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Michalu Mráčkovi dřevo učarovalo již 
jako desetiletému chlapci, kdy se začal 
věnovat stavbě lodních modelů. O pět 
let později se jeho zájem soustředil na 
přírodu a vodáctví a svoji tvůrčí činnost 
tak postupně přeorientoval na dřevěná 
pádla, která se u nás za bývalého režimu 
obtížně sháněla. 

„S prvním pádlem, které jsem si vyrobil 
ještě na ‚učňáku‘, mě tenkrát pomáhal 
pan mistr, který měl radost, že mě na 
rozdíl od ostatních spolužáků zajímá 
i něco jiného, než holky,“ vzpomíná čty
řiapadesátiletý výrobce, který si tehdy 
jak říká vůbec nepřipouštěl, že by jej 
někdy tato činnost mohla živit, přestože 
se jí od té doby nepřetržitě zabýval spo
lu s tesařinou, která byla jeho hlavním 
zaměstnáním. Pádla, která v začátcích 
vznikala ve sklepě domu v jeho byd
lišti, zprvu vyráběl jen pro kamarády 
a od roku 1986 (na základě povolení 
tehdejšího národního výboru) také pro 
širší vodáckou veřejnost. 
„Jednalo se o 100–150 kusů pádel roč
ně, které jsem většinou prodával do sítě 
obchodních domů Prior,“ říká Michal 
Mráček s tím, že profesionálně se pád
lům, vyráběným pod značkou Panda, 
začal věnovat zhruba v polovině roku 
1992, kdy si založil živnost. 

Do plastů mě dotlačil trh…

V roce 2003, kvůli rostoucí poptávce po 
pádlech, přesunul M. Mráček výrobu do 
pronajatých prostor v Brně – Pisárkách 
a o sedm let později (2010) do vlastního 
zrekonstruovaného objektu v bývalém 
továrním areálu brněnského Moravanu 
(výroba koberců), kde svůj sortiment 
dřevěných pádel postupně rozšířil až na 
pět typů a přidal k nim i pádla plastová. 
„K tomuto kroku mě dotlačil trh, kde 
se začala stále víc prosazovat levnější 
plastová pádla z Francie a Německa,“ 
vysvětluje výrobce, který v současné 
době spolu s devíti pomocníky (většinou 
studenty dřevařských oborů) vyprodu

kuje ročně okolo pětadvaceti tisíc pádel 
plastových a asi dva tisíce dřevěných. 
Jsou určena pro všechny typy malých 
plavidel, jako jsou kánoe, kajaky, raf
ty, veslice, nafukovací čluny, rybářské 
čluny, dračí lodě apod. 
„Od roku 2010, kdy se i nás dotkla kri
ze, nám odbyt stále narůstá, a to zej
ména v letošní právě končící sezóně, 
kdy toto navýšení činilo až 20 %. Pro 
nadcházející sezónu máme už nyní vý
robu dřevěných pádel vyprodanou až 
do konce března 2015, a to nás zhruba 
za dva týdny ještě čeká veletrh Paddle 
Expo v Mnichově (28.–30. 9. 2014), 
který je nejvýznamnějším evropským 
veletrhem vodáckých potřeb, kde se 
pravidelně prezentujeme a získáváme 
zajímavé zakázky,“ pochlubil se nám 
majitel při naší návštěvě firmy v polovině 
září s tím, že asi 60–70 % produkce 
pádel je exportováno. 
K největším zahraničním odběratelům 
firmy od jejích začátků patří Norsko 
a Německo a o něco méně zboží směřu
je do Španělska, Anglie, Švédska, 
Ruska a také na Ukrajinu. Počínaje 
loňským rokem začala firma pádla vy
vážet také na trhy Slovenska, Polska, 
Maďarska a Rumunska. Asi 95 % z cel
kového množství pádel je prodáváno 
přes obchodníky a speciální prodejny 
s vodáckými potřebami a v tuzemsku je 
nepatrné množství dodáváno také přímo 
vodáckým oddílům. Zbytek odbytu (5 %) 
zajišťuje internetový obchod, který tvoří 
součást firemního webu. „Internetový 
obchod jsem zavedl hlavně pro odbou
rání takových případů, kdy sem člověk 
přijde pro jedno pádlo a když vidí celý 
sortiment, tak neví, co si má vybrat a po 

