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Pět generací
v proměnách času

O

d vyřezávané lišty až po kvalitní
dřevěné komponenty

Firma Kolar je rakouský rodinný podnik,
který je nyní provozován již 5. generací.
Každá generace si stanovila významné
kroky, které mají vliv až do dnešních dnů:
Položení základů ve Vídni v 15. okrese; Výroba v Dolním Rakousku; Výroba
v České republice; Dnes a zítra: růst
v obou zemích a rozšíření digitalizace.
Od první sériové výroby vyřezávané lišty z masivního dřeva v roce 1928, přes
více než tisíce kilometrů profilových lišt,
dřevěných rámů a mřížek, přes zboží do
sofistikovaných interiérů až po dřevěné
komponenty pro průmyslové využití
vyráběné na CNC, stejně jako akustické
panely pro krásné projekty architektů.
Dnes jsme kvalitním dodavatelem dřevěných komponentů pro řemeslo, obchod,
průmysl, projektanty a architekty.
Naší hlavní náplní je vývoj a výroba dílů
v nejvyšší kvalitě z přírodního materiálu,
a tím je dřevo.

Slavíme 25 let na trhu v Česku

Úvodní slovo

D

evadesátileté výročí firmy Kolar je
důvod k ohlédnutí se po tom, co
vytvořily naše předchozí generace, na
naši současnou pozitivní pozici na trhu
a také pohled do budoucnosti. Tyto
noviny zobrazují velké množství toho,
co jednou bylo, co naštěstí je a mělo
by být nebo zůstat.
I naše dceřiná společnost, naše výrobní místo, letos slaví své 25. výročí. Na
počátku 90. let minulého století rodiče Dagmar, Jaroslava a Leoš Linhovi,
položili nový základní kámen pro další
rozvoj společnosti. Dnes má firma již 180
zaměstnanců a jsme hrdí na to, že jsme
schopni dodat světovým renomovaným
firmám naše výrobky ze dřeva. Vyvinuli
jsme se z individuální, projektové a sériové výroby. Máme pracovité a šikovné
zaměstnance, stejně jako spoustu speciálních strojů – cenný a užitečný doplněk.
Trh od nás vyžaduje kvalitu, flexibilitu,
rychlost, odbornost a přijatelnou cenu.
Chtěli bychom i v budoucnu poskytovat komplexní služby. Jako 5. generace

tradiční dřevařské
společnosti ctíme
závazky k našim
zaměstnancům,
zákazníkům a dodavatelům, ale
také povinnost posouvat společnost
dále a nezůstat stát
na místě. Chceme
zůstat věrni krásné
a přírodní surovině – dřevu.
Stalo se toho hodně a nebylo by to možné bez silného osobního odhodlání předchozích generací a zejména pracovníků.
Děkujeme všem našim současným, a i bývalým zaměstnancům za jejich práci.
Přejeme Vám příjemné čtení našich výročních novin
S pozdravem
Mag. (FH) Dagmar Poindl
und Mag. (FH) Christoph Poindl
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Interview
P

an Roman Mazáč bude příští rok
zaměstnán u firmy FK dřevěné lišty
již 25 let. Ve firmě zastává pozici jako
zástupce technologické přípravy výroby a současně také jako kalkulant.
Romane, v roce 2019 budete mít 25leté
výročí ve firmě. Chtěli bychom Vám touto
cestou poblahopřát a poděkovat za velké
nasazení!
• Proč jste si vybral práci v dřevozpracující firmě?
Jsem vyučený truhlář a práce s vonícím
dřevem mne vždy bavila a lákala. Postupem času jsem se spíš snažil o smysluplné přetváření surové dřevní hmoty
v něco, co bude reprezentativní či účelové. Bohužel naše uspěchaná doba sebou
přináší i do našeho odvětví nové průmyslové materiály, které nelze ignorovat a zákazníci se spíš koncentrují na plasticitu
a jednotnost vzhledu a krása a struktura
dřeva je stále opomíjena.
• Jaké činnosti jste již u firmy FK dřevěné lišty vykonával?
Za dvacet čtyři let u firmy, kdy jsem
nastupoval ještě na „29“, jsem se orientoval spíše na výrobu než na odbyt.
V začátcích od referenta přípravy práce,
celního deklaranta, spolutvůrce systému
počítačového chodu firmy, zastupujícího
vedoucího oddělení přes zavádění nových výrobků ve firmě např. schody, grify,
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Roman Mazáč

