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Z družstva rodinný podnik

Výrobní družstvo Dřevojas založila ve 
Svitavách před téměř 70 lety, v roce 
1946, skupina truhlářských dělníků 
zaměstnaných u malých živnostníků 
a národních správ. Dnes je tato značka 
na trhu spojována především s koupel-
novým nábytkem, na který se družstvo 
začalo specializovat v roce 1993 a za 
poslední dvě desetiletí se Dřevojas v této 
kategorii stal pojmem. 
Od roku 1991, kdy se začala psát no-
vodobá historie družstva, došlo v jeho 
vývoji k několika zlomovým okamžikům. 

Tím asi nejdůležitějším byl rok 2002, 
kdy se zásadním způsobem změnila 
vlastnická struktura. Téměř 100% podíl 
na základním kapitálu odkoupila spo-
lečnost BM CZ, většinově vlastněná 
Ing. Zdeňkem Blažkem (1954), před-
sedou představenstva Dřevojasu. Firma 
začala intenzivně pracovat na svém no-
vém image a budovat aktivní obchodní 
politiku – nové obchodní značky, nové 
nábytkové řady atd.
Dalším milníkem v dějinách družstva bylo 
zapojení obou synů Ing. Blažka do vede-
ní firmy – Zdeňka (1984) na pozici mar-
ketingového ředitele a Petra (1986) jako 
generálního ředitele – a následné pře-
dání řízení družstva Dřevojas do jejich 
rukou. Z tohoto pohledu může Zdeněk 
Blažek st. mluvit o štěstí. Podle průzku-
mu, který nedávno zveřejnila Asociace 
malých a středních podniků a živnostní-

ků ČR, až 70 % tuzemských firem ne-
přežije předávání druhé generaci.

Důležitou roli hraje export

Pod vedením obou bratrů se firmě s té-
měř 70 zaměstnanci očividně daří. Na 
českém trhu s koupelnovým nábytkem 
se podílí přibližně 24 %. Tržby se v mi-
nulém roce vyšplhaly na částku 120,6 
mil. Kč, což je v meziročním srovnání 
nárůst o 19 %.
Kromě tuzemského trhu, který tvoří 
52 % obratu firmy, prodávají své produk-
ty na Slovensku, v Německu, Rusku, 
Švýcarsku, Francii a Skandinávii. Kvůli 
současné situaci poněkud „zamrzl“ pro-
dej na Ukrajině. S tím souvisí i ruský trh, 
který firma rovněž vnímá jako perspek-
tivní, pouze je třeba vyčkat, až se tamní 
ekonomická a politická situace uklidní 

Rostoucí nároky trhu nutí tuzemské 
nábytkáře modernizovat výrobu

Trend vysokého lesku v oblasti barevné pigmentové úpravy nábytku trvale posiluje, a to napříč 
všemi cenovými kategoriemi. Zatímco ještě před několika lety byla povrchová úprava ve vysokém 
lesku považována za „luxus“, dnes se s tímto provedením (s různou úrovní kvality) běžně setkáváme 
i v kategorii levnějšího nábytku prodávaného v obchodních řetězcích. Tuzemští nábytkáři mohou této 
konkurenci úspěšně čelit pouze vyšší přidanou hodnotou svých výrobků, vysokou kvalitou a moderní 
efektivní výrobou. Na tuto kartu vsadilo i výrobní družstvo Dřevojas ze Svitav, které v posledních 
třech letech do modernizace své výroby investovalo 3 miliony eur. 
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Družstvo Dřevojas má ve své katalogové nabídce asi tisícovku modelů koupelnového nábytku v různých cenových kategoriích 
a v různém designovém provedení
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a vrátí do „normálu“. Podíl exportu na 
celkových tržbách činí 48 % a dlouho-
dobým cílem firmy je toto číslo zvyšovat. 
Za nejnáročnější považují německý trh, 
kde slaví úspěchy zejména poměrem 
cena/kvalita svých výrobků, a dále dob-
rým servisem a dodacími lhůtami.

Posiluje individuální výroba 
a luxusní produkty

Přes 90 % výroby tvoří katalogová ty-
pová výroba. Firma nabízí asi 1000 
typů výrobků, které řadí do střední, 
vyšší střední a vyšší (luxusní) kategorie. 
Zakázková individuální výroba tvoří zatím 
výrazně menšinový podíl. V posledních 
letech ale právě tento segment spolu 
s dražšími luxusními výrobky zazname-
nává rostoucí zájem ze strany zákazníků, 
proto se firma před třemi lety rozhodla 
investovat do nových moderních techno-
logií, které jí umožní výrazně zvýšit kva-
litu, flexibilitu a rychlost výroby. V roce 
2013 investovala přes 20 milionů korun 
do nové lakovací linky a do úprav výrob-
ních a skladovacích ploch. V roce 2014 
pořídila za 21 miliónů korun doprovodná 
strojní zařízení a montážní linku. Zatím 
poslední fází modernizace závodu by 
mělo být spuštění (v polovině letošního 
roku) nového nářezového centra s chao-
tickým skladem s 38 pozicemi v hodno-
tě zhruba 10 miliónů korun.
„Tato modernizace, představující celkem 
asi 3 miliony eur, zcela mění způsob naší 
výroby. Dříve jsme vyráběli na sklad, ale 
s přibývajícím množstvím modelů se nám 
zvyšovaly skladové zásoby, nehledě na 
to, že část výroby se neprodala. Nová 
technologie nám výrazně zvýšila pro-
duktivitu a flexibilitu a umožnila přejít na 
zakázkovou výrobu pro konkrétního zá-
kazníka,“ říká Ing. Zdeněk Blažek starší.