Sám by jiné pádlo než dřevěné do ruky nevzal, 
ale trh je bohužel neúprosný

Čtyřiapadesátiletý Michal Mráček z Brna patří do početné skupiny řemeslníků, kteří po roce 1989 
svoji živnost postavili na výrobcích spojených se svými zálibami, v jeho případě na vodáctví. Svoje 
první dřevěné pádlo vyrobil již v roce 1978 jako osmnáctiletý učeň s pomocí svého mistra na učilišti 
někdejšího s.p. Vojenské stavby Brno, kde se vyučil tesařem. Od té doby postupně zdokonaloval 
výrobu a rozšiřoval sortiment a od roku 1992 se pádlům věnuje profesionálně. V současné době je 
jediným výrobcem v Evropě, produkujícím současně jak dřevěná, tak plastová pádla, která směřují 
k zákazníkům z celého světa.
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Pádla Michala Mráčka se od roku 2010 
vyrábí v zrekonstruovaném objektu 
v blízkosti centra Brna
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hodině přebírání si nakonec nic nekou
pí, čímž nás v podstatě zdržuje,“ dopl
ňuje výrobce. 

…já však nedám dopustit 
na dřevo

Nejdéle vyráběným typem dřevěných 
pádel Michala Mráčka je pádlo pro 
kánoe a raft na divokou vodu. Vyrábí 
se v délkách 140–160 cm (po 5 cm) 
a kvůli extrémním podmínkám, v nichž 
je používáno, má oboustranně dýhova
ný list, který je na spodní straně opa
třen duralovým zalitým kováním. Druhým 
a v současné době nejprodávanějším 
typem je Canada, celodřevěné pádlo 
bez kování určené pro jezera. Vyrábí se 
v délkách 140, 150 a 160 cm a směřuje 
hlavně do severských zemí. 
„Zhruba 4–5 let zpátky jsme vyráběli 
také pádlo kajakové, které je z dřevě
ných nejdelší a měří 200–205 cm. 
Nicméně kvůli malému prodeji cca 10 
kusů ročně jsme ho přestali nabízet, 
protože vyrábět tak malý objem bylo pro 
nás z ekonomického hlediska čím dál 
méně zajímavé,“ pokračuje řemeslník 
a dodává, že k dalším dnes vyráběným 
typům dřevěných pádel Panda patří ještě 
pádlo dětské v délkách 100, 110 a 120 
cm a celodřevěné pádlo pro dračí lodě, 
které je licencované Světovou asociací 
dračích lodí. Vyrábí se v délkách 120 
a 130 cm s oválnou žerdí a plocha jeho 
listu musí přesně odpovídat stanoveným 
normám (682 cm2), protože jej poptá
vají i profesionálové pro závodní účely. 
Ostatní dřevěná pádla jsou určená pře
devším pro vodní turistiku respektive 

pro skalní vodáky typu Michala Mráčka, 
který plastové pádlo vezme do ruky jen 
tehdy, pokud firma zkouší některý z no
vých výrobků. 
„Dřevěné pádlo má nesrovnatelně lepší 
design a na rozdíl od plastového plave 
a v ruce nestudí. Je lepší i po zdravotní 
stránce, neboť dřevo jakožto pružný 
materiál vyrovnává tlaky a rázy vody a tím 
šetří svaly, klouby a šlachy. Kromě toho 
je i dynamické, což znamená, že při zá
běru se prohne a pak znovu narovná, 
čímž se prodlouží záběr,“ argumentuje 
majitel s dovětkem, že jedinou nevýho
dou dřevěných pádel je jejich posezón
ní nutná údržba neboli přelakování.

