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Petr Tomášek (1964) z Frýdlantu nad 
Ostravicí má kvůli svému zrakovému 
postižení problém číst a psát, nevlastní 
řidičský průkaz. Nedokáže tedy dělat 
běžné činnosti, které patří ke každoden-
nímu rytmu „běžného“ podnikatele. Jak 
dokáže řídit firmu s 35 lidmi? Odpověď 
je prostá: Za pomoci schopných a spo-
lehlivých lidí, o nichž ví, že jim může bez-
podmínečně důvěřovat.
Pro takové zaměstnance má český slovník 
výraz „loajální“. V případě firmy T-WOOD 
jde ale o víc než o loajalitu. Jde o dvou-
stranný vztah, v němž hlavní roli hraje dů-
věra. Petr Tomášek to obrazně nazývá 
nebeským zákonem: „Jsem přesvědčen 

o tom, že každý člověk k sobě přitahuje 
lidi podobného ražení. Pokud je člověk 
poctivý, tak k sobě přitahuje poctivé lidi. 
A z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to 
funguje. O všech svých nejbližších spolu-
pracovnících, které jsem si postupně do 
svého týmu vybral, mohu prohlásit, že jim 
můžu více než stoprocentně důvěřovat.“ 
Zároveň ale dodává, že takový vztah má 
šanci fungovat pouze za předpokladu, 
že je důvěra oboustranná. Své nejbližší 
spolupracovníky si vybírá výhradně na 
základě osobního doporučení velmi dob-
rých známých, kterým sám věří.

Hendikepovaný = 
nezaměstnatelný

Podnikatelský příběh Petra Tomáška se 
začal psát v roce 1991 v jeho 27 letech. 
V té době mu byl přiznán plný invalidní 
důchod (3. stupeň) s tím, že může vyko-

návat jakoukoliv práci, ale jen za před-
pokladu, že mu budou vytvořeny zcela 
mimořádné pracovní podmínky. Např. 
že bude mít k dispozici asistenta, řidiče 
apod. „Věděl jsem, že takové podmín-
ky mi žádný zaměstnavatel neposkytne, 
a protože jsem nechtěl být po zbytek 
života závislý jen na svém invalidním dů-
chodu, založili jsme s manželkou firmu 
na prodej dřevěných podlahových kry-
tin. Prodej začal velmi dobře fungovat, 
a tak jsme v roce 1992 ještě se dvěma 
dalšími společníky založili novou firmu 
na výrobu dřevěných parket, v níž jsem 
od roku 1994 začal pracovat a postup-
ně jsem se vypracoval až na pozici ob-
chodního ředitele. Firma začala s malou 
produkcí kolem 10–15 tis. m2 mozai-
kových parket ročně. Zakázek a práce 
ale přibývalo a během deseti let jsme 
se dostali až na výrobu cca 200 tis. m2 
podlah a další desítky tis. m2 podlah 

Sám s hendikepem dává práci 
podobně postiženým lidem

Ve čtrnácti letech přišel částečně o zrak. Tento hendikep ho sice omezuje ve čtení, v psaní a v dal-
ších činnostech, silná vůle a touha nebýt závislý na společnosti mu ale umožnila dosáhnout dál, než 
kam dosáhnou mnozí lidé bez hendikepu. Úspěšně dokončil střední školu, pracoval jako technolog 
a postupně se propracoval až na pozici obchodního ředitele. Od roku 2008 úspěšně řídí vlastní fir-
mu T-WOOD s.r.o. se statutem chráněné pracovní dílny. Zabývá se výrobou a prodejem dřevěných 
produktů (hračky, kostky, podlahy, větrné spirály, dřevěné reklamní předměty aj.) a zaměstnává 35 
lidí, z toho 31 hendikepovaných.
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Petr Tomášek, majitel společnosti T-WOOD, nám při naší náv-
štěvě představil horkou novinku – hrací stěnu

S hrací stěnou chce firma navázat na 
jiný úspěšný produkt pro děti – 

kostkoviště
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jsme dokupovali od jiných výrobců na 
rozšíření prodejního sortimentu,“ popi-
suje svůj příběh Petr Tomášek.
Pro člověka se zrakovým postižením ale 
bylo stále těžší zvládat to, co ani pro zdra-
vého jedince není jednoduché. „Bylo to 
náročné jak po stránce psychické, tak 
i časové, protože jsem měl na starosti 
celý obchod od nákupu materiálu až po 
prodej finálních výrobků včetně shánění 
zakázek a následného zajišťování plateb. 
Kromě toho ze strany trhu stále více sílil 
tlak na ceny standardního sortimentu. 
Věděl jsem, že do budoucna jako malá 
firma nemůžeme jít cestou kvantity, ale 
že bychom měli výrobní program inovo-
vat a více se zaměřit na sortiment vyšší 
kvality pro náročnější klientelu v duchu 
tehdejších trendů. V tomto názoru jsme 
se ale se společníky rozcházeli. A jeli-
kož jsme se neshodli ani na mém dalším 
návrhu, abychom zřídili chráněnou pra-
covní dílnu. tak jsem se na začátku roku 
2008 rozhodl firmu opustit,“ vzpomíná 
Petr Tomášek.