zárubně, dveře, ale
i návrhy podoby vzhledu pro Stepwood,
přes plánování, vyhodnocování výroby,
naceňování výrobků,
řízení přípravy práce
a koordinace „vývoje“.
• Jaké jsou největší
rozdíly v práci pro
vás mezi 90. léty
a dnes?
Tak jak se firma vyvíjela a požadavky zákazníků se posouvaly
z „jednoduché metráže a výrobků“ (např.
lišty Medea a tajga) k hotovým výrobkům
či dokončeným polotovarům jako Internorm, GrozBecker, Dukta, Stepwood,
ale i Duplex, Minka … tak největší rozdíl
z mého pohledu je v informacích a složitosti ve výrobě.
Vždy byl tlak na termíny a cenu výrobku,
nesčetněkrát se pracovalo na zakázkách
ve svátek, o sobotách a nedělích, ba
i přes noc, aby ráno zakázka odjela na
termín.
• Existuje nějaký okamžik nebo událost, která se vám stále vybavuje a kde
byste mohl říci, že vás formovala-utvářela?
Ano, je to sice období cca pěti let a není
to jedna událost. Je to přístup, nadhled
a postoj majitele a spoluzakladatele naší

firmy p. Linhy Leoše.
Přístup nic není nemožné, hledání nejjednoduššího řešení a jednání na „rovinu“ mne
skutečně formovalo.
Pohled: platí nás zákazník, zákazníkovi máme
dodat co si objedná
a vymyslí, pokud to
dokážeme, bude platit
v každé době.
• Jak vidíte vy osobně odvětví dřevozpracujícího průmyslu
dnes a na příštích 10 let, po které doufáme, budete ještě u nás pracovat?
V dnešní uspěchané době se začíná vytrácet řemeslná zručnost a přesouvá se
na stroje. Tento trend bude dle mého
názoru ještě více pokračovat. Počítačově
řízené stroje a centra již dnes na trhu
převládají. Nově vystudované „truhláře“,
kteří by uměli spoje na ozuby nebo svlak
udělat ručně, už asi nenajdeme, byť toto
v naší firmě nevyužijeme, je to obraz
doby.
• Máte nějaké cíle a plány, kterých byste v této firmě chtěl ještě dosáhnout?
Udržet firmu konkurence schopnou a nedožít „na vavřínech“.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na
další spolupráci.

Historie ...

První vyřezávací stroj měl dřevěnou
konstrukci s pohonem na jeden motor,
tento sloužil současně pro posuv i pro
vyřezávací agregáty. Dokončení stroje
v roce 1928 bylo podnětem k založení
společnosti Franz Kolar ve Vídni, kde
pan Kolář pracoval společně se svými
třemi dětmi.

jedno z prvních zařízení na výrobu lišt

V období 2. světové války 1938 - 1945
se produkce omezila na minimum. V roce
1945 je provoz ve Vídni v Hollergasse
z velké části zničen požárem.
1946 - zakladatel společnosti František
Kolář umírá ve Znojmě. Ve společnosti
pracuje 5 zaměstnanců pod vedením
Františka Koláře,
katalog výrobků
druhorozeného
z roku 1932
syna zakladatele.
V padesátých letech
nastupují do firmy
také vnuci František
a Jaroslav Kolářovi.
Začíná se s exportem do Řecka, Itálie, Libanonu, Malty
a do USA.

Jaroslav Kolář přebírá v roce 1972 vedení společnosti jako zástupce 3. generace.
Kupuje se první čtyřstranná fréza, která
umožňuje výrobu profilovaných lišt současně ze všech čtyř stran a zajišťuje tak
nesrovnatelnou kvalitu povrchu v porovnání s předchozím způsobem výroby na
stolních frézách. Výroba na novém stroji
tak trvala méně než pětinu původního
času.

více a více. Průmyslu již nestačily lišty
v běžných metrech, ale chtěli je broušené
a lakované nebo zpracované na hotové
rámy. Bylo potřeba stále více prostoru
a také více strojů.
Obyvatelé z těsné blízkosti produkce v Brunnu si začali stěžovat na hluk
a prach, úřady tehdy vydaly omezení
a přísnější předpisy na emise a hluk. Začali jsme hledat řešení.
V roce 1989 se otevřely hranice k tehdejšímu Československu. Naše rodiny nezapomněly na své kořeny a rozhodli jsme
se usadit na českém trhu, také proto, aby
se český trh neusadil u nás. Přes přátele
nás osud zavedl na Jižni Moravu….

