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Podobnou zkušeností si během svého 
bezmála 25 let trvajícího podnikání pro-
šel dnes šedesátiletý Miroslav Rubeš 
z Jamného nad Orlicí, jednatel firmy 
Ru-Ka spol. s r.o. Tento profesí truh-

lář, vyučený v dřevozpracujícím družstvu 
Dřevotvar v sousedním Jablonném nad 
Orlicí, započal svoji podnikatelskou drá-
hu spolu se svým bývalým společníkem 
Jaromírem Kaškou v roce 1991, kdy 
jako veřejná obchodní společnost začali 
nejprve v garáži a později v pronajatých 
prostorách vyrábět kostry čalouněné-
ho nábytku. O tři roky později založili 
s.r.o. a začali se orientovat především 
na zpracování velkoplošných materiálů 
s užší specializací na koupelnový náby-
tek, vestavěné skříně, plovoucí podlahy 
a různý nábytek na zakázku jak do by-
tových tak komerčních interiérů. V roce 
1997 se přestěhovali do vlastní nově 
vybudované provozovny. 

Každý špás něco stojí

Když se o pět let později cesty obou 
společníků rozdělily, rozhodl se Miroslav 
Rubeš zúžit svoji specializaci jen na kou-
pelnový nábytek, který na trhu pravidelně 

Kvůli nezbytnému rozšíření sortimentu 
se naučil i včelařit

Nejeden z podnikatelů by mohl vyprávět o rizicích, která s sebou přináší úzká specializace na jeden 
sortiment a hlavně závislost na jediném byť prosperujícím odběrateli. To, co se zpočátku jeví jako 
„bezstarostná jízda na vlně prosperity“ se ze dne na den může změnit v těžkou noční můru podnikatele 
– zvláště, když předchozí zdánlivě úspěšný vývoj provázela i některá další manažerská pochybení.
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Koupelnový nábytek a dnes i včelařské úly se vyrábějí v nově zbudované provozovně vybavené řadou moderních dřevoobrá-
běcích strojů včetně dvou CNC obráběcích center
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prezentoval prostřednictvím několika vý-
stav a firmou provozovaných nábytkových 
prodejen v Praze a Hradci Králové – po-
zději přemístěné do Pardubic. Současně 
s tím také usiloval o navázání spolupráce 
s akciovou společností SIKO koupelny 
ve snaze najít stabilního odběratele 
koupelnového nábytku vyráběného ve 
větších či menších sériích, na které se 
firma během let patřičně technologicky 
vybavila např. velkoplošnou formátovací 
pilou, dvěma CNC obráběcími centry, 
olepovačkou hran (s možností ofrézo-
vaní hran dílců a nalepování masivků, 
melaminových, laminátových a ABS 
hran o výšce až 80 mm) a v neposlední 
řadě membránovým vakuovým lisem pro 
výrobu foliovaných nábytkových dvířek. 
„Nakonec se nám to podařilo, ale než 
jsme do SIKO dodali první kusy nábytku 
pro jejich zákazníky, tak uběhly 4 roky. 
Během nich jsme připravovali návrhy 
různých koupelnových sestav, které ná-
sledně jejich technici schvalovali a po 
nichž pak v kladném případě následovala 
výroba vzorků, jejich testování ve zku-
šebnách, naceňování apod.,“ popisuje 
nám Miroslav Rubeš cestu ke svému v té 
době strategickému partnerovi. S přibý-
vajícími objednávkami bylo firmě „dopo-
ručeno“, aby zrušila veškerou vlastní 
prezentaci včetně prodejen, z důvodu 
tříštících se společných zájmů, a že jí 
sami zajistí dostatek práce pro tehdej-
ších 25 zaměstnanců. 
„Co slíbili, to tehdy splnili a my měli na 
pár let takříkajíc vystaráno. Během krát-
ké doby jsme jim začali dodávat až 99 % 
naší výroby, což pro představu činilo 3 
plné kamióny během každých čtrnácti 
dnů. Za nábytek, zahrnující tehdy asi 
10 různých koupelnových sestav, navíc 
i včas platili. Na placení a také další pod-
mínky spolupráce si ostatně nemohu 

stěžovat ani dnes. Ovšem v současné 
době jim dodáváme už jen čtyři sestavy 
a jejich objednávky nám naplňují jen asi 
polovinu kapacity,“ upřesňuje jednatel.