Klíčovou pro dobrý odbyt 
je povrchová úprava

Základním materiálem pro výrobu dře
věných pádel je smrkové a jasanové 
dřevo. Firma ho nakupuje ve formě ne
sušených truhlářských fošen v kvalitě 
A, které pak 6 až 8 měsíců „klimatizuje“ 
v temperované místnosti, osazené ně
kolika přenosnými ventilátory. K dalšímu 
zpracování se vybírají poté, když se vlh
kost v místnosti ustálí mezi padesáti až 
šedesáti procenty. 
„Řezivo vysušené za týden v sušárnách, 
které jsem zpočátku nakupoval, je pro 
výrobu pádel moc křehké a tím pádem 

Sortiment firmy tvoří pětadvacet typů 
plastových pádel a čtyři typy dřevěných

Vlastní výroba dřevěných pádel začíná zhotovením žerdi, slepené ze dvou až tří lamel

K hotové žerdi se přilepí list složený ze dvou až tří lamel z každé strany
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se pak při záběru ve vodě enormně lá
mou. Proto jsem si záhy zřídil tuto sice 
primitivní, ale pro naše potřeby účin
nou sušárnu, s jejíž pomocí v podstatě 
získáváme přirozeně sušený materiál,“ 
vysvětluje Michal Mráček. Vlastní výro
ba pádel pak začíná zhotovením žerdi, 
která je podle typu pádla slepena ze 
dvou až tří lamel. „U dětských pádel 
žerď tvoří dvě smrkové lamely, u ostat
ních tři, přičemž uprostřed je smrk a po 
stranách jasan, kvůli vyšší odolnosti při 
nárazech. To samé platí také pro list, 
který je složen (opět v závislosti na typu) 
ze dvou až tří latěk přilepených z obou 
stran k žerdi, a kde vnitřní laťky jsou 
smrkové a vnější jasanové,“ pokračuje 
a dodává, že v listech některých pádel 
nahrazuje jednu ze smrkových latěk olší 
(z každé strany), což má ale pouze de
signový efekt. Po slepení (epoxidovým 
lepidlem) se takto připravený polotovar 
vyhobluje (ručním hoblíkem) a vybrousí 
do požadovaného tvaru žerdi a listu, kte
rý v konečné podobě je asi 18 cm široký 
a 45 cm dlouhý. U pádel pro sjíždění 
divokých řek se listy ještě oboustranně 
zpevňují mahagonovou dýhou, pod kte
rou se vkládá tenká vrstva sklolaminátu, 
a konce se osadí tzv. zalitým kováním 
z duralu. 
„Dýhování se provádí také u pádel dět
ských. Mahagon používám proto, že 
kromě pěkného vzhledu má i krátká 
vlákna, která se neštípou a pádlo se tak 
stává houževnatějším,“ doplňuje výrob
ce. U celodřevěných pádel se konce 
listů zpevňují příčnou jasanovou okraj
nicí s využitím jednostranného šikmé
ho přeplátování. Oválné žerdi (u všech 
typů) jsou zakončeny tzv. ručkou či hla

vičkou z jasanového dřeva, která je pod 
tlakem máčena v oleji a nasazuje se po 
konečné úpravě povrchu žerdi a listu. 
Zmíněná povrchová úprava spočívá ve 
čtyřech vrstvách kyselinotvrdnoucího 
laku, přičemž první až třetí vrstva se 
přebrušuje vždy až po 48 hodinách od 
nanesení. Lak se aplikuje máčením ve 
speciálním přípravku, jehož provedení 
nám ale výrobce odmítl prozradit z dů
vodu, že povrchová úprava u pádel je 
klíčovým faktorem pro jejich úspěšný 
prodej. „Vývoj lakování pádel mě stál 
mnoho úsilí a peněz a ladil jsem ho ta
křka deset let,“ uzavřel Michal Mráček 
náš rozhovor s tím, že celý proces vý
roby dřevěných pádel, produkovaných 
v sériích po 100 kusech, trvá dnes asi 
čtyři týdny a jejich cena, kterou se mu 
už léta daří držet na stejné úrovni, se 
pohybuje od 550 (dětské) do 1000 Kč 
(dračí) bez DPH.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Michal Mráček – Pádla Panda
Místo: Brno
Rok založení: 1986 (OSVČ 1992)
Počet pracovníků: 10
Web: www.padla.eu
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Po vyhoblování listu se žerď vykrátí na požadovanou délku pádla a po vybroušení 
následuje povrchová úprava máčením

www.denbraven.cz
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