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Nutrie, vodní elektrárna 
a muzika

Koncem 70. a začátkem 80. let minulé
ho století byl život na českém venkově 
poznamenán boomem domácích cho
vů nutrií. Těmto přivýdělkovým aktivi
tám v době socialismu neunikl ani Petr 
Havlíček. Byl to, jak sám říká, jeho prv
ní krůček k budoucím podnikatelským 
aktivitám. Druhým krokem byla vodní 
elektrárna. „Tehdejší režim si uvědomil, 
že je u nás spousta zrušených vodních 
elektráren a umožnil je obnovit. Vyhlédl 
jsem si zdevastovaný mlýn se zrušenou 
vodní elektrárnou ve vlastnictví zeměděl
ského družstva, které jsem přesvědčil, 
aby mi ho pronajalo. S manželkou jsme 

Tam, kde ostatní končí, my začínáme

Rodinná firma Petr Havlíček z Vítějevsi, známá na trhu především jako výrobce luxusních dřevě-
ných schodišť, nábytku a interiérů, oslaví příští rok 30 let svého trvání. Vznikla již v roce 1987, 
kdy tehdy 33letý Petr Havlíček na základě povolení bývalého Místního národního výboru oficiálně 
rozjel soukromou výrobu bubenických paliček. O pár let později přešel na dřevěná schodiště a další 
truhlářský sortiment. Jeho „podnikatelské“ aktivity ale začaly mnohem dříve – již na počátku 80. let.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

V roce 1995 zakoupil a zrekonstruoval nevyužitý zemědělský objekt, ve kterém má svoji výrobu umístěnu dodnes

Petr Havlíček svoji firmu provozuje již téměř 30 let. V roce 1987 začínal s výrobou 
bubenických paliček, po roce 1989 ale přešel na skutečné truhlářské řemeslo
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ho pak během dvou let nákladem zhru
ba 70 000 československých korun 
zrekonstruovali a spustili do provozu. 
Již během prvního roku provozu se mi 
náklady na opravu vrátily. Elektrárna teh
dy vydělávala asi 120 000 Kčs ročně,“ 
vzpomíná na své „podnikatelské“ začát
ky v době socialismu dnes dvaašedesá
tiletý Petr Havlíček.
Další aktivity ho přivedly do hudební 
branže. „Manželka zpívala s několika 
kapelami, kterým ale chybělo kvalitní 
ozvučení. Za peníze, které mi vydělala 
vodní elektrárna a nutrie, jsem si poří
dil profesionální hudební aparaturu 
s mixážním pultem. Ta tehdy stála tolik, 

co osobní auto. Na rozdíl od něho ale 
aparatura další peníze nespotřebováva
la, nýbrž vydělávala,“ pokračuje jeden 
z nejznámějších podnikatelů ve své 
branži. A protože uměl dělat i ozvučení 
velkých festivalů, najala si ho umělecká 
agentura z Hradce Králové. V té době 
dělal vedoucího stolařského provozu při 
zemědělském družstvu ve Vítějevsi, a je
likož už měl různých aktivit hodně, a také 
začal pomalu rozjíždět výrobu bubenic
kých paliček, ze zaměstnání odešel. To 
už se psal rok 1987, kdy tehdejší režim 
umožnil soukromým osobám řemeslnou 
výrobu na základě povolení od národního 
výboru.

Od paliček ke schodům

Avšak ještě než skončil svůj zaměstna
necký poměr v zemědělském družstvu, 
stačil si v suterénu rodinného domu 
zařídit stolařskou dílnu. „Když jsem na
stoupil na pozici vedoucího stolařského 
provozu, vyměnil jsem všechny dřevo
obráběcí stroje za nové a ty staré jsem 
od družstva odkoupil,“ vysvětluje Petr 
Havlíček, jak přišel k vybavení, které se 
stalo základem pro jeho nový soukromý 
byznys – výrobu bubenických paliček.
Skutečnému podnikání ale otevřel dveře 
až rok 1989, který mu umožnil přijmout 
první zaměstnance a rozšířit sortiment  

