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Baví mě dělat to, do čeho 
mohu i něco vložit…

Jaromír Kovářík vystudoval střední vete-
rinární školu, po jejímž absolvování byl 
krátce zaměstnán na veterinární správě, 
která po roce 1990 zanikla. Poté asi půl-
druhého roku pracoval jako skladník v te-
melínské elektrárně a další čtyři roky pak 
v lese jako dřevorubec na živnostenský 
list. Od roku 1996 začal dříví a následně 
i řezivo nejprve prodávat a po dvou le-
tech také sám zpracovávat a vyrábět. A to 

ve vlastním výrobním areálu budovaném 
od roku 1997 na zelené louce na okraji 
obce Pavlice, kde postupně vyrůstají 
nové výrobní haly v závislosti na stále se 
rozšiřujícím sortimentu. Svoji činnost 
v oboru zpracování dřeva J. Kovářík za-
hájil již zmíněnou pilařskou výrobou s pá-
sovcovou technologií, kde se primárně 
zaměřil na pořez listnaté hmoty, zejména 
dubové a částečně také jasanové, aká-
tové a bukové. 
„Na dubu mě jakožto ‚rodilého nedře-
vaře‘ fascinovalo to, že mu musíte nej-
prve něco dát a teprve pak od něj mů-
žete i něco chtít, respektive dostat za 
něj od zákazníků po právu zaplaceno. 
Dub jak jistě víte, je třeba v první řadě 
dobře vymanipulovat a poté nařezat, pro-
ložit, nějakou dobu nechat tzv. odležet 

(přirozeně sušit) a přitom zajistit, aby kon-
ce vlivem slunce a větru nepopraskaly, 
a v neposlední řadě pomalu a kvalitně 
dosušit na truhlářskou vlhkost. Kdežto 
zpracování např. smrku je oproti tomu 
v uvozovkách hodně jednoduché, což 
by mě tehdy nebavilo, protože jsem cí-
til potřebu proniknout do problematiky 
zpracování dřeva co nejhlouběji a dub 
byl tak pro mě něčím ‚jako vysoká škola‘. 
Mimo to jej v té době ještě málokdo ře-
zal, navzdory poměrně slušné poptávce, 
a to hlavně v Německu, kam jsme zača-
li dodávat podlahové fošny pro vagóny, 
železniční pražce a přířezy pro dřevěné 
interiérové podlahy,“ říká o svých začát-
cích čtyřiačtyřicetiletý Jaromír Kovářík 
a dodává, že současný roční pořez firmy 
se pohybuje do 1500 kubíků, z čehož 

Dubu musíme nejprve něco dát, 
abychom pak od něj mohli i něco chtít

Když se u nás v 90. letech minulého století začaly houfně vytvářet živnosti v oboru pilařského 
zpracování kulatiny, většina jejích provozovatelů se orientovala na pořez jehličnatého dříví (hlavně 
smrkového) na stavební řezivo, které mimo prodeje někteří i dále zpracovávali. A to jak v pilnicích 
již zavedených, tak i nově vznikajících, kdy hlavní roli mnohdy nehrálo jenom již existující strojní 
vybavení nebo složení lesních porostů v místě působnosti, ale i to, že pracovat se smrkovým dře
vem ve srovnání např. s dubovým je technologicky a časově méně náročné. Nicméně právě tento 
fakt před dvaceti lety motivoval jednatele společnosti Ráj dřeva z Pavlic na Znojemsku, dnes čtyři
ačtyřicetiletého Jaromíra Kováříka, aby se navzdory své profesi, která je zcela mimo náš obor, začal 
specializovat právě na zpracování dubu a dalších listnatých dřevin.
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„Začít právě s dubem bylo pro mě něco jako absolvovat vysokou školu,“ říká Jaromír Kovářík, jednatel Ráj dřeva s.r.o., která 
má trvale na zásobách kolem 500 m3 dubového řeziva
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500–600 m3 činí dub, po cca 150 ku-
bících připadá na buk a akát nebo ja-
san a v poslední době firma řeže pro 
vlastní spotřebu nebo prodej také smrk 
v množství 300–400 m3. Zbytek ročního 
pořezu připadá na ostatní listnaté i jeh-
ličnaté dřeviny. Kulatinu s ohledem na 
nevelký objem pořezu nakupuje (včetně 
dubové) celoročně z oblastí Znojemska, 
Brněnska, Jindřicho-Hradecka a občas 
i ze severní Moravy, kde si po dohodě 
s dodavateli sám vybírá i potřebné če-
pové průměry a kvalitu. 
„Mojí zásadou je, že když si něco ob-
jednám a v pořádku to dostanu, tak za 
to řádně a hlavně včas zaplatím. Tím 
pádem jsem mezi dodavateli znám jako 
jeden z mála malých zpracovatelů, kteří 
platí s obvyklou dvouměsíční splatností. 
Nicméně aby tyto platby v případě dubo-
vé hmoty, těžené standardně v zimním 
období, nebyly pro mě velkou sezónní 
zátěží, vychází mně dodavatelé díky 
těmto referencím vstříc a zásobují mě 
průběžně během celého roku. A to na 
základě dohody, že kdykoliv mně zavo-
lají, tak co nejrychleji přijedu, dříví si od-
vezu a zaplatím za něj stejně, jako bych 
jej odebral v zimě,“ vysvětluje jednatel 
s tím, že každá dodávka dubové kulatiny 

