dětství chtěl být 

strojařem, chudé rodinné poměry ale 
dovolily pouze to, že se po otci vyučil 
kolářem. Ke dřevu ale přilnul a po letech 
se mu splnil i jeho dětský sen. Začal 
konstruovat dřevoobráběcí stroje a po-
zději i stroje na ohýbání dřeva. Speciální 
ohýbací stroje vyrobené dle jím navrže-
ného principu (z nichž pět si vynálezce 
v 50. letech nechal patentovat) dodnes 
pracují v řadě firem na ohýbaný náby-
tek, a to nejen u nás, ale i ve světě.

Po zásluze odměněn

V roce 1948 byla firma Františka 
Sádlíka s 26 zaměstnanci znárodněna 
a přičleněna k n.p. Moravskoslezské 
pily, Šumperk. Závodní rada spolu se 
závodní odborovou skupinou ale požá-
dali o přičlenění podniku k n.p. Thonet, 
s nímž již delší dobu spolupracovali. 
Bystřickému výrobci ohýbaného nábytku 
fa. Sádlík dodávala jak ohýbané kompo-

nenty pro exportní výrobu, tak i nové typy 
speciálních ohýbaček.
František Sádlík po znárodnění své to-
várny díky svým neobyčejným tvůrčím 
schopnostem a vynalézavosti dál praco-
val jako konstruktér a vývojář n.p. Vývoj 
nábytkářského průmyslu a n.p. TON. 
Přičinil se o mechanizaci mnoha fyzicky 
namáhavých operací při ohýbání dřeva, 
které do té doby byly prováděny ručně. 
Za svoji práci byl několikrát vyzname-
nán včetně udělení vysokého státního 
vyznamenání – Řádu práce v roce 1955. 
Přesto, že mu byly přiznány nemalé zá-
sluhy o budování socialistického hos-
podářství a značný přínos ke zvyšování 
produktivity práce v socialistických pod-
nicích, přesto, že po roce 1948 vstoupil 
i do strany, na jeho třídní původ komu-
nističtí soudruzi nezapomněli. Taktně 
mu naznačili, aby jako bývalý vykořisťo-
vatel na důchod zapomněl, takže musel 
pracovat i dlouho po překročení svého 

Ohýbaný nábytek i z jiných českých továren II.
Sádlík a Bukotec – dřevěné židle ze Slovácka

V minulém vydání DM jsme nahlédli do historie a současnosti společnosti L. A. Bernkop. Další a zá-
roveň i poslední dva dosud fungující výrobci ohýbaného nábytku, kteří navázali na dřívější tradici 
přerušenou po roce 1948 znárodněním a následným připojením k národního podniku TON, jsou firmy 
SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o. z Moravského Písku a BUKOTEC s.r.o. ze Strážnice. Obě továrny 
fungovaly až do začátku 90. let minulého století pod n.p. TON jako provozy závodu 03 v Uherském 
Hradišti. Jejich cesty se ale definitivně rozdělily teprve před osmi lety.
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František Sádlík u jednoho ze svých patentovaných ohýbacích 
strojů na fotografii z roku 1955 (časopis DŘEVO č. 5/1955)

Továrna společnosti SÁDLÍK ohýbaný nábytek v Moravském 
Písku
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důchodového věku, aby se uživil a mohl 
splácet dluhy, které mu jako jediné z jeho 
bývalé firmy zůstaly. K odchodu do pen-
ze ho v jeho téměř čtyřiašedesáti letech 
přinutilo až jeho podlomené zdraví.

Mor. Písek a Strážnice

Ve 12 km vzdálené Strážnici působi-
la za první republiky stolařská firma 
Uřičář, specializující se na výrobu žid-
lí. Po „Vítězném únoru“ v roce 1948 
ji ale stihl podobný osud jako firmu 
Františka Sádlíka. Obě dvě pak až do 
jejich osamostatnění na začátku 90. let 
tvořily jeden technologický celek v rámci 
uherskohradišťského závodu n.p. TON. 
Provoz v Moravském Písku, s ohledem 
na své technologické vybavení a za-
měření na ohýbání dřeva, zabezpečoval 
pro provoz ve Strážnici výrobu ohýba-
ných polotovarů a dílců a zároveň rea-
lizoval kompletní výrobu dětských židlí. 
Strážnický provoz vyráběl jídelní židle 
z dodaných ohýbaných polotovarů.

