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Společnost VETR-Trojek se od svého 
založení v roce 1991 zabývá především 
výrobou zahradního nábytku ze smrko-
vého dřeva (na přání zákazníka např. pro 
umístění nábytku na terasy i z dubu), 
kterou postupem času rozšířila také 
o saunový a wellness nábytek a další 
výrobky nejen pro zahradu, jako jsou 
např. dětské houpačky, jednoduché 
pergoly, květinové truhlíky či dřevěné 
prodejní stánky. Tuto činnost zpočátku 
vyvíjela v pronajatých prostorách a od 
roku 2004 působí ve vlastním nově zbu-
dovaném objektu na okraji Jablonného 
nad Orlicí, kde v současné době s po-
moci deseti stálých zaměstnanců a ně-

kolika brigádníků produkuje více jak 60 
typů výrobků v různých modifikacích, 
přičemž zhruba 70 % produkce tvoří 
export zejména do Německa.

Cestu k prvním prodejům 
našli díky Zahradě Čech

Firma svůj sortiment, a to počínaje již 
prvním vyráběným setem zahradního 
nábytku, začala hned po svém založe-
ní pravidelně prezentovat na výstavě 
Zahrada Čech v Litoměřicích, kde se 
zapojila i do doprovodného programu a 
jeho prostřednictvím se dostala do něk-
dejšího známého televizního Receptáře 
dnes již zesnulého Přemysla Podlahy. 
Tímto způsobem se jí záhy takříkajíc 
mezi prvními otevřela cesta do u nás v 
té době prvního fungujícího obchodního 
řetězce s potřebami pro zahrádkáře a ku-
tily BAUMAX v pražských Holešovicích. 

Později svoji obchodní spolupráci roz-
šířila také do ostatních obchodů daného 
řetězce a také s řetězci BAUHAUS, OBI, 
HYPERNOVA a INTERSPAR. Díky zmí-
něné Zahradě Čech a později i dalším 
absolvovaným výstavám u nás, navště-
vovaných mimo spotřebitelské veřejnosti 
také obchodníky včetně zahraničních, 
se firmě vedle přímého prodeje na vý-
stavách dařilo část sortimentu uplatňovat 
také na trzích v Rakousku, Německu, 
Holandsku, Itálii a Švýcarsku, kam dodá-
vala především menším obchodníkům. 
„S přibývající domácí konkurencí byly 
na nás vyvíjeny stále větší tlaky na ceny 
a také ostatní podmínky spolupráce 
s obchodními řetězci (např. omezení zá-
sobovací doby z počáteční 24 hodinové 
na někde pouze osmihodinovou a navíc 
ještě s upřednostněním potravinářských 
firem, zavedení povinného ztratného ve 
výši 2 %, které se vypočítávalo z naše-

Dřívější malou poptávku dnes naopak 
vystřídala nedostatečná kapacita

Několikaleté období po roce 2008, provázené ekonomickou recesí, výrazně poznamenalo mezi jinými 
také výrobce zahradního nábytku, kdy se např. u společnosti VETR-Trojek z Jablonného nad Orlicí 
snížil jeho prodej o více jak třetinu ročního objemu. V současné době se poptávka po výrobcích 
firmy opět trvale zvyšuje, což jí ale paradoxně přineslo další problémy, tentokrát s nedostatečnou 
výrobní kapacitou. Ani navzdory provedeným opatřením, a to na její poměry poměrně nákladnými, 
se totiž firmě nepodařilo „v krizových letech“ udržet svůj dřívější zaměstnanecký kádr, který dnes 
jen těžce obnovuje.
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Zahradní a wellness nábytek od firmy VETR-Trojek je od roku 2004…
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ho celkového ročního obratu stejně jako 
3 % na propagaci apod.) se postupně 
zhoršovaly, až se staly pro nás neúnosné 
a v letech 2003–2004 jsme byli nuceni 
od ní odejít. V dalších letech jsme pak 
spoléhali hlavně na export, nicméně 
kvůli přibývající konkurenci, tentokrát 
asijské, se zájem o náš nábytek na 
zahraničních trzích postupně snižoval, 
až se nám nakonec kolem roku 2008 
export úplně zastavil,“ informuje nás jed-
natel společnosti Jiří Trojek a dodává, 
že v firma se tak poprvé ve své historii 
dostala do situace, kdy musela řešit jak 
dále uživit tehdejších 18 zaměstnanců.