Řešení = chráněná dílna

Zhruba po půlroční rekonvalescenci 
založil obchodní společnost T-WOOD, 
s jejímž vedením mu v prvním roce po-
máhaly dcery. Náročnost práce byla ale 
tak velká, že ji nebyly schopny při studiu 
zvládat, a tak dospěl k poznání, že k sobě 
potřebuje někoho, kdo se bude firmě 
věnovat naplno. V té době měl možnost 
osobně poznat chráněnou pracovní díl-
nu Gerlich Odry. To ho přimělo k dalšímu 
životnímu rozhodnutí – změnit svou firmu 
v chráněnou pracovní dílnu a získat tak 
příspěvek nejen na vlastní mzdu.

„Když jsem se podrobně seznámil s tím, 
jak taková firma funguje a za jakých 
podmínek lze získat příspěvky, uvědo-
mil jsem si, že mohu nejen zaměstnat 
asistentku, kterou jsem ke své práci nut-
ně potřeboval, ale také dát práci dalším 
hendikepovaným a umožnit jim začlenit 
se znovu do výrobního procesu,“ po-
pisuje Petr Tomášek důvody založení 
vlastní chráněné dílny s tím, že výsledky 
na sebe nenechaly dlouho čekat. Firma 
se začala úspěšně rozvíjet a rozrůstat, 
a to navzdory době, ve které vznikala. 
Původní obchod s řezivem a parketami 
rozšířili o výrobu. Začínali v pronajatých 
prostorách, ale v roce 2011 zakoupili 
vlastní objekt, kam přesunuli adminis-
trativu a montáž. Počet zaměstnanců 
se postupně rozrostl z jednoho až na 
současných 35 (z toho 31 hendikepo-
vaných) a obrat se více než zdvaceti-
násobil. Vedle dřevěných podlah vyrábí 
dřevěné hračky, kostky, pískoviště, za-
hradní nábytek, větrné spirály, dřevěné 
reklamní předměty aj. Zhruba 80 % 
obratu tvoří výroba a zbytek obchodní 
činnost. Opustili cestu kvantity a vydali 
se cestou kvality. Přestože o sortiment 
firmy začíná být zájem i v zahraničí, 95 % 
produkce zatím stále uplatňují na tuzem-
ském trhu.
Originálním výrobkem firmy je tzv. kost-
koviště, což je v podstatě „pískoviště“, 
kde jsou v dřevěné ohrádce místo 
písku umístěny dřevěné kostky. Tento 
produkt je velmi oblíbený především 
v mateřských školách. Má ale i zajíma-
vý exportní potenciál. Firma má zájem 
uplatnit se s ním na trzích v Řecku, 
Belgii, Švédsku nebo Velké Británii.
Dalším originálním výrobkem a zároveň 

novinkou v sortimentu je hrací stěna. 
Jedná se o systém dřevěných hracích 
prvků, které se mohou libovolně umís-
ťovat na stěnu.
Firma se nebojí experimentovat a na-
vzdory tomu, že současná legislativa 
tuzemským podnikatelům není příliš na-
kloněna, snaží se vymýšlet nové produk-
ty, které by úspěšně uvedla na trh. Své 
originální výrobky si firma chrání ochran-
nými známkami a průmyslovými vzory.
„Rok 2008 byl s ohledem na následu-
jící ekonomický vývoj asi ten nejhorší 
okamžik pro založení firmy, který jsem 
si mohl zvolit. Přesto se firma na trhu 
úspěšně uchytila. Přesvědčil jsem se, že 
když člověk chce, tak dokáže i zdánlivě 
nemožné, i když má v silném konkurenč-
ním prostředí velmi ztížené podmínky. 
Je to ale spojeno s tím, že má kolem 
sebe spolehlivé lidi, kterým může bez-
mezně věřit,“ uzavírá náš rozhovor Petr 
Tomášek.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: T-WOOD s.r.o.
Místo: Frýdlant nad Ostravicí
Rok založení: 2008
Počet zaměstnanců: 35
Web: www.t-wood.cz

Frýdlant nad Ostravicí ●

Výrobní sortiment firmy dále tvoří např. dřevěné podlahy, větrné spirály, dřevěné reklamní předměty atd.
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LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ WIRELI

POCTIVÝ VÝROBEK, POCTIVÁ SLUŽBA

Chcete připravit zakázkové osvětlení na 
míru? Potřebujete poradenství a kon- 
zultace k Vašemu projektu? Chybí Vám 
poslední krok k docílení dokonalého 
interiéru či exteriéru? Pak Vám můžeme 
pomoci.

OdOd roku 2009 připravujeme zakázkové 
liniové LED osvětlení pro naše zákazníky 
z oblasti výroby nábytku, stavebnictví, 
elektromontáží a reklamy. 

JsteJste architekt, stavitel, řemeslník, 
technolog výroby nebo koncový 
spotřebitel? Využijte našeho 
poradenství a zkušenosti. Pomůžeme 
Vám dělat věci snadno, rychle a kvalitně!

Více informací naleznete 
na www.wireli-led.cz

6 50 90
LET  PRAXE  V OBORU

LED OSVĚTLENÍ
DRUHŮ PROFILŮ 
PRO LED PÁSKY

MOŽNOSTÍ 
A KOMBINACÍ

RŮZNÝCH  DRUHŮ 
LED PÁSKŮ

http://www.wireli-led.cz

