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Společnost Kloboucká lesní působí na 
českém trhu od roku 1998. Navázala na 
tehdejší činnost v oblasti lesnictví svého 
jednatele Ing. Vojtěcha Dorňáka, který 
měl podnikavého ducha již na vysoké 
škole, kdy si na studium Lesnické fakul-
ty dnešní Mendelovy univerzity v Brně 
přivydělával trháním jmelí a jeho násled-
ným prodejem o vánocích a také drob-
nými vesměs poradenskými službami 
pro restituenty lesních porostů. V této 

činnosti pak pokračoval i po skončení 
vysoké školy v roce 1992 už jako OSVČ. 
Od roku 1994 se pak spolu s kolegou, 
v rámci společně založené veřejné ob-
chodní společnosti Lesní společnost 
Královec, zaměřili na malá města a obce 
v regionu severní a střední Moravy, kte-
rým kromě poradenství začali zajišťovat 
i různé služby spojené s kácením, přibli-
žováním, odvozem dřeva a následně 
i s jeho prodejem.

Od semínka po dopravu 
dříví k zákazníkovi

V roce 1998 se cesty společníků roz-
dělily a Ing. Vojtěch Dorňák založil 

vlastní společnost Kloboucká lesní (se 
sídlem v Brně a výrobním provozem 
v Brumově – Bylnici), kterou hned od 
jejího vzniku začal progresivně rozvíjet 
a modernizovat investicemi do nových 
technologií. V sou časné době firma 
poskytuje v lesnictví komplexní služby, 
počínaje pěstováním lesa, které se odvíjí 
na odštěpném závodě v katastru obce 
Moravský Písek. Zde firma mimo jiné dis-
ponuje moderní velkoškolkou Kladíkov 
o rozloze více jak 45 ha, odkoupenou 
v roce 2009 od v konkurzu se ocitnuvší 
zlínské akciové společnosti CE WOOD, 
kde ročně vyprodukuje kolem 150 tis. 
kusů sazenic. Další činností v tomto 
oboru je péče o les zahrnující např. úklid 

Od semínka, přes péči o les a těžbu,
až k pořezu a dalšímu zhodnocení řeziva

Když k výše uvedeným činnostem přidáme ještě výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, 
provozování turistické ubytovny Soutok, správu vlastní honitby a v neposlední řadě zodpovědný 
přístup k zaměstnancům, kterým je mimo jiné jednou měsíčně k obědu servírována zvěřina, dostane-
me současný „obraz“ lesnicko-dřevařské firmy Kloboucká lesní s.r.o. s hlavním výrobním závodem 
v Brumově – Bylnici. Její většinový podíl patří osmačtyřicetiletému Ing. Vojtěchu Dorňákovi, který 
již v počátcích svého podnikání vsadil na progresivní vývoj. A to s vědomím, že k dosažení trvalé 
prosperity je nezbytné zajištění a stálý rozvoj odpovídající infrastruktury. Chce to ale jedno podstatné, 
nebát se investovat.
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„Od té doby, co podnikám sám, se snažím při své práci řídit prostým selským rozumem,“ říká Ing. Vojtěch Dorňák, majitel 
lesnicko-dřevařského komplexu v Brumově – Bylnici
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klestu a přípravu pro zalesnění, vlastní 
zalesňování (sadba stromků), ochranu 
kultur (před zvěří, hmyzem, houbami) 
a výchovu lesních porostů (prořezávky, 
prostřihávky). V neposlední řadě pak 
nelze opomenout veškeré těžební prá-
ce spojené se zpracováním porostu od 
pokácení až po následné zpracování zís-
kané dřevní hmoty na sortimenty. A to 
buď formou tzv. motomanuální těžby 
motorovou pilou s vyklizováním koněm 
nebo traktorem či formou harvestorové 
těžby prováděné s pomocí dvou desítek 
provozních uzlů (7 harvestorů a 13 vyvá-
žecích souprav) v rozložení od mýtních 
strojů až po stroje probírkové. Firmou 
realizovaná roční těžba představuje asi 
800 tis. m3 jehličnaté a listnaté dřevní 
hmoty v sortimentech kulatina a vlákni-
na. Z toho zhruba 50 % tvoří zakázky pro 
státní podnik Lesy ČR a druhou polovinu 
zakázky pro jiné vlastníky lesů na území 
celé ČR a v poslední době stále více i na 
Slovensku. K přepravě nejen vytěžené 
a vymanipulované dřevní hmoty, ale 
i sypkých mate riálů (piliny, zelená lesní 

štěpka či papírenská odkorněná štěp-
ka) firma disponuje 45 speciálními od-
vozními soupravami. Více jak dvě třetiny 
z nich jsou tvořeny vozidlem s přívěsem 
či návěsem pro odvoz krátkého nebo 
naopak dlouhého dříví, dopravovaného 
nejen domácím či zahraničním odběrate-
lům, ale od roku 2005 také pro potřeby 
firemního pořezu.