A pak přišla svoboda

Spolupráce mezi oběma podniky pokra-
čovala i po jejich odloučení od státní-
ho podniku TON. Strážnický závod byl 
v roce 1991 zprivatizován nově zalo-
ženou společností STRON (strážnický 
ohýbaný nábytek). Jelikož stávající vý-
robní prostory, které byly v rámci resti-
tucí navráceny dědicům původního maji-
tele, nevyhovovaly požadavkům hygieny 
a ochrany ovzduší, byla výroba v roce 
1992 kompletně přestěhována do nově 
zakoupeného areálu po zrušeném ko-
munálním podniku. Zde se začala psát 
novodobá historie výroby ohýbaných 
židlí ve Strážnici.
Továrna v Moravském Písku byla zhruba 
ve stejné době v rámci restitucí navrá-
cena dcerám Františka Sádlíka a spo- 

Firma patří k posledním třem výrobcům v republice, které ohýbají dřevo klasickým způsobem

Současná ruční výroba ohýbaného nábytku vyžaduje stejnou zručnost a fortel jako 
před 80 lety

Pod značkou SÁDLÍK jsou vyráběny jak klasické „hospodské“ židle pro restaurace 
a bary, tak i židle s moderním designem určené pro hotely, kavárny a restaurace 
vyšší cenové kategorie
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lečnost STRON ji měla v pronájmu. 
Využívala ji hlavně jako výrobnu ohý-
baných polotovarů pro svůj provoz ve 
Strážnici a zároveň zde probíhala dřívěj-
ší výroba dětských židlí a nově také něk-
terých typů jídelních židlí. V roce 1992 
ji koupil nový majitel, který provoz stráž-
nické firmě nadále pronajímal.

SÁDLÍK ohýbaný nábytek

V roce 1998 došlo k založení rodinné 
společnosti F. Sádlík, a.s. Tento samot-
ný fakt ještě neměl zásadní vliv na chod 
továrny v Moravském Písku. Pokračoval 
pronájem strážnické firmě STRON, kde 
ale mezitím došlo ke změně majitele 
a novým nájemcem se stala „nástup-
nická“ společnost BUKOTEC (viz dále).
Přelomovým datem, které odstartovalo 
novou etapu výroby ohýbaného nábyt-
ku v Moravském Písku, byl rok 2006. 

Majitelé tehdy po vyhodnocení ekono-
mické situace dospěli k závěru, že pouhý 
pronájem továrny jinému subjektu pro 
ni není zajímavý a rozhodli se pro reali-
zaci vlastního podnikatelského záměru. 
Založili dceřinou společnost F. Sádlík, 
a.s. s názvem SÁDLÍK ohýbaný nábytek 
s.r.o., s firmou BUKOTEC se dohodli na 
výpovědi nájemní smlouvy, převzali část 
jejích zaměstnanců a ve výrobě židlí po-
kračovali pod novou značkou. Současně 
od Bukotecu odkoupili možnost dodávat 
židle hlavnímu obchodnímu partnerovi 
v Německu. Německý partner ale ode-
bíral jen část produkce, takže odbyt pro 
zbývající část výroby si museli postupně 
zajistit sami. 
Dnes zhruba polovinu produkce tvoří 
zátěžové židle klasické konstrukce 
s dlouhodobou životností vyráběné na 
zakázku pro konkrétní zákazníky a pro-
jekty. Německý partner odebírá jen část 

produkce, většina je určena hlavně pro 
tuzemský trh. Další významnou část pro-
dukce tvoří dětské židle určené hlavně 
pro mateřské školy.
Firma se orientuje především na indivi-
duální přístup k zákazníkovi, což pova-
žuje za svoji hlavní konkurenční výhodu 
vůči levným výrobkům z Balkánu nebo 
z Asie. Jednou ze specialit firmy jsou 
např. tři různé velikosti sedáku u jedno-
ho typu židle při zachování jejích propor-
cí. O toto řešení je podle vyjádření jed-
natele společnosti Martina Bednaříka ze 
strany zákazníků poměrně velký zájem.
Ceny ohýbaných židlí zvyšuje kromě 
pracnosti především vyšší energetická 
náročnost jejich výroby. Mateřská firma 
F. Sádlík a.s. proto nemalou investicí 
zmodernizovala kotelnu, čímž výrazně 
snížila energetické náklady na výrobu 
židlí. Moderní kotel kromě tepla na vytá-
pění výrobních prostor vyrábí i páru na 
plastifikaci dřeva v autoklávech. Spalují 
v něm piliny, které sami vyprodukují 
a část pilin ještě nakupují od dalších pro-
ducentů. Společnost SÁDLÍK ohýbaný 
nábytek tak dnes patří k posledním třem 
firmám v republice, které ohýbají dřevo 
klasickým způsobem.
Dalším přelomovým rokem je rok 2014 
kdy firma po třech letech hledání koneč-
ně nalezla partnery pro dlouhodobou 
spolupráci v oblasti presentace firemní 
identity a během prosince 2014 zpro-
vozní nové internetové stránky.

BUKOTEC

Strážnická společnost STRON se bě-
hem prvních pěti let svého podnikání 
(1991–1996) dostala vlivem nezdaře-
né privatizace do značných finanč-
ních problémů, až se ocitla v platební 
neschopnosti a na pokraji bankrotu. 

