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Na letošní návštěvě Hannoverského vý
staviště jsme při procházení halou č. 11 
narazili nejen na několik novinek z ob
lasti zde prezentovaných menších dře
vařských a nábytkářských technologií, 
ale také na jednoduchý stánek z OSB 
desek naplněný nejrůznějšími sakrálními 
i moderními řezbami, drobnými interié
rovými doplňky a dětskými hračkami. 
Na první pohled nás nijak zvlášť neza
ujal v domnění, že jde o obvyklou účast 
některého z domácích řezbářů, kteří se 
podobně jako např. tesaři či zástupci 
dalších řemeslných profesí na veletrhu 
LIGNA pravidelně objevují v některé 
speciálně zaměřené sekci nebo např. 
ve spojení s výrobcem nářadí, které 
používají. Nicméně přímo před vlastním 
stánkem naši pozornost zbystřil rovněž 
jednoduchý a očividně narychlo zhoto
vený poutač s nápisem „If you buy, beer 
for free“, kvůli kterému jsme nakonec do 
expozice zavítali. A to nejen z důvodu 
obsahu tohoto nápisu, který kolemjdou
cím sděloval, že když si zde něco kou
pí, dostanou k tomu pivo zdarma, ale 
s tušením, že takovouto reklamu mohli 
vymyslet jen Češi☺. 

Vždy a ve všem spolu

Tuto domněnku nám záhy při pohledu 
na „límec“ výstavního stánku potvrdila 
jména zde uvedených vystavovatelů. 

S dřevěnými řezbami, českým pivem 
a podporou státu na LIGNA 2015

Květnového mezinárodního veletrhu LIGNA 2015 v německém Hannoveru se společně s 1567 
vystavovateli ze všech kontinentů zúčastnilo díky státní podpoře také dosud rekordních 25 firem 
z České republiky. Tuto podporu, poskytnutou prostřednictvím agentury CzechTrade formou účasti 
ve společné expozici nebo prezentace ve vlastním stánku, se mezi nejrůznějšími výrobci dřevoob-
ráběcích strojů, zařízení, nástrojů či nářadí rozhodla využít i dvojice řemeslníků z Klatovska. A to 
v samostatném stánku a s použitím netypického marketingového nástroje věříc, že mezi 96 tisíci 
návštěvníky z celého světa naleznou pro svoji produkci řezeb, dřevěných hraček a bytových doplňků 
nejen řadu náhodných kupujících, ale možná i dlouhodobější odběratele.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobců

Expozice na veletrhu LIGNA západočeských řemeslníků Petra Štýse (vlevo) a Petra 
Mlnaříka neměla díky jednoduchému reklamnímu poutači a jeho lákavě znějícímu 
obsahu nouzi o návštěvníky
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Jednalo se o společnou expozici společ
nosti s ručením omezeným PEPA STYL, 
patřící devětatřicetiletému řezbáři Petru 
Štýsovi z Klatov, a obchodně výrobní 
firmy MP LIGNA jeho letitého kamará
da, čtyřiatřicetiletého živnostníka Petra 
Mlnaříka z Bezděkova na Klatovsku. 
První ze jmenovaných Petrů (Štýs) se po 
skončení základní školy vydal nejprve 
na dráhu strojaře a řezbařině se věno
val po vzoru svého dědečka, lidového 
řezbáře, jen jako koníčku. Jako živnost 
ji začal provozovat od roku 1994, kdy 
ještě coby student strojní průmyslovky 
vytvářel různé drobnosti, jako přívěsky na 
krk, stojánky na dopisy apod. S rostoucí 
láskou ke dřevu se následně rozhodl pro 
další studium v oboru na SOŠ v Písku 
a poté v Praze, kde se vyučil v oboru 
řezbář – restaurátor. Svoji tvorbu, za
hrnující vedle církevních témat také 
díla inspirovaná přírodou či moderním 
uměním, od poloviny loňského roku od
bytuje v rámci již zmíněné s.r.o. PEPA 
STYL, kde funguje jako jednatel. Vlastní 
prodej je realizován po celé republice 
na turisticky exponovaných místech 
a zejména pak ve třech firemních pro
dejnách v Klatovech, Českém Krumlově 
a Českých Budějovicích, odkud nema
lá část výrobků putuje prostřednictvím 

turistů také do zámoří, kde má řezbář 
i několik stálejších odběratelů. V těch
to prodejnách firma nabízí vedle řezeb 
také dřevěné hračky, kuchyňské náči
ní (vařečky, kvedlačky, prkénka apod.) 
a další podobné výrobky jiných výrobců. 
Mezi nimi také od již jmenovaného Petra 

Mlnaříka, absolventa dnešní VOŠ a SPŠ 
Volyně, který se v současné době (vedle 
prodeje použitých strojů a dřevěných pa
liv – briket a pelet) zabývá také drobnou 
truhlářskou výrobou (konferenční a květi
nové stolky, stoličky, poštovní schránky, 
věšáky, zásobníky papírových ubrousků, 

Nemalému zájmu se těšily i bytové doplňky a zejména pak dřevěné historické zbraně…

Spokojenost panovala hlavně mezi zájemci o řezby Petra Štýse…

…s velkým podílem ruční práce
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dřevěné meče a štíty pro děti apod.) 
a s nímž Petr Štýs absolvoval i svoji letoš
ní premiérovou prezentaci v Hannoveru. 