Od koupelen ke včelám

Zhruba před pěti lety, kvůli snižující se 
kupní síle, začal totiž hlavní obchodní 
partner společnosti Ru-Ka svůj zájem 
omezovat a oslovovat i některé lev-
nější, zejména zahraniční dodavatele. 
Uvolněnou výrobní kapacitu tak firma 
byla nucena postupně zaplňovat vedle 
sériové také zakázkovou výrobou kou-
pelnového nábytku a posléze i kuchy-
ní. Ovšem bez vlastní – na doporučení 
zrušené – propagace a prodejní sítě to 
nebylo snadné. V roce 2011 proto port-
folio svých výrobků rozšířila ještě o za-
teplené včelí úly ze smrkového dřeva. 
„Při hledání doplňkového sortimentu 

jsme potřebovali najít výrobek, který by 
byl na trhu žádaný a hlavně z masivu. 
V zimě totiž topíme odpadem a určeným 
palivem pro náš tehdy nový kotel je od-
pad z lamina smíchaný v určitém poměru 
s pilinami a štěpkou. Náhodou jsem se 
o tom zmínil v sauně mezi kamarády 
včelaři a ti mi poradili, že s ohledem na 
v ČR poskytované dotace na podporu 
včelaření by pro nás mohly být zajímavé 
včelí úly,“ prozrazuje nám Miroslav Bureš 
impulz, který jej přivedl k této pro něj do-
sud zcela neznámé činnosti s tím, že po 
získání základních informací u kamarádů 
a v odborné literatuře se pustil do výro-
by klasických palubkových nástavkových 
úlů. „Palubky si vyrábíme sami z vlastního 
řeziva, které získáváme ze zbytkové cca 
dvoumetrové kulatiny, nakupované jako 
odpad z pil. Vedle kvalitního a relativně 
levného řeziva tak získáváme i potřebné 
palivo,“ pochvaluje si jednatel.

Dříve stěžejní koupelnový nábytek pro SIKO dnes tvoří jen něco více jak polovinu 
produkce

Druhou polovinu výroby naplňují zakázkové a typizované kuchyně a tři typy včelích úlů
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Součástí této produkce, která se podle 
jednatele meziročně téměř zdvojnáso-
buje, jsou ještě polyuretanové nástav-
kové úly a tzv. LightGor úly (zhotovené 
z plastových desek voštinové konstruk-
ce), dále dřevěné rámky, plemenáčky, 
krmítka, přepravní boxy rámků a další 
příslušenství pro včelaře. Jejich prodej je 
realizován vlastním internetovým obcho-
dem, podporovaným placenou kampaní 
na předních stránkách několika interne-
tových prohlížečů a také znovuobnove-
nou účastí na výstavách. 
„Každou druhou neděli v měsíci vyrážíme 
s naším speciálně upraveným přívěsem, 
který nám slouží jako mobilní výstavní 
stánek, do Přerova na zdejší vyhlášenou 
chovatelskou burzu. Zde během cirka 
pěti hodin pokaždé projde i několik tisíc 
návštěvníků (z ČR, Slovenska, Polska 
a nezřídka i z Maďarska, z nichž mno-
zí jedou cíleně za námi, aby si naše úly 
prohlédli a pak přímo zde nebo prostřed-
nictvím e-shopu objednali,“ upřesňuje 
jednatel.
Další důležitou formou propagace to-
hoto sortimentu je podle M. Rubeše 
jeho malá včelařská farma, zřízená na 
pozemku v těsném sousedství výrobní-
ho areálu. 
„Když jsem chtěl dělat něco takového, 
jako jsou úly a mít naději, že obstojím 
v konkurenci, považoval jsem za nut-
né, mít o tom i patřičné vědomosti. 
Souběžně s výrobou jsem proto začal 
také včelařit, abych do budoucna, což 
je právě teď, dokázal lidem odpovědět 
na jejich dotazy, případně i poradit,“ 
zkonstatoval Miroslav Rubeš v závěru 
naší návštěvy při prohlídce jeho včelni-
ce s několika desítkami úlů a přilehlým 
políčkem osetým několika druhy medo-
nosných rostlin.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Ru-Ka spol. s r.o.
Místo: Jamné nad Orlicí
Rok založení: 1991 v.o.s, 1994 s.r.o.
Počet zaměstnanců: 15
Obrat: 20 mil. Kč
Web: www.ru-ka.cz, www.zatepleneuly.cz 

Jamné nad Orlicí ●

K účinné propagaci stále žádanější včelařské produkce slouží vedle pravidelné 
prezentace na burze i firemní včelnice

„K nejoblíbenějším úlům patří dřevěné a polyuretanové, s LightGor úly (uprostřed) 
se včelaři teprve seznamují,“ říká Miroslav Rubeš

S výrobou úlů a s ní spojenou vlastní přípravou řeziva se firma vybavila jednoduchou, 
ale fungující sušárnou z chladicí nástavby nákladního auta