Dnes můžeme řezat vše, 
co si přivezeme

Rok předtím (2004), který je podle Ing. 
Dorňáka v historii společnosti brán jako 
zlomový, firma odkoupila od bývalých 
Jihomoravských dřevařských závodů 
Brno v té době opuštěný a již 2 roky 
odstavený pilařský závod v Brumově – 
Bylnici, jehož činnost postupně znovu 
obnovila. „Původně jsme chtěli tento 12 
hektarový areál využít jen ke skladování 
a manipulaci kulatiny s cílem získat pro 
tuto činnost, kterou jsme dosud prováděli 
na nádraží ve Valašských Kloboukách, 
větší prostory. Shodou okolností jsme 

už v té době, ve spolupráci s okolními 
pilami tzv. pořezem ve mzdě, malou 
část jehličnaté a listnaté hmoty z našich 
zakázek dále zpracovávali na truhlářské 
řezivo, které jsme pak sami prodávali. 
No a když se nám tímto naskytla příle-
žitost zajišťovat si pořez vlastními silami, 
rozhodli jsme se provoz pilnice obnovit. 
Nicméně stávající pořezová linka se 
dvěma ruskými rámovými pilami a roz-
mítačkou byla již značně vyhospodařená 
a navíc našemu záměru (pokračovat ve 
výrobě truhlářského řeziva) nevyhovova-
la. Z tohoto důvodu jsme ji v roce 2005 
nahradili pásovkovou technologií italské 
provenience s projektovanou kapacitou 
30 tis. m3 za rok,“ objasňuje nám Ing. 
Dorňák hlavní impulz vedoucí k proměně 
jeho společnosti na lesnicko-dřevařskou 
s tím, že v prvních letech se pořez pilni-
ce, napojené na repasovaný manipulač-
ní uzel s odkorňovačem, pohyboval jen 
asi kolem 16–20 tis. kubíků jehličnaté 
a listnaté kulatiny. Následně pak firma 
investovala do technologie dalšího 
zhodnocení řeziva (hranolky na výrobu  

Výrobní areál společnosti Kloboucká lesní, připomínající v roce 2004 spíše „spící“ zámek z pohádky Šípková Růženka, se 
po celkové přestavbě všech správních a výrobních objektů stal dnes vyhledávaným místem nejen zákazníků z lesnicko-dře-
vařského oboru, ale i turistů

Počáteční a stále stěžejní činností je lesní výroba počínající pěstováním lesa a péčí o něj a končící těžbou a dopravou suroviny 
ke zpracovatelům
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spárovky či jiné přířezy a různý hoblova-
ný program) a v roce 2012 zprovoznila 
nově vybudované sušárenské komory 
s kapacitou 1000 m3 řeziva na jednu 
náplň. S rostoucí poptávkou po vyrábě-
ném sortimentu se v roce 2015 pustila 
do výstavby druhé pilnice, vybavené 
opět pásovkovou technologií, tentokrát 
však z produkce německé společnos-
ti Esterer WD (viz DM 5/2017). Tato 
v loň ském roce zprovozněná linka řeza-
la v době naší návštěvy (červen 2017) 
cca 4500 m3 kulatiny měsíčně, z toho 
asi 2000 až 2500 m3 listnaté. Spolu se 
starší pilnicí by tak letos měla zpracovat 
celkem 80 tis. m3 jehličnatého a listnaté-
ho dříví. „Od příštího roku, po dokončení 
automatizovaného třídicího uzlu v nové 
pilnici, bychom chtěli její linku rozjet 
na plný výkon a dosáhnou tak celkové 
projektované pořezové kapacity 100 tis. 
kubíků,“ upřesňuje jednatel a dodává, 
že díky pásovým pilám tak firma může 
pořezat, co se průměru týče, jakouko-

liv tzv. přesílenou kulatinu, kterou si ze 
svých lesnických zakázek přiveze nebo 
kterou v cca 50 % nakoupí od ostatních 
zpracovatelů s limitovaným průchodem 
pořezu.