Jednou ze specialit firmy jsou tři různé velikosti sedáku u jed-
noho typu židle při zachování jejích proporcí

Dalším sortimentem jsou dětské židle, které firma umí vyrábět 
ve třech velikostech a ve stejném provedení jako jídelní židle 
pro dospělé

Firma vyrábí i dětské židle pro mateřské školy
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Kolabující výrobu se z pomyslného dna 
podařilo zvednout v roce 1996 až no-
vému majiteli, společnosti BUKOTEC, 
který navázal na dosavadní činnost firmy 
a pokračoval v původní výrobě ohýba-
ných židlí. V té době byl naštěstí trh ještě 
nenasycený, zakázky přicházely samy 
a firma se nemusela příliš starat o od-
byt, takže měla volné ruce pro řešení 
problémů, které zdědila po předchozích 
vlastnících: obnovení dřívějších dodava-
telsko-odběratelských vztahů a vybudo-
vání nových, vyřešení finančních otázek 
a splátkových kalendářů s věřiteli atd. 
Ukončili rovněž nevýhodný export přes 
prostředníky a se zahraničními odběra-
teli začali obchodovat napřímo. 
Období „restartu“ trvalo zhruba tři roky. 
Firma výrazně rozšířila své portfolio vý-
robků založené do té doby na pouhých 
čtyřech modelech a od roku 2000 se 
začala také více prezentovat na výsta-
vách a veletrzích, hlavně na těch, které 
byly zaměřeny na oblast gastronomie.
V té době ale tuzemskou výrobu židlí 
začala tlačit ke zdi silná konkurence 
z Asie a vedení firmy bylo nuceno přis-

toupit k výrazné obměně sortimentu, 
odlišného od čínských plagiátů, zvýšit 
svoji flexibilitu a začít se více orientovat 
na individuální přístup k zákazníkovi. Pro 
zahraničního odběratele proto začali 
vyrábět zcela nové typy židlí, v jejichž 
konstrukci byly místo ohýbaných dílců 
použity levnější dílce řezané. Během ná-
sledujících tří let se poměr v sortimentu 
změnil tak, že řezané židle převládaly 
nad ohýbanými a export se na celkovém 
prodeji podílel až 80 procenty. 
Další těžké období přišlo v letech 2007–
2008, kdy tuzemským výrobkům zača-
ly silně konkurovat levnější produkty 
z Rumunska a Bulharska. Vedení firmy 
bylo opět nuceno řešit složitou odbyto-
vou situaci. Do té doby se Bukotec orien-
toval na sortiment určený pro domácnos-
ti. Čerstvý vítr do plachet přinesla nově 
navázaná spolupráce se zahraničním od-
běratelem, který se orientoval na oblast 
gastronomie, to je na restaurace, hotely 
aj. Firma opět musela při stoupit k zásad-
ní obměně sortimentu a přizpůsobit se 
novým požadavkům, jako např. vyšší 
pevnost a trvanlivost, možnost stohování 

apod. Souběžně s tím se v této oblasti 
začala více orientovat i na tuzemský trh. 
Export dnes tvoří 60–70 % prodeje, zbý-
vající část firma uplatňuje na tuzemském 
trhu, převážně v segmentu gastronomie. 
Aby mohli zákazníkovi nabídnout ucelený 
program, doplnili svůj výrobní sortiment 
obchodním sortimentem od jiných vý-
robců.
Drtivou většinu současného výrobního 
programu společnosti Bukotec tvoří 
řezané židle vyráběné z nakupovaných 
řezaných polotovarů. Nakupované 
ohýbané dílce využívají v malé míře jen 
u některých typů židlí. Důvody jsou hlav-
ně z ekonomické. Důležitou roli v tom 
ale sehrál i fakt, že firma přišla v roce 
2006 o vlastní výrobu ohýbaných dílců 
v Moravském Písku.
Za svoji hlavní konkurenční výhodu firma 
zatím stále považuje individuální přístup 
k zákazníkovi a flexibilitu z hlediska 
množství, rozmanitosti provedení a do-
dacích termínů. Jak ale přiznává jednatel 
společnosti Ing. Radim Vinklárek, je jen 
otázka času, kdy se to změní: „My zá-
kazníkovi nabízíme možnost výroby třeba 
jen několika kusů různých typů židlí v růz-
ných provedeních v relativně krátké době 
a za přijatelnou cenu. Konkurence už ale 
také pochopila tyto požadavky zákazníků 
a ve flexibilitě se nám začíná přibližovat. 
Zdá se, že je tak před námi další výzva, 
jak na tento vývoj zareagovat a jak opět 
získat konkurenční výhodu.“

Základní faktografické údaje 
o firmách
Název: SÁDLÍK ohýbaný nábytek s.r.o.
Místo: Moravský Písek
Rok založení: 1919 (1998 a.s.)
Počet zaměstnanců: 12
Obrat: 8–10 mil. Kč
Web: www.sadlik.cz

Název: BUKOTEC s.r.o.
Místo: Strážnice
Rok založení: 1996
Počet zaměstnanců: 70
Obrat: 60 mil. Kč
Web: www.bukotec.cz

Moravský Písek 
●

Strážnice ●

Továrna společnosti BUKOTEC ve Strážnici

Ukázka současného výrobního sortimentu společnosti BUKOTEC