Když je příležitost, byla by 
škoda ji nevyužít

Pro její uskutečnění se rozhodli využít 
nabídnutou finanční podporu ze státní
ho rozpočtu, poskytovanou tuzemským 
firmám prostřednictvím agentury na 
podporu exportu CzechTrade. „Svoji 
první zahraniční prezentaci s podporou 
CzechTrade jsem si vyzkoušel již před 
řadou let, a to ve spojení s jistou firmou, 
na jejímž stánku jsem jako host předvá
děl řezbářskou práci. Zřejmě na základě 
toho mně poté agentura začala pravidel
ně oslovovat s nabídkou přímé účasti 
na vybraných veletrzích, kterou jsme 
zpočátku nevyužívali. Později jsme se 
s kolegou Petrem rozhodli některé pod
porované veletrhy v Německu vyzkoušet 

(veletrh myslivosti Iwa Norimberk, Heim 
+ Handwerk Mnichov, veletrh spotřeb
ního zboží a designu Ambiente Frankfurt 
n/M) a vzhledem k příznivým ohlasům 
jsme se letos rozhodli i pro Lignu, na 
které jsme poprvé a kde bychom účast 
bez státní podpory rozhodně neriskli,“ 
sdělil nám při našem zastavení ve stánku 
Petr Štýs s tím, že hlavním cílem účasti 
obou výrobců v Hannoveru bylo prohlou
bit staré kontakty, které v Německu mají 
a pokusit se nasbírat nové i v jiných ze
mích. A to ve víře, že řada návštěvníků, 
kteří si na veletrh přijeli obhlédnout nové 
technologie, mohou být z branže, která 
je jim profesně blízká a mohli by mít zá
jem o nějakou formu spolupráce.

Ušetřená eura lze investovat 
do dárku

„A těm ostatním dáváme alespoň příleži
tost něco si u nás koupit a přivézt domů 

jako suvenýr svým blízkým, neboť stro
jem či nářadím nikdo obvykle manžel
ku nebo děti moc nepotěší,“ vstupuje 
s úsměvem do našeho rozhovoru Petr 
Mlnařík, nabízejíc nám při tom orosenou 
sklenici točeného „Plzeňského“ a dodá
vá, že původně s prodejem svých výrob
ků na Ligně vůbec nepočítali a proto je 
ani neopatřili cenovkami. S jejich pro
dejem začali až na popud návštěvníků, 
zejména pak několika odborníků z Abu 
Dhabi, Arabských emirátů a USA, kteří 
na stánku utratili poměrně zajímavé část
ky. Na základě toho a pro povzbuzení 
chuti dalších návštěvníků něco si koupit 
se pak výrobci rozhodli využít dvou sudů 
výše zmíněného českého piva, které si 
s sebou na výstavy tradičně vozí takříka
jíc „pro strýčka Příhodu“. 
„Když jsem viděl, za jaké ceny se ven
ku u stánků prodává pivo, napadlo mě, 
že by třeba nejeden z návštěvníků uví
tal, kdyby mohl žízeň uhasit u nás a za 
ušetřené peníze by si pak koupil domů 
nějaký dárek, suvenýr či dekoraci. Pro 
realizaci tohoto nápadu jsem si proto 
u jednoho ze sousedních vystavovatelů 
nechal přepůlit přebytečnou polici a pro 
poslední tři dny veletrhu jsem z ní zho
tovil jednoduchý ‚reklamní‘ panel, který, 
jak sami vidíte, docela funguje,“ pochlu
bil se Petr Mlnařík při našem odchodu 
z návštěvníky obsazeného stánku a poté 
znovu asi měsíc po výstavě telefonicky 
s konstatováním, že po stránce přímého 
prodeje na veletrhu předčila LIGNA je
jich očekávání. Mimo to zde oba výrobci 
získali i několik kontaktů na případnou 
širší spolupráci se zahraničními kole
gy, které v době našeho telefonického 
kontaktu (polovina června) byly ve stádiu 
nabídek.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: PEPA STYL s.r.o.
 Petr Mlnařík 
Místo: Klatovy, Bezděkov
Rok založení: 1994 (2014), 2004
Počet pracovníků: 3, 2
Web: www.rezbarstvistys.cz  
 www.mplignum.cz

● Klatovy

…vyráběné Petrem Mlnaříkem v jeho truhlářské provozovně v Dubové Lhotě

Své zákazníky mezi návštěvníky z řad odborníků si našli i tradiční dětské (tahací) hračky