Větší přidaná hodnota 
si žádá další investice

Hlavním výrobním sortimentem obou pil-
nic, jak už bylo naznačeno výše, je truh-
lářské řezivo z podstatě všech k tomuto 
účelu využitelných tuzemských jehlična-
tých a listnatých dřevin. Součástí sorti-
mentu je také řezivo stavební. Truhlářský 
sortiment se firma, s ohledem na její zatím 
stále omezenou sušárenskou kapacitu, 
snaží uplatňovat jak v nesušené, tak i su-
šené formě, přičemž hlavním odbytištěm 
pro sušené listnaté řezivo (ale i stavební) 
je v současné době slovenský trh, kam 
je dodáváno jak drobným či větším zpra-
covatelům, tak i obchodníkům. Dalšími 
exportními destinacemi jsou Rakousko, 

Německo, Itálie a díky absolvovaným 
zahraničním prezentacím v posledních 
třech letech (Šanghaj, Hanoj) také asij-
ský kontinent, kam firma směruje nemalé 
objemy sušeného listnatého řeziva. Asi 
polovina sušeného řeziva je pak firmou 
dále zhodnocována na spárovkové příře-
zy, různé hoblované fasádní profily, tera-
sové profily apod. „Specialitou našeho 
dalšího zpracování, které se věnujeme 
již 10 let, je výroba divadelních podlah, 
respektive lepených borových případně 
olšových hranolů pro jejich zhotovení. 
Ačkoliv je zatím nemáme možnost sami 
lepit, k čemuž využíváme spolupráce vý-
robců, kteří touto technologií disponují, 
jsou pro nás zajímavým sortimentem, kte-
rý nám obratově přináší 5–10 mil. Kč roč-
ně,“ pochlubil se nám Ing. Dorňák s do-
větkem, že hlavním trhem pro divadelní 
podlahy je Rusko, kde např. v loňském 
roce firma svými podlahami vybavovala 
divadla v Moskvě, Petrohradě, Surgutu 
a dalších městech. 

Od roku 2005 společnost trvale investuje také do pilařského zpracování dřevní hmoty pásovkovou technologií

Plnému výkonu loni zprovozněné a v pořadí již druhé pilnice zatím brání mechanické třídění řeziva, což se ale na přelomu roku 
stane minulostí
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„V dalším zhodnocení řeziva vidíme vel-
kou budoucnost a proto nyní veškeré 
naše aktivity směřujeme právě sem. 
Naším cílem do roku 2020 je uskutečnit 
některé další investice do jeho zpraco-
vání, konkrétně pak do výroby lepeného 
lamelového dřeva,“ prozradil jednatel 
Kloboucké lesní, která má v současné 
době 220 zaměstnanců, z nichž více jak 
stovka pracuje v lesní výrobě na pozici 
technickohospodářských pracovníků. 
Pilařskou výrobu zajišťuje 45–50 za-
městnanců a zhruba stejný počet tvoří 
řidiči nákladní automobilové dopravy 
a operátoři harvestorových a vyvážecích 
souprav. V případě zaměstnanců se fir-
ma může pochlubit dlouhodobě nízkou 
fluktuací, čemuž podle jednatele napo-
máhá jeho dlouhodobá snaha o vytvoření 
dobrého pracovního prostředí či různé 
finanční či materiálové benefity, mezi 
jinými např. každý měsíc k obědu serví-
rovaná zvěřina z vlastní honitby. Kromě již 
představených výrobních i nevýrobních 

činností firma v oddělené části svého 
areálu (za okrasnými keři) provozuje 
foto voltaickou elektrárnu a dále pak nad-
standardně vybavenou turistickou uby-
tovnu Soutok s 13 dvojlůžkovými pokoji 
s vlastním sociálním zázemím. Nachází 
se přímo na okraji výrobního areálu spo-
lečnosti vedle její administrativní budovy 
v blízkosti soutoku řek Bylničky a Vláry. 
Mimo vlastních aktivit společnosti se 
v areálu našlo místo ještě pro společnost 
Eurocorp, zpracovávající jí vyproduko-
vané piliny do podoby lisovaných pelet 
s roční kapacitou 20 tis. tun. 
„Ve svých začátcích jsem podnikal se 
společníky, ale kdybych mohl vše vrátit 
zpět a začít znovu, už bych žádné spojení 
nehledal. Dnes už vím, že když se člověk 
musí rozhodovat sám, tak lépe vstřebává 
své myšlenky, může více ovlivňovat své 
okolí a pokud se mu tak jako mně podaří 
obklopit se schopnými lidmi, tak ti mu 
určitě pomohou jeho myšlenky naplnit,“ 
svěřil se nám v závěru naší návštěvy jed-

natel Kloboucké lesní, jejíž roční obrat se 
pohybuje kolem 2,5 mld. Kč, z čehož 
cca 500 mil. připadá na dřevozpracující 
výrobu.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Kloboucká lesní s.r.o.
Místo: Brumov – Bylnice
Rok založení: 1998 (1992)
Počet zaměstnanců: 220
Obrat: 2,5 mld. Kč
Web: www.klobouckalesni.cz

Brumov – Bylnice ●

Hlavním sortimentem dřevozpracující výroby je sušené truhlářské řezivo, jehož část je dále zhodnocována na nejrůznější 
hoblované profily

Pilnicemi vyprodukované piliny jsou přímo v areálu lisovány společností Eurocorp do podoby pelet