Jaroslav Kolář - 3. generace

1976 - nákup první rozmítací pily. Až do
této doby se muselo každé prkno jednotlivě osamovat a po jednom z něj řezaly
čtyřhrany.
V letech 1978 - 1979 se produkce stěhuje do Brunnu, jižního předměstí Vídně,
což sebou přináší úplně jiné pracovní
podmínky. Skládání kamionu probíhalo
v Hollergasse ručním složením na vozík.
Při další manipulaci se opět ručně přeložilo na vozík, zavezlo do výroby a ručně
přeskládalo ke stroji. Vše toto obstaral
v Brunnu vysokozdvižný vozík. Běžně
se produkce přesunovala z jednotlivých
pater v Hollergasse na jednoplošnou
výrobu. Tímto způsobem a se stejným
počtem zaměstnanců bylo možné výrobu
více jak zdesetinásobit.
Už tenkrát vyžadoval trh od výrobců stále

nové výrobní prostory v Brunnu

Jaroslava (dcera Jaroslava Koláře) spolu
s manželem Leošem Linhou přebírají
v roce 1991 jako 4. generace funkci jednatelů firmy.
Píše se rok 1993, když se začaly podnikat
první kroky k vytvoření dceřiné společnosti v Bojanovicích u Znojma. Právě
ty byly impulsem pro vznik společnosti
s názvem FK dřevěné lišty, spol. s r.o.
Provizorní výrobní zázemí společnost nalezla v prostorách nevyužívaného kravína.
V těchto dobách zaměstnávala
5 zaměstnanců.
1994 byla do zkušebního provozu uvedena nově postavená lakovna, truhlárna
a výrobna lišt. K úspěšné kolaudaci došlo
v dubnu téhož roku. Původní provoz tak
mohl být přestěhován do nových prostor.
V dalším budování se pokračovalo. Byla
postavena sušárna dřeva a skladovací
hala na řezivo. 9. září 1994 - oficiální
otevření firmy v místech, kde ji známe
dnes. Začaly se budovat skladovací prostory hotových výrobků, rozšiřovala se
expedice a další sušárny dřeva.

provizorní výrobní prostory v Bojanovicích
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pokračování na straně 6

V roce 1926 zakladatel firmy František
Kolář zkonstruoval
stroj pro sériovou
výrobu lišt. Zájmem
bylo nabízet polotovary truhlářům, což
byla v této době
revoluční myšlenFrantišek Kolář
ka, díky které se
prodejní cena tohoto výrobku výrazně
zlevnila. Odpadla náročná ruční výroba
truhlářů, kteří si doposud vyráběli malá
množství jen pro svoji potřebu sami.

Naše výrobky dnes

designové desky STEPWOOD®

madla

4

© Martin Matzer/www.mane.photo

designové a akustické desky dukta® flexible wood

dřevěné mřížky
komponenty ze dřeva
© Internorm Bauelemente GmbH

profilové lišty

© Michael Fritschi/foto-werk.ch

dřevěné rošty
© Van Esch B.V.

© Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

© Arens.ee

lišty z masivního dřeva
vyřezávané lišty
a řezby
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vyhořelá lakovna

4. a 5. generace vlastníků firmy
zleva: Jaroslava Linha, Christoph
a Dagmar Poindl, Leoš Linha

pokračování ze strany 3

nově vystavěné prostory firmy

Černým dnem společnosti se stal  19.
prosinec 1997, kdy došlo k vyhoření
lakovny, zničeny byly jak technologie, tak
i samotná budova. Díky loajalitě a obětavosti našich zaměstnanců se provoz
podařilo znovu obnovit za 6 týdnů od
události. Firma následně přistoupila na
užívání pokrokovějších technologií, které
zvyšují bezpečnost zaměstnanců, ale jsou
také vtělením šetrného přístupu k životnímu prostředí.
Postupně dochází k rozšiřování nabídky
sortimentu od běžného metrového zboží,
jakými jsou  madla a lišty, až po plošný
materiál jako mřížky či designové desky.

současná podoba mateřské firmy v Brunnu

dceřiná společnost v Bojanovicích nyní
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V roce 2003 vyvíjíme první produkty
s ochrannou známkou.

celou dobu působení firmy, společně
celkem 215.

Produkce v České republice neustále roste, zatímco výrobní podmínky na vídeňském okraji jsou stále obtížnější. V roce
2005 je z důvodu finanční náročnosti
výroba v Rakousku ukončena a je zde
nyní soustředěn vývoj nových výrobků,
marketing a obchodní aktivity zajišťující
prodej nejen po Evropě, ale i do celého
světa. Naopak v Bojanovicích je soustředěna veškerá výroba a s ní související
nákup řeziva.

V roce 2014 vstupuje, spolu se svým
manželem Christophem Poindlem, dcera
paní a pana Linhových Dagmar Poindlová
jako 5. generace. Obě firmy jsou stále
vedeny rodinou.

2007 - největší počet zaměstnanců za

2018. Za 90 let působení firmy na trhu
v Rakousku resp. 25 let v Česku nabízíme
našim zákazníkům nejenom lišty, ale také
ucelený program madel vč. příslušenství,
designové a obkladové panely, větrací
a ozdobné mřížky, rámy, oblouky, výrobu
na zakázku.