Když novou technologii, 
tak tu nejlepší

Největší chloubou firmy je ale její linka 
povrchové úpravy – jedna z nejmoder-
nějších u nás. 
„Jednou z našich hlavních a největších 
investic se v roce 2013 stal nákup špič-
kového lakovacího automatu, tehdy nej-
modernějšího svého druhu v Evropě. 
Díky preciznosti a vysoké kvalitě lakování 
jsme se tak stali silnou konkurencí ne-
jen pro tuzemské, ale i zahraniční firmy,“ 
říká Ing. Petr Blažek.
Firma se pro tuto technologii rozhodla 
mj. i proto, že musela reagovat na zvy-
šující se požadavky zákazníků na kvalitu 
zejména vysokého lesku. Do té doby 
používané kyselinotvrdnoucí laky již 
těmto požadavkům nevyhovovaly a firma 
se proto rozhodla přejít na polyuretany 
(důvodů ale bylo víc, např. hygienické 

apod.). Zároveň chtěla eliminovat chyby 
způsobené lidským faktorem v souvis-
losti s relativně velkým množstvím vyrá-
běných nábytkových dílců.
Linka povrchové úpravy se skládá ze tří 
samostatných, ale na sebe navazujících 
pracovišť:
Příprava podkladu
Čtyřagregátová širokopásová bruska 
Costa s pracovní šířkou 1350 mm a s po-
dávací rychlostí až 20 m/min zajišťuje 
kvalitní obroušení podkladu. Na 1. a 4. 
pozici se nachází příčné agregáty s úzkým 
pásem (délka pásu 9,5 m) s elektronic-
kou segmentovou patkou a s přítlačným 
lamelárním pásem. Na 2. a 3. pozici 
jsou patkové agregáty s elektronickou 
segmentovou patkou (84 sektorů, roz-
teč 16 mm) a s přítlačným lamelárním 
pásem. Brusný pás na každém agregátu 
běží jiným směrem, broušení plochy tak 
probíhá ve všech směrech.

Rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu povrchové úpravy ve vysokém lesku byly jedním z faktorů pro pořízení nové dokon-
čovací linky

Pracoviště přípravy podkladu: čtyřagregátová širokopásová bruska
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Nanášení nátěrové hmoty
Srdcem linky povrchové úpravy je uza-
vřená přetlaková komora s oscilačním 
stříkacím automatem Cefla. Přetlak 
v komoře, chránící vnitřní prostor před 
vnikáním prachu z vnějšího prostředí, 
udržuje vzduchotechnika, která do ko-
mory vhání vzduch upravený na určitou 
teplotu a vlhkost. Přetlak je v komoře au-
tomaticky udržován na konstantní poža-
dované hodnotě v závislosti na množství 
odsávaného vzduchu. Nedochází tak 
k jeho kolísání např. při větším zanešení 
filtrů apod.
Na vstupní straně do stříkacího automatu 
je umístěna čisticí jednotka s odprašova-
cími kartáči pro čistění dílců a ionizační 
tyčí pro neutralizaci statického náboje.
Stříkací automat je vybaven podávacím 
pásem s rychlostí posuvu až 5 m/min 
se speciální čisticí jednotkou. Dvě ne-

závislá oscilační ramena mohou nést až 
8 stříkacích pistolí (4+4) uložených na 
rychlovýměnných držácích. To umož-
ňuje snadnou a rychlou výměnu pistolí 
při změně nátěrové hmoty bez nutnos-
ti složitého přenastavování. Speciální 
kopulovitý tvar kabiny automatu a nový 
systém proudění vzduchu zlepšují od-
vádění rozptýleného aerosolu a výparů 
k mokrým filtrům (vodním stěnám). Voda 
se zachycenými nečistotami je odvádě-
na do čističky a vyčištěná se vrací zpět 
do oběhu.
Menší zakázky, v množství do 5 m2, 
jsou dokončovány ručním stříkáním ve 
stříkacím boxu, který je rovněž umístěn 
v přetlakové komoře.
Leštění
Posledním pracovištěm nové linky po-
vrchové úpravy je automatická leštička 
Emme-Elle s fixním pracovním stolem 

a pojízdným portálem. Ten je osazen 
čtyřmi rotačními lešticími válci o prů-
měru 350 mm a čtyřmi lešticími disky 
o průměru 200 mm. Válce a disky jsou 
uloženy na horizontálním otočném kříži 
otáčejícím se ve směru a proti směru 
hodinových ručiček. Pohybují se tak 
současně ve 3 směrech, čímž poskytují 
podmínky pro precizní vyleštění povrchu.
Tímto procesem ale prochází jen něk-
teré dílce, obvykle na přání zákazníka. 
Většina dílců je na vysoký lesk dokon-
čována pouze lakováním bez leštění.
Na doplnění uvádíme, že jako základní 
materiál pro výrobu čelních lakovaných 
ploch firma používá MDF desky s husto-
tou 800–900 kg/m3, a to buď foliované, 
které dokončuje pouze 1 vrstvou vrch-
ního laku, nebo surové, na které apli-
kuje 4 vrstvy laku (2x základ a 2x vrch) 
metodou „mokrý do mokrého“. Korpusy 
koupelnových skříněk jsou vyráběny 
většinou z laminované DTD, hrany jsou 
olepovány PUR lepidlem.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Dřevojas, výrobní družstvo
Místo: Svitavy
Rok založení: 1946 (1991)
Počet zaměstnanců: 66
Obrat: 120 mil. Kč
Web: www.drevojas.cz 

Svitavy ●

Srdcem linky povrchové úpravy je uzavřená přetlaková komora s oscilačním stříkacím automatem

Některé dílce jsou v konečné fázi leštěny na automatické leštičce
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