Výroba dřevěných schodišť ve firmě Havlíček je založena na vysoké kvalitě a řemeslném umu s vysokým podílem lidské práce

I když s nástupem mladší generace roste zájem o moderní provedení, mezi zakázkami stále převládají luxusní dřevěná scho-
diště rustikálního typu
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o veškeré truhlářské výrobky pro interiér 
i exteriér. V roce 1991 si od zemědělské
ho družstva pronajal dílnu, v níž předtím 
dělal vedoucího. Odkoupil stroje a pře
vzal zaměstnance. Firma tehdy čítala cca 

15 lidí. V roce 1993 v rámci malé privati
zace od státu odkoupil truhlářský provoz 
OPP Polička v Březové nad Svitavou, 
kde se vyučil v oboru truhlář a asi pět let 
po vyučení pracoval. Počet zaměstnan

ců se tak rozrostl na 35. Hlavní činností 
firmy byla zakázková výroba interiérů 
bank, hotelů a prodejen a nově se začala 
rozbíhat také výroba točitých schodišť, 
která brzy převládla a firmu na řadu let 
zcela pohltila.
Firma v té době měla celkem tři provo
zovny. Avšak i tato kapacita začala být 
s ohledem na strmý nárůst zakázek ne
dostačující. „Kromě toho to bylo dost ná
ročné na řízení, a tak jsme začali hledat 
vhodný objekt, do něhož bychom celou 
výrobu soustředili. K tomuto účelu jsme 
v roce 1995 za cca 6 mil. korun zakou
pili nevyužitý objekt v areálu místního 
zemědělského družstva a nákladem asi 
10 mil. korun ho přestavěli na moder
ní truhlářský provoz, který využíváme 
dodnes,“ pokračuje v rekapitulaci svých 
podnikatelských začátků Petr Havlíček.

Jak nám krize daly a vzaly 
konkurenci

Firma prošla dvěma složitými ekonomic
kými obdobími. To první přišlo po roce 
1997 a souviselo s tehdejší měnovou 
krizí a následnou privatizací bankovní
ho sektoru, realizovanou za ne zcela 
jasných okolností. Firmě Havlíček, po
dobně jako spoustě dalších, byly vypo
vězeny úvěrové smlouvy a jejich závazky 
byly převedeny pod konsolidační agen
turu s téměř likvidačním 25% úrokem. 
Druhé těžké období přišlo o 12 let po
zději a sou viselo s propadem stavební
ho sektoru. Obě tyto „krize“ měly něco 
společné: první z nich „vygenerovala“ 
novou konkurenci a druhá ji opět pohltila.
Ve druhé polovině 90. let z firmy pana 
Havlíčka postupně odešlo několik za
městnanců, kteří si v blízkém okolí za
ložili vlastní firmy se stejným zaměřením 
na výrobu dřevěných schodišť. S někte
rými z nich jsme se řadu let potkávali na 
stavebních veletrzích, a to až do nástu
pu krize ve stavebnictví po roce 2008, 
kterou už neustáli.
„Zpočátku jsem to vnímal jen jako fakt. 
Každý má přece právo jít si svou vlastní 
cestou a vyzkoušet si, co to obnáší. Když 
se ale posléze ze strany některých firem 
začaly objevovat nekalé praktiky, kdy od 
nás např. přetahovali výkresovou doku
mentaci nebo používali naše propagační 
materiály pro své účely, tak už mi to tak 
moc jedno nebylo. V jednom případě 
jsme dokonce museli přistoupit k soud
nímu řešení nekalých praktik. Pokud vím, 
tak podobně nekorektně se tato konkrét
ní firma chovala i ke svým zákazníkům, 
takže asi nikoho nepřekvapilo, když 
zkrachovala. Zřejmě k tomu svým dílem 