Dříve osvědčené výstavy 
jim tentokrát nepomohly

„Nezbylo nám nic jiného, než se zcela 
vydat cestou přímého prodeje konečným 
spotřebitelům a zvolit ten nejlepší způ-
sob, jak se dostat do přímého kontaktu 
s nimi. Do té doby nám hodně pomáha-
ly výstavy a tak jsme se rozhodli jejich 
počet ještě navýšit a o účasti na nich 
informovat na předních stranách několi-
ka internetových prohlížečů, pokračuje 
jednatel s tím, že v letech 2009–2010 
firma absolvovala ročně šňůru celkem 
šestnácti různě zaměřených výstav u nás 
a na Slovensku. Na těchto výstavách se 
pak snažila nabízet, kromě dvaceti až tři-
cetiprocentních slev svých výrobků a je-
jich odvozu zdarma, také pokud možno 
maximální množství z vyráběné kolekce 
s cílem oslovit co nejširší zákaznické 
spektrum. Z těchto výstav, na které fir-
ma ročně vyčleňovala ze svého rozpočtu 
částku pohybující se kolem 1,5 miliónu 
korun, byly pro ni z hlediska přímého či 
následného prodeje nejzajímavější výsta-
vy spojené se zahradou a hobby, které 
se pravidelně konají např. v Lounech, 
Liberci, Litoměřicích, Olomouci (Flora), 

Praze (For Garden), Českých Budějovi-
cích, ve Věžkách u Kroměříže (Floria), 
ale např. i brněnský Mobitex či Nábytok 
a bývanie v Nitře. Naproti tomu se maji-
telé po několika absolvovaných prezen-
tacích zásadně vyhýbali malým regio-
nálním výstavám se zaměřením na téma 
„Stavíme, bydlíme,“ z nichž některé 
podle jednatele probíhají v nevhodných 
termínech pro prodej zahradního nábyt-
ku a většinou i v nehodných prostorách 
a navíc v průběhu pracovního týdne. 
„Jde zpravidla o kulturní domy, sportovní 
haly nebo zimní stadióny, kde o víken-
dech, které by pro nás byly z hlediska 
návštěvnosti a zájmu nejatraktivnější, pro-
bíhá jejich vlastní program,“ podělil se s 
námi Jiří Trojek o své výstavnické zkuše-
nosti s dovětkem, že po počáteční slibně 
se vyvíjející situaci v podobě celé řady 
přímých prodejů na výstavách, začal kon-
cem roku 2010 přímý zájem návštěvníků 
výstav rapidně klesat. To se negativně 

projevilo na obratu firmy, která se pak 
ještě asi rok snažila i za cenu nemalých 
ztrát udržet si všechny své zaměstnan-
ce ve víře, že se situace na trhu změní. 
Nakonec ale musela 12 z nich propustit, 
a to nikoliv postupně, ale najednou, což 
pro ni vzhledem k vyplacení odstupné-
ho znamenalo další obrovskou finanční 
zátěž. 
„V té době jsme s tehdejším společníkem 
už dokonce zvažovali možnost, že firmu 
a její prostory prodáme, ale k naplnění 
tohoto záměru nakonec díky novým okol-
nostem nedošlo,“ vysvětluje jednatel.

Pomohl znovunalezený 
export a brigádníci

Podle něj se firmě naštěstí podařilo zno-
vu oživit export, a to jednak do Rakous-
ka, kam pro potřeby několika obchodní-
ků nárazově dodává některé jimi vyvinuté 
výrobky, a především pak do Německa. 