Ekologická odpovědnost
Jsme držiteli certifikátu spotřebitelského řetězce dřeva PEFC a FSC® - uvědomujeme
si zodpovědnost k přírodě a řezivo čerpáme výhradně z obnovitelných zdrojů.
Dřevěný odpad, který vzniká během výroby se používá jako topný materiál (vytápíme
s ním výrobní prostory vč. kanceláři) nebo k výrobě dřevěných briket.

Osvědčená kvalita
Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 - kvalitu našich výrobků bedlivě sledujeme od
prvopočátku.

Naši zaměstnanci
Motivovaní zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem. Jsou zvyklí pracovat s vysokým nasazením a dodržovat termíny. Veškerá rozhodnutí činí s ohledem na celý tým a na
budoucnost firmy. Na 180 zaměstnanců v našich provozech se stará o to, abyste pro své
nápady mohli používat dřevěné výrobky nejvyšší kvality.

Ocenění našich produktů
Interzum Awards 2009, 2013 a 2015 za vysokou kvalitu výrobku
V designové soutěži „Interzum award: intelligent material & design“
se ve výběru řídí různými kritérii jako je stupeň inovace, kvalita materiálu, tvar nebo
funkčnost produktu. Naše výrobky získaly již tři ocenění: 2015 - Stepwood® Akustik,
2013 – designová deska Stepwood® Light, 2009 – deska DUOplex
materialPREIS 2016
První místo v kategorii rozvoje flexibility dřeva získala na veletrhu ve Stuttgartu dukta®
JANUS v provedení 3vrstvá deska smrková, 27 mm.
WKO - Ocenění «Kreativně v budoucnu 2016»
Hospodářská komora v Rakousku každý rok oceňuje za inovaci: Z celkem 110 podaných projektů byli zveřejněni výherci ve čtyřech kategoriích. V kategorii „vývoj produktů a služby“ vyhrála naše mateřská firma Franz Kolar s designovou deskou dukta®
flexible wood.
WOOD-TEC AWARD 2017
V rámci veletrhu WOOD-TEC probíhal 1. ročník soutěže WOOD-TEC AWARD 2017,
ve které jsme měli v kategorii „Komponenty” přihlášený exponát - dukta® JANUS
v provedení 3vrstvá deska smrková. Náš výrobek oslovil porotu a získal toto ocenění
s největším počtem bodů.
Cena za inovaci pro designovou desku dukta® flexible wood
Na veletrhu HANDWERK ve Welsu přesvědčila deska dukta® flexible wood odbornou
porotu a obsadila 2. místo.
Zdůvodnění poroty: Produkt „dukta® flexible wood“ boduje díky kombinaci přírodního
materiálu s inovativním opracováním a z toho vzešlými mnohostrannými možnostmi
použití. Proto byla dukta® flexible wood vyznamenána 2. místem. Rafinovanost a originalita je u tohoto elegantního materiálu v popředí. „dukta®“ nabízí možnost mnohostranného použití pro moderní architekturu interiérů a díky schopnosti absorbovat hluk
je vhodným prvkem i do akusticky citlivých prostorů.
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Zajímavosti ...

Po 90 letech KOLAR a 25 letech FK dřevěných lišt se prezentujeme těmito čísly:
•

V současnosti zaměstnáváme v obou
firmách 180 zaměstnanců

•

Výrobní prostory zabírají 10.000 m²

•

Disponujeme rozsáhlým skladem
řeziva s vlastní sušárnou

•

Skladem máme 2.200 m³ řeziva

•

Denně je v provozu 60 strojů a výrobních zařízení v celkem 12 výrobních
střediscích

•

Ve vlastní nástrojové dílně umíme vyrobit nestandardní obráběcí nástroje

inzerát 2018

•

Nabízíme 1.200 různých profilů lišt

•

Máme na 2.000 zákazníků a naše výrobky nabízíme přes rozsáhlou síť více
jak 200 prodejců

•

Každý den expedujeme cca 80 objednávek

•

Od roku 1993 jsme vyrobili cca
60.000.000 m lišt, což je 1,5x kolem
rovníku Země

•

V současné době máme v našich skladech přibližně 775.000 m lišt a hotových výrobků

•

V roce 1928 jsme začali s 1 skupinou
výrobků – vyřezávané lišty. Dnes
máme 10 produktových skupin, přičemž jedna z nich, atypická výroba,
v současnosti tvoří 75% obratu naší
firmy

•

Víte, že na 1 m² ozdobné mřížky
ZG1204/R12-45 spotřebujeme 106
bm lišt i s prořezem resp. 116 ks lišt
a 1740 spojů?

•

Nebo, že oblouky vyrábíme z jednoho kusu dřeva, brousíme ručně a neohýbáme je?

inzerát z roku 1939 („Der Tischler“)
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