Přestože hlavní výrobní sortiment firmy Havlíček stále tvoří dřevěná schodiště, zvy-
šuje se počet zakázek na kompletní interiéry luxusního charakteru včetně nábytku
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přispěla i kvalita jejich produktů a situace 
ve stavebnictví, která v naší branži výraz
ně pročistila vzduch. Na druhou stranu 
některé zejména menší firmy, které si 
založili naši bývalí zaměstnanci, fungují 
úspěšně dodnes…,“ komentuje toto ob
dobí Petr Havlíček a dodává: „Musím ale 
doplnit, že žádná z těchto firem pro nás 
nikdy nepředstavovala skutečnou konku
renci, protože náš sortiment byl vždycky 
založen na náročném řemeslném zpra
cování, vysoké kvalitě a luxusním prove
dení ve vyšší cenové kategorii. A tento 
směr si držíme stále. Šel jsem záměrně 
do té nejnáročnější oblasti, založené na 
řemeslném umu našich zaměstnanců 
a s vysokým podílem ruční práce, kde 
jsem věděl, že mě konkurence nebude 
následovat. Naším krédem je ‚Tam, kde 
ostatní končí, my začínáme‘.“
Tato filosofie a současně konkurenční 
výhoda firmě pomohla i v době krize ve 
stavebnictví, kdy jí významně klesly za
kázky a zároveň museli reagovat na cel
kový pokles cen. „Často jsme dělali jen 
za režijní náklady, abychom byli schop
ni konkurovat. Avšak to, co nás na trhu 
vždy drželo a stále drží na špici a na co 
klademe od počátku naší činnosti hlavní 
důraz, je odbornost, vysoká kvalita a ser
vis (od návrhu až po montáž). To je naše 
hlavní deviza a zákazníci ji oceňují.“

Klasika v luxusním 
provedení stále vede

Petr Havlíček přiznává, že s nástupem 
mladší generace se v oblasti zakázkové 
výroby schodišť stále více objevují poža
davky na moderní provedení, s větším 

podílem skla a oceli. Nicméně v realiza
cích stále převažují luxusní zakázky pro 
náročné zákazníky, to znamená luxusní 
rustikální celodřevěná schodiště v dřevi
nách dub, buk, ořech, jasan, mahagon 
– jako  nejžádanější dřeviny. Velkou část 
z nich (až 80 %) firma vyváží do zahraničí, 
hlavně do Anglie a v menší míře též na 
Slovensko. Avšak i v této kategorii firma 
zaznamenává určitý posun. „Výrazně 
roste počet zákazníků, kteří mají zájem 
o kompletní vybavení celého interiéru, 
tedy nejen o schodiště, ale také o dveře, 
obklady stěn, nábytek apod. tak, aby byl 
celý interiér stylově sladěn. Jedná se při

tom často o zakázky za miliony korun. 
Souvisí to s tím, že se na jedné straně 
zvyšuje movitost našich klientů a na 
straně druhé si uvědomují, že komplet
ní dodávka od jednoho dodavatele je 
pro ně výhodnější,“ říká Petr Havlíček 
a dodává, že se tak firma po letech opět 
pomalu vrací k tomu, s čím začínala, to 
je kompletní zakázkové interiéry. K nim 
pak ještě nedávno přidali další zaměření 
– výrobu dřevostaveb, altánů a lepených 
vazníků včetně ohýbaných v délce až 
25 m, kde využívají svých dlouholetých 
zkušeností s ohýbáním schodnic toči
tých schodišť.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Petr Havlíček
Místo: Vítějeves
Rok založení: 1987
Počet zaměstnanců: 25
Web: www.fahavlicek.cz 
 www.drevostavby.in

Vítějeves ●

Součástí kompletních zakázek bývají i okna a dveře

Firma Havlíček se letos poprvé po šesti letech rozhodla prezentovat na stavebním 
veletrhu v Brně. Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika již druhým rokem roste, 
slibovali si od své účasti více…