je vždy v co nejkratším čase minimálně 
odkorněna, ale nejčastěji ihned zpra-
cována na požadované dimenze řeziva, 
které se neprodleně proloží a asi rok až 
dva skladují v zastřešených hráních.

…a nejlépe s co největší 
přidanou hodnotou

Veškeré produkované řezivo (staveb-
ní i truhlářské) J. Kovářík od počátku 
své činnosti zhodnocuje sušením (na 
8–10 % vlhkosti) a kromě prodeje z vět-
ší části dále zpracovává do řady více či 
měně složitějších výrobků. Vedle již zmí-
něných pražců a podlahových přířezů 
se s přibývajícími zkušenostmi postupem 
času pustil i do sériové výroby nábytkové 
spárovky, nášlapů na schody, různých 
řezaných a soustružených prvků balkó-
nových a schodišťových zábradlí, ploto-
vek apod. 
„Tento sortiment vyrábím dodnes v rám-
ci své živnosti. Vedle ní od roku 2004 
provozuji ještě společnost s ručením 
omezeným Ráj dřeva, jejíž hlavní činností 
(spolu s pilařskou výrobou) je produkce 
a následná pokládka dřevěných parket 
(především dubových), podlahových 
a terasových prken a fasádních ob-

kladů,“ vysvětluje jednatel a dodává, že 
sériově vyráběné komponenty směřují 
z více jak 90 % do obchodních řetězců 
Bauhaus a Hornbach, kdy prostřednic-
tvím druhého ze jmenovaných řetěz-
ců jsou prodávány mimo ČR také na 
Slovensku a v Německu. Naproti tomu 
parkety (tl. 22 mm, šířka 50 a 70 mm, 
délka 300, 400 mm) a zejména pak 
podlahová (selská) prkna či terasová 
prkna jsou vyráběna výhradně na zakáz-
ku pro potřeby finálních zákazníků z řad 
zájemců o rekonstrukci, individuálních 
stavebníků či stavebních firem. 
„Podlahová prkna v provedení 4x PD 
(s fázkou i bez fázky), směřující zatím hlav-
ně na domácí trh, vyrábíme ve výběrové 
i rustikální kvalitě standardně v sedmi šíř-
kách od 105 do 225 mm (s odstupem 
20 mm) a v délkách 350–2000 mm. 
Nicméně díky nedávno pořízené tech-
nologii pro délkové nastavování můžeme 
nyní zákazníkům nabídnout tato prkna 
v délkách až do 7 metrů,“ pochlubil se 
J. Kovářík s tím, že kromě sortimentu 
dřevěných podlahovin a fasádních ob-
kladů firma vyrábí ještě vchodové a in-
teriérové dveře a od loň ského roku také 
kompletní schodiště (včetně dřevěných) 
nabízená i se zhotovením návrhu.