…spolu s dalšími výrobky pro zahradu vyráběn v novém areálu na okraji Jablonného 
nad Orlicí

Většina produkce je vyráběna ze smrkového dřeva…
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„Asi tak čtyři roky zpátky nás prostřednic-
tvím internetu vyhledal jistý německý ob-
chodník, který léta letoucí žil v Americe, 
kde se zabýval obchodem s dřevěnými 
zahradními a plážovými křesly (známými 
z řady amerických filmů) s charakteris-
tickým vějířovitým opěrákem, které po 
návratu do vlasti chtěl nabídnout také 
na evropské trhy. Tento sortiment si 
zprvu nechával vyrábět v Číně, kde 
však nebyl spokojen s kvalitou, a tak 
se při hledání jiného dodavatele obrátil 
na nás s požadavkem, zda bychom mu 
jeden typ křesla nepřevzorkovali do naší 
standardní kvality. O ceně, kterou jsme 
mu předložili, kupodivu ani nesmlouval 
a výsledkem tohoto jednání byl kamión 
vzorků, které následně rozeslal i ob-
chodníkům do jiných zemí. Poté ná-

sledovaly další výrobky a v současné 
době pro něj vyrábíme 10 typů křesel 
a lehátek (skládací, houpací, poloho-
vací, s polohovacím hlavovým stínítkem 
apod.) v různých povrchových úpravách 
(v surovém stavu, stříkané alkydovými 
barvami na bílo, s drásaným povrchem 
atd.). Dodáváme mu je včetně speciál-
ního polstrování a s několika doplňky 
jako jsou např. odkládací stolky apod., 
které pak balíme podle norem německé 
pošty tak, aby je už pouze distribuoval 
svým zákazníkům,“ informuje nás jedna-
tel s tím, že tento obchodník zásobuje 
firmu prací v závislosti na počasí zhruba 
od konce února či začátku března až 
do srpna, někdy i do konce září. Jeho 
požadavky se rok od roku zvyšují, což 
majitele pochopitelně těší, ale paradox-

ně dostává do problémů, jak jim v poža-
dované lhůtě vyhovět. 
„Lidé, které jsme před několika lety 
museli propustit a kteří nám dnes straš-
ně chybí, si okamžitě našli práci jinde. 
V našem regionu je vzhledem k řadě vý-
robních podniků, a to jak v dřevozpracu-
jícím oboru, tak i mimo něj, katastrofální 
nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. 
To, co dnes produkují v našem okolí uč-
ňovské školy, jsou lidé téměř k nepou-
žití, neboť až na výjimky nejsou schopni 
samostatné tvůrčí práce. Z osmi nových 
zaměstnanců, kteří nám od letošního 
února prošli rukama, zde zůstali dva 
a s ostatními jsme se museli rozloučit. 
Všichni by totiž chtěli mít maximální platy, 
ale minimální povinnost a odpovědnost a 
na to, abych stále chodil a kontroval, zda 
místo práce netelefonují nebo nesledují 
internet, jsem slušně řečeno neměl nála-
du,“ svěřuje se nám Jiří Trojek a dodává, 
že nedostatek pracovních sil proto fir-
ma v současné době řeší pomocí druhé 
směny složené z cca 6–7 brigádníků. 
Jde o lidi, kteří mají děti, k tomu hypotéku 
na dům a ve firmě, kde jsou zaměstnáni 
na ranní směnu, si vydělají kolem 10–12 
tis. Kč měsíčně. 
„Takoví lidé mají skutečný zájem vydělat 
si nějaké peníze navíc a není s nimi prob-
lém, že když je náhodou bolí zub nebo 
hlava, že by nepřišli do práce. Navíc jim 
mohu svěřit i různé výrobní operace a ni-
koliv jen pomocné práce, jako většině 
současných ‚uchazečů‘ o trvalé zaměst-
nání,“ zkonstatoval jednatel s dovětkem, 
že v daném složení se firmě dnes daří 
70 % produkce exportovat. Zbytek pak 
uplatňuje na domácím trhu, kde dřívější 
prodej prostřednictvím výstav zcela na-
hradil internetový ochod, k němuž vedle 
vlastního e-shopu využívá ještě asi 14 
externích.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: VETR-Trojek s.r.o.
Místo: Jablonné nad Orlicí
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 10
Web: www.vetr.cz

Jablonné nad Orlicí ●

…a expedována jak v surovém stavu, tak i v různých barevných modifikacích

„Za přežití a dnešní stále rostoucí poptávku vděčíme především exportu do Německa,“ 
říká jednatel Jiří Trojek