Celoročně nakupovaná surovina je ihned zpracována na řezivo, které se po odležení a umělém dosušení skladuje v tempe-
rovaných halách

Sériově vyráběné komponenty jsou prodávány prostřednictví 
obchodních řetězců

Novinkou v sortimentu podlahovin jsou délkově nastavovaná 
podlahová prkna v délkách až 7 metrů
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Jsem rád, když jsou lidé 
spokojeni

„Pokud bych zůstal jen u prvotní výro-
by pražců, tak bychom tu spolu dnes 
neseděli. Za to, že tomu tak je, vděčím 
několika podstatným věcem,“ řekl nám 
jednatel při naší říjnové návštěvě ve firmě 
a dodává, že v první řadě se jedná o stále 
se rozšiřující záběr firmy, díky kterému 
může dnes zákazníkům při vybavování 
interiéru či exteriéru nabídnou stále žá-
danější komplexní službu. Druhým důle-
žitým faktorem ve vztahu k zákazníkům 
jsou ceny výrobků, které firma např. 
u podlahovin drží po celou dobu jejich 
výroby (více jak 10 let) na stejné úrovni, 
a to i navzdory bezmála dvojnásobným 
cenám nakupované dubové kulatiny ve 
třídách III A – III B, za kterou dnes platí 
v průměru 3000 Kč/m3. Cenové dispro-
porce mezi materiálem a výrobky se pak 

snaží eliminovat stále se zvyšující efek-
tivitou práce, soběstačností ve výrobě 
(od pořezu až k pokládce) a průběžným 
rozšiřováním a modernizací výrobního 
závodu, kde dnes mimo výstavby nové 
skladovací haly s řízeným systémem 
přirozeného sušení řeziva provozuje 
také dvě kogenerační jednotky, z nichž 
jí kromě tepla pro sušárny plyne i jistý 
příjem za elektrickou energii dodávanou 
do distribuční sítě. Další nezbytností pro 
udržení kroku s konkurencí je podle 
J. Kováříka naučit se komunikovat se 
zákazníky a umět jim nabídnout jiné, ce-
nově a kvalitativně podobné alternativy 
pro případ, kdy jejich původní požadavek 
nelze např. z materiálových důvodů zrea-
lizovat v jimi požadovaném termínu, pří-
padně provedení. K tomuto účelu firma 
v posledních letech využívá prezentace 
na pražských veletrzích Dřevostavby, 
For Arch a For Habitat, které vždy ab-

solvuje ve 3–4 lidech, a zejména pak 
referencí spokojených zákazníků. 
Tyto reference si, jak sám říká, cíleně bu-
duje již ve fázi přípravy materiálu. „Snažím 
se, aby veškeré řezivo před zahájením 
výrobního cyklu alespoň jednu zimu vy-
mrzlo, čímž se výrazně eliminuje pozdější 
možné prohnutí či prasknutí podlahové-
ho vlysu. To mě sice na zásobách něco 
stojí, ale zákazníka zbavím případných 
problémů, což v řadě případů ocení tím, 
že se pochlubí svým známým, kteří mě 
pak sami kontaktují. Kromě toho mám 
i několik ochotných zákazníků, většinou 
v okolí Prahy, kteří zájemcům po kontaktu 
se mnou umožní prohlídku svého domu. 
To je pro mě levnější než mít v Praze vzor-
kovnu a v neposlední řadě i efektivnější, 
neboť je rozdíl mezi pečlivě nachystaný-
mi vzorky a reálným interiérem, kde se 
nejlépe pozná, jak se výrobek chová,“ 
zkonstatoval závěrem Jaromír Kovářík.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Ráj dřeva s.r.o.
Místo: Pavlice
Rok založení: 1992 (s.r.o. 2004)
Počet zaměstnanců: 25
Obrat: 60 mil. Kč
Web: www.dubovepodlahy.cz

Pavlice
●

Dřevěné podlahy jsou realizovány v rozsahu daném zákazníkem – od pouhé dodávky 
prvků až po kompletní dokončení po pokládce

Sortiment firmy tvoří také vchodové a interiérové dveře a kompletní schodiště realizovaná včetně návrhů


